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ÖNSÖZ
Kamu yönetimi günlük hayatımızda zorunlu olarak muhatap olduğumuz bir işleyişi
ifade eder. Günlük hayatımızda bireylerin işleyişine muhatap olduğu kadar, değerlendirmeler
de yaptığı kamu yönetimi geçmişten yakın zamana kadar bilim olarak kabul edilmezdi. Bilim
kimliğini kazanması, daha çok ulus devletin ortaya çıkmasından sonra ve siyasetle arasındaki
farklılıklar üzerinden oluşturulmuştur.
Kamu yönetim olarak devletin örgütlenmesidir. Bu örgütlenmenin nasıl olduğundan
işleyişine, personel yönetimden bu personelin denetimine kadar bir dizi süreci de ifade eder.
Kamu yönetimi son yıllarda işletme yönetimi ile daha fazla zikredilir olmuştur. Bu da
özellikle neo liberalizmin etkisi çok fazladır. Kamu alanının daraltılması ve devlete olumsuz
anlamlarla bu alan daraltılmaya çalışılsa da devlet ve onun örgütlenmesi, işleyişi olan kamu
yönetimleri önemini korumaya devam edecektir.
Kamu yönetiminin önemine binaen tüm süreçlerinin anlaşılır, sade bir anlatımla
anlatılması gerekmektedir. Türkiye açısından ise devletin etkinliğinin artmasına paralel olarak
kamu yönetimine ilgiye bağlı olarak bu anlatımın sadeliği, anlaşılırlığı ve temellendirilmesi
daha bir önem arz etmektedir.
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KISALTMALAR
AKÇT:

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu

AYİM:

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

BİM:

Bölge İdare Mahkemeleri

BM:

Birleşmiş Milletler

BŞB:

Büyük Şehir Belediyesi

Çev.:

Çeviren

DB:

Dünya Bankası

DDK:

Devlet Denetleme Kurulu

DİE/TÜİK:

Devlet İstatistik Enstitüsü/Türkiye İstatistik Enstitüsü

DMK:

Devlet Memurları Kanunu

DPT:

Devlet Planlama Teşkilatı

DTÖ:

Dünya Ticaret Örgütü

E-:

Elektronik

ECOSOC:
Konsey

UN Economic and Social Council BM Ekonomik ve Sosyal

Ed.:

Editör

GİMOP:

Gümrük İdaresinin Modernizasyon Projesi

IMF:

Uluslar arası Para Fonu

IULA:

Uluslar arası Yerel Yönetimler Birliği

İDT:

İktisadi Devlet Teşekkülleri

KİK:

Kamu İktisadi Kuruluşları

KİT:

Kamu İktisadi Teşekkülleri

MERNİS:

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi

MGK:

Milli Güvenlik Kurulu

NATO:
Organization

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü /Atlantic Treaty
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Pol-Net:

Polis Bilgi Ağı Projesi

PUKÖ:

Planla–Uygula-Denetle-Önlem al

s./S.

Sayılı

SBF:

Siyasal Bilgiler Fakültesi

STK/STÖ:

Sivil Toplum Kuruluşu/Örgütü

TBMM:

Türkiye Büyük Millet Meclisi

TODAİE:

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi

TÜSİAD:

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği)

UYAP:

Ulusal Yargı Ağı Projesi

VEDOP:

Vergi Daireleri Otomasyon Projesi

Vd:

Ve Diğerleri

WALD:

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı

YKİ:

Yeni Kamu İşletmeciliği

YÖK:

Yüksek Öğretim Kurulu
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YAZAR NOTU
Bu çalışmayla kamu yönetiminin kolay, sade ve anlaşılır bir çerçeveyle anlatılması
amaçlanmıştır. Öğrencilerin gerek memuriyet hayatı açısından gerekse hayatın diğer alanlarında
devlet ve onun örgütlenmesi anlamında muhatap olacakları bir birim olarak kamu yönetiminin
bilinmesi önemlidir. Kamu yönetiminden bahsederken günlük tartışmalara da değinilmiştir.
Güncel tartışmalardan öğrencinin haberdar olmaları hedeflenmiştir. Bahse konu olan amaçlara
hizmet etmesini ve yararlı olmasını temenni ederim.
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1. KAMU YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Kamu Yönetimini nasıl tanımlayabiliriz?
1.2. Kamu Yönetiminin özellikleri nelerdir?
1.3. Kamu yönetimi elemanları nelerdir?
1.4. Kamu yönetiminin ortaya çıkışı nasıldır?
1.5. Kamu yönetiminde yaklaşımlar nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Kamu yönetimi nedir, neden hayatımızda önemlidir?
2-Genel olarak yönetimin özellikleri nelerdir?
3-Kamu yönetiminin Batı’da ve Türkiye’de ortaya çıkışı nasıl olmuştur?
4-Kamu yönetimine yaklaşımlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Kamu yönetimi tanımı

Kamu yönetimini
tanımlayabilmektir.

Yönetimin özellikleri

Genel anlamıyla yönetimin Kitaptan ilgili bölüm,
özellikleri belirtilmektedir. Powerpoint sunumu, video
Ayırıcı unsurlarını ortaya
koymaktır.

Yönetimin elemanları

Kamunun
günlük Kitaptan ilgili bölüm,
kullanımından hareketle Powerpoint sunumu, video
ABD ve diğer ülkelerdeki
anlam farklılaşmasına da
değinilecektir.

Kamu yönetiminin ortaya Kamu yönetiminin hem Kitaptan ilgili bölüm,
çıkışı
Batı’da hem de Türkiye’de Powerpoint sunumu, video
ortaya
çıkışına
değinilecektir.
Kamu
yaklaşımlar

yönetiminde Kamu yönetiminde yasal, Kitaptan ilgili bölüm,
kurumsal, yapısal, sosyo- Powerpoint sunumu, video
psikolojik
ve
sistem
yaklaşımlarına
değinilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Kamu Yönetimi
Yönetimin Özellikleri
Kamu Yönetimi Elamanları
Kamu Yönetimi Yaklaşımları
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Giriş
Kamu yönetimin daha iyi anlaşılmasının yolu tanımlardan geçmektedir.
Tanımlar bir konunun anlaşılmasında en önemli ve ilk aşamadır. Tanım yapılırken ayırıcı
unsurları, özellikleri ortaya konulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında tanımın önemine rağmen
yine de tanım yapmak kolay gözükmemektedir.
Tanımın yanında kamu yönetiminin unsurlarının iyi kavranması
gerekmektedir. Kavramın ortaya çıktığı kültürle diğer kültürler arasında şüphesiz farklılıklar
oluşacaktır. Bundan dolayı yönetim kavramının kültürel bağlamında açıklanması
gerekmektedir.
Yine kamu yönetiminin kültürler bağlantısı yanında ortaya çıktığı toplumun
özellikleri ve gerçekleriyle de yakın bir ilgisi vardır. Burada temel olarak Batı toplumlarında
ortaya çıkışı ve Doğu toplumlarında ortaya çıkışı şeklinde bir ayrım yapılabilirdi. Lakin Doğu
toplumları Batı toplumları kadar yeknesaklığı ifade etmez. Doğu toplumları daha heterojendir,
ayrı kültür, din ve inanışları içinde barındırır ve bunlar arasında çok büyük farklılıklar vardır.
Bundan dolayı konu Türkiye üzerinden anlatılacaktır.
Türkiye’de ortaya çıkışında özellikle Osmanlı döneminde kamuya yüklenen
anlamlara kısaca değinilecektir. Ayrıca kamu yönetimi anlamında önemli kuruluşlara
değinilecektir. Bunların başında TODAİE gelmektedir. Türkiye’de öncelikli olarak TODAİE
açılmış, daha sonra ise üniversitelerin ilgili bölümlerinde kamu yönetimiyle alakalı olarak
bölümler açılmıştır.
Son olarak da kamu yönetime yaklaşımlara değinilecektir. Burada yasal,
kurumsal, sosyo-psikolojik ve sistem yaklaşımlarından kısaca bahsedilecektir.
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1.1. Kamu Yönetimini Nasıl Tanımlayabiliriz? Kamu Yönetimi Tanımı
Modern devletin hayatımızın birçok alanına nüfuz ettiği ortadadır. Günümüzde
devletin bu kadar genişlemesi hoş karşılanmamasına rağmen diğer taraftan devletin de
etkinliğini arttırdığı örnekler çoktur. Özellikle refah devletleri hayatın sosyal alanına da geniş
bir müdahalesi olarak ortaya çıkmıştır. Böylece refah devletleri hayatımız tüm alanlarına
müdahalenin olduğu devlet türünü ifade eder. Bunun yanında liberaller devletin en az
müdahale etmesini isterler. Dolayısıyla liberaller kamu yönetiminin de daraltılmasını
savunurlar.

Kamu yönetimi insanların birlikte yaşamasının getirdiği zorunluluktan
doğmuştur. Birlikte yaşamın en asgarisini sağlama görevi devletlere, dolayısıyla kamu
yönetimlerine, verilmiştir. Aksi taktirde kaos ve anarşi olurdu, bu da toplumun birlikte
yaşamasını ortadan kaldırabilecek büyük bir risk olacaktı. Dolayısıyla ortak yaşam bir
örgütlenmeyi getirmiştir.

Kamu yönetimi daha önce siyaset bilimi altında bir disiplin olarak kabul
edilmiştir. Kamu yönetiminin ayrı bir bilim dalı olması ise son yüzyılda gerçekleşmiştir.
Dolayısıyla kamu yönetimi diğer sosyal bilim dalları arasında göreli olarak çok yeni olarak
gündeme gelmiştir. Kamu yönetimi yeni olması rağmen yönetim faaliyeti geçmişten
günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. ABD’li Woodrow Wilson “yönetimin incelenmesi”
isimli eseriyle kamu yönetiminin kurucusu olarak kabul edilmiştir (Çevik, 2012: 16).
Yönetimin olmaması ya da bitmesi tarihsel tecrübe tarafından kabul
görmemektedir. Materyalist felsefenin avcılık ve toplayıcılık dönemselleştirmesinde dahi bir
iş bölümü, örgütlenme, yapı ve belki bir dereceye kadar hiyerarşik ilişki vardı. Kamu
16

yönetiminin ve dolayısıyla devletin olmaması gerektiğini ya da olamayabileceğini kabul eden
anarşizmdir. Marks’ın Komünist Aşama olarak bahsettiği durumda da devletin varlığı son
bulmuştur. Ama unutulmamalıdır ki hem anarşistlerin devletsizliği hem de Marx’ın devletin
yok olacağı öngörüsü şu ana kadar gerçekleşmemiş ve gerçekleşmesi mümkün olmayan bir
ütopya olarak durmaktadır.
Kamu yönetimi, yönetimi tecrübesinin ve diğer yönetim işleyişlerinin
yansıması olarak görülebilir. İnsanlar ilk önce yönetime ve hiyerarşiye aile içinde şahit
olmaktadır. Sosyalleşme mekanları bir nevi yönetimin de öğrenildiği ortamlardır. Aile, okul,
sosyal çevre gibi ortamlar kişinin yönetim tecrübesini edindiği mekanlardır. Bundan dolayı
devlet sosyal bir ihtiyaç olması yanında beşeri ilişkilerle sürdürülür. Sosyal ve siyasi
hayatımızda kamu yönetimi ve dolayısıyla devletin çok önemli bir yeri vardır.
Devletin yapısını, işleyişini ve örgütlenmesini ifade eden, kamu yönetimi,
işlevlerini, örgütlenmesini ve yapılanmasını da sürekli olarak dinamik bir şekilde
geliştirmiştir. Bundan dolayı son yıllarda kamu yönetimi ve işletme yönetimine zamanla
yaklaştırıldığını belirtebiliriz. Kamu yönetimi genel bir kavram olarak düşünülmekte ve
yönetimin bir parçasını oluşturmaktadır.
Yönetim üç kurucu unsurdan oluşmuştur. Bunların varlıkları diğerleri için ve
birbirleri için zorunluluktur. İşbölümü, hiyerarşi ve otoritedir. Modern kapitalist zamanda bu
öz devlette bürokrasi; özel kesimde dev tekeller biçiminde var olmuştur (Fişek’ten aktaran
Güler, 2011: 34).
Yönetim kavramı farklı anlamları çağrıştırır şekilde gündelik hayatta
kullanılmaktadır. Daha çok yönetim sevk etme, idare etme, idari sistem ve örgüt sistemi
olarak anlaşılmaktadır. Bunlar daha çok yönetimin işlevi ile ilgilidir.
Yönetim, insanları sevk ve idare etme işidir. Diğer insanlar üzerinde otorite
kurarak, hiyerarşik bir yapı içinde talimat, emir verme, görevleri tanımlama, kişiler üzerinde
otoriteyle iş yaptırmayı içerir. İşbirliği, işbölümü, hiyerarşik yapı sevk ve idareyle alakalıdır.
Zorunlu olarak ast-üst ilişkisi, gurup faaliyeti, karşılıklı işbirliği belli bir amacı gerçekleştirme
için zorunludur. Amaç etrafında organize olan insanların kendi içinde yapılanmasıdır.
Yönetim, aynı şekilde sevk ve idare için ya da yönetim için zorunlu olan insan,
eşya gibi kaynakların bir araya getirilip organize edilmesi olarak da görülebilir. İnsanının
sevk ve idare edilmesi söz konusu iken, şuursuz varlıkların sevk ve idare edilmesi söz konusu
olmaz.
Yönetim günümüzde daha çok örgütlenmiş bir yapıyla tanımlanır. Belli bir
hiyerarşi, otorite, emir komuta, işleyişi ifade eder. İdare, yönetim ve örgüt gibi anlamlar iç içe
ve benzer anlamlar olarak kullanılmaktadır. Yönetim denilince ya da örgütten bahsedilince
yalnızca devlet ve onun işleyişinden bahsetmiş olmayız, en küçük birim olan ve toplumun
temel taşı olan aileden başlayarak, ulus üstü örgütlere kadar yönetim yapısında idareden,
sevkten ve örgütten bahsedilmiş olmaktadır.
17

Başkaları üzerinde otorite kurma, başka insanlara iş yaptırma veya bir grup
içinde var olan kişilerin davranışlarını etkileyerek onları ortak bir amaç etrafında bir araya
getirmektir. Talep edilen sonuçların elde edilmesi için çaba yanında bu sonuçların elde
edilmesine kadar sürecin devam etmesi gerekir. Aksi takdirde anlamı bir sonuç elde etme
gerçekleşmezse yönetimden bahsedemeyiz.

1.2. Kamu Yönetiminin Özellikleri Nelerdir?
Yönetimi diğer yapılardan farklılaştıran belli başlı özellikleri vardır. Bu
özellikleri yönetimini temel niteliklerin vermektedir. Bunlara kısaca bakmakta yarar
umulmaktadır.
Yönetimin özellikleri;
1- Yönetimin tek başına mümkün olmadığı daha önce belirtilmişti. En az
birden fazla kişinin varlığı yönetim için zorunludur. Yalnız tek başına olan bir kişi her şeyi
kendi başına düşünür, planlar, uygular ve kendi denetimini kendisi yapar. Burada ayrıca sevk,
idare, talimat, otorite gibi unsurlara gerek kalmamaktadır. Ortak çaba, gurup faaliyeti,
işbölümü gibi durumlara da ihtiyaç yoktur. Birden fazla kişinin ortak amacı için ise otorite,
hiyerarşi, koordinasyon ya da denetim söz konusu olabilir.
2-Bir süreç olarak yönetim, planlama, örgütlenme, bütçeleme, yönlendirme,
koordinasyon ve denetim gibi öğelerden ve faaliyetlerden meydana gelir. Ortak bir amaca
yönelmiş ve belli bir yapı içindeki yönetimde bahse konu edilen unsurlar yönetimin işlemesi
için gereklidir. Aksi takdirde yönetimin işleyişinden bahsetmek mümkün olmaz.
3-Yönetim hiyerarşik bir yapıda meydana gelir. Örgüt içinde en alttaki
personelden en üsteki yöneticiye kadar roller belirlenmiştir. Hiyerarşi içinde işleyiş yetki,
görev ve sorumluluklarına göre işler. Hiyerarşide üstlerin rolü haklarla tanımlanırken, astların
rolü de görev ve sorumluluklarla tanımlanmıştır. Hiyerarşinin alt kademesinden en üste doğru
yönetim kademelenmesiyle bağlanmış olur. Yönetim, statü ve rollere göre işleyen bir
sistemdir.
Statü, kişilerin, haklarını, yetki ve görevlerini belirtir.
Roller, statü ile ortaya çıkan haklara ve ödevlere uygun davranışların
gösterilmesini ifade eder. Bir kimsenin kendinden beklenen davranışı göstermesi rol
davranışıdır.
4-Yönetim düzenli faaliyetlerden meydana gelir. Faaliyetler birbirleriyle
uyumlu ve sistemlidir. Uyumlu olmayan ve bütünlük göstermeyen yapılara yönetim demek
mümkün görülmez. Yönetim işbirliği ve koordinasyon içinde gelişir.
5-Yönetim belirli bir amacın gerçekleşmesine yönelmiş faaliyetlerdir.
Yönetimdeki amaçlar plan ve programlarla somutlaşır (Eryılmaz, 2002: 4-5).
Kamu örgütleri, kamu yönetimi, kamu bürokrasisi, idare gibi kavramlar da
sıklıkla kamu yönetimiyle birlikte kullanılmaktadır. Kamu örgütleri, Amerikan örgüt
kuramları çerçevesinde kabul edilmiştir. İdare terimi hukuksal yaklaşımı ifade ederken,
bürokrasi terimi de sosyolojik temelde Weberci bir yaklaşımı ifade eder (Güler, 2011: 18).
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Bundan da anlaşılmaktadır, her sistem ve ideoloji kendine ait kavramı tarihsel gelişim
sürecine uygun olarak tercih etmektedir.
Versan, kamu yönetimini, amme hizmetleri gören büyük ve teknik teşkilattan
başka bir şey olarak devletin her türlü faaliyetlerini tetkik eden bir disiplin görürken, Simon,
kamu örgütlerini, kamu ile özeli birleştiren biçimsel örgüt dünyasından insan davranışları
olarak görür (Simon’dan ve Versan’dan aktaran Güler, 2011: 18-19). Kamu yönetimleri bahse
konu edilen özellikleri itibari ile toplumun huzur, refah, güvenliği, esenliği, barışı, birlikte
yaşamı hedefleri içinde toplumun kalkınması, refahın ve zenginliğin arttırılması ile iyi
yönetimi gerçekleştirmeye odaklanma amaçlamıştır.

1.3.Kamu Yönetimi Elemanları Nelerdir?
Kamu yönetimine yüklenen anlamlar zamanla değişiklik göstermesine rağmen
belli başlı yaklaşımları standart olarak kendi içinde barındırmaktadır. Devlet, birey ve toplum
ilişkilerinde belirlenen anlam içeriklerine göre kamu yönetimi anlamı da şekillenmiş
olmaktadır.
Uzmanlaşma, işbölümü, karmaşık yapılanma kendini açığa çıkarmaktadır.
Kamu yönetimine yüklenen anlamlar, beklentiler kamu yönetiminin içeriğini ve kapsamını
belirlemede bize yardımcı olacaktır.
Kamu, “hep”, “bütün” “halk” “amme” gibi kavramlarla izah edilmektedir.
Kamu düzeni, kamu sektörü, kamu işleyişi, kamusallık gibi birçok kavramla açıklanan halkın
düzeni, devletin işleyişi ve geneli ifade etmektedir. Devlet eliyle ve kamu personeli
marifetiyle hiyerarşik bir yapıda yürüyen bir sistem belirtilmektedir. “Kamu”oyu belli bir
görüş ve fikir etrafında halkın çoğunluğunun yaklaşımı ve birlikte düşünme derecesini belirtir.
Kamu yararı, kamu hukuku, kamu kuruluşları, kamu tüzel kişisi de bahse konu olan
kavramlardandır. Kamu yararı ile ortak ve genel bir yarar, menfaat belirtilirken, kamu hukuku
taraflardan en az birisinin devlet olduğu hukuku belirtmektedir. Kamusal alan ise genel olarak
herkese açık bir durumu ifade ederken, kamu formelliği ve genelliği ifade ettiği gibi, özelin,
gizlinin ve kapalının zıddını da ifade etmektedir. Açıklığı ve halka ait olmayı da ifade
etmektedir. Gündelik hayatta bunların hemen hemen hepsinin anlamını karşılayan boyutuyla
kullanılmaktadır.
Kamu yönetimi devlette süregelen işleyişin sorunsuz bir şekilde devam
etmesini sağlamaya yöneliktir. Devletin kesintisiz işlemesi kamu yönetimin sürekli ve
kesintisiz devamlılığı ile mümkün olmaktadır. Kamunun işlememesi devletin de işlemesini
durduracaktır. Bazı durumlarda yargı işlemeyebilir, bazı durumlarda hükümet kurulmayabilir.
Bunların durmasına rağmen kamu yönetimi işliyorsa devlet de işliyor demektir. Kamu
personeliyle, sevk ve idaresiyle devlette işlememe varsa, bu durumda devletin çöktüğünü
görebiliriz.
Kamu yönetimi Amerika’da Public Administration (kamu yönetimi) olarak
tanımlanırken, Avrupa’da yönetim bilimi ( Administrative Science) olarak tanımlanmıştır.
Eryılmaz, bu ayrımı nitelikten ve işleyişten kaynaklı bir farklılıktan daha çok dil alışkanlığı
ile tanımlamaktadır (2002: 7).

19

Eryılmaz, kamu yönetimini; kamu yönetimini, kamu bürokrasisini ve onun
hizmet sunduğu halkla olan ilişkilerini anlamaya ve geliştirmeye yönelik pratik ve teoriden
meydana gelen bir disiplin olarak görür.
Kamu yönetiminde kesintisiz işleyiş esastır. Aksi takdirde kamu yönetiminin
işleyişinden bahsedemeyiz. Kamu yönetiminde işleyişin kesintisiz olması için, halk-insan,
örgüt, kamu politikası, norm düzeni, otorite, mali kaynaklardan ve kamu personelinden
bahsedebiliriz. Bunlar kamu yönetimini elemanları olmakta, bunlar olmadan kamu yönetimi
işleyişi söz konusu edilmez.
şekil 1. kamu yönetimi elemanları
Norm düzeni
Örgüt
Halk

KAMU YÖNETİMİ
elemanları

Kamu politikası

Personel

Mali kaynak

1.4. Kamu Yönetimini Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
Yönetim eski toplumlardan günümüze kadar gerçekliğini korumakla birlikte
günümüz dünyasında etkinliğini arttırmak yanında daha karmaşık, daha kapsamlı ve boyutlu
bir hal almıştır. Aynı şekilde kamu yönetimine yüklenen anlamlar, işleyişler ve kapsamlar da
ülkeden ülkeye toplumdan topluma farklılık göstermiştir. Devleti ve yönetimi anlama
çalışmaları da eskiden beri var olagelmiştir. Bu kitaplar daha çok ahlak, siyaset, felsefe
zamanla hukuk bağlamında gündeme gelmiştir. Devletin daha iyi işlemesi, toplum-birey
ilişkilerinin daha adil ve sağlıklı sürmesi için neler yapılacağı üzerinde durmuşlardır. Devletin
daha iyi işlemesi için, usuller, kurallar, davranış ve kurumlar üzerinden hareketle
tanımlamalar yapmışlardır. Daha sonra bunlara, ekonomi, maliye, muhasebe, personel, insan
kaynakları gibi konular da eklenmiştir.
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Aristo’nun Politika’sı, İbn-i Haldun’ûn Mukaddime’si, Machiavelli’nin
Hükümdar’ı (Prens), Nizamülmülk’ün Siyasetname’si devleti ve işleyişini anlamaya yönelik
çabaları göstermektedir. Devletin yönetime ilişkin faaliyetlerini sistematik olarak inceleyen
yönetim bilimi anlamına gelen Kameralizm, 18.yüzyılda Almanya’da ortaya çıkmıştır
(Eryılmaz, 2002: 2). Aynı şekilde Amerika’da yirminci yüzyıla doğru kamu yönetimi
müstakil bir bilimsel alan olarak kabul görülmeye başlanmıştı. “Yönetimin İncelenmesi” adlı
eseriyle Wilson’un çalışması bu alanda başlangıç olarak kabul edildi. Bu yıllardan sonra bazı
ülkelerde siyaset biliminin altında bir bilim dalı olarak değerlendirilirken, diğer bazı ülkelerde
müstakil bir disiplin olarak incelenmeye başlanmıştır. Bu yüzden kamu yönetimi diğer bilim
dallarının tarihsel gelişim süreciyle kıyaslandığında oldukça geç olarak ortaya çıktığı kabul
edilir. Siyaset bilimi onun aksine ilk zamanlardan günümüze kadar varlığını korumasına
rağmen kamu yönetimi çok daha geç bir bilim dalı olarak durmaktadır. Bunun belki de en
önemli nedeni kamu yönetiminin sürekli olarak siyaset bilimi içinde bir alan ve dal olarak
tasarlanmasından kaynaklanmıştır. Son iki yüzyıl içinde siyaset biliminden farklı bir alan
olduğu kabul görmeye başlamıştır. Amerika, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde de aynı şekilde
kamu yönetimi gelişimini geç ortaya çıkarmıştır.

Nizamiye medresesi
Modern devletlerle beraber kamu yönetimleri de ortaya çıkmıştır. Çünkü
devletlerin işleyişi ve bürokrasinin durumu ayrı bir incelemeye ihtiyaç göstermiştir.
Batı’da Ortaya Çıkışı
Kamu yönetimi kavramını, devlet yönetiminde uygulanan kural ve yöntemleri
belirten bir bilim anlamında ilk kez Fransız yazar Charles Jean Bonnin kullanmıştır. 1812
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yılında yazdığı kitaba “Kamu Yönetiminin İlkeleri” ismini vermiştir (Eryılmaz, 2002: 11 ve
Çevik, 2012: 16). 19. yüzyılda bireysel hakların ve sivil hakların gelişmesiyle idarenin
hukuka bağlılığı da tartışılmaya başlanmıştı. Bu bağlamda siyasetin ve kamu yönetiminin
hukukla bağlantısı daha fazla kurulmaya başlanmış ve kamu yönetimi ile hukuk ilişkisi
kurulmuştur. Bunlardan özellikle idare hukukunun idarenin hukuk içinde işleyişi, eylem,
işlem ve kararları bağlamında bu tartışılmıştır. Önceleri ahlak ve siyaset kitaplarında kendine
yer bulun kamu yönetimi yeni durumda idare hukuku altında incelenmeye başlanmıştır. Hala
Avrupa ülkelerinde bunun etkisinin görülmesinin temelinde bu tarihsel süreci aramak
gereklidir.
L.D. White’ın kitabı 1926 yılına gelindiğinde, siyasetin kamu yönetimine ya da
kamu yönetimin siyasete girmemesi gerektiğini ifade ederek, bu yolda bir çığır açtığı kabul
görmüştür. Ona göre kamu yönetiminin müstakil bir bilim alanı olarak incelenmesi gerekir.
Kamu yönetiminin temel misyonunun tasarruf ve verimlilik olduğunu vurgulamıştır. Kamu
yönetimi içeriğinde örgüt teorisi, bütçe ve personel ağırlıklı incelemeler yapılmıştır. Taylor ve
Fayol gibi yazarlar kamu yönetimi alanında çığır açmıştır. Taylor, özel teşebbüsü incelemiş
ve onu kamuya uyarlamıştır. Fayol ise planlama, örgütleme, emir ve komuta etme, eş güdüm
ve denetim olarak yönetimin fonksiyonları belirtmiştir.
Günümüzde Batı’da kamu yönetimi müstakil bir alan olarak incelenmektedir.
Kamu yönetimi siyaset, ahlak ve felsefe konusu olmaktan çıkmış, müstakil bir alan olarak
kabul edilmiştir.
Türkiye’de Ortaya Çıkışı

Yusuf Has Hacib
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Katip çelebi
Şubat 1609 - 6 Ekim 1657 tarihleri arasında yaşamış, İstanbul’ lu bir bilim adamıdır.
Eserleri: Keşf-üz-Zünûn an Esâmi-il-Kütüb vel-Fünûn: Arabî, çok kıymetli
eseridir. On beş bine yakın kitap ve on bine yakın müellifi tanıtan büyük bir bibliyografya
ansiklopedisi mâhiyetindedir. Cihannümâ: En eski coğrafya kitabımızdır. Haritalarıyla birlikte
İbrâhim Müteferrika matbaasında basılmıştır. Takvîm-üt-Tevârîh: Âdem aleyhisselâmdan
1648 târihine kadar geçen vakaların kronolojik açıklamasını ihtivâ eder. Başka eserleri
yanında kanunnameleri de vardır.
Yönetim geleneği açısında Türklerin ciddi tecrübeleri olmuştur. Tarihten
günümüze kadar bir çok devlet kurulması yönetim geleneği açısından kayda değer bir bilgidir.
Devlet yöneticilerini danışmanları, üst düzey yöneticilerin çalışmaları ve edebi eserlerle tarihi
belgeler bu konuda geniş bir alanın varlığını göstermektedir. Yönetim daha çok dinle ve
ahlakla irtibatlandırılmıştır. Örgütsel ve kurumsal düzenden ziyade, toplumda güvenliği,
düzeni, adaleti sağlamakla görevli yöneticiler üzerinde durulmuştur. Devletin de aynı şekilde
işlevi olarak bunlar görülmüştür. Kınalızade’nin ahlaka ilişkin yazdığı “Ahlak-ı Alai”, Yusuf
Has Hacip’in “Kutadgu Bilig”, Nizamül Mülk’ün “Siyasetnamesi”, Defterdar Sarı Mehmet
Paşanın “Devlet Adamlarına Öğütler”, Vezir Lütfi Paşanın Asafname’si Katip Çelebinin
“Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar” gibi birçoğu bu ilişkiyi anlamlandırmaya
yönelik olarak görülebilir. Bu çalışmalarda bilgelik vurgulanırken, erdem ve adil-ahlaklı
yönetimden bahsedilmektedir.
Devlet hizmetindeki hayâtı, babası ile berâber Gazne Devletinin Horasan vâlisi
Ebü’l-Fâzıl Es-Suri’nin hizmetinde bulunmakla başladı. 1040 yılındaki Dandanakan
Savaşından bir süre sonra Alp Arslan’ın Belh vâlisi Ali bin Şadan’ın maiyetine girerek,
vilâyet işlerinin yürütülmesiyle vazifelendirildi. Selçuklu Sultanı Tuğrul Beyin vefatı ile Alp
Arslan ve kardeşi Süleyman Bey arasındaki taht mücâdelesi sırasında yerinde görüş ve
tedbirleriyle dikkatleri çekti ve 1063 yılında Alp Arslan’ın yanında hizmete başladı. Alp
Arslan Sultan olunca 1064 yılında Selçuklu Devletine vezir tâyin edildi. Zamânın halîfesi
Kâim bi emrillah tarafından Nizâmülmülk ünvânı ile taltif edildi. Bu ünvânıyla tanındı.
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Nizâmülmülk’ün Selçuklu Devletindeki bütün düzenleme ve değişiklikleri ciddî
bir şekilde tetkik eden, devlet idâresinde kendi görüşlerini, icrâatını ve bunların gerekçelerini
gelecek nesillere intikal ettirmek maksadıyla Fârisi olarak yazdığı Siyâsetnâme isimli eseri,
bugün siyâset ilmiyle uğraşanların el kitapları arasında sayılmaktadır. Siyâsetnâme’de Türkİslâm devletlerinin idârî, mâlî, siyâsî, askerî, sosyal ve kültürel yönlerini incelemektedir. Tam
doğru metin ve ilâvesiz nüshası, İstanbul’da Süleymâniye Kütüphânesi,Molla Çelebi
kısmında 114 numarada mevcuttur. Siyâsetnâme, birçok dillere tercüme edilerek,
yayınlanmıştır.

Enderun kütüphanesi

Türk tarihinde önemli bir yere sahip yönetim anlamında da önemli işlevler
gören Enderun Mekteplerinden bahsetmek gerekir. Enderun Mektebi II. Murad tarafından
kurulmuştur. Saray hizmetinde çalışacak görevlileri yetiştirmek maksadıyla kurulan bu okul,
eğitim sistemi yönüyle kendinden önce kurulmuş bütün okullardan farklılık arz eder. Bir
saray mektebi olan Enderun, Fatih Sultan Mehmed döneminde hakiki şahsiyetine kavuşarak,
devşirme mektebi hüviyetinden, mülki ve idari kadronun eğitimine de yönelmiştir. Enderûn
mektebine alınan çocuklara, Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, kelâm gibi dini dersler, edebiyat,
inşa
(şiir),
dil
bilgisi, Arapça, Farsça gibi
dil
ve
edebiyat
dersleri
ve matematik, coğrafya, mantık gibi müspet ilimler dersleri okutulurdu. Bir taraftan
da Osmanlı saray geleneği ve görgüsüyle, protokol kaideleri ve bürokratik işler öğretilirdi.
Bunların yanında çeşitli sanat kollarında beceriler kazandırıldığı gibi sportif faaliyetlere de
yer verilirdi.
İç oğlanı denilen Enderûn talebesi ortak bir kültürü özümseyerek, saray ve
padişah hizmetlerinin yürütülmesini sağlarlar, böylece Osmanlı Devleti'nin sarayda,
yönetimde, ordu ve bürokraside ihtiyaç duyulan kadrolarının bir kısmı bu şekilde yetiştirilmiş
olurdu. Sarayda kademe kademe yükselerek Sancakbeyi rütbesiyle taşrada görev alırlardı.
Enderunda eğitim beş konu üzerinde toplanmıştı:
Fen, matematik ve coğrafya
 Beden eğitimi
 Uygulamalı idari işler
 Yeteneklerine uygun bir sanat eğitimi
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Teorik olarak İslamî bilgiler ve dil eğitimi (Osmanlıca, Arapça ve

Farsça)

İbni Haldun
Türkiye’de kamu yönetimi 1950’lere kadar idare hukuku içinde incelenmiştir.
Avrupa eğilimi Türkiye’de de etkisini sürdürdü. 1953 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme
İdaresi (TODAİE) Birleşmiş Milletlerin yardımıyla kurularak, kamu yönetimini ayrı olarak
incelemeye başlamıştır. TODAİE’nin başlıca görevleri, yöneticiler yetiştirmek, onları
eğitmek, araştırma, derleme ve yayın çalışmalarında bulunarak kamu yönetiminin gelişmesini
sağlamaktır. Ankara SBF’de Kamu Kürsüsü 1957 yılında açıldı. Türkiye’de Siyasal Bilgiler
Fakülteleri ile İktisadi ve İdari Bilimlerinin çoğunda kamu yönetimi bölümleri açılmış
bulunmaktadır.

1.5. Kamu Yönetimine Yaklaşımlar
Kamu yönetimine geleneksel olarak biçimsel ve rasyonel yaklaşımlar
mümkündür. İnsanın da bu mekanizmanın doğal bir parçası olduğu kabul edilmiştir. Örgütün
sosyal yönüne ve doğallığına önem verilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Yönetim
mekanizması biçimsel ilişkilerden daha çok, insana ve insanların doğal ilişkilerinden ve insan
davranışlarından meydana geldiği düşüncesi 1930’lardan sonra yaygınlaşmıştır (Çevik, 2012:
18). Çalışanların işbirliği, katılımı, görüşlerinin de sisteme dahil edildiği örgütlü bir yapı
olduğu daha fazla gündeme geldi. Bu davranışsal yaklaşımdır. Davranışsal yaklaşım insan
ilişkilerine değer verir.
Yasal yaklaşım, yasalara değer veren bu yaklaşıma göre, ilke ve esaslar
önemlidir. Başta mevzuat olmak üzere tüm düzenlemeleri bu anlamda yönetimin yapısını ve
işleyişini belirlemektedir. Kamu yönetimi de bu yasalara ve mevzuat çerçevesine uygun
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kalarak işleyişi sürdürür. Devletin yürütme, yargı, yasama ilişkileri de mevzuat çerçevesinde
belirlenmektedir. Bu yaklaşımda idare hukuku önemlidir.
Kurumsal, yapısal yaklaşım, örgütün yapısından hareketle açıklama yapar.
Yönetimin formel yönüne ağırlık vererek yeni yaklaşım olarak doğmuştur. Kamu yönetiminin
örgütlenmesi, yerel-merkezi yapılarını, bürokrasiyi, iş bölümünü, kontrolü ve hiyerarşiyi
açıklamıştır. Bu yaklaşım en çok kullanılan yaklaşım olmaktadır. Bu yaklaşımda kamu
yönetimi çevresel faktörlerden etkilenmeyi incelemez ve insan unsuru dışlanmış olur.
Sosyo-psikolojik yaklaşım, bu diğer bilim dallarının yardımıyla davranışsal
boyutu ifade eder. İnsan davranışlarını sistematik olarak inceleyerek bir sonuca varır.
Amerika’da şirketlerin iş verimini ve etkinliğini arttırmak amacıyla verilen ödüller ve ücretler
üzerinden insan davranışını incelemeye dayanır.
Sistem yaklaşımı, sistem yaklaşımı bu yaklaşımların tek başına iyi bir sonuç
oluşturmayacağından hareket etmektedir. İnsan davranışı ya da kurumsal, örgütsel yapıyı
incelemenin, yasal çerçeveye odaklanmanın yetersiz olduğunu bütün bunlara sistem üzerinden
hareketle bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği üzerinde durur. Birbirleriyle iletişimli
ve ilişkili yapıların bir amaca yönelik olarak birlikte değerlendirilmesidir. Sistemdeki öğeler
karşılıklı etkileşim içinde bir bütün oluştururlar. Sistem hem kendi içiyle hem de çevresiyle
etkileşim içindedir. Çevre anlamında kamu yönetimini incelerken, aileyi, okulu, siyasi partiyi,
belediyeyi, hükümeti bir bütün olarak ele almak gerekir (Eryılmaz, 2002: 30-32).
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Uygulamalar
Enderun
TODAİE
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Uygulama Soruları
Enderun Mektebinde hangi ilimler okutulurdu?
TODAİE’nin önemi nereden kaynaklanmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamu yönetiminin temel olarak tanımı yapılmıştır. Ayırt edici
özellikleri bu tanımlamaya eşlik etmiştir. Özellikleri yanında unsurları da işlenmiştir. Kamu
yönetimi unsurları yanında Batı toplumlarında ortaya çıkışı ile Türkiye’de ortaya çıkışına
kısaca değinilmiştir. Ayrıca kamu yönetiminde temel yaklaşımlar da ele alınmış, bunların
üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları

Soru 1) Tarihte bazı düşünceler devleti olumsuzluklarla anmasına rağmen onu
şeytanlaştırmamıştır. İşte bu düşüncelerden birisi devletin en az olması gerektiğini
ifade etmektedir. Sizce bu düşünce hangisidir?
a) Anarşizm
b)Liberalizm
c) Sosyalizm
d)Muhafazakarlık

Soru 2) Modern anlamda Kamu Yönetiminin Kurucusu olarak kim kabul
edilmektedir?
a) Weber
b)W.Wilson
c) Bodin
d)Hobbes

Soru 3) Kameralizm nerede ortaya çıkmıştır?
a) İran
b)Türkiye
c) ABD
d)Almanya

Soru 4) Kamunun birçok anlamı bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kamunun
anlamı olarak görülmez?
a) Amme
b)Hep, bütün
c) Kamuoyu
d)İdare
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Soru 5)

liberalizm devletin olmaması gerektiğini ifade eder?
a) doğru
b) yanlış

Soru 6) Çevre anlamında kamu yönetimini incelerken, hangisi dikkate alınmaz?
a) Parti
b)Hükümet
c) Aile
d)Komşular

Soru 7) sistem yaklaşımında hangisi doğru olarak verilmiştir?
a) İletişim ve ilişki içinde olunan yapıların birlikteliği yeterlidir
b)Birbirleriyle iletişimli ve ilişkili yapıların bir amaca yönelik olarak
birlikte değerlendirilmesidir.
c) Amaç bir çalışmanın önemini ortaya koyar ve amaç birliği en önemli
özelliktir
d)Sistem yaklaşımında önemli olan araç birlikteliğidir. Amaç önemli
değildir.

Soru 8) hangisi insan davranışlarını sistematik olarak inceler?
a) Yapısal yaklaşım
b) Sistem yaklaşımı
c) Psiko-sosyal yaklaşım
d) Yapısal kurumsal yaklaşım

Soru 9) hangi yaklaşımda idare hukuku önemlidir?
a) Yasal yaklaşım
b) Sistem yaklaşımı
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c) Davranış yaklaşımı
d) Sosyal yaklaşım

Soru 10. Enderun talebesine aynı zamanda ne denilmekteydi?
a) İç oğlanı
b) Enderuni
c) İlim talebesi
d) Kethüda

Cevaplar
1)b, 2)b, 3)d, 4)c, 5) b, 6)d, 7)b, 8) c, 9) a,10) a
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2. KAMU YÖNETİMİNE YAKIN BİLİM DALLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. İşletme, Siyaset, Sosyoloji
2.2. İdare hukuku, Tarih, Ekonomi,
2.3. Geleneksel Yönetim Anlayışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İşletme, Siyaset ve Sosyolojinin Kamu Yönetimi ile İlişkisi
İdare Hukuku, Tarih, Ekonomi Alanlarının Kamu Yönetimi ile İlişkisi
Geleneksel Yönetim Anlayışının Özellikleri Nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
İşletme,
Siyaset
ve Kamu yönetimine yakın
Kitap,
Sosyolojinin
Kamu bilim dalları ile ilişkisini Powerpointt, video
Yönetimi ile İlişkisi
ortaya koymak
Konu

Kazanım

İdare Hukuku, Tarih, Kamu yönetimine yakın
Kitap,
Ekonomi
Alanlarının bilim dalları ile ilişkisini Powerpointt, video
Kamu Yönetimi ile İlişkisi ortaya koymak
Geleneksel
Anlayışının
Nelerdir?

Yönetim Geleneksel
yönetim
Kitap,
Özellikleri anlayışını ortaya koyarak Powerpointt, video
günümüzün
yönetim
anlayışını
daha
iyi
anlamaya
hizmet
etmektedir.
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Anahtar Kavramlar
İşletme, Sosyoloji, Siyaset, Sosyoloji, İdare Hukuku, Tarih, Ekonomi
Geleneksel Yönetim Anlayışı
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Giriş
Bilim kendi başına bir yandan müstakilliği ifade ederken, diğer taraftan
özellikle yakın bilim dalları ile aralarındaki ilişkiyi de ifade eder. Kamu yönetiminin de yakın
bilim dalları ile etkileme ve etkilenme ilişkisine girmesi normaldir. Özellikle yakın bilim
dalları olarak siyaset, sosyoloji, işletme, ekonomi, idare hukuku, tarih gibi alanlar görülebilir.
Kamu yönetimi oluşturulurken bu bilim dallarından bilgi alıp bilgi vermektedir.
Dolayısıyla kamu yönetimi akademik bir disiplin, meslek ve bir faaliyettir.
Kamu yönetimi de diğer bazı disiplinleri etkilediği gibi onlardan da etkilenmektedir. Bu
boyutuyla disiplinler arası bir bilim dalıdır. Her bilim dalı özellikle sosyal bilimler diğer bilim
dallarından faydalanır. Çünkü bunları birbirlerinden çok keskin bir şekilde ayırmak mümkün
değildir. Zorunlu olarak bu bilim dalları birbirleriyle etkileşim içindedir. Farklı disiplinlerin
üretimlerini alarak onları kamusal sorunların çözümünde kullanır. Özellikle iktidar, hukuk,
siyaset bilimi ve işletmeyle yakın ilişkisi ve etkileşimi söz konusudur. Sosyoloji, sosyal
psikoloji, işletme ve siyaset kamu yönetiminin gelişmesinde önemli katılar sunmuştur.
Kamu yönetiminin tarihsel süreç içinde aldığı şekilde ve gelişim sürecini
kavrama anlamında geçmişe göz atmak yararlıdır. Bu açıdan olaya yaklaşıldığında günümüz
modern kamu yönetimi anlayışını ortaya koymanın yolu geleneksel olana göz atmaktan
geçmektedir. Çünkü geçmiş geleceğe ayna tutmaktadır. Bu aynı zamanda günümüzde birçok
kamu yönetiminin geleneksel boyutuyla bağını koparmdığı için de üzerinde durulması
gerekmektedir. Çünkü birçok kamu yönetimi geleneksel ve modern boyutuyla iç içe
sürmektedir.
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2.1.İşletme, Siyaset, Sosyoloji
İşletme
İşletme, mal ve hizmet üreten kurumlarda verimi artırmak için
planlama, üretim, yönetim, denetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında
bilgi ve beceriye sahip yöneticiler yetiştiren bir meslek, akademik disiplin ve faaliyettir.
Kendilerine yönetici olarak kariyer çizmek isteyen, günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarına
cevap verebilecek nitelikte, güçlü teorik bilgisinin yanı sıra bilişim teknolojileri ve bilgi
yönetimi
konularında
donanımlı,
etkin
iletişim
becerilerine
sahip
ve
bu donanımlarını seçtikleri kariyerlerinde kullanabilecek yönetici adayları yetiştirmek
amacıyla eğitim ve araştırma yapan bir alandır. İşletme yönetimi özellikle liberal
yönetimlerde ve kapitalist sistemlerde kamu yönetimi ile daha fazla ilişkilidir. Kamu
yönetimini ile işletme arasında farklar iyice azalmış hatta işletme yönetimi işleyişi,
faaliyetleri, organizasyonu gibi birçok kavram, uygulama ve işleyişi kamu yönetimine
uyarlanmıştır.

İşletmecilerin neden kamuyla daha fazla ilişkilendirildiğini görmek için
işletmenin alanlarına bakmak gerekmektedir. İşletmeciler kamu veya özel sektöre ait
işletmelerde (fabrika, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten
işletmelerde) çalıştığı işletmenin sahip olduğu para, insan gücü, araç ve gereçten en verimli
şekilde yararlanmak için çalışma düzenini planlar ve çalışmaları denetler. Bunun için
planlama, örgütleme, yönetme ve denetleme gibi genel görevler yanında, ürünün
iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma parasal
kaynak sağlamak ve
kurumun
maddi
olanaklarını
en
ekonomik
biçimde
dağıtmak, kurumun insan gücünü en verimli olacakları alanlarda çalıştırmak ve en
uygun elemanları işe almak gibi görevler yaparlar. Tüm bu yaklaşımlar artık kamu yönetimi
için önemli faaliyet, işleyiş ve disiplin olarak durmaktadır.
Siyaset
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Siyasetle kamu yönetimin yakın bir bağı vardır. Bazı ülkelerde siyasetin ve
kamu yönetimin ayrı bilim dalları olmayıp özellikle kamu yönetiminin siyasetin bir alt dalı
olduğuna yönelik kanaat mevcuttur. Hatta bazı yazarlar hala kamu yönetiminin müstakil bir
alan olduğunu kabule yanaşmaz. Ayrı olduğunu düşünenler ise çok yakın zamanda bunun
gerçekleştiğini kabul etmektedir.
Siyaset ile kamu yönetimi arasında kesin bir ayrım çok kolay değildir. Bundan
dolayı uzun yıllar siyasetin altında işlenmiştir. Siyaset devletin teorik boyutu da dâhil birçok
alanla ilgili iken, kamu yönetimi devlet yönetiminin örgütlenmesi, işleyişi gibi konulara
odaklanmaktadır.
Siyaset ve kamu yönetiminin ilgilendiği alanların çokluğu ve bazen aynı
alanlar olması bu iki bilim dalı arasında aynileştirme gibi duruma yol açmaktadır. Siyaset ile
kamu yönetimi arasında merkezi idare, yerel yönetimler, hükümet işlevleri gibi konularda
ortak alanda çalışma yapmaktayken, bürokrasiyi incelemesi ve işleyişini ortaya koymada
siyaset biliminden ayrılır (Eryılmaz, 2002: 41). Siyasetçiler genel çevreyi, paradigmayı ve
esasları ortaya koyarken, kamu yöneticileri bunların uygulanmasıyla ilgilidirler. Bunu
yaparken, tabi ki siyasileri etkileme gücü ve yönlendirme becerisine göre tersine ilişki de söz
konusudur. Yani bazen kamu yöneticileri de bu alanda etkin olabilmektedir.
Kamu politikalarını siyaset belirlerken, onun uyarlanması ve sahaya
uygulanmasıyla yine kamu yönetimi sorumludur. Kamu yöneticileri gittikçe teknik uzman,
nitelikli personel konumlarından dolayı politika yapıcıları dahi etkileme gücüne sahiptir.

Sosyoloji
Sosyolojinin toplum incelemeleri, analizleri siyaset bilimine bir nevi girdi
oluşturmaktadır. Toplumun yapısını, kültürünü, beklentilerini ortaya çıkarmada sosyoloji
işlevseldir. Sosyolojinin bulgularından, araştırma yöntem ve tekniklerinden, kavram ve
modellerinden yararlanıbilir. Kamu yönetiminin bilimsel olarak incelenmesinde sosyolojinin
büyük katkısı vardır.
Sosyoloji Avrupa’da sanayi toplumunun getirdiği toplumsal sorunlara çözüm
bulmak için oluşturulmuştu. Günümüzde de toplumsal sorunlar kamu yönetimlerinin ilgi
alanına girmek zorundadır. Çünkü kamu yönetimleri hizmeti topluma yönelik üretmektedirler.
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Günümüzde toplumsal sorunların olduğu kadar, ilişkiler, beklentiler, toplumsal yapılar da çok
karmaşık ve boyutlu bir hal almıştır.
Kamu yönetimi, iktidar, devlet, bürokrasi ve kültür gibi alanlar da önemli
etkileşimlere sahiptirler. Özellikle siyaset sosyolojisi alanına giren bu konular kamu
yönetiminde öncelikli hizmet alanlarını, hizmet kalemlerini oluşturmaktadır.

2.2. İdare hukuku, Tarih, Ekonomi
İdare Hukuku
İdare hukuku da kamu yönetimiyle yakından ilgili bir alanı ifade etmektedir.
Hem idare hukukunun hem de kamu yönetiminin ilgi alanı, siyasi sistemin yürütmeye ilişkin
kolunun yapı ve faaliyetleridir. İdare hukuku hukuk devletlerinde ortaya çıkmıştır. İdarenin
hukuka bağlılığını ve hukuki çerçevesini işlemektedir. Hukuk ve idare hukuku aynı zamanda
kamu yönetimindeki insan kaynakları unsurlarının da uymak zorunda olduğu çerçeveyi ifade
etmektedir.
İdarenin her türlü eylemi, işlemi, kararı ve faaliyeti hukuka uygun olmak
zorundadır. Devletin sosyal, siyasi ve ekonomik alana olan müdahalesi arttıkça idare
hukukunun da alanı genişlemektedir. İdare hukuku normatif bir disiplindir. Yani kurallar
koyan bir disiplindir. Kamunun kurallarını da yorumlar, hukuk açısından hukuka
uygunluğunu denetler, yasalar bakımından olması gerekenleri belirler.
Tarih, Siyasi Tarih
Geçmişte olan olayları, nedenlerini, sebep-sonuç ilişkilerini ve bugünkü
olaylarla bağlantısını araştıran bilim dalıdır. Geçmiş olayları, kurumları, düşünceleri ve
insanları betimlemek için geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm kayıtları (kitabeleri,
mektupları, anı defterlerini, mahkeme kayıtlarını) elden geldiği kadar ilk kaynaklardan toplar,
derlediği bilgileri, doğruluk ve ifade ettikleri anlam bakımından değerlendirir, olayları oluş
sırasına koyar ve birbirleri arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar, bulgularını, gerçeğe bağlı
kalarak,
yansız
bir
tutumla
açık
ve
öz
biçimde
rapor
eder,
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arşive gelen yazılı kaynak ve malzemeyi tarih, konu ve ilgili oldukları kuruluşlara göre
sınıflandırarak korunmasını sağlar.
Toplumların bugünkü devlet, siyaset ve yönetim anlayışlarında geçmişin
mirası vardır. Çünkü siyasetin ve kamu yönetimin de bir geleneği ve geçmişi vardır. Tarihten
günümüze kadar yaşanan süreçte neden ve sebep ilişkisi kamu yönetiminde de geçerlidir.
Tarihin bu metodundan ve yaklaşımından kamu yönetimleri de istifade eder. Kurumların,
olguların, olayların tarihsel süreçte yaşadıkları deneyimlerini araştırarak, kurumun hafızasına
ve geleneği ile kültürüne ulaşılabilir. Devletlerin neden çöktüğü, yönetimlerin çürümesi,
yozlaşması ve geçmişteki yönetim ilişkileri bağlamında tarihten yararlanılabilir.
Ekonomi
Günümüzde işletme gibi siyaset ve kamu yönetiminin ekonomi bilimiyle
gittikçe yaklaştığını belirtmiştik. Ekonominin işleyişi, serbestliği gibi ilkeler ve durumlardan
kamu yönetiminin de istifade etmesi sıklıkla dile getirilmektedir. Ekonomi ve siyasetin
dolayısıyla kamu yönetiminin birbirlerini etkilemesi ve daha doğrusu ekonomik öncelikli
kamu işleyişini vurgulayan liberal iktisatçıların yaklaşımı günümüz siyasetinde ve kamu
yönetiminde etkinlik kazanmaktadır. Esasından siyaset ve ekonomi alanının birbirinden
ayrılmasını isteyen liberallerin yaklaşımına rağmen bu ayrılık gerçekleşmemektedir.

2.3.Geleneksel Yönetim Anlayışı
Kamu yönetimindeki anlayışlar statik olmayıp dinamik bir doğaya sahiptir.
Bundan dolayı da kamu yönetimi dışındaki gelişmelerden de etkilenmektedir. Siyaset,
sosyoloji, idare hukuku, ekonomi ve işletme gibi alanlardan öncelikli olarak etkilenmektedir.
1970 sonrası başlayan küresel değişim ve dönüşümler kamu yönetiminde de köklü
değişiklikleri getirmiştir. 1980 sonrası ise kamu yönetiminde yeni yönetim anlayışı ve yeni
kamu yönetimi gündeme gelmeye başlamıştır.
Özel yönetim kamu yönetimi ayrımı da yeni yönetimde tartışılmakta, özel
yönetimlerle arasında daha fazla ilişki kurulmaktadır. Fransız yönetim alanı ile Amerika
yönetim alanındaki temel farklar üzerinde de tartışma bu eksende yapılmaktadır. Fransız
yönetimi, doğrudan devlet ve devlet kurumları üzerinde tarihi, sosyolojik, hukuksal çalışmalar
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yaparken, Amerika’da özellikle özel sektördeki kuramlar, teoriler ve uygulamalar kamu
sektörüne taşınır. Kıta Avrupa’sı bilgiyi ve çıkarımları devlet dünyasından üretirken, Amerika
piyasa kurumlarından ve şirket dünyasından bunu üretir (Güler, 2011: 14). Bundan dolayı
Fransa kamu yönetimi, Amerika özel yönetime odaklanmıştı. Amerika özel kesimden
hareketle kamu yönetiminin de özel sektör gibi işlemesini vurgulandı. Aynı zamanda bunu
kendine düstur edinip uyguladı. Türkiye’de bu durumun yansıması olarak 1967 yılında kamu
yönetimi yanında yönetim bilimi de sisteme dahil edildi.
Geleneksel anlayış kamu yönetiminde yakın döneme kadar etkinliğini
korumuştur. Gelişmiş Batı ülkelerinde modern yönetim ve yeni kamu yönetiminin etkisi epey
bir zamandır görülse de Türkiye gibi ülkelerde hem geleneksel hem de yeni kamu yönetimi
anlayışı varlığını sürdürmektedir. Bununla birlikte yeni kamu yönetimine yönelik vurgu da
her geçen gün artmaktadır.
Kamu yönetiminde değişikliğe yol açan bir çok unsur vardır. Bunların başında
devlete yüklenen anlamlar, özelleştirmeler, mali ve ekonomik krizler, ulus devletin
sınırlarının daha geçirgen olması gibi birçok önemli neden sayılabilir. 1970’li yıllarda petrol
krizi ve arkasından yaşanan ekonomik krizler merkeziyetçi, katı hiyerarşik ve kurallara sıkı
sıkıya bağlı bir anlayışı ve uygulamayı ifade eden geleneksel kamu yönetimi anlayışını da
değersizleştirmeye zorlamıştır. Bunun yerine daha esnek, hızlı karar alabilen, adem-i
merkeziyetçi gibi anlayışları ve ilkeleri gündeme getirmiştir. Böylece yeni kamu yönetimi
anlayışı, neo liberalizmin ve minimalci devlet anlayışının tezahürü olarak gün yüzüne
çıkmıştı. Yeni kamu yönetiminde merkezi yönetimin faaliyet alanı daraltılarak, özel sektörün
ağırlığı ön plana çıkarılır. Kısaca geleneksel kamu yönetimine değinmekte fayda vardır.
Geleneksel kamu yönetimi, 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak 20.
yüzyılın son çeyreğine kadar kamu yönetiminde geçerli olan hakim paradigmanın adıdır.
Geleneksel kamu yönetimi anlayışının entellektüel temelleri, büyük ölçüde Woodrow Wilson,
Max Weber ve Frederick Taylor’ın düşüncelerine dayanır.
Weber
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Wilson, 19. yüzyılın son çeyreğinde yazdığı makalesinde kamu yönetimini,
siyaset biliminden bağımsız bir disiplin hâline getirmek için “siyaset/yönetim ayrılığı” ilkesini
savunmuştur. Max Weber de formüle ettiği “ideal tip bürokrasi” modelinin, en rasyonel ve
etkili bir örgütlenme biçimi olduğuna ilişkin düşüncesini geliştirmiştir.

Wilson ve Weber’in görüş ve düşünceleri, siyasetin alanıyla kamu
görevlilerinin alanlarının farklı olduğu, siyasetçilerin kamu politikalarına ilişkin temel
kararların verilmesi, kamu görevlilerinin de bunları, uzmanlık ve teknik bilgilerine göre en
etkin ve tarafsız olarak uygulayacakları esasına dayanır. 20. yüzyılın başlarında F. Taylor’ın
“Bilimsel Yönetim” olarak adlandırılan yaklaşımı da bilimsel yöntemler kullanılmak suretiyle
her iş için en iyi tek bir yöntemin bulunabileceğini vurgulamış ve geleneksel kamu yönetimi
anlayışının gelişmesini etkilemiştir. Eryılmaz geleneksel kamu yönetiminin özelliklerini
dörde ayırmaktadır; geleneksel model, ayrıntılı kurallara bağlı, biçimselliğin ön planda
olduğu, gayri şahsi, katı hiyerarşik, kariyeri esas alan, büyük oradan merkeziyetçi ölçüdeydi.
Bu ilkelerin de kamu yönetimlerinde etkinliği, verimliliği ve tarafsızlığı sağlayacağı var
sayılmıştı (Eryılmaz, 2002: 23). Kamu yönetimleri uzun süre bu öngörüye göre işledi ve
bunların etkisinde kaldı.
Geleneksel yönetimde devletin kamusal mal ve hizmetlerin üretim ve
dağıtımında kendi örgütleri (bürokrasi) vasıtasıyla doğrudan görev alması gerektiği düşüncesi
belirgindir. Devlet, refah devletinin ya da başka düşüncelerin etkisiyle bu alandaki rolünü
artırmış, büyümüş (Leviathan), birçok mal ve hizmetin üreticisi olarak ekonomide önemli bir
ağırlık kazanmıştır. Geleneksel anlayışta, siyasi ve idari konuların birbirinden ayrılabileceği
görüşüdür. İdarenin ya da kamu yönetiminin görevi, talimatları ve kuralları uygulamaktan
ibarettir. Siyasa ya da stratejileri belirleme yetkisi, siyasi liderliğe aittir. Siyasiler, kamusal
alanda yapılacak olanları belirler, kamu yöneticileri de bunları uygular. Kamu yönetimine
siyasi kurumlara ve yöneticilere kesin bir itaat görevi verilmiştir. Böylece kamu yönetimi,
denetim altına alınmış ve sorumluluğu da temin edilmiş olacaktır. Siyaset ve yönetimin
birbirinden ayrılabileceği ya da ayrılması gerektiği görüşü başlangıç itibarıyla Woodrow
Wilson’ın, 1887’de yayınlanan “The Study of Administration” (Yönetimin incelenmesi) adlı
makalesine dayanır.
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Uygulamalar
İşletme
Sosyoloji
Tarih
Ekonomi
Siyaset
İdare Hukuku
Geleneksel Yönetim
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Uygulama Soruları
İşletme ile kamu yönetimi ilişkisini tanımlayınız?
Sosyoloji ile kamu yönetimi ilişkisini tanımlayınız?
Tarih ile kamu yönetimi ilişkisini tanımlayınız?
Ekonomi ile kamu yönetimi ilişkisini tanımlayınız?
Siyaset ile kamu yönetimi ilişkisini tanımlayınız?
İdare Hukuku ile kamu yönetimi ilişkisini tanımlayınız?
Geleneksel Yönetimi anlayışını neyi ifade etmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamu yönetimine yakın bilim dallarını görmüş olduk. Özellikle
siyaset, sosyoloji, ekonomi, tarih, idare hukuku, işletme gibi bilim dalları ile etkileşimleri
üzerinde durulmuştur.
Ayrıca geleneksel yönetim anlayışı ifade edilmiştir. Modern yönetim
anlayışının tam olarak ortaya konulması için geneleksel olanın ve geçmişte yaşanmışların da
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu bölümde geleneksel yönetim anlayışına ve bu
anlayışın düşünürlerine kısaca değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
Soru 1) Planlama, üretim, yönetim, denetim, para kaynakları, muhasebe,
satış, pazarlama konularında bilgi ve beceriye sahip yöneticiler yetiştiren bir meslek,
akademik disiplin ve faaliyettir hangisidir?
a)

İşletme

b)

Kamu

c)

Sosyoloji

d)

Tarih

Soru 2) Kamu yönetimi daha önce hangi bilim dalı altında düşünülmüştür?
a)

İşletme

b)

Sosyoloji

c)

ekonomi

d)

siyaset

Soru 3) “Bilimsel Yönetim” olarak adlandırılan yaklaşımı da bilimsel yöntemler
kullanılmak suretiyle her iş için en iyi tek bir yöntemin bulunabileceğini vurgulamış
ve geleneksel kamu yönetimi anlayışının gelişmesini hangi düşünür etkilemiştir?
a)

W.Wilson

b)

A. Weber

c)

F. Taylor

d)

K.Marx

Soru 4) ABD ve Fransa’nın kamu yönetimine ve özel yönetime odaklanması hangi
şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)

Her ikisi de kamu yönetimine odaklanmıştı

b)

Her ikisi de özel yönetime odaklanmıştı

c)

ABD kamu, Fransa özel yönetimi öncelemişti

d)

ABD özel, Fransa kamu yönetimine odaklanmıştı
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Kamu yönetimi daha önceleri hangi ilim dalının altında

Soru 5)
değerlendirilmiştir?
a) siyaset
b) ekonomi
c) işletme
d) tarih

Soru 6)

geleneksel toplumda hangisi doğrudur?

a)

İdare ve siyaset aynı kavramlardır

b)

Siyaset idarenin altındandır

c)

Siyasi ve idari konuların birbirinden ayrılabileceği görüşüdür

d)

İdari konular siyasetin içinde zaten vardır

Soru 7)

Geleneksel toplumda kamu yönetimi için hangisi söylenebilir?

a) Siyaset herkese yasaktı
b) Kamu yönetimine ve siyasete itaat görevi verilmişti
c) Siyaset yönetimin işi değildi yönetim idare ile ilgili idi
d) Yöneticilerin siyaset yapmaları teşvik edilirdi

Soru 8) “her iş için en iyi tek bir yöntemin bulunabileceği vurgulanmış ve
kamu yönetimi anlayışının gelişmesi bundan etkilenmiştir” bu hangi metodu vermektedir?
a) Geleneksel yöntem
b) Modern yöntem
c) İleri yöntem
d) Bilimsel yöntem

Soru 9) geleneksel yönetimin entelektüel yönelimi hangisi tarafından
belirlenmemiştir?
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a) Woodrow Wilson,
b) Keynes
c) Max Weber
d) Frederick Taylor

soru 10) 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak 20. yüzyılın son çeyreğine
kadar kamu yönetiminde geçerli olan hakim paradigma hangisidir?
a)

Modern yöntem

b)

Post modern yöntem

c)

Geleneksel yöntem

d)

Batılılaşma yöntemi

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)c, 4)d, 5) a, 6)c, 7)b, 8)d, 9)b, 10)c
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3. YENİ YÖNETİM ANLAYIŞI-YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ (YENİ KAMU
YÖNETİMİ ANLAYIŞI)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Kamu-Özel Yönetim Farklılığı, Benzerlikleri
Yeni Kamu Yönetimi; Kamu İşletmeciliği
Yönetişim
Kamuda Etkinlik ve Verimlilik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kamu yönetimi ile özel yönetim arasında farklılık-benzerlik var mıdır?
Kamu işletmeciliği ile ne kast edilmektedir?
Yönetişim kavramı neyi çağrıştırmaktadır? Ne amaçlanmaktadır?
Kamuda etkinlik ve verimlilik neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Kamu-Özel
Yönetim Kamu yönetim ile özel
Kitap,
Farklılığı, Benzerlikleri
yönetim
arasında Powerpointsunumu, video
farklılıklar ve benzerlikler
öğrenilecektir.
Konu

Kazanım

Yeni Kamu Yönetimi; Yeni kamu yönetimi ve
Kitap,
Kamu İşletmeciliği
kamu işletmeciliğinin ne Powerpointsunumu, video
ifade ettiği neden bu isimle
anıldığına değinilecektir.
Yönetişim

Kamuda
verimlilik

Yönetişim içeriğinin ne
Kitap,
olduğu hangi kurumların Powerpointsunumu, video
yönetişime dahil edildiği
öğrenilecektir.
etkinlik

ve Kamu
yönetiminde
Kitap,
etkinlik ve verimliliğin ne Powerpointsunumu, video
olduğu ve bunların neden
önemli
oldukları
açıklanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Kamu yönetimi, özel yönetim
Yeni kamu işletmeciliği
Yeni kamu yönetimi
Yönetişim
Etkinlik ve verimlilik
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Giriş
Daha önceleri kamu yönetimi ile özel yönetim arasında farklılıklar
vurgulanırken, günümüzde bu eğilim daha çok benzerliklerine odaklanmıştır. Çünkü özel
yönetim, işletme yönetimi ve özel sektörler kamu yönetimi arasında daha çok liberal
yazarlarca paralellik kurulmaktadır. Bu durum neo liberal anlayışın dünya çapında egemenliği
ile doğru orantılı olarak genişlemektedir. Bununla birlikte kamu yönetimi ile özel yönetim
arasında başta kamu yararı olmak üzere farklılık vardır. Yine de gündemde olduğu gibi daha
çok kamu yönetimi ile özel yönetim arasında benzerlikler vurgulanmaktadır.
Kamu ile özel yönetim arasında yakınlığı vurgulayan en önemli kavramlardan
bir tanesi de kamu işletmeciliğidir. Kamu işletmeciliği kamu yönetiminin adeta işletme gibi
hareket etmesi gereği üzerinden üretilmiştir. Kamu işletmeciliği ile de tanımlanan kamunun
ve özel sektörün aynılığıdır.
Aynı şekilde son yıllarda yönetişim kavramı da popüler kavramlardandır.
Bunun özü itibari ile anlatılmak istenen tüm aktörlerin ve tarafların yönetime dahil
edilmesidir. Sivil toplum, kamu kurumları ve özel sektörün birlikte yönetmesini ifade eden bir
kavramdır.
Kamu yönetimleri özel yönetime yaklaştıkça özel yönetimin temel ilkeleri de
kamuya uyarlanmaya çalışılmaktadır. Bunların da başında etkinlik ve verimlilik gelmektedir.
Kamu yönetiminin etkin ve verimli olmadan küresel süreçte başarısız olacağı, rekabet
edemeyeceği gibi durumlarla karşılacağı belirtilmektedir. Bundan dolayı da özel sektörün
başarısının kamuya uyarlanması gereği üzerinde durulmaktadır.
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3.1. Kamu- Özel Yönetim Farklılığı, Benzerlikleri
Kamu yönetimi, yönetimin özel bir biçimidir. Özel sektörün yönetiminden
oldukça faklıdır. Kamu yönetiminin, amaçları ve kullandığı yöntemleri itibarıyla özel
yönetimden ayrı bir alan olarak incelenmesi gerekir. Böyle olunca kamu yönetiminin,
profesyonel bir bürokrasi ve çalışanların hayat boyu istihdamına göre düzenlenmesi önem
kazanır. Bu yönetim aygıtı, her siyasi iktidara eşit olarak hizmet etmek gibi bir siyasi
tarafsızlığa sahip olmak durumundadır.
1980’li yıllarının sonlarına doğru gelişmiş ülkelerde ve özellikle Anglo-Sakson
coğrafyada kamu sektörünün yönetiminde yeni bir yaklaşım ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu
yaklaşım ya da anlayış, “işletmecilik” (manageralism), “yeni kamu işletmeciliği” (new public
management) ve “piyasa temelli kamu yönetimi” (marketbased public administration) ya da
“girişimci idare” (entrepreneurial government) gibi kavramlarla ifade edilmektedir. Bu
yaklaşımı savunanlar, “yönetim” (administration) ile “işletme” (management) kavramı
arasındaki farkı vurgularlar. Onlara göre “yönetim” kavramı, “işletme” kavramından daha dar
bir anlama sahiptir. Yönetim; süreçlere, yöntemlere ve kurallara uygun olarak işleri sevk ve
idare etmektir. İşletme ise yalnızca talimatlara ve yönergelere göre iş yapmak yerine,
hedefleri ve öncelikleri belirleme, bunların başarılmasına yönelik uygulama planları yapma,
insan kaynaklarını etkin kullanma, performansı değerlendirme ve yapılan işlerden sorumluluk
alma gibi birçok fonksiyonu ifade eder.
Kamu-özel yönetim ayrımı,
Kamu yönetiminin özel yönetimden farklı olduğu genel kabul görmüştür.
Kamu yönetimi birçok açıdan özel yönetiminden ayrılmaktadır. Bu fark; iki farklı kurum
olmalarından, işleyişlerinden, örgütsel yapılarından ve ürettikleri hizmet açılarından ileri
gelmektedir. Bununla birlikte 1980 sonrası geleneksel kamu yönetimin terk edilip, yeni kamu
yönetimi anlayışının hakim olmaya başlamasıyla birlikte bu farkın da kapandığını
belirtebiliriz.
Kamu yönetimi ve özel sektör ayrımının gittikçe ortadan kalktığı da (Eryılmaz,
33-39) ya da devam ettiği benzerliklerini ve farklılıklarını irdelerken daha yakından
görebiliriz.
Benzerlikler,
Araştırmalardan Yararlanma: hem özel sektör hem de kamu yapılan
araştırmalardan yararlanmakta, özellikle kamu özel sektörün yaptığı çalışma ve araştırmaları
kullanabilmektedir. Aynı usüller, bilgiler, teknikler kamuda ve özel sektörde
kullanılabilmektedir.
Yakınlaşma ve İşbirliği: Yeni kamu yönetimi anlayışında da bahsedildiği gibi
kamu yönetimi işletme yönetimine gittikçe daha fazla yaklaşmaktadır. İşletme yönetim ve
tekniklerinin kamuda da uygulanabileceğine ilişkin teori ve uygulamalar son zamanlarda öne
çıkmıştır.
Yeni
kamu
yönetimi
anlayışı,
kamu
sektöründe idareden (administration) işletmecilik (management) anlayışına geçişi
simgelemektedir. Kamuda öteden beri uygulanan geleneksel yönetim anlayışı yerine, özel
sektör yönetiminden esinlenerek geliştirilen yeni kamu yönetimi anlayışı egemen olmaya
başlamıştır.
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Farklılıklar,
Kamu yönetiminin işletme yönetimine yakınlaşması ne kadar gerçekleşirse
gerçekleşsin yine de bu iki yönetimin her şeyiyle aynileştirdiği şeklinde bir anlam
çıkarılmamalıdır. Kamu yönetimi bazı yönlerden özel yönetimden ayrılmaktadır.
Siyasal Çevre
Kamu kesiminin faaliyetleri özel kesime göre çok daha geniştir. Kamu
kurumları, kamu hizmeti alan kesimi, politikacıları dikkate almak zorundadır. Oysa özel
sektör daha çok müşterilerine karşı bir sorumluluk duyarlar. Kamu hem siyasal çevreye hem
de ikincil önemde olan sosyal çevreye karşı sorumluluk hissederler.
Kamu Yararı ve Özel Yarar
Kamu kesiminin ürettiği hizmetler kamusal ya da yarı kamusal mallar
niteliğindedir. Bunların faydası, ülke geneline yayılmıştır. Bir bütün olarak toplumun
çıkarlarını temsil eder ve kamu yararı ön plandadır. Bu malların ve hizmetlerin faydası çoğu
zaman bölünmez, kullanana göre fiyatlandırılmaz, ücretini ödemeyenler bu hizmetlerden men
edilemezler. Vergiler yoluyla da finanse edilirler.
Özel mal ve hizmetler ise faydası ferdî ve bölünebilir niteliktedir; hizmete
ilişkin fiyatı ödemeyenler hizmetten yararlandırılmazlar. Özel mal ve hizmetlerden
yararlanmanın tek yolu, fiyatını ödeyerek onu satın almaktır. Para, özel mal ve hizmetlerden
yararlanma aracıdır ve piyasa sisteminin egemen gücüdür. Özel mal ve hizmetlerin fiyatı,
serbest ekonomik şartlarda piyasa koşullarına göre belirlenir. Kişiler, özel bir kuruluşun
ürettiği mal ve hizmetleri alıp almamakta serbesttir. Çünkü bunların alternatifleri piyasada
daima bulunmaktadır. Oysa kamu hizmetinin bir bedeli olacaksa, fiyatını siyasî organlar
belirler ve dolayısıyla bu fiyat, piyasa fiyatı değil daha çok "siyasî fiyat" özelliğini taşır.
Siyasî organlar, kamu hizmetlerinin fiyatlarını belirlerken, toplumu meydana getiren çeşitli
grupların gelir düzeyini dikkate almak durumundadır. Kamu hizmetlerinin fiyatı ticari güçler
tarafından belirlenemez.
Bu nedenle kamu hizmetleri, doğrudan kâr amacına göre değil, "kamu
yararı"na uygun olarak halka sunulur. Kamu yönetimindeki kâr kavramı, farklı bir özelliğe
sahiptir. Kamu kurumlarında "kâr"ın yerini "sosyal fayda" kavramı alır. Yoksulların ve
kimsesizlerin korunması, evi olmayanlara uygun fiyatlarla konut verilmesi, çiftçilerin çeşitli
şekillerde desteklenmesi, işsizliği azaltmak için, çalışanların daha genç yaşta emekli edilerek
yeni istihdam imkânlarının sağlanması, üretimi artırmak için devlet tarafından verilen
teşvikler, hep "sosyal fayda" kavramı içinde değerlendirilebilecek hususlardır.
Kamu hizmetlerinden yararlananlara "halk", "kamu" ya da "toplum"; özel mal
ve hizmetleri satın alanlara ise "müşteri" denilir. Ancak 1980'den sonra, yeni kamu yönetimi
anlayışının gelişmesiyle birlikte, kamu kurumlan da hizmet sunduğu kesimlere müşteri
nazarıyla bakmaya başlamışlardır. Onlarda da müşteri memnuniyeti önemsenmekte, kamu
hizmetlerinden yararlananları müşteri olarak memnun edilmesi ifade edilmektedir.
Kamu içerisinde üretilen bazı mallar ve hizmetler bazen de aynı özel mal gibi
belli insanlara hizmet edecek şekilde tasarlanmaktadır. Bu da kayırmacılık ve patronaj
ilişkisiyle daha çok gelişmemiş ülkelerde söz konusu olmaktadır. Kamu niteliğini kaybetme
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adeta özel mal ve hizmet gibi işlemektedir. Burada ironik olarak özel mal niteliğinde olması
onun kalitesini arttırmayıp, bir nevi hizmetin “patronu” konumunda olan idareci ya da
personelin mal ve hizmeti kendi şahsına ve çevresine has kılmasıdır. Kural koyanlar burada
keyfi davranırlar ve devlet keyfiliği gizleyen bir maske işlevi görür. Burada devlet de
“kurumsallaşmış pragmatizm”le yandaşlara özel çıkar sağlar. Hükümetler de siyasetin günlük
koşullarında patronaj ilişkisine uygun bir şekilde sürdürülür. Devletin örgütsel alanda istikrarı
sağlayan bir mekanizma olurken, Türkiye’de bazen istikrarın da kaynağı olabilmektedir.
Devlet bu siyasette yanlıdır.
Serbestlik
Özel işletmeler, kamu örgütlerine göre daha fazla serbestliğe sahiptirler. Kamu
örgütleri, devletin birer parçasıdırlar ve dolayısıyla değişik organlarca yoğun bir denetime
tabidirler. Kamu hizmetlerinde devamlılıktan dolayı herkese eşit olarak sunulur ve müşteriye
göre farklılık arz etmez bu durum da onun serbest işlemesini engeller. Hizmetlerin standartları
belli olup, hangi süreçlerde hangi hizmetlerin yapılacağı da kurallarla belirlenmiştir. Bu
yüzden özel sektör kamu sektörüne göre çok daha serbest bir şekilde mal ve hizmet üretir,
faaliyetlerini sürdürür. Mal ve hizmetler bellidir. Kamu görevlileri de buna uymak
durumundadır.
Kamu Gücü
Özel kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkiler, tarafların eşitliği esasına dayanır.
Sözleşme serbestliği olduğu gibi, karşılıklı olarak taraflar da eşittirler. Karşı taraf istediği
anda sözleşmeyi kendi lehinde sürdürmek isteyebilir. Karşılılıklı ilişkilerde serbest anlaşma
imkanı vardır. Kamu yönetimi, amacını gerçekleştirmek için kamu gücünden yararlanır ve
gerektiğinde karşı tarafın rızası olmadan tek taraflı kararlar alarak uygulayabilir. Kamu gücü,
"tek yanlı işlem"dir. Kamu ile özel kişiler arasındaki ilişkilerde çoğu kere eşitlik yoktur.
Örneğin belediye, yol veya köprü yapmak için, kişilerin rızasını aramak ihtiyacını
hissetmeksizin kamulaştırmada bulunabilir. Yasaları uygulamak ve gerektiğinde zor kullanmak, ceza vermek kamunun görevleri arasındadır.
Kuralların Yoğunluğu:
Kamu yönetiminin yapısı, usul ve esasları, işleyişi, personelin durumu,
uygulamalar yasalarla ve diğer mevzuatla belirlenmiştir. Özel sektörün ki de mevzuatla
belirlenmiştir. Yeni kamu yönetimi ise kuralları biraz hafifletmektedir. Yeni kamu yönetimi
anlayışı, ayrıntılı kurallar yerine, yöneticilere uygulamada geniş bir takdir alanı oluşturmak ve
serbestlik vermek için kuralların azaltılması, genel esaslar halinde düzenlenmesi ve
sadeleştirilmesini savunur. Son zamanlarda, kamu yönetiminde uygulanan kuralları azaltmak
yönünde bir eğilim dikkati çekmektedir.
Siyasi Liderlerin Sıklıkla Değişmesi:
Kamu sektöründe üst yöneticiler genellikle seçimlerde yeniden belirlenir. Bu
da üst yöneticilerin sıklıkla el değiştirmesine yol açar. Siyasi partilerin iktidar olma imkânları
her zaman mümkün olmaz ve sıklıkla iktidarlar yer değiştirirler. Aynı şekilde siyasi parti uzun
süreli iktidarda kalsa bu sefer siyasi temsilciler değişmektedir. Siyasi partiye ve adaya göre de
parti politikaları belirlenmektedir. Özel sektör de bu değişik sıklıkla olmaz ve patron daha
uzun süreli yönetimde olabilir.
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Kurumların Yapısı ve Motivasyonu:
Kamu kurumların bürokratından memuruna kadar insanlar daha üst kademeyi
ve dereceyi hedefler. Bunu elde etmek için otoriteye ve güce sahip olmayı ister. Prestij ve
otorite elde etmek için çabalar. Özel sektör ise rekabeti motivasyon olarak kabul etmektedir.
Özel sektörde rakipleri geride bırakmak için istenirken, kamu sektöründe üst düzey amire
yakın olmak istenilmektedir. Kamu sektöründe rekabet sayıları arttırmak, sosyal imkanlara
kavuşmak için rekabet ederler. Bunlar da kamunun büyümesine yol açar. Kaynakların
verimsiz kullanılmasına neden olabilir.

3.2. Yeni Kamu Yönetimi; Kamu İşletmeciliği
1970’li yıllarda temelleri atılan Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) anlayışı 1990’lı yıllarda ise
kendinden fazlasıyla söz ettirmiştir. YKİ savunucuları yönetim ve işletme kavramlarını
karşılaştırmakta yönetim anlayışının dar kalıplar içerisinde kalarak ihtiyaçlara gerekli cevabı
veremediğini ifade etmekte işletme kavramının ise daha geniş alanları kapsadığı
dillendirilmiştir. (Parlak ve Sobacı, 2012)
Yönetim süreçlere, yöntemlere ve kurallara uygun olarak işleri sevk ve idare etmek, işletme
ise yalnızca talimatlara ve yönergelere göre iş yapmak yerine, hedefleri ve öncelikleri
belirleme, bunların başarılmasına yönelik uygulama planları yapma, insan kaynaklarını etkin
kullanma, performansı değerlendirme ve yapılan işlerden sorumluluk alma gibi birçok
fonksiyonu ifade etmektedir.
Geleneksel yönetim anlayışına tepki ve alternatif olarak YKİ anlayışı, 1980’lerden itibaren
ekonomik, sosyal ve idari yapıyı yönlendirmiş ve dönüşüme uğratmıştır. Geleneksel yönetim
anlayışının, kuralcı, şekilci, hiyerarşik, merkeziyetçi yapısını eleştiren YKİ anlayışı, bu
yapının yerine devletin toplumdaki rolünü, hükümet, bürokrasi ve vatandaşlar arasındaki
ilişkileri yeniden düzenleyen yeni bir değerler dizisi öngörmektedir. Bu noktada nicel olarak
küçük fakat nitel olarak etkin ve verimli bir devlet ve hizmetlerde etkinlik, verimlilik,
yönetişim, yönetime katılma, yönetimde açıklık, esneklik, pazar ekonomisi gibi amaçlar
taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle, YKİ anlayışı, devletçi, bürokratik, zorlayıcı, tekdüze,
merkeziyetçi ve hiyerarşik özellikler taşıyan kamu sektörünü; piyasa eğilimli, daha az
bürokratik, esnek, ademi-idari merkeziyetçi, girişimci ve yenilikçi gibi nitelikleri olan kamu
işletmeciliği anlayışı paralelinde ele alma iddiasındadır.
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Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışında kamu yönetiminin özel sektörleştirilmesi
güdüsünden hareketle özel sektöre özgü olan verimlilik, performans, bütçeleme, çalışanların
değerlendirilmesi, terfi sistemine göre ödeme gibi ölçümlerin uygulanmasının verimliliği
artıracağı öngörülmüştür. Kamu işletmeciliğinin en önemli varsayımı verimliliğin
artırılmasıdır. Kamu işletmeciliğinin önerileri ve tartışmaları, küreselleşme sürecinde
oluşturulan neo liberal politikalarla doğrudan orantılıdır. Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışı
üretim odaklı kamu yönetiminden, insan merkezli ve tüketim odaklı kamu yönetimine doğru
yönelişi beraberinde getirme iddiasındadır. Yeni sağın kurumsal dayanaklarından biri olan
kamusal tercih teorisi, neo liberalizmde olduğu gibi son aşamada ekonomik özgürlüğü temel
özgürlük olarak görmektedir. Bu nedenle devletin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının
kaynakların verimsiz kullanımına ve israfa yol açtığı düşüncesiyle küçültülmesi gerektiğini
savunmaktadır.
Devleti özel sektör gibi çalışmaya iten bu anlayışların benimsenmesinde ise
ülkelerin kamu yönetimi sektörlerinin yapısal, örgütsel, personel sistemleri ile dönüştürülmesi
öngörülerek küresel eklemlenmeye uyumlu bir kamu yönetimi oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Yeni kamu işletmeciliği anlayışında vatandaş kavramı, bireysel tüketici veya
kamu hizmetlerinin müşterisi olarak tanımlanmaktadır.
Bütün bunlardan yola çıkarak şunu net olarak ifade edebiliriz ki kamu yönetimi
uygulamalarında hizmetin toplumun tüm kesimine eşit ve adaletli bir şekilde sunma
hedeflenirken, yeni kamu işletmeciliğinde sadece hizmeti kullanabilme gücü olanlar
hizmetten yararlanabilmektedir. Yani hizmetin bedelini, kim öderse hizmetten de o faydalanır
anlayışı ortaya çıkmaktadır.
Kamu yönetiminde “yeni kamu yönetimi” kavramı işletme yönetiminde
kullanılan kavram ve içeriğe uygun olarak işletme mantığının uygulanmasını ifade eder.
Yaklaşıma temel oluşturan görüşler ise;





Yöneticilerden ne beklendiği açıkça belirtilmeli ve yöneticiler yetkinlik alanında tam
sorumlu olmalıdır,
Yöneticilere verilen görevleri yerine getirmesi için idari ve kaynak kullanımı için
esneklik tanınmalı ve yöneticiler, bu kaynak kullanımında yetkilendirilmelidir. Yetkiler
de doğrudan sorumlulara devredilmeli ve yöneticilere inisiyatif verilmelidir,
Yöneticiler hem kaynaktan hem de bunların kullanımlarından sorumlu olmalıdır,
Yurttaşlara hizmet sunumunda seçim hakkı tanımalıdır,
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Politika oluşturma görevleri ile doğrudan hizmet sunumu ve hizmetleri düzenleme
görevleri birbirinden ayrılmalıdır. (Yılmaz, 2001, 6-7)

Yeni kamu yönetimi, kamu yönetimlerinin aynı özel sektör ve piyasa gibi
koşullarda ve şartlarda çalışması ile işleyişini ifade eder. Özel sektörün çalışma esaslarından
olan kavramlardan etkinlik, verimlilik, kaynak kullanımı ve personel yönetimi vb. alanlarda
daha başarılı olduğu kabulünden hareket ederek, kamunun da aynı ilke ve standartlarla
çalışması gereği üzerinde durulur. Yeni kamu yönetiminde sadece özel sektör çalışmalarını
örnek alma yoktur, aynı zamanda kamunun küçültülmesi gereği de vardır. Özellikle
özelleştirmelerle bunun sağlanması hedeflenir.
Owen ve Schultze, 1930’lardaki ekonomik krizin refah devletini
oluşturduğunu, günümüzdeki refah devleti krizinin ise liberalizmi zorladığını ve liberalizmi
hakim unsur olarak ortaya çıkardığını belirtir. Böylece refah devleti uygulamalarında devletin
sorunları çözmedeki gücü benimsenmişken, günümüzde devletin bizatihi kendisi sorun olarak
düşünülmektedir. (Aktaran, Rasanvallon, 2004: 48, 51).
Bu liberal anlayışın kamu yönetimlerine etkisi de güçlü bir şekilde kendini
göstermekte, liberalizm de yeni kamu yönetimini açıklamada önemli oranda ideolojik
çerçeveyi belirlemektedir. Böylece kamu yönetimlerini değiştiren ve dönüştüren kavramların
başında liberalizm ve onun kavramsal içeriği gelmektedir.
Küreselleşme, teknolojik gelişme ve ulaşım imkânları yanında ideolojik ve
kültürel yaklaşımlar da kamu yönetimlerini ciddi değişim ve dönüşümlere uğratan
unsurlardandır. Bu gelişmeler büyük oranda kamu yönetimlerini yeni duruma uyarlanmaya
zorlamaktadır. Dolayısıyla kamu yönetiminin yapısı, örgütlenişi ve işleyişi de değişmektedir
(Kartal, 2011: 1).
Yeni kamu yönetimi kamuda verimliliği, yönetişimi, katılımcılığı, şeffaflığı
esas alan bir değişimi ifade eder. Bu değişime kamu işletmeciliği de (Public Management)
denilmektedir. Kamunun hizmet sunan bir aygıt haline gelmesi durumu, özellikle liberaller
tarafından devletin hantallaştığı gerekçesi ile eleştirilmiştir. Ayrıca kamu hizmet sunumu
piyasaya müdahale olarak görülerek, bireyin de özgürlüğünü engellediği düşüncesi ile
devletin refah ve benzeri uygulamaları bu süreçte eleştirilere konu olmuştur. Eryılmaz, yeni
kamu yönetimini açıklarken, 1980 sonrası gelişmelere değinir.
“Yeni kamu yönetimi anlayışının gelişimini, hakim özellik ve eğilimler olarak
üç aşamada ele almak mümkündür. Birinci aşama, 1979 yılından başlayarak 1980’li yılların
ortalarına kadar süren, kamuda yasal-yapısal serbestleşme (deregülasyon), kamu mal ve
hizmetlerinde sübvansiyonların kaldırılması ve diğer tasarruf önlemleridir. İkinci aşama, 1985
yılından itibaren yoğunlaşan kamu iktisadi girişimlerinin özelleştirilmesi, ingilizce
kavramların baş harflerinden oluşan 3-E (Economy-tutumluluk, Efficiency-verimlilik,
Effectiveness-etkinlik) politikalarıdır. Nihayet üçüncü aşamayı ise 1990’lardan itibaren, kamu
hizmetlerinde kalite, vatandaş odaklılık, yönetişim, katılım, hesap verebilirlik, saydamlık ve
performansa dayalı yönetim gibi ilke ve değerlerin öne çıktığı politikalar oluşturur. Bu
üçüncü aşama, kamu yönetiminde niteliği geliştirmeye yönelik açık uçlu bir süreçtir. Ülkeler
bakımından fark yaratacak olan husus, her bir ülkenin veya yönetim biriminin bu alanda
kaydedeceği gelişme düzeyidir”.
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1945 sonrası devletin kamu hizmeti ile aktif bir konumda olması, kamu hizmeti
alanını genişletmiş, bunun soncunda devlet birçok alanda temel/kamusal ve sosyal nitelikli
hizmet sağlayıcısı olmuştur. Refah devletinin etkinliği 1973 petrol krizine kadar varlığını
sürdürürken, krizin temel sebebinin kamu yönetimleri olarak görülmesine paralel olarak
sosyal politikalarda serbest piyasayı önceleyen bir anlayış kamu yönetimine de hâkim olmaya
başladı. Sosyal adalet, sosyal güvenlik, sosyal devlet, sosyal hizmet ve eşitlik gibi kavramlar
da bu süreçte değişim ve dönüşüm içine girdi. Aksoy’un belirttiği gibi, kamu faaliyet alanının
özellikle ekonomik olanlarının özelleştirilmesi ve piyasa güçlerine terk edilmeye başlanması,
daraltılan kamu faaliyetlerinin kamu işletmeciliği anlayışıyla sürdürülmeye çalışılmasıyla
“kamu” ve “kamu hizmeti” de dönüşüme uğrayamaya başlamıştır (Aksoy, 1998: 10-11).
1980 sonrası İngiltere ve ABD öncülüğünde devletin hizmet alanlarından
çekilmesi, özelleştirme, deregülasyon ve hükümet harcamalarını kısma gibi ilke ve
uygulamalar devreye sokuldu. Liberal ülkelerin bu uygulamaları birçok ülkede karşılık buldu.
Böylece bir kısım faaliyet alanından kamu çekilirken, elinde tuttuğu alanlarda ise piyasa
çalışma ilkelerini devreye sokmaya başladı. Küreselleşme ile bu süreç dalga dalga birçok
ülkeye yayıldı. İletişim ve ulaşım teknolojisi de bu gelişmelerin hızlı bir şekilde diğer ülkelere
yayılmasını kolaylaştıran bir unsur oldu. Devletlerin uluslar arasılaşması da devletlerarası
rekabeti arttırdı. Bir yandan sermaye akışkanlığını kendi lehine çevirmeye çalışırken, diğer
yandan teknolojik gelişmeyi ve yeniliği sağlama hedefini yakalama mücadelesine girişti. Bu
da devleti belli alanlardan çekip sahip olduğu alanlarda ise güçlü bir aktör yapma hedefine
yöneltti.
Küreselleşme süreci kamu işletmeciliğine önemli katkılar sunmaktadır. Bu
süreç eskiyi demode yapmakta ve yeni sürece mevcut yapıların ve işleyişlerin de uymasını
zorlamaktadır. Kamu yönetimleri de bu süreçten paylarına düşeni almakta, toplumun
beklentileri artmakta, kalite yaklaşımları değişmekte, sorgulama ve yönetimden hesap sorma
da beraberinde gelmektedir. Toplum artık kamu yöneticilerinden nitelikli kamu hizmeti
beklerken, bu durumun nitelikli kamu hizmetlerinin uygulamasına olumlu katkıları
olmaktadır. Dolayısıyla özel sektör mantığının kamuya etkisini tek boyutuyla değerlendirmek
yerine çok boyutlu konuya yaklaşmak faydalıdır. Bu süreç bir yandan kamu yönetimini ve
kamu hizmet alanlarını daraltırken, diğer taraftan kamu yönetiminde israf, hantallık,
verimsizliği engellerken, etkinlik ve kalite yaklaşımlarının gelmesi de olumlu olarak
görülebilir.
Bu tartışmalar neticesinde kamusal nitelik gösteren hizmetlerin kim tarafından,
nasıl sağlanacağı kadar, kamu yönetimlerinin bütçesinin nasıl oluşturulacağı da tartışmalara
eşlik etmiştir. Gittikçe bütçe baskısı altına giren yönetimler, sisteme yeni paydaşlar dâhil
ederken, diğer taraftan hizmet önceliğine göre hizmetlerin bazılarını sürdürürken
diğerlerinden devlet çekilmektedir. Özellikle merkezi yönetim birçok hizmeti yerel yönetim,
özel sektör ya da sivil topluma devrederken, diğer birçok hizmet alanlarından çekilmektedir.
Kamu yönetiminde en büyük değişim şüphesiz merkezi yönetim alanında
yaşanmaktadır. Devletler bir yandan yetkilerini yerinden yönetimlere-yerel yönetimlere,
meslek kuruluşlarına ve hizmet yönünden yerel birimlere- devrederken, diğer yandan ise
piyasa ilişkilerine devrederek özelleştirmeler yapılmakta ve kamu hizmetleri taşeron firmalar
aracılığı ile yürütülmektedir. Dolayısıyla refah devletiyle ortaya çıkan ve merkezi yönetimleri
ya da yerel yönetimleri kamu hizmetlerini sağlamada temel aktör yapan bu yapı, değişim ve
dönüşüm geçirmektedir. Bu daha çok 1980 sonrası gerçekleşen özünde ise liberal devlet
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felsefesine/yeni sağ kamu yönetimine dayanan bir anlayışı barındırmaktadır. Dolayısıyla yeni
kamu yönetimi,






Adem-i merkeziyetçi bir düşünce ve hizmetlerde yerindelik (subsidiarity)
Piyasa imkânlarından artan oranda yararlanma
Vatandaşı müşteri görme,
Esnek örgütlenme
Girişimci ve işletmeci anlayış bu dönemin temel ilkelerini ve çalışma çerçevesini
belirtmektedir (Eryılmaz, 2002: 25, 1999: 25 ).

Hood’a göre, profesyonel yönetim, performans ölçümü, çıktıların kontrolü,
kamu sektörünün küçük birimlere bölünmesi, rekabete yönelik, disiplinli ve tutumlu olma
ayrıca hiyerarşik ilişkinin yerini sözleşme ya da sözleşme benzeri ilişkilere bırakma ve
hiyerarşik bürokrasinin yerini özerk, yalın ve yatay örgütlenmenin alması bu dönemin yapısal
özellikleri olmaktadır. (Hood’dan aktaran Songür, 2011: 194-195).
Devlet olumsuzluklarla anılmıştır. Burada devletin her türlü müdahalesine karşı
durulmuştur. Ayrıca “devlet çözüm değil sorundur”, “toplum diye bir şey yoktur yalnız aileler
vardır” “piyasa her şeyi çözer” sözleri de (Aktaran Buğra, 2010: 78) liberal yaklaşımı
özetlemektedir. Devlete sorumluluk yükleme yerine bireylerin kendi çabası ve sorumluluğuna
indirgenen bir soysal uygulama vardır. Bireyler ya çalışarak geçimlerini kazanırlar ya da
tembel, miskin ve verimsiz oldukları şeklinde eleştirilerek sosyal hizmet ve sosyal yardıma
hak kazanmazlar.
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KAMU YÖNETİMİ İŞLEYİŞİ
Eski Yönetim Tarzı

Yeni Yönetim Tarzı

Weber’in bürokrasi modeline dayalı
Aşırı kuralcı
Katı hiyerarşik
Merkeziyetçi

Dar merkez
Geniş-yatay çevre
Yapı
Yumuşak hiyerarşi
Esnek örgüt yapısı, adem-i
merkeziyetçi
Kamunun
Hizmet devleti
Minimal devlet
faaliyet
Devlet, yoğun kamusal mal ve hizmet Hizmet sorumluluğu ile hizmet
alanı
üreticisi
üretimi ve sunumu ayrılmıştır
Merkezde birçok kademe var Ayrıntılı Ekip ve görev anlayışı var
denetim ve gözetim mevcut
Girdi çıktı ilişkisine bakılır
Etkinlik ve verimlilik ilkeleri
göz önüne alınır
Sistem

Denetimde mali ve hukuki ilkeler
Bürokrasi ve siyaset merkezli

Hizmetlerde nicelik
Bürokrat yönetici tipi

Performans
hedefleri
ve
değerlemesi
Maliyetler göz önüne alınır
Müşteri ve vatandaş odaklı
kamuya karşı sorumluluk
Yönetişim
Hizmetlerde nitelik
İşletmeci ve girişimci yönetici
tipi

Kaynak: Eryılmaz, 2002: 24.
Yeni kamu yönetimi, geleneksel yönetimden farklı olarak yönetimin
organizasyonu ve işleyişinde piyasalar ve toplumla ilişkilerinde yeni bir yapılanma öngörür.
Yeni kamu yönetiminin temel unsurları konusunda çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır.
Örneğin C. Hood yeni kamu yönetiminin unsurlarını yedi grupta toplamıştır (Hood, 1991: 4-5
Hood’dan aktaran Eryılmaz, 2002):
1. Kamu sektöründe yöneticiye geniş yönetme serbestliğinin tanınması,
2. Performans ölçümü yapılması,
3. Sonuçlara, prosedürlerden daha çok önem verilmesi,
4. Kaynakların kullanımında disiplin ve tutumluluk,
5. Kamu sektöründe rekabetin artırılması,
6. Büyük yapılı organizasyonların, optimal büyüklükte yeni yapılara dönüştürülmesi,
7. Kamuda, özel sektör yönetim tekniklerinin uygulanması.
Böylece son yirmi yıllık gelişmeler sonucu, Türkiye’ye de “yeni kamu
yönetimi anlayışı” çerçevesinde “kamu yararı” ve “kamu hizmeti” kavramları önemli
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değişimlere ve dönüşümlere uğramış, Anayasa’da belirlenen “sosyal hukuk devleti”
içeriğinde önem taşıyan bu kavramlar yerine, “piyasa modeli”nde geçerliliği savunulan,
özelleştirilmiş kamu hizmeti, rekabet, müşteri, performans gibi kavram ve tanımlar ön plana
çıkarılmıştır (Altaban ve Duyguluer, 2004).
Bununla beraber kamu yönetimlerinin işleyişi tam anlamıyla yeni durum ve
şekillere göre belirlenmemekte, kamu yönetimleri geleneksel durumları ve gerçekleri de kendi
içinde barındırmaktadır. Türkiye gibi ülkeler içinse bu durum daha bir gerçek durmaktadır.
Yeni kamu yönetimi bu gelişmelere paralel olarak yaygınlık kazanmakta ve kamu genel
niteliği olarak görünüm kazanmaya devam etmektedir. Kamu hizmetlerini sunmada piyasanın
rol model olması ve piyasanın işleyişinin benimsenmesi beraberinde rekabet, sonuç odaklılık,
verimlilik, girişimcilik ve açıklık gibi ilkeler benimsenmektedir (Al, 2002: 238-239).
Türkiye’de de kamu yönetimlerini çok yönlü bir şekilde ve çok boyutlu etkisi
altına alan yeniden yapılanma süreci, devletin geleneksel rolleri ve işleyişi ile birlikte
kurumsal, bürokratik yapısı ile devlet toplum ilişkilerini yeniden tanımlayıp belirlemektedir.
Bu süreçte merkezi yapı özellikle etkilenirken, katı hiyerarşik yapı da yerini çoklu etkileşim
altında çok merkezli ağsal ilişkiye bırakmaktadır. Performans değerlemelerin önem kazandığı,
devletin denetimi yerine çoklu aktörlerin özellikle özel sektör, sivil toplum ve vatandaş
denetimine kadar kamunun açıldığı bir gerçekliği göstermektedir. Kamu yönetimindeki bu
değişime çok boyutlu ve çok yönlü yaklaşıldığında yapılanma sürecinin olumlu ve olumsuz
yönleri ile karşılaşıldığı görülecektir. Çoklu aktörleri sisteme dahil etmede ve denetimi de
toplumsal denetime açmada sağlanan avantajların, kamusal olanın yerini özel olana bırakması
ve özellikle merkezin sunduğu sosyal nitelikli hizmetlerden çekilme vb. gibi durumlar ise
sürece yaklaşımda şüpheyi beraberinde getirmektedir.
3.3. Yönetişim
Yönetişim, siyasal sistemin idaresinde hükümet ile toplum arasında karşılıklı
etkileşim, ortak çalışma, karar almada paydaş olma koşullarına dayanır (IULA, 2002: 12).
Yönetişim, kamu yönetimi, özel sektör, sivil toplum örgütlerini içine alan kompleks yapı
içerisinde, karşılıklı etkileşim ve iletişim içinde olarak hep birlikte tüm kesimlerin yönetime
dahil olmasını ifade eder, iyi kamu yönetişimi de bunun gelişmekte olan ülkelere
uyarlanmasıdır (Eryılmaz, 2002: 28-29). Gelişmekte olan ülkelerde özellikle belli başlı çok
temel idari sorunların çözülmemesi nedeniyle bu sorunun çözümünde “iyi yönetişim”in
olması gereği ifade edilmiştir. Yönetişim, kamu yönetimlerini- merkezi ve yerel yönetimlerin
yanında- toplum temsilcilerini, sivil toplumu, özel sektörü ve meslek odalarını sisteme dahil
etme sürecidir. Yönetilen ve yönetilenlerin etkileşim ve paylaşım içerisinde “birlikte
yönetimi”ni ifade eder.
Yönetişim, yukardan yönetim yerine aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya
doğru ve çok yönlü etkileşimi ifade eder. Sivil toplumun ve özel sektörün politika
oluşturmadan toplumsal ve kurumsal denetime kadar yönetimin her aşamasında aktif olması
yönetişim mantığında kabul görür. Kamu yönetiminde yönetişimin meşruiyet sağlaması
hukukun üstünlüğü, hesap verme sorumluluğu, saydamlık ve etkinlik ile gönüllülük
kavramları üzerine bina edilmiştir (Yılmaz, 2001: 7).
Geçmişten günümüze yöneten ile yönetilen ilişkilerin ne olduğu hep tartışma
konusu olmuştur. Demokratik temsilin günümüzde geldiği noktadan hareketle bir kısım
sorunlar barındırdığı çok açıktır. Yönetişim mantığında bu sorunların en azından bir kısmını
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ortadan kaldırma iddiası vardır. Yine yönetişim mantığında yönetilen-yöneten ayrımını en aza
indirme ya da ortadan kaldırma hedefi vardır. Burada yöneten ve yönetilen arasında ilişkiyi
dikey ilişki olmaktan çıkartıp, yatay etkileşimle sürdürme ve yürütme hedeflenmektedir.
Yönetişimle çok yapılı ve çok boyutlu aynı zamanda daha çok hiyerarşik görünüm arz eden
bu ilişki yerine planlama, karar alma ve uygulamada halkın aktif olduğu bir yönetim tarzı
amaçlanır. Ve bu ayrımın ortaya çıkardığı yapıyı ortadan kaldırarak, her iki tarafında özerk
olduğunu ve eşit paydaşlar olarak kabul edilmesi gereği üzerinde durulur. Ayrıca bu yönetim
mantığında toplumu yönetilen yerine yöneten konumuna geçirme iddiası vardır (Aslan, 2005:
145).

Yönetişim olarak adlandırılan bu yeni yaklaşımda devlet, politika belirlemede diğer aktörlerle
birlikte yer almaktadır (Aksoy, 2004: 34). Ayrıca devletin bu rolü katı ve merkezi olmak
yerine karşılıklı ve birlikte yatay bir şekilde ve karşılıklı etkileşim içindedir. Yönetimlere
yüklenen güncel anlamların da etkili olduğu politika oluşturmada geçmişte olduğu gibi yalnız
tek bir birimin kendi insiyatifi ve yetkileri belirleyiciliğinde yürütülen yönetim anlayışı
günümüz itibari ile geçerliliğini yitirmiştir. Yeni yönetim anlayışı, çoklu aktörlerin çoklu
ortamlarda, çoklu etkileşimlerini ifade etmektedir. Foster, devletin yeni sorumluluklarını
yerine getirirken tek başına bunu başaramayacağını dolayısıyla başka bir takım birimlere
gereksinim olduğunu belirterek, bununla kurumsal değişim stratejisinin hayata geçirildiğini
hem yukardan aşağıya, hem de aşağıdan yukarıya doğru faaliyetlerin birleşimi olarak
yönetişime gereksinim olduğunu ifade eder (Aktaran, Jessop; 2005: 391). Devlet, eşitler
arasında birinciliğe sahip olmasına rağmen yine de eşitler arasında bir ilişkiye doğru bir
eğilim olduğu gözlenmektedir. Jessop (2005: 394), devletin “merkez-yerel” karar alma ve
uygulama gücündeki kaybına rağmen, güç ve kaynakları harekete geçirerek yönlendirme
üstünlüğü ve avantajına sahip olduğunu bildirir.
3.4. Kamuda Etkinlik ve Verimlilik
Etkinlik ve verimlilik tartışmaları kamu yönetimleri açısından neo liberalizmin
de etkisiyle gittikçe önem kazanmaktadır. Verimlik girdi-çıktı ilişkisinden hareketle
belirlenirken, etkinlik yönetimlerin amaçlarını gerçekleştirme ve amaçlara ulaşma derecesi ile
belirlenmektedir.
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Bir yandan sermayenin uçucu hale gelmesi nedeniyle kamu hizmetlerini
karşılayan vergilerin zora girmesi, diğer taraftan dünyadaki ideolojik ve teknolojik gelişmeler
kamu yönetimlerine yeni değer yargıları ve paradigmaları sunmakta bazen de dayatmaktadır. 1
Bundan dolayı da son yıllarda kamu yönetimlerinin çerçevesi belirlenirken etkinlik ve
verimlilik tartışmaları da sıklıkla gündeme gelmektedir.
Küreselleşme sürecinde kamu yönetimi nitelik değiştirmekte, idarelerin bazı
alanlardan çekilmesi gereği üzerinde durulurken, diğer bazı hizmet alanlarında aktif çalışıp
etkin olması gereği dillendirilmektedir. Kamunun niteliği, yapısı, harcaması gibi konularda
yeni durumlar ve yaklaşımlar getirilmektedir. Kamu yönetimlerinin özel sektör gibi etkinlik
ve verimliliği hedef alınarak, daha “az devlet ama etkin devlet” prensibi bu süreçte daha
yüksek sesle ifade bulmaktadır.
Devletin içinde bulunduğu hantal yapının etkisiyle, devlet verimsizlik ve
bürokrasiyle değerlendirilmektedir. Bu olumsuz çerçeveden hareket ederek, kamuda etkinlik
ve verimlilik kavramlarının bahse konu olan olumsuzluğu ortadan kaldırmada işlev
görebileceği belirtilmiştir. Ekonomik krizler ve diğer makro ekonomik sorunlar devletin
etkinliğine olan vurguyu arttırmıştır. Ayrıca bazı kamu hizmetlerinin özelleştirilmesinin de
kamunun etkinliğini arttıracağı kabul görmeye başlamıştır.
Etkinlik ve verimliliğin küçük yapılarda söz konusu olacağı, bunun içinde
özelleştirme politikaları ile devletin küçültülmesi ve asli fonksiyonlarına dönmesi gereği
sıklıkla belirtilmiştir. Hizmetlerin gereksinim duyduğu bütçe azaldıkça gittikçe kamuda mali
disiplin ve etkinlik gündeme gelmiştir. Böylece etkin bir kamu hedeflenerek azalan
kaynakların da en akıllıca kullanılması sağlanabilecektir.
Ayrıca AB üyesi ülkelerin rol model olması ve AB’den Türkiye’ye yönelik
etkin kamu yönetimi yaklaşımının istenmesi de “kamu da etkinlik ve verimlilik” sürecini
kolaylaştırıcı bir unsur olmaktadır.

Kamu yönetimindeki bu değişim yeni liberal politika etkisiyle dünyanın birçok yerinde gerçekleşmektedir.
“Devleti küçültme ama fonksiyonunu arttırma” yani etkin devlet olarak ifade edilen yeni yapıyla daha fazla
verimlilik hedeflenmektedir (Bilgiç, 2008:27).
1
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1980 sonrası tartışılmaya başlanan “kamunun etkinliği ve verimliliği”, kamu da
temel ilke haline gelmiştir. Birçok mevzuatın oluşturulmasında kamuda etkinlik ve verimlilik
ilkesinden bahsedilmektedir. Bu ilke Türkiye kamu yönetimlerini belirleyen temel ilkelerden
olmaktadır. Küreselleşme, bireyselleşme ve özelleştirme hizmet üretiminin niteliğini
değiştirmiştir. Özel sektörün kaynak kullanımının ve çalışma prensibinin kamuda da etkin
olarak yer alması kamu yönetiminde bizi etkinlik ve verimliğe götürmektedir.
Küreselleşmenin değer yargılarından olan etkinlik ve verimlilik kavramları her
ne kadar kamu yönetimi çıkışlı olmasa da –işletmelerin ve dolayısıyla özel sektörün
işleyişinde kullanılır- son yıllarda kamu yönetimleri için tartışılan önemli kavramlardan birisi
olarak karşımızda durmaktadır.
Verimlilik ve etkinlik en temel tanımıyla girdi çıktı ilişkisinden hareketle,
kaynakları en iyi şekilde ve verimli kullanmaktır. 2 Dolayısıyla rantabıl ve verimli
gözükmeyen hizmetler verimlilik sürecinde uygulama imkanına sahip olamamaktadır. Genel
anlamda verimlilik, bir organizasyonun mal ve hizmet üretirken kaynaklarını nasıl kullandığı
ve daha da önemlisi ne kadar iyi kullandığını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.
Kaynakları kullanmanın en uygun ve en iyi düzeyini bulmak için, kullanılan kaynaklar ile
sağlanan fayda ya da ürünler arasında oransal bir ilişkinin verimliliği merkez alarak en üst
düzeyde kurulması gerekir. Belli hizmet girdisi ile elde edilebilecek en iyi sonucun elde
edilmesi verimliliği vermektedir. Etkinlik de bir örgütün stratejik plan ve amaçlarına uygun
şekilde en iyi sonucu aldığı bir durumu ifade eder. Burada hedeflenen stratejik hedeflere ve
amaca ulaşmak merkeze alınır. Bu da işletmenin ya da kamunun hedefine en iyi şekilde
ulaşmasını sağlar.
Çevik’e göre etkinlik ve verimliliğin değişik teorilere ve görüşlere göre farklı
anlamlar vardır. Yine rasyonel yaklaşımın açıklamaları daha kapsayıcı gibi durmaktadır.
Etkinlik, istenilen ve planlanan amaçların başarılma derecesini verir. Verimlilik, amaçlanan
hedeflere ulaşılırken, en az girdiyle en üst seviyede ürün elde edilmesini ifade eder. Böylece
verimlilikle, hedeflenen mal ve hizmetlerin, üretilmesinde eldeki kaynakların yer ve zaman
açısından mükemmel planlamasını gerçekleştirerek, en rasyonel yol ve yöntemlerle en ideal
sonuçların elde edilmesidir (Çevik, 2012).

En genel anlatımıyla, üretim sürecine sokulan çeşitli faktörlerle –girdiler- bu sürecin sonunda elde edilen
ürünler –çıktılar- arasındaki ilişkiyi ifade eder (Yükçü ve Atağan, 2009: 1). Herhangi bir kamu hizmetinde daha
az maliyetle yapıldığında verimlilikten bahsedir. Belirtilen hedef ve amaçlarla stratejik planlara yaklaşma ya da
onları gerçekleştirme etkinliği verir.
2
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Etkinliğin gözle görülür bir nitelik arz etmesi ve somut hedefe yöneldiği için
ölçülmesi daha kolay olmaktadır. Bundan dolayı da verimlilikten daha çok etkinlik kavramı
tercih edilmektedir. Bir hizmetin en iyi ve en etkin olması işletmenin ya da idarenin
hedeflerine, planlarına ve programlarına en fazla yaklaşmasıdır.
Kamu yönetimlerinde de stratejik plan, yatırım programı ve bunlara bağlı
olarak stratejik hedefler belirlenmektedir. Yeni kabullerle, kamu yönetimlerinin etkin olması
da bahsedilen stratejik plana, programa, stratejik amaç ve hedeflere uygun olması ve onları
gerçekleştirmeyi kamu yönetimlerinin hedeflemesi gerekmektedir. İdarelerin bu amaç ve
hedefleri gerçekleştirmeye yakın durdukları noktada yönetimin etkinliğinden bahsedilir.
Artık kamuoyunda ve parti yönetimlerinde gereksiz ve iyi sonuç alınmayan
ayrıca olumlu anlamda topluma dönüşü olmayan hizmet kalemleri savurganlık ve israf olarak
değerlendirilmektedir. Kamu yönetimlerinin de gelişen yeni liberal anlayış bağlamında daha
fazla eleştirilere ya da en azından değerlendirmelere tabi tutulması etkinlik ve verimlilik
ilkelerini kamu yönetimleri için hayati öneme yükseltmektedir.
Türkiye’de benzer şekilde bürokratik yapı da eleştirel boyutuyla gündeme
gelmektedir. Bürokrasinin kamu hizmetlerinde verimliliği ortadan kaldırdığı ve idarelerin
etkin olmasının yolunun bu bürokrasiden kurtularak gerçekleşeceğini olan inanç artmaktadır.
Bundan dolayı da bir yandan iletişim ve ulaşım araçlarındaki gelişmeler diğer taraftan
toplumun beklentileri bürokratik yapının azaltılmasında ciddi rol oynamaktadır.
Türkiye’de3 gerek merkezi yönetimlerin gerekse yerel yönetimlerin faaliyetleri
değerlendirilirken mali boyutlu değerlendirmeler, kaynak israfını vurgulama ve idareleri
gereksiz yerlere yatırım ve harcama yapmakla suçlamalar baskın karakter olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bununla da kamu yöneticilerini daha disiplinli ve planlı hareket ettirme
hedeflenerek yönetimde etkinlik ve verimlilik hedefine ulaşmak istenmektedir. Bu da ancak
mali disiplinle mümkün görülmektedir. İdarede en az kaynakla en üst düzeyde hizmet
amaçlanmaktadır. Bu ilkeler yönetimlerde kıt olan kaynakları bir strateji çerçevesinde
kullanmayı hedefine koyar (Özer, 2005: 376). Tüm bu ve benzeri gelişmeler kamu yönetimin
temel felsefesindeki değişikliğin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

3

Kamu yönetiminde etkinlik ilkesine 1980 sonrası verimlilik ilkesi de eklenmiştir.
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Etkinlik ve verimlilik ilkelerinin kamusal nitelikli sosyal refah uygulamalarına
etkisi kaçınılmazdır. Bunun neticesi olarak kamu yönetimleri birçok hizmet alanından
etkinliğin ve verimliğin azlığı nedeniyle çekilmek istemektedir. Yeni yaklaşıma uygun olarak
devletler ister merkezi hükümet isterse yerel yönetimler olsun refah alanında daha etkin ve
verimli olmayı hedeflerine koymaktadır. Çünkü birçok hizmet alanı, kamunun elinde verimli
görülmeyip özel sektör ve sivil toplum faaliyeti ile daha verimli ve etkin sonuçlar alınacağı ön
kabulden hareketle belirlenmektedir. Burada önemli olan Keleş’in de belirttiği gibi (2012:
548), kamu görevlerinin zamanında, yerinde, yeterli ölçüde, ucuz ve kesintisiz yapılmasıdır.
Hangi yönetimin ya da hangi yönetimlerin daha etkin ya da verimli olduğu da
bu tartışmalara eşlik etmektedir. Merkezi yönetime göre yerel yönetimlerin daha etkin ve
verimli olduğu bundan dolayı etkinlik ve verimlik amacına hizmet eden bu birimlerin
yetkilendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Refah sunumunda da aynı şekilde yerel
yönetimlerin etkin oldukları kabulünden dolayı yerel yönetimlerin sosyal refah
uygulamalarında önemli aktör olması kabulü vardır.
Yerel yönetimlerin etkinlik ve verimlilik ilkelerinde avantajı yanında bu
birimlerin daha az hiyerarşik, halka daha yakın, katılıma daha fazla açık ve yerelini daha iyi
bileceği anlayışından refah uygulamalarının bu birimlere devredilmesi kamu işleyişi açısından
gittikçe daha kabul gördüğü açıktır. Bunun içinde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve
yetkilendirilmesi üzerinde durulmaktadır.
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Uygulamalar
Kamu işletmeciliği
Yönetişim
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Uygulama Soruları
Kamu işletmeciliği ismi neden tercih edilmiştir?
Yönetişimle hangi kurumların katılımları kast edilmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kamu işletmeciliği, yönetişim, etkinlik ve verimlilik kavramları
öğrenilmiştir. Bu kavramların neden tercih edildiği açıklanmıştır. Yeni kamu yönetimi ve
yönetişim kavramlarının içeriğinden bahsedilmiştir. Ayrıca kamu yönetiminde etkinlik ve
verimliliğin neden önemli olduğu ifade edilmiştir.
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Bölüm Soruları
Soru1) Yeni kamu yönetimi anlayışı hangi tarihten ve hangi kültürden sonra
gündeme gelmiştir?
a)

1960 Anglo sakson

b)

1980 Anglo sakson

c)

2000’li yıllarda tüm Batı’da

d)

II.Dünya savaşı sonrası Batı’da

Soru 2) Aşağıdakilerden hangisi Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) ile ilgili
değildir?
a)
Politika oluşturma görevleri ile doğrudan hizmet sunumu ve hizmetleri
düzenleme görevleri birbirinden ayrılmalıdır.
b) Yöneticilerden ne beklendiği açıkça belirtilmeli ve yöneticiler yetkinlik
alanında tam sorumlu olmalıdır
c)

Rasyonel bürokrasi etkin bir şekilde işletilmelidir

d) Yurttaşlara hizmet sunumunda seçim hakkı tanınmalıdır

soru 3) Aşağıdakilerden hangisi Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) ile ilgili
değildir?
a)
Yöneticilere verilen görevleri yerine getirmesi için idari ve kaynak
kullanımı için esneklik tanınmalı ve yöneticiler, bu kaynak kullanımında yetkilendirilmelidir.
b) Üretim ve tüketim birlikte koordine edilmeli ve planlanmalıdır. Süreçler
birbirlerinden ayrılmamalıdır.
c)
Yetkiler de doğrudan sorumlulara devredilmeli ve üst yöneticilere
inisiyatif verilmelidir
d)

Yöneticiler hem kaynaktan hem de bunların kullanımlarından sorumlu

olmalıdır

Soru 4) Yönetişimde hangi kurumların katılımları öncelenmektedir?
a)

Sivil toplum

b)

Devlet
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c)

Özel sektör

d)

Devlet, sivil toplum, özel sektör

Soru 5) Yeni kamu yönetimi en çok hangi ilim dalında etkilenmektedir?
a) ekonomi
b) siyaset
c) tarih
d) idare hukuku

Soru 6) Yeni kamu yönetimi için anlamlı olan Anglo Sakson kültürü ne
demektir?
a) Fransız topluluğu
b) İngiliz topluluğu
c) Alman topluluğu
d) Afrika topluluğu

soru 7) Yeni kamu yönetimi hangi ilim dalından etkilenmez?
a) ceza hukuku
b) idare hukuku
c) iktisat
d) işletme

soru 8) yeni kamu yönetiminde rasyonel bürokrasinin gereği yoktur? D/Y
işaretleyiniz?
a) doğru
b) yanlış
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Soru 9) yeni kamu yönetiminde kaynakların etkin kullanımı vardır? D/Y
işaretleyiniz?
a) doğru
b) yanlış

Soru 10) kamu hizmetinde yurttaşlara söz hakkının verilmesi neye yol açar?
a) geleneksel kamu yönetiminin iyi işlemesine
b) kamuyu hantallaştırır
c) yeni kamu yönetiminin etkinliğine yol açar
d) bürokratizme yol açar
Cevaplar
1)b, 2)c, 3)b, 4)d, 5) a, 6)b ,7)a ,8)b ,9)a ,10)c
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4. MERKEZİ YÖNETİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Başkent Teşkilatı
Cumhurbaşkanlığı
Merkeze Yardımcı Kuruluşlar
MGK, DPT, Danıştay, Sayıştay
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Merkezi Yönetimin özellikleri nelerdir?
Başkent Teşkilatında hangi kurumlar vardır?
Cumhurbaşkanının yetkileri nelerdir?
Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanı arasında nasıl bir ilişki vardır?
Merkeze yardımcı kuruluşlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Merkezi Yönetimin
özellikleri nelerdir?

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Merkezi yönetimin ayırıcı Powerpoint, kitap bölümü,
özellikleri öğrenilecektir.
video

Başkent Teşkilatında hangi Başkentteki
kurumların Powerpoint, kitap bölümü,
kurumlar vardır?
özelliklerine değinilecektir video

Cumhurbaşkanının
yetkileri nelerdir?

Cumhurbaşkanlığının
Powerpoint, kitap bölümü,
yasama, yürütme ve yargı video
ile
ilgili
yetkilerine
değinilecektir.

Merkezdeki
yardımcı Bunların başında MGK, Powerpoint, kitap bölümü,
kuruluşlar nelerdir?
DPT, sayıştay, danıştay video
gibi
kuruluşlar
gelmektedir.
Bunların
görev ve sorumluluklarına
değinilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Cumhurbaşkanı
MGK
DPT
Sayıştay
Danıştay
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Giriş
Kamu yönetimi örgütlenmesini Türkiye açısından değerlendirdiğimiz zaman
kamuda Fransız etkisini görmekteyiz. Bununla beraber yeni kamu yönetimi anlayışında,
geleneksel kamu yönetiminin eleştirilmesinde ve yönetimin ilkelerinin gittikçe daha fazla
gündeme gelmesinin önemi yanında yönetim; merkezden ve yerelden yönetim şeklinde
belirginleşmektedir. Bu yüzden merkezden yönetim ve yerinden yönetim şeklinde inceleme
yapmak mümkünüdür. Türkiye’de zaten temel ayrım merkezi yönetim ve yerel yönetim
şeklindedir. Bölgesel yapı yalnızca coğrafi bir temeldedir. Ayrıca bazı kamu kurum ve
kuruluşlarının bölgesel yönetimleri olabilmektedir. Karayolları, TRT gibi kurumlarda
bölgesel yapılar da mevcuttur. İdari ve siyasi olarak bölgesel yönetimlerden bahsetmek
mümkün değildir.
Ülkemizde Yasama, yürütme ve yargı arasında yetki ayrımı ciddi olarak
tartışılmaktadır. Bunun siyasi tartışmalara da eşlik ettiği görülmektedir. Bu açıdan
Cumhurbaşkanı, MGK, DPT, Sayıştay ve Danıştay gibi kuruluşların yetkilerini incelemekte
fayda vardır.
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4.1. Başkent Teşkilatı
Merkezden yönetim, kamu yönetiminde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla
söz konusu hizmetlere ilişkin karar ve faaliyetlerin merkezi hükümet ve onun hiyerarşik
yapısı içinde yer alan örgütlerce yürütülmesi demektir. Merkezden yönetim ilkesi siyasi ve
idari olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Eryılmaz, 2002: 59).
Siyasi bakımdan merkezden yönetim bir ülkede yasama organının ve
hükümetin tek olmasını ve dolayısıyla siyasi otoritenin tamamen merkezdeki iktidarda
toplanmasını ve hukuku birliğin mevcut bulunması ifade eder. Böyle bir örgütlenme
biçiminde kanun yapan ulusal meclisin dışında başka bir yasama organı bulunmaz.
Dolayısıyla farklı bölgelere ve yerleşme birimlerine göre değişen değişik kanunlar da söz
konusu olmaz. Siyasi merkeziyetçiliğe göre örgütlenmiş devlete üniter devlet (tekçi devlet)
denilir. Türkiye Fransa ve Japonya üniter devlet biçimine birer örnektir.
İdari bakımdan merkezden yönetim ise daha dar bir anlamı ifade eder. İdari
merkeziyetçilik kamu otoritesinin merkezileştirilmesini gerektirir. Kamu hizmetlerine ilişkin
politikaların belirlenmesi ve kararların alınması yetkisi merkezi organlarda toplandığı gibi
bunların yürütülmesine ilişkin inisiyatifte bu organların eline verilmiştir. Merkezin hiyerarşik
yapısı içinde yer alan alt birimlere bölge ve il kuruluşlarına geniş takdir yetkisi tanınmaz.
(Eryılmaz, 2002: 59; Parlak ve Sobacı, 2012)
Merkezi yönetim başkent ve taşra teşkilatı olmak üzere ikiye ayrılır. Merkezi
yönetime genel yönetim de denilmektedir. Merkezi yönetim temel ve genel hizmetleri yerine
getirmektedir. Bununla birlikte merkezi yönetimlerle yerel yönetimler arasında yetki, görev
ve sorumluluk zamanla değişiklik gösterebilmektedir. Cumhurbaşkanlığı da devletin ve
yürütmenin başı olduğu için merkezi yönetim içinde değerlendirilmektedir.
Merkezi idarenin başkent teşkilatı, Cumhurbaşkanı ve Bakanlıklardan
oluşmaktadır. Merkezi idareye görevlerinde yardımcı olmak üzere danışmalık yapmak ya da
denetimde bulunmak amacıyla kuruluşmuş çeşitli birimler vardır. Bu kurumlar yürütme erkini
oluşturmaktadır.
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4.2.Cumhurbaşkanlığı
Türkiye de cumhurbaşkanlığı yürütmenin başı olarak görev yapmaktadır.
Cumhurbaşkanı seçimi 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6271 s. Yasa ile halk
oylaması ile doğrudan halk tarafından seçilmesi şeklinde değiştirilmiştir. Anayasaya göre kırk
yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim görmüş, TBMM üyesi ya da bu yükümlülüğü
yapabilecek nitelikte olan Türk vatandaşları arasından seçilir. Cumhurbaşkanı iki defa olmak
üzere en fazla on yıl süreyle görev yapabilmektedir. İlgili kanunun madde 7’sine göre,
cumhurbaşkanlığına aday gösterilme şartları belirtilmiştir. Buna göre,
1) Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya
Meclis dışından aday gösterilebilmesi en az yirmi milletvekilinin yazılı teklifiyle mümkündür.
Her bir milletvekili ancak bir aday için teklifte bulunabilir.
(2) En son yapılan milletvekili genel seçimlerinde, aldıkları geçerli oylar
toplamı birlikte hesaplandığında, yüzde beşi geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Her
bir siyasi parti ancak bir aday için teklifte bulunabilir.
3) 100 bin seçmen tarafından da Cumhurbaşkanı aday gösterilmektedir.

Cumhurbaşkanı olma şartları özet olarak,
Cumhurbaşkanı seçilebilmek için bazı şartlar vardır. Bu şartları yerine getiren kişiler
cumhurbaşkanlığı için aday olabilirler.


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak




Cumhurbaşkanı olabilmek için 40 yaşını doldurmuş olmalısınız.
Üniversite mezunu olmanız gerekiyor. Bir diğer adıyla yükseköğrenim yapmış olmak.



TBMM içinden ya da dışından aday gösterilebilmek için 20 milletvekilinin yazılı
teklifini almış olmak gerekir.
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En 100 bin imza ile YSK’ya başvurularak yeterliliğe sahip kişiler arasında da aday
çıkabilmektedir.
Cumhurbaşkanı, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olan adaylar arasından halk
tarafından seçilir.
En son yapılan genel seçimlerde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığından
%5’ini alan siyasi partiler cumhurbaşkanlığı için aday gösterebilir.
Cumhurbaşkanı, milletvekilleri arasından seçilebileceği gibi milletvekili olmayanlar
arasından da seçilebilir.
Cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargı ile ilgili görevleri vardır.

Görev, Yetki ve Sorumluluğu,
Cumhurbaşkanı devletin başını temsil etmektedir. Bu sıfatla Türkiye
Cumhuriyeti’nin birliğini oluşturan öğedir. Anayasada tanımlanan görevleri yasama, yürütme
ve yargı ile ilgilidir.
Görev ve Yetkiler
Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ile nitelikleri, seçimi ve diğer hususlar Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası'nın 101, 102, 103, 104, 105 ve 106'ncı maddelerinde belirtilmiştir.
A. Nitelikleri ve Tarafsızlığı (Değişik madde 101) (*)
Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları
arasından, halk tarafından seçilir.
Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir.
23/05/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında
Kanun gereğince, halkoyuna sunulmak üzere 16/06/2007 tarihli ve 26554 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan, 16/10/2007 tarihli ve 5697 sayılı Kanunla değişik 31/05/2007 tarihli
ve 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun 21/10/2007 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kabul edilmiş ve buna
ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı 31/10/2007 tarihli ve 26686 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmıştır.
Yeni sistem CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ adını almıştır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN’a göre yapılan değişikler 6771 s. 2017 tarihli kanuna gore yeni durumlar:
 Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel
haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla
düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde,
kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun
çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.
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 Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak
şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.
 Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî
Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.
 Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile
diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.”

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu
maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2- 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi
“altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece milletvekili sayısı 600’e çıkarılmıştır.
MADDE 3- 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik
hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.
Seçilme yaşı onsekize çekilmiştir.
TBMM VE CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ
Madde 4. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi
MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir
aynı günde yapılır.
Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde
101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”
TBMM görevi MADDE 5- 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 87- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak,
değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek;
para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını
uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı
ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen
yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”
“MADDE 98- Türkiye Büyük Millet Meclisi; Meclis araştırması, genel görüşme, Meclis
soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Gensoru
denetimi kaldırılmıştır.
Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir.
Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.
Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin
beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir.
Yazılı soru, yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin,
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.
Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve
kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.”
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MADDE 7- A. Adaylık ve seçimi
MADDE 101- Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış,
milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk
tarafından seçilir.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı
seçilebilir.
Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam
geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az
yüzbin seçmen aday gösterebilir.
Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı
seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci
oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların
çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.
İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime
katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame
edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum
şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı
seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece
Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.
Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut
Cumhurbaşkanının görevi devam eder.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”
MADDE 8- 2709 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 104- yürütme, Yasama ve Yargı ile ilgili görevleri:
 Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
 Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin
birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve
uyumlu çalışmasını temin eder.
 Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde
açılış konuşmasını yapar.
 Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.
 Kanunları yayımlar.
 Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir.
 Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli
hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar.
 Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.
 Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına
ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.
 Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye
Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder.
 Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar.
 Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar.
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 Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.
 Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını
temsil eder.
 Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.
 Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya
kaldırır.
 Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel
haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla
düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde,
kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun
çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.
 Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak
şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.
 Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî
Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.
 Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile
diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.”
MADDE 9- 2709 sayılı Kanunun 105 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“E. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu
MADDE 105- Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet
Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması
istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün
gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.
Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri
oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar
arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir
komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu
iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde,
komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.
Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren
on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte
ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde
tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre
verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.
Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz.
Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona
erer.
Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi
bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.”
CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE BAKANLAR
MADDE 10- “F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar
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MADDE 106- Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı
yardımcısı atayabilir.
Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırkbeş gün içinde
Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı
Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir
yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile
birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye
Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan
Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel
seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden
ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve
Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar
arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları
ve bakanlar, 81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde andiçerler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak
atanırlarsa üyelikleri sona erer.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla,
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle
soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye
tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.
Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri
oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar
arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir
komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu
iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde,
komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.
Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır ve dağıtımından
itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye
tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan
yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak
üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.
Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar
bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır.
Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya
bakanın görevi sona erer.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama
dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır.
Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve
taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.”
MADDE 11- “H. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin
yenilenmesi
MADDE 116- Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla
seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi
ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
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Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet
Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar
verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.
Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve
görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.
Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.”
MADDE 12-“III. Olağanüstü hal yönetimi
MADDE 119- Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi,
seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma,
ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin
yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik
yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî
şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın
ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek
üzere olağanüstü hal ilan edebilir.
Olağanüstü hal ilanı kararı, verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye
Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli
gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali
kaldırabilir.
Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı
geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.
Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile
15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya
geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği
kanunla düzenlenir.
Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü
maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî
Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.
Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç
olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü
hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.”
Askeri Mahkemeler
MADDE 13- “Disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş
halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla
görevli askerî mahkemeler kurulabilir.”
Hakimler ve Savcılar Kurulu
“Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır.
Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir.
Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş
adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı
gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca;
üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen
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yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar
arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Öğretim üyeleri ile avukatlar
arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması
zorunludur. Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin
başvurular, Meclis Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon her bir üyelik için
üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada aday belirleme
işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu
aranır. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki
aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet
Meclisi, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla
seçim yapar. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin
sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır.
İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme
usulü ile üye seçimi tamamlanır.
Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir.
Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılır.
Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı
takip eden otuz gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır.”
Bütçe ve kesin hesap
MADDE 161- Kamu idarelerinin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel
kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır.
Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü
ile yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller kanunla
düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.
Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. Komisyonun
ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar
karara bağlanır.
Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu
çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul
edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda kamu idare bütçeleri hakkında
düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı
önerilerde bulunamazlar.
Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme
yapılmaksızın okunur ve oylanır.
Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterir.
Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aşılabileceğine dair bütçe kanununa
hüküm konulamaz.
Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri ile carî ve izleyen
yılların bütçelerine malî yük getiren tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek malî
kaynak gösterilmesi zorunludur.
Merkezî yönetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak
en geç altı ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
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Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden
başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Meclise sunar.
Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine
verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını
önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.
Kesin hesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülür ve karara
bağlanır.”
Cumhurbaşkanının ayrıca partili ile ilgisi kesilir hükmü kaldırılmış böylece partili
cumhurbaşkanının önü açılmıştır.
Bakanlıkların bünyesinde "bağlı" ve "ilgili" statüde kuruluşlar da yer
almaktadır. Bağlı kuruluşlar, bakanlığın görev alanına giren bazı temel hizmetleri yürütmek
üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçeli veya özel bütçeli
kuruluşlardır. Bağlı kuruluşların iç yapılan, bakanlıkların merkez örgütünün iç düzenine
benzemektedir. Bağlı kuruluşların hiyerarşik yapısı, Genel Müdürlük, Daire Başkanlığı, Şube
Müdürlüğü, Şeflik, Memurluk, biçiminde düzenlenmektedir. Bağlı kuruluşların, bir
bakanlıktan alınıp başka bir bakanlığa bağlanması, Cumhurbaşkanı'nın onayı ile olmaktadır.
İlgili kuruluşlar, özel kanun ya da statü ile kurulan, İktisadi Devlet
Teşekkülleri (İDT) ve Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK) ile bunların müessese, ortaklık ve
iştirakleri veya özel hukuki, mali ve idari statüye tabi, hizmet bakımından yerinden yönetim
kuruluşları şeklinde düzenlenmektedir. İlgili kuruluşların, bakanlıkla ilişkileri bağlı
kuruluşlara göre daha yumuşaktır. Bu kuruluşların Meclisle ilişkileri, ilgili bakan tarafından
yürütülür.
Bakanlığın merkez örgütünün hiyerarşik yapısı

Bakanlık
Bakan yardımcısı
Müsteşarlık
Müsteşar yardımcısı
Genel müdür
Kurul başkanlığı
Daire başkanlığı
Şube müdürlüğü
Şeflik
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10 Temmuz 2018 tarihinde
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yayınlandı.
Buna göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu,
Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış
Politikalar Kurul, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Sağlık ve
Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu
oluşturuldu.
Yeni sistemin ilk kararnameleri
Cumhurbaşkanlığı teşkilatı yeniden düzenlendi
Kararname ile kurul başkanları, başkanvekilleri, üyeler ile kurulların genel görev ve yetkileri
de belirlendi.
Cumhurbaşkanı, kurulların başkanı olacak, kurullar en az üç üyeden oluşacak ve kurul üyeleri
Cumhurbaşkanınca atanacak. Cumhurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak
görevlendirecek.
Kurullar, Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler
geliştirecek, geliştirilen politika ve strateji önerilerinden Cumhurbaşkanınca uygun görülenler
hakkında gerekli çalışmaları yapacak, küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere karşı strateji
ve politika önerileri geliştirecek.
Görev alanlarına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarına görüş verecek kurullar, görev
alanlarına giren konularda Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör
temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin görüşünü alarak uygulanan
politikaları ve gelişmeleri izleyecek, yapılan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına rapor
sunacak.
Cumhurbaşkanı programına uygunluk açısından, bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların
uygulamalarını izleyecek ve Cumhurbaşkanına rapor sunacak kurullar, bakanlıklar, kurum ve
kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin
davet edilmesi suretiyle genişletilmiş kurul toplantıları gerçekleştirecek.
Görev alanlarına giren konularda talep, ihtiyaç ve etki analizi yapacak veya yaptıracak
kurullar, Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri de yapacak.
Doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacaklar
Kurullar, alanlarında doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacak ve Cumhurbaşkanının
talimatlarını yerine getirecek.
Görev alanına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi
teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yakın iş birliği içinde bulunacak
kurullar, kendi görev alanlarıyla ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi ilgili bakanlıklar ile
kamu kurum ve kuruluşlarından talep edebilecek, söz konusu talepler kurum ve kuruluşlarca
öncelikle değerlendirilecek.
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Kurulların görev alanlarıyla ilgili toplantı ve çalışmalara, bakanlıklar, kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum ile özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve yerli veya yabancı
uzmanlar davet edilebilecek. Kurullar, görev alanlarına giren konularla ilgili olarak çalışma
grupları oluşturabilecek, birden fazla kurulun görev alanına giren hususlar genişletilmiş kurul
toplantılarında ilgili kurullar tarafından müştereken çalışılacak ve görüşler müştereken
oluşturulacak.
Personel ve sekretarya
Kurullarda yeteri kadar personel bulunacak. Kurulda görevlendirilen her türlü personele
yapılacak ödemeler Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanacak. Personel görevlendirme
yazıları bilgi ve gereği için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına gönderilecek.
Her Kurulun sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yerine
getirilecek. Kurul personelinin özlük işlemleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca
yürütülecek.
Bütçe
Kurulların giderleri için her yıl Cumhurbaşkanlığı bütçesine yeterli ödenek
konulacak. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulların üyelerine, (100.000) gösterge rakamının
memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılabilecek.
Bu ek ödemede, yapılacak işin niteliği, çalışma süresi ve üstlenilen görev dikkate alınarak her
bir üye için farklı tutarlar belirlenebilecek. Bu ödemeler hakkında aylıklara ilişkin hükümler
uygulanacak ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak. Bu
ödeme, ilgili mevzuat uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye
ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin
hesabında dikkate alınmayacak.
Bilgi toplama ve sır saklama yükümlülüğü
Kurullar, görevleri ile ilgili olarak gerekli olan bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından
istemeye yetkili olacak. Kurumlar, kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve
kuruluşları bu bilgileri vermekle yükümlü olacak. Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sır
niteliğinde olanların gizliliğine uyulacak.
Kurulların başkan ve üyeleri ile personeli, görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri,
kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, gizlilik
taşıyan bilgileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda mevzuat gereği yetkili kılınan
mercilerden başkasına açıklayamayacak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına
kullanamayacak. Görevlilerin bu yükümlülükleri görevden ayrılmalarından sonra da devam
edecek.

4.3.Merkeze Yardımcı Kuruluşlar: MGK, DPT, Danıştay, Sayıştay
Cumhurbaşkanına ve bakanlıklara yardımcı olmak, kendi alanlarına giren
konularda görüş belirtmek, denetimde bulunmak gibi birçok görevleri vardır.
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK)
1933-1949 yılları arasında Yüksek Müdafaa Meclisi Umumi Katipliği, 19491962 yılları arasında Milli Savunma Yüksek Kurulu ve Genel Sekreterliği, 1961 Anayasası'na
göre Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği isimleri ile faaliyet
göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası'nın 118. maddesiyle bugünkü haline
gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve
uygulaması ile ilgili kararların alınmasını ve gerekli kurumlar arası eşgüdümün sağlanması
konusundaki görüşlerini Bakanlar Kurulu'na bildirmekle görevlidir.
Millî Güvenlik Kurulu'nun gündemi; Genelkurmay Başkanı'nın önerileri
dikkate alınarak, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından düzenlenir.
Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı
başkanlığında toplanır. Kurulun kararları tavsiye niteliğindedir. Cumhurbaşkanlığınca MGK
kararları değerlendirilmeye alınır.
2003 tarihinde gerçekleştirilen değişikliklerle Millî Güvenlik Kurulu’nun
kuruluşu, görevleri ve çalışma usulleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.
Gerçekleştirilen değişikliklerle; Cumhurbaşkanı yardımcıları ile Adalet Bakanı
da Kurul üyeleri arasına dâhil edilerek, Kurul’un üye sayısı değişikliğe uğramıştır.
MGK’nın Yapısı
Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Yardımcıları
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Genelkurmay Başkanı
Kara Kuvvetleri Komutanı
Deniz Kuvvetleri Komutanı
Hava Kuvvetleri Komutanı















Millî Güvenlik Kurulu’nun görev tanımı yeniden yapılmış ve sınırlandırılmış;
Eski kanunda öncelikle dikkate alınması öngörülen Millî Güvenlik Kurulu kararları,
Bakanlar Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun bulunması halinde kabul edilecek
tavsiye kararları haline getirilmiş;
 Kurul’un ayda bir defa yerine iki ayda bir defa toplanması esası getirilmiş;
 Kurul’un olağanüstü toplanmasında Genelkurmay Başkanı’nın teklif etme yetkisi
kaldırılmıştır.
Yapılan bu değişiklikler sonrasında Anayasa’nın 118’inci maddesi, “Millî
Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili
alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonunun sağlanması konusundaki görüşlerini
Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve
bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu
gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir” şeklinde değiştirilmiştir.
Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda tavsiye
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kararları alır ve gerekli koordinasyonun sağlanması için görüş tespit eder; bu tavsiye
kararlarını ve görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir ve kanunlarla verilen görevleri yerine
getirir”, şeklinde değiştirilmiştir.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
Devlet Planlama Teşkilatı ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını
ve kalkınmanın hızlandırılmasını sağlamak, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlı
bir şekilde yürütmek, uzun süreli kalkınma planları ile yıllık programlar hazırlamak ve
bunların uygulanmasını takip etmek gayesiyle kurulmuştur. Başbakanlığa bağlı kuruluş olarak
DPT, ilk defa 1960’da 91 sayılı Kanunla kurulmuştur. Ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkınmanın bir plana bağlanacağı, 1961 Anayasası’nın 129. maddesinde yer aldı. 1984 tarih
ve 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen DPT; Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı ile Yüksek Planlama Kurulundan meydana gelir. DPT müsteşarlığı,
Bakanlar Kurulunun tasdik ettiği esaslar ve hedefler doğrultusunda uzun vadeli kalkınma
planı ve yıllık programları hazırlar. Uzun vadeli kalkınma planı Cumhurbaşkanlığına
sunulduktan sonra, Yüksek Planlama Kurulunca incelenir ve Bakanlar Kuruluna iletilir.
Burada kabul gördükten sonra da TBMM’nin onayına sunulur. DPT müsteşarlığının
hazırladığı
yıllık
programlar
ise
Yüksek
Planlama Kurulunca incelenir
ve
Bakanlar Kurulunca kabul edildikten sonra kesinlik kazanır.

Devlet Planlama Teşkilatının yurt dışında temsilcilikleri, danışma birimleri ve
yardımcı birimleri de vardır. Devlet Planlama Teşkilatının 223 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye göre vazifeleri şunlardır:




Memleketin tabii, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek,
takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ve hedefleri tayinde hükümete
müşavirlik yapmak.
Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel politikaları
ilgilendiren faaliyetlerinin koordinasyonunu temin etmek için görüş ve tekliflerde
bulunmak ve bu hususlarda müşavirlik yapmak.
Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek uzun vadeli kalkınma planları ile
yıllık programları hazırlamak.
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Kalkınma
planlarının
ve
yıllık
programların başarı ile
uygulanabilmesi
için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı
hususunda görüş ve tekliflerde bulunmak.
 Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını takip ve koordine etmek,
değerlendirmek ve gerekli hallerde planda ve yıllık programlarda usulüne uygun
olarak değişiklikler yapmak.
 Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan hedef ve gayelerine uygun bir
şekilde yürütülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tespit ve teklif
etmek, uygulamayı takip etmek.
 Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri
tespit ve teklif etmek, uygulamayı takip ve koordine etmek.
 Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak,
milletlerarası ekonomik kuruluşlarla münasebetlerin geliştirilmesinde gerekli görüş ve
tekliflerde bulunmak.
Danıştay
Danıştay ilk önce 1968 yılında Şura-i Devlet adıyla Fransız örneğiyle
kurulmuştur. Danıştay en yüksek danışma ve inceleme merciidir. İdare ve vergi
mahkemelerinden verilen kararlara karşı temyiz isteklerini inceler ve karara bağlar. Bu
kanunda yazılı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlar. Tüzük
tasarıları hakkında düşüncelerini bildirir. Tüzük tasarılarını ve imtiyaz sözleşme ve şartlarını
inceler. Cumhurbaşkanı tarafından gönderilen işler hakkında görüşünü bildirir. Bu kanunla ve
diğer kanunlara verilen görevleri yapar.

Anayasa madde 155.– Danıştay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun
başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.
Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idarî yargı hâkim ve savcıları ile bu
meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte biri, nitelikleri
kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.
Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanları, kendi üyeleri
arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl
için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
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Danıştayın, kuruluşu, işleyişi, başkanı, başsavcılığı, başkanvekilleri, daire
başkanları ile üyelerinin nitelikleri ve seçim usulleri, idarî yargının özelliği, mahkemelerin
bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.
1980 sonrası döneminde İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve
Vergi Mahkemelerinin kurulmasıyla birlikte Danıştay’ın yükü önemli ölçüde hafiflemiştir.
Sayıştay
Danıştay gibi Osmanlı müessesi olarak günümüze kadar gelmiştir. Sayıştay,
1864 yılında Divan-ı Muhasebat adıyla kurulmuştur. Osmanlıda yürütmeye bağlı iken
Cumhuriyette yasama organına bağlanmıştır. Anayasa, Sayıştay’ı bir yüksek mahkeme olarak
saymamıştır. Sayıştayın idari, denetleme yargılama görevleri vardır. Anayasa madde 160
Sayıştay’ı düzenlemiştir. Buna göre,
(Değişik: 29.10.2005-5428/2 md.) Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi
kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile
mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve
işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme
bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı
bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar
düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idarî yargı yoluna
başvurulamaz.

Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay
kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
(Ek: 29.10.2005-5428/2 md.) Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi
ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır.
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Yürürlükteki mevzuata göre bakanlıklar ve bağlı genel müdürlükler gibi genel
bütçeli daireler; üniversiteler, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü gibi katma bütçeli idareler; devlet orman işletmeleri ve devlet hastaneleri gibi
döner sermayeli kuruluşlar; afetler ve çevre fonları gibi fon şeklindeki kuruluşlar; belediyeler
ve il özel idareleri gibi özel bütçeli kuruluşlar ve devlet tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi
gibi farklı bütçe rejimi bulunan kuruluşlar Sayıştay’ın denetim alanı içinde yer almaktadır.
Kamu iktisadi teşebbüsleri, Özelleştirme İdaresinin özelleştirme işlemleri, kimi bütçe dışı
fonlar ve bazı özerk idareler Sayıştay denetimine tabi değildir.
Sayıştay; denetimine tabi kurumların cari, yatırım ve transfer harcamalarını
denetlediği gibi bu kurumların bütün gelirlerini ve taşınmazlar dahil mallarını, ikraz, istikraz,
kredi ve avans işlemlerini de denetlemektedir.
Sayıştay, yasalarla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında
bakanlık, kurul ve kurumlarla, idare amirlikleriyle, sayman ve diğer sorumlularla doğrudan
yazışmaya; gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları vasıtasıyla
görmeye veya dilediği yere getirtmeye ve sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili
memurları çağırmaya, bakanlık, daire ve kurumlardan temsilci istemeye yetkili kılınmıştır.
Ayrıca Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, Devlet, özel
idare, belediye ve sair bütün resmi kurum ve kurullarla diğer gerçek ve tüzel kişilerden
(Bankalar dahil) isteyebilir. Bunlara ilaveten Sayıştay’a, denetimine giren daire ve kurumların
işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları
veya bilirkişiler vasıtasıyla “yerinde” ve “işlem ve olayın her safhasında” inceleme yetkisi de
verilmiştir.
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Uygulamalar
Cumhurbaşkanlığı
MGK
DPT
Sayıştay
Danıştay
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Uygulama Soruları
Cumhurbaşkanlığı yetkileri ve sorumluluğu nasıldır?
Cumhurbaşkanı ile Bakanlıklar arasında bir bağ var mıdır?
MGK görevleri ve oluşu nasıldır?
DPT ne tür hizmetleri yerine getirir?
Sayıştay’ın niteliği nasıldır?
Danıştay ne tür bir mahkemedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Merkez teşkilatı işlendi. Cumhurbaşkanı konusuna değinildi. Yine merkezi
yönetime yardımcı kuruluşlara yer verildi. Bunların başında DPT, MGK ve Sayıştayla
Danıştaya değinilmiş oldu.
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Bölüm Soruları
Soru1) Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kuruluşu değildir?
a)

DPT

b)

İl özel idaresi

c)

Cumhurbaşkanlığı

d)

MGK

Soru 2) Sayıştay ile igili hangisi doğrudur?
a)

Merkeze yardımcı kuruluştur

b)

Yerel yönetim birimidir

c)

Sosyal konularda yüksek mahkemedir

d) Mali hizmetlerde yüksek mahkemedir, lakin mali konular dışına da
zaman zaman çıkmaktadır

Soru 3) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)

Cumhurbaşkanını halk seçmektedir

b) İdari ve siyasi görevi vardır lakin yargısal yetkisi yoktur. Yasama ve
yürütme yetkisi ise vardır
c)

Siyasi olarak sorumsuzdur

d)

Bakanlar kurulunu Meclis atar

Soru 4) MGK ile ilgili hangisi doğrudur?
a)

MGK askerlerden oluşmaktadır

b)

Siviller lehine bir üyelik vardır

c)

MGK başkomutandır

d)

MGK altı ayda bir toplanır

105

Soru 5) Yürütmenin başı …………………………………….dır?

Soru 6) Cumhurbaşkanlığı sistemine fiilen hangi tarihte geçilmiştir.?
a) 2015
b) 2017
c) 2018
d) 2010

Soru 7 ) DPT hangi birime ya da kuruma bağlıdır?
a) Meclis
b) Bakanlar kurulu
c) Müsteşara
d) Cumhurbaşkanına

Soru 8) Meclis Başkanı aynı zamanda başkomutandır? D/Y işaretleyiniz?
a) doğru
b) yanlış

Soru 9) soru cumhurbaşkanlığı seçimi çift turludur? D/Y işaretleyiniz?
a) doğru
b) yanlış

Soru 10) Hangisi merkezi kurum olmaktan çıkmıştır?
a) Cumhurbaşkanlığı
b) DPT
c) Başbakanlık
d) Sayıştay
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Cevaplar
1)b, 2)a, 3)a, 4)b, 5) Cumhurbaşkanı 6)c ,7)d ,8)b ,9)a ,10)c
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5. MERKEZİ YÖNETİMİN TAŞRA ÖRGÜTÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Merkezi yönetimin özellikleri
Kurumların iç yapısı
İl yönetimi
İlçe Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Merkezi yönetimin sakıncaları, yararları nelerdir?
Merkezi yönetim neden tercih edilir?
İl yönetiminde kimler yer almaktadır?
İlçe yönetimi kimlerden oluşur?
Kurumların iç yapısı fonksiyonları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Merkezi
örgütü

yönetimin

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
taşra Merkezi
yönetimin
Kitaptan
farklılıkları,
sakıncaları, bölüm,
powerpoint
yararları işlenecektir
sunumları, videolar

İl ve ilçe yönetimi

İl ve ilçe yönetiminin
Kitaptan
özelliklerinden
bölüm,
powerpoint
bahsedilecektir,
valinin sunumları, videolar
yetkileri ve yetki genişliği
anlatılacaktır

Kurumların iç yapısı

Kurumların
anlatılacaktır

fonksiyonları

Kitaptan
bölüm,
powerpoint
sunumları, videolar
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Anahtar Kavramlar
Merkezi yönetimin taşra örgütü
Yetki genişliği
Vali
İlçe yönetimi
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Giriş
Dünyada birçok yönetim; merkezi yönetim yerel yönetim olarak ayrılmıştır.
Bazı ülkelerde ağırlık merkezi yönetim lehine iken, bazı ülkelerde ise yerel yönetim lehine bir
durum söz konusudur. Bu iki yönetim türünün birbirlerine üstünlüğü söz konusu iken, bazı
durumlarda da sakıncaları söz konusudur. Merkezi yönetimin taşra örgütlenmesi ile merkezi
yönetimin bazı sakıncalarını ortadan kaldırmak mümkün olabilmektedir.
Merkezi yönetim, yürütmekle yükümlü olduğu hizmet ve görevleri yerine getirebilmek için coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre
"il", "ilçe" ve "bucak" biçiminde örgütlenmiştir. Anayasaya göre, merkezi yönetimin temel
taşra örgütlenme birimi “il”dir. Bakanlıkların, çoğunlukla her ilde hizmet birimleri bulunmaktadır. Bu bakımdan iller, merkezi yönetimin başkent örgütünün mikro örneğidir.
Bakanlıklar, bölge kuruluşları da oluşturabilmektedir. Anayasa, merkezi yönetim kuruluşlarının bölge kuruluşları kurabilmelerine de imkân tanımıştır. "İl" merkezi
yönetimin temel örgütlenme birimi, "bölge" ise istisnai bir yapıdır (Eryılmaz, 2002: 101).
Bakanlık bağlı kuruluşlarının taşra örgütü, "bölge", gerektiğinde "il" ve "ilçe" biçiminde
kademelenmekte ya da doğrudan kendine bağlı olarak kurulmaktadır. Merkezi yönetimin
taşra örgütü, bakanlıklar bakımından "il", bağlı kuruluşlar yönünden ise "bölge" esasına
dayanmaktadır.
Bakanlıkların taşra örgütü, kuruluş amaçlarını gerçekleştirebilmek ve görevlerini yerine getirebilmek için, ihtiyaca göre aşağıdaki kuruluşların tamamından ya da bir
kaçından meydana gelmektedir.
1.

İl valisine bağlı il kuruluşları,

2.

Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları,

3.

Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları
Tablo 14. İl Kuruluşunun hiyerarşisi
Vali
Vali yardımcısı
İl müdürleri
Şube müdürleri
Şeflik
Memurluk

Merkezi yönetimin özellikleri de bu anlamda önemli bir konu başlığı
olmaktadır. merkezi yönetimin ayırıcı özellikleri onun niteliğini ortaya koymada son derece
anlamlı bir çerçeve çizmektedir. Merkezi yönetim geçmişten günümüze etkinlik kazanmış,
gelecek yıllarda da varlığını koruyacak bir yönetim tercihidir.
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Merkezi yönetimin taşra örgütünün en önemli birimi valiliktir. Valilik aynı
zamanda merkezi yönetimlerin bazı sakıncalarını ortadan kaldırma anlamında işlevseldir.
Valilerin bu yetkisi yetki genişliğ ile ifade edilmektedir. Valinin şahsında il yönetimi,
kaymakanlık altında ise ilçe yönetimine kısaca değinilecektir.
Kurumların iç yapıları da onların varlık nedenini, özelliklerini ele
vermektedir. Temel, yardımcı ve kurmay fonksiyonları olarak yönetimlerin fonksiyonları üçe
ayrılmaktadır.
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5.1. Merkezi Yönetimin Özellikleri
Merkezden yönetim, ulusal bütünlüğü sağlayan, tektipliği getiren, ülkesel
eşitliği getiren ve refah eşitliğini sağlayan bir aygıt olarak görülürken, yerinden yönetim,
katılımı sağlayan, meşruiyeti ve hakları gerçekleştiren, özgürlüğe vurgu yapan yapılardır. (
Heywood, 2011: 214-215; Parlak ve Sobacı, 2012: 29-30)
Merkezi yönetimin özellikleri şu şekilde tasnif edilebilir. Planlama, personel
yapısını oluşturma ve bütçeleme işi merkezi idarededir.


Merkezi yönetim yetki, görev ve sorumluluklar itibariyle birçok ülkede daha etkili
birimdir. Yürütme erkini elinde bulunduran merkezi yönetim, genel politikaları
belirleme, önemli kararları alma ve uygulamaya yetkili organları elinde
bulundurmuştur. Planlama ve yönetme yetkisi daha çok başkent teşkilatının
yetkisindedir.
 Kamu personeli de genellikle merkezden atanmaktadır. Merkezi yönetim bu konuda
da planlama ve yürütme yetkisine sahiptir. Türkiye açısından personel planlama ve
atama yetkisi merkezi hükümettedir.
 Yürütmenin ve diğer erklerin gelirleri ve giderlerinde merkezi hükümet etkilidir.
Merkezi idare kurumlarının bütçelerini planlama ve kaynak aktarma da yetkilidir.
Yararları







Merkezi yönetimler idarenin bir bütünlük içinde işlemesine, idari ve siyasi birliğine
neden olur,
Merkezden yönetim, bölgeler ve iller arasında var olan eşitsizliği gidermede ve
yatırımların daha dengeli olarak yurt geneline yayılmasında yararlar sağlar, bu durum
özellikle bölgeler arasında daha fazla eşitsizlik söz konusu olduğunda daha büyük bir
ihtiyaç olarak görülür,
Bazı hizmetler zorunlu olarak merkezi yönetime aittir. Milli savunma ve diploması,
istihbarat gibi hizmetler buna örnektir.
Faydası ülke içinde bölünemeyen hizmetlerde de merkezi yönetim önemli bir
birimdir.
İdarenin tarafsızlığı merkezi yönetimlerle daha fazla gündeme gelebilmektedir, kamu
görevlileri merkezin atamasında, görevlendirmesinde olduğu zaman kendisini atayana
daha fazla bağımlı olduğu için personel doğrudan merkezi yönetime bağlılık
hissedebilir.

Sakıncaları
Merkezi yönetimin yararları olduğu gibi sakıncaları da vardır (Eryılmaz,
2002). Yaşadığımız çağda merkezileşme pek fazla hoş görülmemektedir. Bu sakıncalar bir
boyutuyla tüm ülkelerde geçerli iken, bazı durumlar açısından özel ve öznel durumlar da
olabilmektedir. Yetki temerküzü, yereli, sivil toplumu ve dolayısıyla insanları zayıflatan
unsurlardır. Buradaki sakıncalar ve yararlar biraz da Türkiye özelinde ortaya konulmuştur.
Sakıncaları,


Ülke coğrafyası büyükse hizmetlerde gecikmeye neden olabilir,
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Merkezden karar verme, yerelin ihtiyaçlarının öznel niteliğini göz önünde
bulundurmayabilir, yerel halkın tercihlerini yansıtmayabilir, bu da kaynak israfına
neden olur,
Kırtasiyeciliği neden olur, bürokratik yapıyı daha da güçlendirir, bu da kaynak ve
zaman israfına neden olabilir,
Taşradaki memurlar inisiyatif sağlanmamıştır, bu da memurların kendilerini
yetiştirmelerine engel olabilmekte, bilgi ve becerilerini kullanmalarına imkan
vermemektedir. Bu da personelde isteksizlik ve huzursuzluk oluşturabilir,
Halkın katılımını ve ilgisini azaltabilir. Hizmetler ve kararlar başkentten planlanıp,
uygulandığı için vatandaşların merkeze ulaşmaları zordur. Bu durum katılımı
engeller.

5.2. Kurumların İç Yapısı
Kurumların yapısı üç fonksiyona göre şekillenir (Eryılmaz, 2002: 63-65).
Bunlar; temel, yardımcı ve kurmay fonksiyonlardır.
Temel (Asli) fonksiyon,
Bu fonksiyon yönetimin ve örgütün kuruluş nedenini oluşturmaktadır. Bu
fonksiyon devletin vaz geçemeyeceği fonksiyonu olup asli fonksiyondur. Örneğin
belediyelerin çevre ve temizlik faaliyetleri, imar uygulamaları gibi. Bir nevi idare bu
hizmetleri yerine getirmek için kurulmuştur ve varlığının esas nedenini bunlar oluştururlar.
Yardımcı fonksiyon,
Bir kurum ve kuruluşun asli fonksiyonları yerine getirmede yardımcı olacağı
işler, destek hizmetleridir. Personel çalıştırmak, araç gereç almak, bütçe yapılması, muhasebe
kayıtlarını olması gibi işler ve işlemlerdir. Temel ve yardımcı fonksiyonlar bir örgütün icra
birimleri içinde yer alırlar.
Kurmay fonksiyon,
Kurmay fonksiyonu bu icra işlemlerine ve fonksiyonuna danışmanlık yapan
personelce yürütülür. Bunlar uzman kişilerden oluşur. Yöneticilerin ya da personelin, karar
organlarının yeterince zaman ayıramadığı ya da uzmanlık gerektiren durumlarda söz konusu
olur. Müşavirlik, danışmanlık, uzman, kurmay memurlar gibi isimler alarak icra birimlerine
yardımcı olunur.

5.3. İl Yönetimi
Merkezi yönetimin temel taşra birimidir. Ülkemizde ilin yönetimi açısından iki
özelliği bulunmaktadır. Bunlardan birincisi merkezi yönetimden ayrı ve tüzel kişiliği olan bir
yerel yönetim birimi olan il özel idaresi, ikincisi ise merkezi yönetimin taşradaki mülki ayrımı
içinde yer alan birimdir ki buna da valilik denir. Merkezi yönetimin taşra örgütü olan ilin
idaresi vali, il müdürleri, il idare kurulu olmak üzere üç birimden oluşmaktadır
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Vali
İl yönetiminin başında vali bulunmakta ve iller yetki genişliği ilkesince
yönetilir. Vali, Cumhurbaşkanı ataması ile göreve gelir. Cumhurbaşkanının gitmesi ile görevi
biter. Vali içişleri bakanlığına bağlıdır. Vali olabilmek için yasalarda özel nitelikler
öngörülmemiştir. Ancak vali yardımcısı olabilmek için en az altı yıl kaymakamlık yapmış
olmak gerekir.

Valinin görevleri,




Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve Cumhurbaşkanı kararlarının neşir ve ilanını ve
uygulamasını sağlamak ve bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir.
Bu amaçla vali düzenleyici işlem niteliğinde genel emirler çıkarabilmeye yetkilidir.
Vali devlet gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve ödeme işlemlerinin muntazam bir şekilde
yapılmasını ve gelir kaynaklarının gelişmesini sağlamak için tedbir alır ve uygular
Vali il sınırı içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvetlerinin amiridir. Suç
işlenmesini önlemek, kamu düzenini, güvenini sağlamak, korumak için gerekli
tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini kullanır,
olağanüstü durumlarda silahlı kuvvetlerden yardım ister.

Vali il sınırı içindeki yerel yönetimler üzerinde vesayet yetkisini kullanır. Buna
idari vesayet yetkisi denir. Vali, devletin temsilcisi sıfatıyla törenlere başkanlık eder.
Gerektiğinde yabancı ülke temsilcilerini karşılar.
Yetki genişliği (Tevsii Mezuniyet),
Merkezden yönetim sisteminin salt ve katıksız bir biçimde uygulanması
mümkün olamamıştır. Merkezden yönetimin sakıncalarını ortadan kaldırmak ve özellikle bu
yönetim biçiminin yol açtığı kırtasiyeciliği bertaraf ederek hizmetlerin taşrada gecikmeden
yürütülmesini sağlamak amacı ile yetki genişliği (tevsii mezuniyet) ilkesinin uygulanması
yoluna gidilmiştir.
Yetki genişliği, merkezden yönetim sisteminin ortaya çıkardığı kamu
hizmetlerinin taşrada gecikme ile yürütülmesi sakıncasına karşı düşünülmüş ve uygulamaya
konulmuş bir önlemden ibarettir. Merkezden yönetim ilkesi, salt ve katıksız bir biçimde
uygulandığında, tüm yetki ve sorumlulukların merkezde toplanması sonucunu Doğururken;
yetki genişliği ilkesi ile birlikte uygulandığında merkezi idarenin taşra örgütündeki amirlerine
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belli konularda merkeze danışmadan, merkez adına kendiliklerinden karar alabilme imkânını
vermektedir. Böylece, belli konulara ilişkin kararların taşrada zamanında alınabilmesi
mümkün olmakta ve kırtasiyecilik nedeni ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ortaya
çıkabilecek gecikme ve aksaklıklar önlenebilmektedir.
Anayasa’nın 126. maddesinin 2. fıkrasına göre, ülkemizde yetki genişliği ilkesi
merkezi idarenin taşra örgütlerinden yalnızca il idaresinde uygulanmaktadır. Buna göre, il
idaresinin amiri olan vali, merkezî idare adına merkeze danışmadan kendiliğinden kararlar
alabilmekte ve bu kararları uygulayabilmektedir.




Merkeze ait olan bir yetki, merkezi idarenin taşra örgütlerinde görevli amir (vali)
tarafından kullanılmaktadır. Yetkiyi merkez adına kullanan amir, merkezi idarenin
hiyerarşisine dahildir.
Yetkiyi merkez adına kullanan amir, bu yetkiyi merkezi idarenin yürütmekle ödevli
olduğu bir hizmetin (kamu hizmetinin) yürütülmesi için kullanmaktadır.
Yetkinin kullanılması ile yürütülen hizmetin giderleri merkezî idarenin bütçesinden
karşılanmaktadır. Yürütülen hizmet dolayısıyla elde edilen gelirler de merkezî idare
bütçesinin gelirleri arasına katılmaktadır. Nihayet, yetkinin kullanılması ile yürütülen
hizmete tahsis edilmiş bulunan mallar da ya merkezi idarenin mülkiyetindedir ya da
merkezi idarenin hüküm ve tasarrufu altındadır.

Yetki kullanılırken elde edilen yarar da zarar da idareye aittir. Merkezdeki
kuruluşların, merkezden uzakta bulunan bir örgüte, belli işlevleri yerine getirmelerine yetecek
bir ya da daha çok yetkiyi, kendi adlarına kullanmak üzere devretmesidir. Merkezi
kuruluşların kimi etkinliklerini, taşrada kurdukları örgütler eliyle yürütmeleri, yetki
genişliğine dayanan bir uygulamadır. Yetki genişliğinin temelinde, merkezden yönetim
sonucunda doğan bazı sakıncaları gidermek amacıyla, merkezi yönetimin denetimi altındaki
bazı birimlere, bazı yetkilerin devredilmesi yer alır. Böylece zaman kaybetmeden taşranın
ihtiyaçlarına cevap verilebilecek ve kırtasiyeciliğinde önüne geçilerek kamu hizmetlerinin
yürütülmesinde ortaya çıkan gecikme ve aksamalar giderilecektir.
İl Müdürlükleri
Bakanlıklar kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve halka hizmet sunabilmek
için ilde gerekli örgütleri kurarlar bunlara bakanlıkların il kuruluşları başında ki yöneticilere il
müdürleri denir. Personelin işlem ve işleyişinden dolayı valiye karşı sorumludur.

İl İdare Kurulu
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İl idare kurulu, il genel yönetiminde valiye yardımcı bir organdır. Valinin
başkanlığında hukuk, defterdar, milli eğitim, imar ve şehircilik, sağlık, tarım ve köy işleri
müdürlerinden oluşur. Üye olmayan il müdürleri de gerektiğinde toplantıya katılırlar. İl idare
kurulunun yönetim, danışma ve yargılama işi olmak üzere görevleri vardır. İlçe kurulması
kaldırılması, ilçenin başka bir ile bağlanması, sınırlarının değiştirilmesi konularında il idare
kurulunun görüşü alınmaktadır.

5.4. İlçe Yönetimi
İlçe ilin genel yönetiminin bir alt kademesini oluşturur İl düzeyinde örgütlenen
merkezi kuruluşların çoğu ilçe ölçeğinde de teşkilatlarını kurmuşlardır. İlçe kuruluşları
başındaki yöneticilere de ilçe müdürleri denir
İlçe yönetiminin başında kaymakam bulunmaktadır. Kaymakam ilçede
hükümetin temsilcisi durumundadır. Kaymakam görevlerini valinin denetimi ve gözetimi
altında yürütür. Kaymakam bir meslek memurudur vali gibi siyasi bir kişiliğe sahip değildir.
Kaymakam ortak kararname ile atanmaktadır. İlçede dirlik ve düzeni sağlar, mevzuatı
uygular, valinin talimat ve emirlerini yürütürler.
İlde olduğu gibi ilçede de kaymakamın başkanlığında idare kurulu, yazı işleri
müdürü ,mal müdürü, hükümet tabibi, milli eğitim müdürü, tarım ve köy işeri müdüründen
meydana gelir. İlçe idarenin yönetim, danışma ve sınırlı bir şekilde yargı görevleri vardır.

119

Uygulamalar
Yetki Genişliği
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Uygulama Soruları
Yetki genişliği ile ne amaçlanmaktadır?
Yetki genişliği ile hangi birim yetkilendirilmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde merkezi yönetimin özellikleri işlenmiştir. Sakıncaları ve
yararları başlığı altında avantajları ve dezavantajları işlenmiştir. Yine merkezi yönetimin
fonksiyonları, temel, yardımcı ve kurmay fonksiyonları anlatılmıştır.
Aynı şekilde il yönetimi ve ilçe yönetimi de merkezi yönetimin taşra
teşkilatı bağlığı altında işlendi. Valinin yetki genişliğinden bahsedildi. Valiliğe bağlı
müdürlüklere değinildi. Kısaca merkezi yönetimin özellikleri yanında taşra teşkilatından
bahsedimiştir.
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Bölüm Soruları
Soru 1) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)

Bazı ülkelerde sadece merkezi yönetim vardır

b)

Bazı ülkelerde sadece yerel yönetim vardır

c)

Küreselleşme ile merkezi yönetim ve yerel yönetim ayrımı ortadan

kalkmaktadır
d)
Ülkelerin idaresi merkezi ve yerel yönetim olarak ayrılmıştır. Tüm
ülkelerde bu ayrım vardır

Soru 2) Kaymakamların niteliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade
edilmiştir?
a)

Kaymakamlıklar yerel yönetim birimidir

b)

Merkezi yönetimin başkent birimidir

c)

Merkezi yönetimin taşra birimidir

d)

Kaymakamlar valiler tarafından atanırlar

Soru 3) Yetki genişliğinin anlamı nedir?
a)

Başkent teşkilatının yetkisini güçlendirir

b)

Valilere verilen bir yetkidir

c)

Merkezi yönetimin taşra teşkilatı olarak valiler ve kaymakamlar

kullanır
d) Yetki genişliği bölge valilerine aittir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölge valilerinin süper yetkilerini ifade eder

Soru 4) Yönetimin fonksiyonu olarak hangileri doğru olarak verilmiştir?
a)

Temel, yardımcı, kurmay

b)

Temel ve kurmay

c)

Temel, yardımcı, kurmay, asli fonksiyonlar olarak dört fonksiyon

vardır
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d) Bu fonksiyonlar tüm birimler yerine bazı merkezi yönetim birimlerinde
vardır. Diğerlerinde ise hepsi yerine bir kısmı vardır.

Soru 5)
Kar yağışı neticesinde bakanlığa başvurmadan kendi inisyafiti
ile valinin okulları tatil etmesi……………………………………………….ile ifade edilir?

Soru 6)

Vali için hangisi doğrudur?

a) Ortak kararname ile atanmaktadır
b) Bakanlar atar
c) Vali atanmayla göreve gelir
d) Valiler seçimle göreve gelmektedir.

Soru 7) Kaymakam için hangisi doğrudur?
a) Kaymakamlar yazılı sınavı kazandıktan sonra doğrudan atanmaktadır
b) Doğu ve G.Doğu’da kaymakamlar aynı zamanda belediye başkanlarıdır
c) Doğu Anadolu’da OHAL olduğu işin Valiler kaymakamları atar
d) Kaymakamların görev C.başkanının görev süresi ile aynıdır

Soru 8) Türkiye’de sıkıyönetim kalkmıştır? D/Y işaretleyiniz?
a) doğru
b) yanlış

Soru 9) C.Başkanı görev ve sorumluluk alanı ile mevzuat çıkarmaktadır?
Bunun adı ………………………………………….

Soru 10) Hangisi kaymakamın sorumluluğunda değildir?
a) danışma
b) yönetim
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c) sınırlı yargılama
d) Sıkıyönetim ilanı

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)b, 4)a, 5) yetki genişliği, 6)c ,7)d ,8)a ,9)Kararname ,10)d
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6. YEREL YÖNETİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Yerel Yönetimlerin Gelişimi
6.2. Tanzimat’tan Önce Yerel Yönetimler
6.3. Tanzimat’tan Sonra Yerel Yönetimler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Osmanlı’da yerel yönetimler nasıldı?
Batılılaşma sürecinde yerel yönetimler nasıl ortaya çıktı?
İlk belediye teşkilatı nerede kuruldu?
Başkent ve taşrada yerel yönetimler nasıl teşkilatlanmıştı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Yerel yönetimlerin tarihsel Osmanlı’da yerel niteliği
Kitaptan
gelişimi
öğrenilecek,
vakıf ilgili bölüm, Powerpoint,
sisteminden bahsedilecektir
video
Konu

Tanzimat
yönetimler

Kazanım

öncesi

yerel Tanzimat öncesi beledi
Kitaptan
hizmetler, il özel idareleri ve ilgili bölüm, Powerpoint,
köylerin yaptıkları hizmetler, video
oluşumları vb. konularda
bilgi sahibi olunacaktır

Tanzimat
sonrası
yönetimler

yerel Tanzimat
sonrası
Kitaptan
belediyelerin ve diğer yerel ilgili bölüm, Powerpoint,
yönetimlerin
oluşumu video
incelenecektir
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Anahtar Kavramlar
Vakıf
Lonca
Kadı
Şehremaneti
6. Daire
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Giriş
Yerel yönetimlerin tarihsel süreçte edindikleri tecrübeler onların günümüzde
aldıkları şekil açısından önem arz etmiştir. geçmişin tecrübesi üzerine bir şeyler konularak
günümüz anlaşılabilir.
Yerel yönetimlerin Türkiye açısından tarihsel süreçte sahip olduğu tarihsel
çizgiyi ortaya koyma anlamında Osmanlı tecrübesi önemli bir tecrübe olarak gözükmektedir.
Şüphesiz Osmanlı geleneksel döneminde vakıf, lonca gibi teşkilatlar beledi hizmetleri yerine
getirirken, Osmanlının son yıllarında ise Batı’da olduğu gibi yerel yönetimlerin
kurumsallaşmaları gündeme gelmiştir. Şehremaneti, 6. Daire-i Beledi bunlara güzel örnektir.
Aynı zamanda yerel yönetim sisteminde il özel idareleri ve geçmişten beri var olan köy
idareleri önemli idari birimlerdendi.

131

6.1. Yerel Yönetimlerin Gelişimi
Yerelleşme, kentleşmenin arttığı ve nüfusun büyük oranda kentlerde
yoğunlaştığı bir ortamda gittikçe önemini arttıran bir eğilimdir. Küreselleşme çağında ülkeler
arası rekabet yerini kentler arası rekabete bırakmış görünmektedir. Kozmopolit bir yapı içinde
güçlenen yerel yönetimlerde esnek, dinamik, hızlı, etkin ve verimli kararlar konusunda bu
birimler daha fazla hassasiyet göstermektedir. Kentler ülkenin de toplumun da gelişmişlik
göstergesi olmaktadır. Erder ve İncioğlu’nun da belirttiği gibi (2008) eskiden hiyerarşik bir
kurumun başında olan belediye başkanları da artık, yerel, ulusal ve ulus üstü düzeydeki
kurumlar ve aktörlerle ilişki içinde olarak, kararlar da liderlik konumuna yükselmiştir. Kentler
bu açıdan ayna görevi üstlenmektedir (Parlak, 2008: 63). Kentlerin temsilleri daha fazla
görünürlük kazanmaktadır. Küreselleşme sürecinin ulus devleti zayıflattığı günümüz
dünyasında kentler bir kez daha anlamlı birer ekonomik (Şengül, 2001: 178), siyasi ve
toplumsal bir kimlikler kazanmaktadır. Bir zamanlar merkezi yönetimini sorunu olarak
görülen ve merkezi yönetim birimlerince çözümü istenilen sorunlar artık yerel yönetim
merkezli düşünülmeye başlanmıştır. Sorunlarda yerel inisiyatifler önemli görevler
üstlenmektedir.

Yerel yönetimler, vatandaşa en yakın olan, vatandaşın beşikten mezara kadar
ilişkili olduğu birimlerdendir (Tortop, 2008: 393). Bununla birlikte Türkiye, yerel yönetimin
geliştiği ve gelenekselleşmiş olduğu gelişmiş Avrupa ülkeleri gibi, köklü bir yerel yönetim
geleneğine sahip değildir. Türkiye’deki yerel yönetimlerin güçsüzlüğü Batı’da olduğu gibi bir
tarihi temelden yoksun oluşuna bağlanabilir. Batı demokrasilerinde yerel yönetimler, 12.
Yüzyıldan başlayarak günümüze kadar uzanan tarihi gelişmenin bir ürünüdür. Merkezi
hükümet karşısında, bir bölgenin ya da bir kentin, mali-idari alanda özerklik elde edip
güçlenmesiyle, Batı da yerel yönetimler ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle yönetimin “sivil”
boyutunu temsil ederken, diğer taraftan yerel yönetimler, tarihi perspektif olarak bölgesel
muhalefet ya da genel olarak “muhalefet “ kavramıyla yakından ilişkili kurumlar olmuştur.
Yani sivil, özerk ve merkeze muhalif yönetimleri temsil eden yerel yönetimler olmuştur.
Türkiye tarihinde ise mahalli halkın ya da eşrafın, padişah karşısında özerk bir
statü istemesinin bu bakımdan meşru bir gerekçesi yoktu. Çünkü padişah ya da merkezi idare
kendi dışında oluşabilecek bir hareketi dinen ve siyaseten gayri meşru görüyordu. Osmanlı
siyasi kültürü bu bakımdan “muhalefet” kurumunu meşrulaştırmadı ve dolayısıyla Tanzimat’a
kadar da Batı tipi yerel yönetimlere gerek duyulmadı. Bununla birlikte Osmanlıda eyalet
yönetimleri kendi içinde özerkliği ifade ediyordu. Merkezi yönetimin coğrafi, siyasi ve idari
olarak Osmanlı hâkimiyetinin olduğu her yerde merkezileşmeyi sağlayamazdı. Bununla
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birlikte çok kültürlü, kimlikli ve etnik yapılı olmasından dolayı da merkezileşme kolay
sürdürülemez görülüyordu.
Türkiye’de 1924 tarihinden sonra oluşturulan anayasalarda çoğunlukla
merkeziyetçi yapı hakim olmuşken, bunlardan farklı olarak 1921 Anayasası illere ve
bucaklara özerk bir statü ve tüzel kişilik tanıyordu. 1982 Anayasası ise vesayeti açıkça ifade
etti.

6.2. Tanzimat’tan Önce Kent Yönetimi ve Belediye Hizmetleri
Tanzimat’tan önce Bati tipi yerel yönetim sistemi yoktu, fakat yerel hizmetleri
yürüten çeşitli kurumlar bulunmaktaydı. Osmanlı Devletinin mülki taksimatı, eyalet, sancak,
kaza ve köy esasına dayanmaktaydı. Eryılmaz (2002) çalışmasında vakıf sistemi ve Kad’ının
faaliyetlerini yerel hizmetlerden görmekte ve Osmanlıda esas yönetim de yerel, kendi kendine
yeterli olan, sivil bir yapılanmayı ifade diyordu.
Kadılık Kurumu
Hukuki ve adli konularla, şehir ve kasabaların güvenlik, asayiş ve belediye
hizmetlerini kadılar yürütmekteydi. Kaza, yargı ve yönetim bakımından belirli büyüklükte bir
yerleşim birimiydi ve kendine bağlı kasaba ve köylerden oluşmaktaydı. Kazanın başında
bulunan kadı Hem şer’i ve idari yargının binası olduğu gibi, aynı zamanda belediye
hizmetlerinin yürütüldüğü bir yerdi (Eryılmaz, 2002: 172). Kadılık kurumu Osmanlı devlet
yönetiminde taşra yönetiminin temelini meydana getirmekteydi. Subaşı şehrin güvenliğinden
kadıya karşı sorumlu emniyet amiriydi. Naib, yargı işlerinde kadının yardımcısıydı ve kadının
yetki alanı içinde ulaşamadığı yerlerde, onun adına hüküm verirdi. İmamlar ise mahallenin
yönetiminden sorumluydu.
Şehir yönetiminde, adli, mülki ve beledi fonksiyonlar birbirinden ayrılmamıştı.
Bu fonksiyonları yürüten kadının, subaşı, naib, imam, muhtesip, çöplük subaşısı ve mimarbaşı
gibi yardımcıları bulunmaktaydı.
Osmanlı şehir yönetimi, esas itibariyle mahalle düzeyinde örgütlenmişti. Her
mahalle, çeşmesi, camisi, hamamı, mektebi ve külliyesi ile birlikte sosyal, kültürel ve idari bir
birimdi. İmamlar mahallede kadının temsilcileriydi. Kadının belediye hizmetlerinden sorumlu
yardımcısı muhtesipti. Muhtesip, ihtisap işleriyle uğraşan kişi demekti. İhtisap, kelime olarak
çirkin ya da zararlı bir fiili yasaklamak ve iyiliği emretmek anlamına gelir. Muhtesiplik
kurumu Hz. Peygamber dönemine dayandırılır. Günümüzde belediye zabıtasının gördüğü
işler, o dönemde bütünüyle muhtesibe bırakılmıştı. Osmanlı yerel yönetim kurumu, kadılıktan
İhtisap Nezareti’ne oradan da şehremanetine doğru bir gelişme çizgisi izler.
Osmanlı döneminde, yerel yönetim hizmetleri bugünkü kadar geniş değildi.
Şehir yönetiminden sorumlu olan kadı, çoğu yerel hizmeti halka ve esnaf kuruluşlarına
yaptırırdı. Örneğin çarşı esnafı, çarşının güvenlik ve temizliğinden sorumluydu. Bunun için
gerekli giderleri esnaf kendisi karşılardı. Esnafın, kendi içinde güçlü bir dayanışma sistemi
vardı. “Lonca” adı verilen bu sistem, esnafla ilgili tüm sorunlarla uğraşırdı. Şehrin belediye
hizmetlerini yürütmek için bir bütçesi yoktu. Çeşitli kişi ve kuruluşların yürüttükleri şehir
hizmetlerini kadı denetlemekle görevliydi (Eryılmaz, 2002: 172-173).
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Vakıf Sistemi

Şehir hizmetlerinin yürütülmesinde, vakıfların da önemli bir rolü vardı. Vakıf,
belirli bir malı, kamunun yararına yönelik bir hizmete ya da hizmetlere sürekli olarak tahsis
etmektir. Batı’da yöneticiler ve zenginler, kendileri için özel saraylar, malikhaneler ve şatolar
inşa ettirirlerken, Osmanlı toplumunda ise yönetici ve zenginler, cami, medrese, han, aşevi,
misafirhane, çeşme, köprü ve kütüphane gibi vakıf eserleri kurmuşlardı. Osmanlıda belediye
hizmetleri bütünüyle vakıf esasına dayanıyordu. Hatta Batı’lı anlamda belediyelerin
kurulmasından sonra da vakıflar, ikinci bir belediye yönetimi gibi çeşitli yerel hizmetleri
yürütmeye devam ettiler.
Vakıf binaları, geleneksel kent düzeninin en fonksiyonel yapılarını meydana
getirmekteydi. Çevre ile belirli bir uyum içinde bütünleşen bu yapılar, kent mekânlarının ve
işlevlerinin belirlenmesi ve düzenlenmesinde hayati öneme sahiptirler. Özetle Osmanlı şehir
yönetimi, geleneksel toplum düzeni içinde, başta kadılık olmak üzere, esnaf kuruluşları ve
vakıflar tarafından birlikte yürütülmekteydi (Eryılmaz, 2002: 174 ve Ortaylı, 1985).

6.3. Tanzimat’tan Sonra Yerel Yönetimler
Tanzimat Osmanlı sisteminin resmen Batı kurumlarına göre yeniden
yapılanmaya başladığı dönemdi. Osmanlı yönetimi, iç ve dış baskılara karşı ayakta
durabilmeyi, Avrupa’nın kabul edebileceği “modernleşme” programına bağlamıştı.
İstanbul’da Belediye Yönetimi
Tanzimat döneminde Batılılaşma yönünde gerçekleştirilen reformlar,
belediyelerin Doğuşu için gerekli ortamı hazırladı.1854 Kırım Savaşı sonucu imzalanan
Islahat fermanı ile Osmanlı Devleti azınlıkların haklarını genişletiyor, onlara önemli
güvenceler sağlıyordu.
Kırım Savaşı sebebiyle İstanbul’a çok sayıda Avrupalı subay ve asker geldi.
Tanzimat’tan sonra İstanbul, Avrupalılar için en gözde şehirlerin başında geliyordu. İktisadi
sıkıntılar ve savaşların getirdiği mali yükler Osmanlı şehirlerinin alt yapısına ve düzenine
kaçınılmaz olarak yansımaktaydı. Temizlik, aydınlatma, kaldırım ve kanalizasyon gibi temel
belediye hizmetleri yetersizdi.
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İstanbul’daki Avrupalılar, bu hizmetlerin iyileştirilmesi için bir belediye
örgütüne gerek olduğunu tavsiye etmeye başladılar. Önce yabancıların talebi ile ortaya çıkan
belediye düşüncesi,1855 yılında İstanbul’da “Şehremaneti” adıyla bir belediye örgütünün
kurulmasını sağladı. Belediye kurulunca, önceden onun görevini yürüten İhtisap Nezareti de
ortadan kaldırıldı. Şehremaneti, İstanbul Belediyesi’nin adıydı. Bu belediyenin çeşitli
dairelere ayrılması kararlaştırıldı. Ardından İstanbul’un bütün semtlerinde belediye örgütünün
kurulması zor olacağı düşünülerek Batı tarzından belediye yaygınlaştırılması kararı alındı.
Böylece yabancıların daha yoğun yaşadığı Beyoğlu-Galata semti Batı tipi belediye sisteminin
uygulamaya konulduğu bir pilot bölge olarak seçildi. Belediye dairesinin on iki kişiden oluşan
bir meclisi vardı. Meclis üyelerinin dördü yabancı uyruklu, diğerlerinin büyük bir kısmı da
Osmanlı vatandaşı gayrimüslimlerdi. Meclis üyeleri hükümet tarafından tayin edilmekteydi.
Bütün gayretlere rağmen Beyoğlu - Galata Belediyesi fazla başarılı olamadı.
Ne var ki bundan dönüşte de yoktu. Önce Beyoğlu - Galata semtinde uygulanan belediye
modeli, daha sonra İstanbul’un diğer semtlerine de yaygınlaştırılmaya çalışıldı. Bu amaçla
1868 yılında “Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi” yayınlandı. Nizamnameye göre
İstanbul şehremaneti on dört daireye ayrılacaktı. Öngörülen on dört belediye dairesinden
ancak dört belediyenin kuruluşu tamamlanabildi.
Bütün belediye dairelerinin üstünde yer alan şehremaneti örgütün üç organı
vardı. Bunlar; şehremini, şehremaneti meclisi, cemiyet-i umumiye idi. Şehremini ve
şehremaneti meclisinin üyelerini hükümet tayin etmekteydi. Cemiyet-i umumiye ise belediye
dairelerinin başkanları ile daire meclislerinin kendi üyeleri arasından seçtikleri kişilerden
meydana gelmekteydi. 1912 yılında çıkarılan “Dersaadet Teşkilat-i Belediyesi Hakkında
Kanun-u Muvakkati” ile belediye daireleri kaldırıldı; onların yerine belediye şubeleri kuruldu
ve buralara müdürler atandı. Şehremaneti meclisi yerine de encümen oluşturuldu. Bu statü,
1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun yürürlüğe girmesine kadar devam etti.
Merkezde büyükşehir belediyesini andıran Şehremaneti ile ona bağlı belediye
daireleri ya da şubelerinden oluşan bir yapı içinde İmparatorluğun en bunalımlı ve yorgun
döneminde başkentin hizmetleri yürütülmeye çalışıldı. 1984 yılında kurulan Büyükşehir
belediye modeli, o dönemdeki Şehremanetinin bir örneği sayılabilir.
İstanbul Şehremaneti ve Altıncı Daire-i Belediye
İlk belediye örgütü kurulmasına rağmen, belediye geleneğinin aksine,
şehremini seçimle işbaşına gelmemekteydi. Aynı şekilde meclis de atama yolu ile oluşuyordu.
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Meclis üyeleri esnaf veya bazı ileri gelen memurlardı. Meclisin görevi daha çok istişari nitelik
taşıyordu.
Şehremaneti eskiden ihtisap nezaretince toplanmakta olan devlet vergi ve
resimlerini toplamakla yükümlüydü. Bağımsız gelirlere sahip değildi. Şehremaneti gelirleri
1877 Belediye Kanunu’nun neşrine kadar merkezi idarenin geliri addedilerek bütçesine dahil
edilmekte ve bu nedenle belediyenin bütçe açığı her yıl hükümetçe kapatılmakta idi.
İstanbul Şehremaneti çeşitli sebeplerden ötürü başarılı olamamıştır. Duruma
müdahale etmek gereğini duyan Babı-ı Ali 9 Mayıs 1855 tarihli İrade-i Seniye (Padişahın
yazılı izni) ile görevi, kurulacak belediye yönetimi hakkında önerilerde bulunmak ve bir
kuruluş tasarısı hazırlamak olan bir İntizam-ı Şehir Komisyonu kurmuştur. Bu komisyona
Osmanlı tebaasından yabancı dil bilen ve Avrupa görmüş Müslim ve gayrimüslim kimselerle
İstanbul’daki yabancılardan tanınmış kimseler üye olarak atanmışlardı.
İntizamı-ı Şehir Komisyonu 1857 yılında dağılmadan önce o tarihte önemli
sayılabilecek bazı hususları saptamış ve bunların gerçekleştirilmesi gereğini belirtmiştir.
Örneğin, kanalizasyon ve su yollarının yapılması, sokakların temizliğinin sağlanması ve
aydınlatılması, sokakların mümkün olduğu kadar genişletilmesi gibi. Komisyon ayrıca bir de
Nizamname-i Umumi hazırlayarak Babı-ı Ali’ye sunmuştur. Padişah tarafından da onanan bu
tüzükte İstanbul’un on dört daireye ayrılması ve her birinde ayrı bir belediye dairesi
kurulması öngörülüyordu. Ancak bunların tümünün aynı anda kurulması mümkün
görülmediğinden başlangıçta örnek olarak sadece bir tanesinin kurulmasına karar verildi. Bu
da azınlıkların çoğunlukta bulunduğu Beyoğlu ve Galata olmalı idi. Çünkü bu husus ile ilgili
olarak yayınlanan 16 Ocak 1858 tarihli resmi tebliğde, Beyoğlu ve Galata’nın pilot daire
olarak seçilişinin nedeni bu semtlerde oturanların başka ülkeleri gören kimseler oldukları,
dolayısıyla belediye hizmetlerinden anladıkları ve ayrıca buradaki binaların daha itinalı
yapıldıkları şeklinde açıklanıyordu. Bütün bunların sonunda Beyoğlu ve Galata semtlerinde
1858 yılında Altıncı Daire-i Belediye adı altında fiilen ilk belediye kurulmuştur. Ancak bu
daire şehremanetine değil, doğrudan Babı-ı Ali’ye bağlanmıştır.
Altıncı Daire-i Belediye, Türk belediyecilik tarihinde çok önemli ve farklı yere
sahip bir deneyimdir. Paris belediyesi örnek alınarak kurulan bu belediye özel gelir
kaynaklarına sahip ve ayrı personeli olan bir örgüttü. Ancak bu belediyenin de başkan ve
meclis üyeleri seçimle işbaşına gelmeyip, atanmaktaydılar.
Altıncı Daire-i Belediye’nin gelir kaynaklarını dört grupta ele almak
mümkündür. Birinci grup kaynaklar, dairenin normal gelirlerini meydana getiriyordu. Bu
gruba giren gelir kalemleri, hane ve dükkanlardan alınan aydınlatma ve temizlik resmi,
kontrat harcı, esnaftan alınan mizan resmi, bina tamir ve ruhsatiye harcı ile %2’ye kadar
alınan emlak vergisi ki daire gelirlerinin en büyük kısmını meydana getiriyordu.
Altıncı Daire-i Belediye hizmetlerin yürütülmesinde gerekli masrafları
karşılamak üzere gelir tahsil edebilen ilk Türk yerel yönetim kuruluşu olup, bu noktada
tekliğini uzun sürede korumuştur. Bu belediyece alınacak personeli Babı-ı Ali’nin onayına
rağmen, daire meclisinin karar vererek alması da yeni bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
İlk modern belediye yönetiminin kurulması, Kırım Savaşı sırasında Osmanlı
devletine müttefik etkisiyle olmuştur. Çünkü o dönemde İstanbul’da yüz binin üzerinde
yabancı yaşamaktaydı ve Avrupalı devletler, bu uyrukların modern, bakımlı, temiz bir şehirde
yaşamalarını istemekteydiler (Türe, 2000: 38). Dolayısıyla şehremaneti, o dönem için önemli
sayılabilecek, Batılı ülkelerdeki komünlerin üstlendikleri benzer görevleri yapmak üzere
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oluşturulmuştu. Şehremanetinin başında merkezi hükümet tarafından tayin edilen şehremini
bulunmaktaydı. Şehreminin görevleri ve bunları yerine getiriş biçimi bakımından İhtisabı
Nazırından pek farkı yoktu. Şehreminin yanında merkezi hükümetin seçimi ve Padişahın
tayini ile görevlendirilen üyelerden kurulu bir Şehremaneti Meclisi vardı. Meclisin üyeleri
esnaf ve ileri gelen bazı memurlardı. Şehremaneti gerek mali yetersizlikler, gerekse personel
eksikliği gibi sorunlarla modern belediyecilik için iyi bir başlangıç olmamıştır (Ortaylı,
1979:296).
Tanzimat’la birlikte yoğunlaşan yönetimin yeniden yapılandırılması
çalışmaları ve Altıncı Daire-i Belediye’nin nispi başarısı belediye teşkilatının başkentte ve
taşrada yaygınlaştırılmasına öncülük etmiştir (Al, 1998:109). Belediye örgütünün tüm
İstanbul’a yaygınlaştırılması 1869’da çıkarılan Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi ile
olmuş ve İstanbul Şehreminliği Örgütü iki düzeyli federatif bir yapı niteliğine bürünmüştü.
Taşrada Belediye Yönetimi
1864 Vilayet Nizamnamesinden sonra özellikle liman kentlerinde belediye
kurulmaya başlandı. Vilayet yönetimini yeniden düzenleyen 1871 tarihli “İdari-i Umumiye-i
Vilayet Nizamnamesi” aynı zamanda taşradaki belediyelerin ilk yasal temelini meydana
getirmiştir. Şehir ve kasabalarda belediye örgütünün yaygın bir şekilde kurulması 1877
yılında yürürlüğe giren Vilayetler Belediye Kanunu ile gerçekleşti.
İl Özel İdaresi
Diğer önemli yerel yönetim birimi olan İl Özel İdaresi de 1864 Vilayet
Nizamnamesi’yle birlikte yönetim sistemine katılmıştır. Vilayet Nizamnamesi Fransız
“vilayet” modelini esas almıştır. Osmanlı yönetim sisteminde il esası, Tanzimat’tan sonra
ortaya çıkan bir gelişmedir. Tanzimat öncesinde Osmanlı ülkesi eyalet sistemine göre
yönetilmekteydi. İl özel yönetimleri, Osmanlı döneminde, 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi
ile kurulmuştur. Bu nizamname ile vilayet (il) düzeni benimsenmiş ve iller için, biri genel,
öteki özel (yerel) olmak üzere iki tür yönetim kabul edilmiştir. O tarihte, il genel meclislerini
ile bağlı her sancaktan seçilip gönderilen 4’er üye oluşturuyordu. Bu üyelerin ikisinin
Müslüman, ikisinin de Müslüman olmayan nüfustan seçilmesi öngörülmüştü.
Meclis yılda bir kez vilayet merkezinde toplanır ve azami kırk gün süre ile
görüşmeler yapardı. Bu toplantılar halka açık değildi ve meclisin tüzel kişiliği de yoktu.
Dolayısıyla il genel meclisi, gerçek anlamda bir yerel yönetim organı olamamıştır.
1876 yılında çıkarılan ilk Osmanlı Anayasası olan Kanun-i Esasi, vilayet
yönetimiyle ilgili hükümler taşımaktaydı. Buna göre vilayetlerin yönetimi yetki genişliği ve
işbölümü ve görevlerin ayrılığı ilkelerine göre yürütülecekti. Dolayısı ile illerin yönetimi
konusundaki 1871 tarihli Nizamname II. Meşrutiyet’e kadar uygulanmıştır.
1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet’le birlikte vilayetlerin yönetimi tekrar ele
alındı, hazırlanan kanun tasarısı meclise sunuldu ise de, araya Balkan Savaşı’nın girmesi
üzerine görüşülüp yasalaşamadı. Savaşın sonrasında kurulan yeni hükümet, bazı değişiklikler
yaparak tasarıyı 15 Mart 1913 tarihinde “geçici yasa” şeklinde yayınlayarak yürürlüğe koydu.
Vilayet merkezinde valinin yanında, vali yardımcısı, Mektupçu, Defterdar,
Jandarma Alay Komutanı, Maarif Müdürü, Nafıa Müdürü, Ziraat Müdürü, Defter-İ Hakanı
Müdürü, Polis Müdürü, Evkaf Müdürü, Nüfuz Müdürü, Sıhhiye Müdürü Ve Umur-U Ecnebiye
Müdürü olmak üzere il şube müdürlerinin görev ve yetkilerini belirledi. Ayrıca, il yönetiminde,
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vali ya da yardımcısının başkanlığında, naib, mektupçu, maarif müdürü, nafıa müdürü, ziraat
müdürü ve müftü ile seçimle gelen üyelerden kurulu vilayet idare meclisine yer verildi. Vilayet
genel meclisi de varlığını korudu.
1913 tarihli yasa, İlin genel yönetimi ve ilin özel yönetimi olmak üzere iki
bölümden meydana gelmişti. İlin genel yönetimi, 1864 yılında oluşturulan vilayet yönetiminin
genel esaslarını korumaktaydı. Yasanın getirdiği en önemli yenilik, ilin özel yönetiminde
ortaya çıktı. İlin özel yönetimi demek, vilayet ölçeğinde bir yerel yönetim demekti. İlin yerel
hizmetleri, bu mahalli idare biriminin yetkisine verildi. İle tüzel kişilik tanındı, kendine has
gelir kaynakları oluşturuldu. Ülkemizde il ölçeğinde yerel yönetime geçiş, 1913 tarihli söz
konusu yasa ile gerçekleşti. Bu yasa halen yürürlüktedir ve il özel idaresinin, organlarını, görev
ve yetkilerini, gelir kaynaklarını düzenlemektedir. İl genel yönetimi ise merkezi idarenin taşra
teşkilatını ifade eder.
Kanunun ilin genel yönetimini kapsayan birinci bölümü (1-74. Maddeleri), 1920
tarih ve 1426 sayılı Vilayet İdareleri Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. İlin özel idaresini
düzenleyen ikinci bölüm ise 1987 yılında 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çıkarılıncaya
kadar yürürlükte kalmıştır. 2005 yılında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kabul edilerek son
şeklini aldı.
Mahalle ve Köyler
İl özel yönetimleri ve belediyeler, Türk yönetim hayatına Tanzimat’tan sonraki
reform hareketleri içinde Fransız yönetim sisteminden alındığı halde, köy yönetimleri, Türk
toplumunun siyasi, sosyal ve idari gereksinmelerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Köy yönetimleri, Türk yerel yönetimleri içerisinde Tanzimat’tan önce ortaya çıkan ilk yerel
yönetim birimleridir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren geleneksel olarak topluca
yaşama bilincinin sonucunda ortaya çıkmış ve zamanla kurumsallaşmış en alt düzeyde bir yerel
yönetim kuruluşu olarak, günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Osmanlı taşra
teşkilatının en alt kademede yer alan yerleşim birimi olan köylerin, hiçbir özerkliği olmadığı
gibi, bu birimlerin vergi defterlerindeki mükellefiyet kayıtlarından başka idari bir birim olarak
da düşünülmediği görülmektedir (Ortaylı, 1985: 92). Dolayısıyla, merkezi yönetim için, kırsal
yerleşimlerde güvenliğin sağlanması ve vergilerin düzenli toplanması öncelikli hedefler
olmuştur. Köylerde muhtarlık kurumunun kurulması, Tanzimat’tan önce ve 1829’dan itibaren
gerçekleşmiştir. Köylerin yönetiminden sorumlu olan imamların yetersiz kalmaları, güvenlik
ve vergi konularında düzensizliğin giderilmesi, köylerden kentlere göçün önlenmesi gibi
sebeplerle muhtarlığa geçiş yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin idari reform çalışmalarına girdiği
dönemde (1858), mülki idari bölümlenme yeniden düzenlenmiş, mülki idare bölümleri, eyalet,
liva, kaza ve kariye (köy)’lerden oluşturulmuştur. Böylece, köy ilk defa bir idari birim olarak
düzenlenmiştir (Kavruk, 2004:55-57).
Köy yönetimleri, 1864 Vilayet Nizamnamesi ile birlikte bir yerel yönetim
birimi olarak düzenlenmiş, görev ve yetkileri, organları gibi hususlarda ayrıntılı bir
düzenlemeye kavuşturulmuştur. Merkezi idarenin taşra teşkilatı, 1871 tarihli İdare-i
Umumiye-i Vilayat Nizamnamesi’yle yeniden düzenlenmiştir. Bu nizamnameye göre,
vilayetler livalara, livalar kazalara, kazalar nahiyelere ve nahiyeler de köylere ayrılmıştır.
Böylece köylerin ilk kademe mercii kaza yerine nahiyeler olmuştur. Muhtarlar ile ihtiyar
meclislerinin yetki ve görevleri genişletilmiştir. 1864 ve 1874 tarihli nizamnamelerde, köy
muhtarları ve ihtiyar meclisleri için belirtilen görev ve yetkiler, büyük ölçüde mahalle muhtar
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ve ihtiyar heyetleri içinde geçerli olmuştur. Köy ve mahalle muhtarlıklarının sahip olduğu bu
görev ve yetkiler, 1913 tarihine kadar devam etmiştir.
1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkati, kendinden önceki
1864 tarihli Vilayet ve 1871 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamelerini yürürlükten
kaldırmıştır. Böylece köy yönetimleri bu gün de yürürlükte bulunan 1924 tarih ve 442 sayılı
Köy Kanunu yürürlüğe girinceye kadar yasal dayanaktan yoksun olarak hükümetin izniyle
faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.
Mahallenin herkes tarafından kabul edilen bir tanımı olmamakla birlikte sözlük
ve diğer referanslarda, bir kentin ya da kasabanın belli sınırlarla ayrılmış, kendi başına
yaşama imkanları olan en küçük yerleşme yeri olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte
mahalle tabirini önce Araplar “konaklanan yer” anlamında kullanmışlardır.
Mahalle veya muhtarlık örgütlenmesi, Osmanlı Türk geleneğinden gelen
özellikleriyle Cumhuriyete aktarılan çok yönlü bir kurumdur. Osmanlı yönetiminin idari
teşkilatında mahalle önemli bir yere sahip olmuştur. Her mahalle çeşmesi, camisi, hamamı,
mektebi ve külliyesi ile sosyal, kültürel ve idari bir birimdir. Mahalleyi yöneten imamlar
padişah beratı ile atanmakta olup bu birimlerin yönetiminden kadılara karşı birinci derecede
sorumludur. İmamlar, muhtarlık kurumu kuruluncaya kadar mahalle örgütünde önemli bir rol
üstlenmiştir. İmamın en önemli görevi, mahalle sakinlerine salınan vergilerin paylaştırılması
ve toplanması işini yürütmekti.
Osmanlı şehir yönetiminde önemli bir birim olan mahallelere yerleşmek
şimdiki kadar kolay değildi. Bu dönemde kişinin mahalleye yerleşebilmesi için, güvenilir,
dürüst ve ahlaklı bir insan olduğuna dair iki kefil göstermesi gerekiyordu. Mahalle halkının
birbirine bu şekilde kefil olması, herkesin birbirini tanımasını ve asayişin sağlanmasını tesis
ediyordu. Mahalle muhtarlarına verilen görevler, nüfus, askerlik, sağlık ve güvenlik konuları
ile genel yönetim konularını ilgilendirmektedir. Mahallelerin yaptıkları işlerin bir kısmı yerel
yönetim alanına girmesi rağmen, mahalle genel yönetimin mahalle bazında uzantısı gibidir.
Köyler büyük ölçüde milli geleneklerimizim şekillendirdiği bir yerel yönetim
birimidir. Kökleri çok eskilere dayanmakla birlikte o da 1864 Vilayet Nizamnamesiyle
belirgin bir şekil almış ve mülki yapımızda vazgeçilmez bir kurum olmuştur.
Ülkemizde muhtarlık adı altında ilk örgüt, 1829 yılında İstanbul’da kuruldu.
Muhtarlar, imamların görevlerinin bir kısmını üstlendiler. Halkla hükümet arasında ilişkileri
yürütmekle görevlendirildiler. İstanbul dışında muhtarlık örgütü ilk olarak 1833 yılında
Kastamonu Sancağında ortaya çıktı. Önce Kastamonu Sancağında uygulanan muhtarlık
modeli daha sonra diğer vilayet, kaza ve köylere yayıldı. Muhtarlar, mahalle ve köylerde
imamların kamu yönetimiyle ilgili görevlerini yürütmekle yükümlü kaldılar. Böylece muhtar
zamanla imama göre daha yetkili bir yönetici haline geldi.
1864 yılında kabul edilen Vilayet Nizamnamesi köyün yönetimini de
düzenlemişti. Nizamname’ye göre şehir ve kasabalardaki en az 50 hane bir mahalle her bir
mahallede bir köy hükmünde kabul edildi. Her köyde ve mahallede her sınıf ahali için iki
muhtarla en az 3 en çok 12 kişiden oluşan bir ihtiyar meclisin kurulması ön görüldü. Köylerin
bağlı olduğu yönetim birimi kazalardı. Nizamnameye göre muhtarın temel görevi hükümet
emirlerini köyde ilan etmek, köyden alınacak vergileri toplamak, köydeki nüfus hareketlerini,
nahiye müdürüne bildirmek ve suçluların devlete teslimine yardımcı olmaktı. Köy ihtiyar
meclisinin görevi ise köy halkı arasındaki davaları çözmek ve köyün yerel ihtiyaçlarına ait
işleri müzakere etmekti. Mahalle muhtarlıklarının tüzel kişiliği yoktur.
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Nizamnamelerin yürükten kaldırılmasıyla birlikte köy yönetimi 1924 yılına
kadar mahalle muhtarlıkları ise 1944 tarihine kadar yasal bir dayanaktan mahrum olduğu
halde hükümetin izniyle görevlerine devam ettiler. Cumhuriyet Döneminde TBMM’nin 1924
Anayasasından hemen önce kabul ettiği en önemli yasa, 18 mart 1924 tarihli “Köy Kanunu”
oldu. Anayasaya göre yerel yönetim birimi olan köyün pozisyonu gereği görevlerini yerine
getireceğini düşünmek zordur. Mali kaynak yetmezliği, nitelikli personel yokluğu gibi
durumlar onu gereği gibi yerel yönetim olarak görmemizi engeller. Köy Kanununda bahse
konu edilen görevleri köyler yerine getiremediği için merkezi yönetimin müdahalesi de
kaçınılmaz olmaktadır. (Şengül, 2011: 135)
442 sayılı Köy Kanununa göre köye ait görev ve sorumlulukların köylüler
tarafından yerine getirilmesi esası konulmuş ve bu işler iki gruba ayrılmıştır:
a) Mecburi olan işler,
b) Köylünün isteğine bağlı olan işler.
Köylü, zorunlu olan işleri görmezse ceza görür. İsteğine bağlı olan işlerde ceza
uygulanmaz. Ancak köylünün isteğine bağlı bu gibi işlerde köy derneğinin yarısından çoğu
karar verir ve il merkezine bağlı köylerde vali ve ilçeye bağlı olan köylerde kaymakamın
onayı alınırsa o iş bütün köylü için zorunlu olur ve yapmayana ceza uygulanır.
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Uygulamalar
Vakıf sistem
Kad’ı
6.Daire
Şehremaneti
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Uygulama Soruları
Vakıf sistemi nasıl oluşturulmuştu ve işleyişi nasıldı?
Kad’ının görevleri nelerdi?
6. Daire neyi örnek alarak kuruldu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, geleneksel beledi hizmetlerini kimin yaptığı anlatıldı. Bu
anlamda özellikle vakıf sistemi ve Kad’ıdan bahsedildi.
Daha sonra Batılılaşma sürecinden bahsedildi. Batılılaşma süreci bir yanda
merkezileşmeyi getirirken, diğer taraftan yerel yönetim kurumlarının oluşmasına ön ayak
olmuştur. Bu anlamda il özel idaresi, köy yönetimi ve belediyeler işlenmiştir. Günümüz
belediyeciliğinin temellerinin atıldığı yıllar olmuştur. Bu açıdan tanzimat dönemi idari
yapısının ve yerel yönetimlerini bilmek günümüze ışık tutmaktadır.
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Bölüm Soruları
Soru 1) Yerel yönetimlerin tarihsel süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a)
b)
idaresi ile başlar

Batı’da yerel yönetimler “Paris Komün”ü ile başlamıştır.
Osmanlının geleneksel döneminde yerel yönetimler oluşumu il özel

c)

Yerel yönetimler Batı’da sivilliği ve muhalefeti temsil eder.

d)

Türkiye tarihinde yerel yönetim yoktur, yerel yönetimler Cumhuriyetle

yaşıttır.

Soru 2) Osmanlı’da yerel beledi hizmetler denilince hangi kurum akla
gelmez?
a)

Kad’ı

b)

Eyalet

c)

Vakıf

d)

Lonca

Soru 3) 6. Daire-i Belediye’nin özelliğ nedir?
a)

Batılı tarzda ilk belediye denemesi

b)

Londra örnek alınmıştır

c)

İstanbul’da Üsküdar’da kurulmuştur

d)

Alman yerel yönetim geleneğinin yansıtır

Soru 4) İl özel idaresi için hangisi doğru olarak söylenebilir?
a)

Yasal dayanağı açısından köylerden daha eskidir.

b) Osmanlının kuruluşundan Batılılaşma dönemine kadar varlığını
korumuştur. Cumhuriyetle birlikte kaldırılmıştır
c)

İlk olarak Cumhuriyet tarihinde oluşturulmuştur.
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d)

1913 tarihinde geçici bir kanunla oluşturuldu.

Soru 5) Osmanlı’da Batılılaşma hareketlerinin başladığı yıllar aynı zamanda
merkezileşmenin de görüldüğü yıllar olmuştur. Doğru/ yanlış olarak işaretleyiniz?
a) doğru
b) yanlış

Soru 6)

Merkezileşme ne anlama gelmektedir?

a) yerelin yetkilerinin yok edilmesi
b) yerel yönetimlerin kaldırılması
c) yetki, sorumluluk ve görevlerde merkezi yönetimin güçlü kılınması
d) yetki devri

Soru 7) il özel idaresi için hangisi doğrudur?
a)Türkiye’de 55 adet vardır
b) her ilde bir adet vardır
c) 51 adet vardır
d) ilçelerde de il özel idaresi vardır

Soru 8) il genel meclisi il özel idaresinin olduğu yerlerde vardır? D/Y işaretleyiniz?
a) doğru
b) yanlış

Soru 9) il özel idaresin başı ……………………………….dır/dir uygun olarak
boşluğu doldurunuz?

Soru 10) Osmanlı başkent teşkilatı ile hangisi doğru ifade edilmiştir?
a) Bursa merkezdi
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b) Bab-ı ali’den yönetilirdi
c) Üsküdar merkez kabul edilmişti
d) bugünkü Beyoğlu sınırları içinde kalmıştı
Cevaplar
1)c, 2)b, 3)a, 4)d, 5)a, 6)c ,7)c ,8)a ,9) Vali ,10)b
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7. YEREL YÖNETİMLERİN DEĞERLERİ ve ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Siyasi Yerinden Yönetim
7.2. İdari Yerinden Yönetim
7.3. Yerel Yönetimlerin Sakıncaları ve Yararları
7.4. Adem-i Merkeziyetçilik (Desantralizasyon)
7.5. Hizmette Yerellik (Subsidiarity)
7.6. Yerel Yönetimleri Özellikleri
7.7. Yerel Yönetimlerin Dayandığı Değerler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Siyasi ve idari yönden yerinden yönetim farkları nelerdir?
Yerel yönetimin dayandığı değerler hangileridir?
Hizmette yerellikle ne ifade edilmektedir?
Adem-i merkezileşme eğilimi ne anlama geliyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Siyasi Yerinden Yönetim

İdari Yerinden Yönetim

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Siyasi yerinden yönetimin
Kitaptan
anlamı
ifade
edilecek, ilgili bölüm, Powerpoint,
bununla siyasi yerinden Vidolar
yönetimin güçlü olduğu
örnekler
daha
iyi
anlaşılacaktır
İdari
yönden
yerinden
Kitaptan
yönetim işlenmiş olacak ve ilgili bölüm, Powerpoint,
siyasi yerinden yönetimle Vidolar
farkları ortaya konulacaktır.

Yerel
Yönetimlerin Merkezi yönetimde olduğu
Kitaptan
Sakıncaları ve Yararları
gibi yerel yönetimlerde de ilgili bölüm, Powerpoint,
bazı
avantaj
ve Vidolar
dezavantajlardan
bahsedilmektedir.
Bu
konuyla bunlar ayrıntılı bir
şekilde işlenmiş olacaktır
Adem-i
Merkeziyetçilik Yerelleşmeyi
getiren
Kitaptan
(Desantralizasyon)
unsurlar
tartışılacaktır. ilgili bölüm, Powerpoint,
Günümüzde neden ademi Vidolar
merkeziyetçi
eğilimin
gündeme
geldiği
işlenecektir. Bunun ayrıcı
özelliklerinin ne olduğu
belirlenecektir
Hizmetlerde yerellik

Yerel
özellikleri

Son
yıllarda
kamu
Kitaptan
niteliğinde
hizmetlerin ilgili bölüm, Powerpoint,
neden yerel yönetimlere Vidolar
devreldiği ya da devredilmek
istendiği ifade edilecektir.
Bu
anlamda
özellikle
küreselleşme ve teknolojik
gelişmelere değinilecektir.
Halka yakınlık, hizmetlere
yakınlık günümüzün daha
önemli bir değeri olarak
durmaktadır

yönetimlerin yerel
yönetimlerin
Kitaptan
özelliklerinden hareketle, bu ilgili bölüm, Powerpoint,
özelliklerin ne olduğu ayrıca Vidolar
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bu
özelliklerin
yerel
yönetimler
açısından
anlamına değinilecektir
Yerel
Yönetimlerin Yerel
yönetimlerin
Kitaptan
Dayandığı Değerler
özellikleri ile uyumluluk ilgili bölüm, Powerpoint,
ifade
eden
yerel Vidolar
yönetimlerin
değerleri
birbirlerini tamamlar şeklde
işlenecektir
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Anahtar Kavramlar
Yerinden yönetim
İdari yerinden yönetim
Adem-i merkezileşme
Yerelleşme
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Giriş
Yerel yönetimlerin ülkelerin gerçeklerine, tarihsel sürecine, coğrafi özellikleri
ve kamu yönetimi yapısı gibi birçok nedenden ötürü idari mekanizmayı siyasi ve idari olarak
ayırmıştır. Bu tasnif yerinden yönetim için de böyledir. Yerelleşme dünyanın her yerinde
karşımıza çıkan bir gelişmedir. Yalnızca bunun derecesi ülkeden ülkeye bölgeden bölgeye
göre değişiklik gösterebilmektedir. Bunun için yerel yönetimlerde etkenlikten
bahsedilmektedir; yerel yönetimlere en uygun hizmet alanı büyüklüğü, bu birimlerin
sayılarının arttırılması ve yapabilecekleri en uygun işleri onlara bırakmak etkenliği sağlar (
Keleş, 2000: 22).
İdari ve siyasi yerinden yönetim genellikle birbirlerine karıştırılmaktadır. İdari
özerklik günümüz yerel yönetimlerinin hakim bir eğilim iken, siyasi adem- merkeziyetçilik
çok fazla yaygın değildir.
Günümüz dünyasında küreselleşme, ulus devletin zayıflaması, teknolojik gibi
gelişmeler idari birim olarak daha fazla yerel yönetimlerin gün yüzüne çıkmasına neden
olmaktadır. bu açıdan yerel yönetimlerin dayandığı özellikler yanında dayandığı değerler,
avantajları ve sakıncaları ile yerelleşme kavramları çerçevesinde işlenen konu günümüz yerel
yönetimlerini anlama önemli katkı sağlar.
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7.1. Siyasi Yerinden Yönetim
Siyasi adem-i merkeziyetçilik olarak da bilinen siyasi yerinden yönetim
modeli, daha çok federal ülkelerde ve konfederal yapılarda görülen bir idare biçimidir. Bu
birimler bazen eyalet, federe devlet, canton, land, cumhuriyet gibi isimlerle anılmaktadır.
Almanya, İsviçre, ABD gibi ülkeler buna örnek verilebilir.
Federe devlet yasama, yürütme ve yargı gücüne sahipken, federe devlet içinde
yer alan yerel yönetim birimlerinin bu hakları yoktur. Eyaletlere ve federe devletlere
bağlıdırlar. Yerel yönetimlerin klasik hizmetleri dışında bu birimlere zaman zaman bir
ülkedeki erki ele geçirme aracı olarak da bakılmıştır. Paris Komünü bunun örneğini oluşturur.
Türkiye açısından siyasi yerinden yönetim söz konusu olmadığı için bilimsel ve akademik
çalışmalarda kendine pek fazla yer bulamamıştır. Bölgesel özerkliklere ve ayrılmalara yol
açacağı gerekçesiyle siyasal yerinden yönetim modeline uzak olunmuştur (Keleş, 2000: 86).
Coğrafi olarak büyük ve etnik, din, mezhep farklılığının çok fazla olduğu
ülkelerde siyasi yerinden yönetim kullanışlı görülmüştür. Diğer bazı ülkeler ise kendi
ülkelerinin böl ve yönet emperyalist parolasıyla bölünmeye çalışıldığı gerekçesiyle siyasi
yerinden yönetime karşı durmuştur. Bölgesel eyalet sistemleri ya da federe devletler siyasi
yerinden yönetim modeli olarak ifade edilir. Kendi meclisleri, yasamaları ve yürütme gücü
olan bu yapılar bir nevi devletçik görünümündedir. Devletin sahip olduğu bütün varlıklara
sahiptir. Dış ilişkilerinde merkezi yönetime bağlıdır.
Üniter devletlerde merkezi yönetim ve yerel yönetim varken, federal
devletlerde bir de eyaletler ortaya çıkmıştır. Federalizm, farklı yerel ihtiyaç ve sorunlara
cevap verebilmek potansiyelindedir. Daha fazla esneklik ve hareket kabiliyeti vardır. Üniter
devlet kültürel ve sosyo-politik açılardan homojen toplumlara uygunken, federalizm, daha çok
etnikli, çok dilli dini ve mezhebi kökenleri farklı geniş coğrafyalar açısından uygun
gözükmektedir. Bununla birlikte etnik, dini, dil yapısı açısından farklı ama küçük olan İsviçre
başka bir federalizme örnektir.

7.2. İdari Yerinden Yönetim

Merkezi idarenin hiyerarşisi içinde yönetim fonksiyonları icra edilir. Bazıları
ise merkezi yönetimin hiyerarşisi dışında yürütülür. Buna idari yerinden yönetim ya da ademi merkeziyet denilir.

İdari yerinden yönetim bütün ülkede yaygın bir şekilde
uygulanır. Amaçlanan merkeziyetçiliğin sakıncalarını bertaraf etmek, yararlarını ise
kazanmaktır.

İdari yerinden yönetim birimleri özerktirler. Özerklik belli
alanlarda ve sınırlarda serbestlik demektir. Bağımsızlık ve dokunulmazlık demek
değildir.

İdari yerinden yönetim birimlerinin müstakil bütçeleri vardır.

Bu birimler kendi organları tarafından yönetilmektedirler. Bu
organlar da seçimlerle belirlenmektedir.
İdari Yerinden Yönetimin Çeşitleri
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İdari yerinden yönetim, fonksiyonel yerinden yönetim ve coğrafi yerinden
yönetim olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.
Fonsksiyonel (Hizmet) Yerinden Yönetim
Belirli bazı işlevlerin merkezi yönetimden alınarak özerk kurumlara
verilmesidir. Merkezi yönetimin bazı işlevleri daha teknik ve daha uzmanlaşmış birimlere
aktarılmaktadır. Amaçlana ise daha rasyonel, çabuk ve verimli yürütmeyi sağlamaktır.
Fonksiyonel yerinden yönetim birimlerinin yöneticileri inisiyatif alabilmektedir.
Üniversiteler, KİT’ler, Sanayi ve Ticaret Odaları gibi kurumlar bunlara örnek
olarak verilebilmektedir. Fonksiyonel yerinden yönetiminin teknik, siyasi ve idari olarak
amaçları vardır. Özerlik işlevlerle ilgilidir. Kişilerle ya da bölgeyle ilgili değildir. Bu
birimlerin yaptıkları görevler tek tip ve kendi alanı ile sınırlıdır.
Coğrafi (Yer) Yerinden Yönetim
Coğrafi olarak yerinden yönetim, idari bazı görevlerin yürütülmesinde,
merkezi idareye bağlı olmayan ve karar organları seçmenlerin oylarıyla belirlenen bölge ile
belediye ve köy gibi faaliyetleri belli bir alanla ve coğrafyayla sınırlı alanlardır. Bunlara yerel
yönetimlerin hepsi örnek olarak verilebilir. Belediyeler, il özel idareleri, köyler gerçek
anlamda yerel özerkliğe sahip yerinden yönetimdir. Hizmetlerde, kararlarda, organlarda ve
bütçede özerklik söz konusudur. Yerel yönetimlerin işlevleri mahalli müşterek olmak
kaydıyla çok geniş olarak tanımlanmıştır.

Yönetimin ilkeleri

Merkezi

Siyasi merkezden
yönetim

Yerel

İdari merkezden
yönetim

İdari yerinden
yönetim

Siyasi yerinden
yönetim

Coğrafi (Yer)
yerinden yönetim
Fonksiyonel yerinden
yönetim
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7.3. Yerel Yönetimlerin Sakıncaları ve Yararları
Genellikle merkezden yönetimin sakıncaları, yerinden yönetim sisteminin
yararlarını oluşturmaktadır. Yerinden yönetim sisteminin yararlarını şöyle belirtebiliriz:
Yerel Yerinden Yönetimin Demokratik İlkelere Uygunluğu,
Yerel yerinden yönetim demokratik esaslara daha uygun düşmektedir. Zira
yerinden yönetim sisteminin yer yönünden uygulanması ile belli bir yörede yaşayan insanlar,
o yörede yaşamaktan doğan ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yürütülecek hizmetlerin
ne şekilde yürütülmesi gerektiğine kendileri karar verebilmek ve kendilerini yakından
ilgilendiren hizmetleri çevirebilmek imkânına sahip olmaktadırlar. Böylece, vatandaşlar bir
yandan yerel yönetime katılabilmekte, öte yandan ise tüm ülke düzeyinde yürütülen
hizmetlerin önemini ve bu hizmetlerin yürütülmesinde karşılaşılan sorunları daha da iyi
anlayabilmekte, dolayısıyla merkezî yönetime katılabilmek için iyi bir hazırlık eğitiminden
geçmektedirler.
Kırtasiyecilik ve Bürokrasinin Azalması,
Merkezden yönetim sisteminin uygulanması sonucu ortaya çıkan kırtasiyecilik
ve hizmetin yürütülmesindeki aksaklık ve gecikmeler, yerinden yönetim sisteminin
uygulanması ile büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır.
Hizmetlerin Gereksinimlere Uygun Yürütülmesi,
Yerel yerinden yönetim uygulaması ile hizmetin görüldüğü yörenin
ihtiyaçlarına uygunluğu sağlandığı gibi; hizmet yerinden yönetim uygulaması ile hizmetin
teknik bilgi ve uzmanlığın ışığı altında daha rasyonel ve gereklerine daha uygun bir biçimde
yürütülebilmesi mümkün olmaktadır.
Yerinden Yönetimin Sakıncaları
Merkezden yönetimin yararları, yerinden yönetim sisteminin sakıncalarını
oluşturmaktadır. Bu sakıncaları şöyle sıralayabiliriz:
Ülke Bütünlüğünün ve Milli Birliğin Sarsılma Tehlikesi,
Yerinden yönetim sisteminin uygulanması sonucu ortaya çıkan en önemli
sakınca, ülke bütünlüğünün ve milli birliğin sarsılma tehlikesidir.
Partizanca Uygulamalara Yol Açması,
Yerel yerinden yönetim demokratik ilkelere daha uygun olmakla beraber,
partizanca uygulama ve çekişmelere yol açabilme tehlikesini de içinde taşımaktadır. Belli bir
süre için seçilmiş bulunan yerel yönetim organları, başarıları belli bir süre geçtikten sonra
anlaşılabilecek yatırımlardan kaçınma ve bunların yerine kısa vadeli işlerle uğraşma eğilimi
gösterebilirler. Gene bu nedenle, bu idareler ellerindeki kaynakları ki bu kaynaklar genellikle
yetersizdir, oy getirecek gösteriş harcamalarında kullanabilir ve israf edebilirler. Nihayet yerel
yönetim organları üzerindeki parti çıkarları vatandaşlar arasında ayrım yapılmasına ve onlara
eşitliğe aykırı işlemler uygulanmasına yol açabilir.
Hizmetlerin Yeknesak Bir Biçimde Yürütülmemesi,
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Yerel yerinden yönetim bazı hizmetlerin merkezi idare dışında yer alan belli
bir yöredeki idari kuruluşlar tarafından yürütülmesini ifade ettiğine göre, aynı idari hizmetler
çeşitli yörelerde farklı bir biçimde yürütülebilir. Bu nedenle, ülkenin az gelişmiş veya
gelişmemiş yörelerinin kalkınma ve gelişme şartları azalabileceği gibi, gelişmiş yöreler ile
gelişmemiş veya az gelişmiş yöreler arasındaki denge daha da bozulabilir.
Mali Denetimdeki Güçlükler,
Hizmet yerinden yönetim kuruluşları büyük ölçüde devletin bütçe ve muhasebe
usullerinden ayrı tutuldukları için, mali yönden daha güçlükle denetlenebilirler. Bu durum ise
kuruluşlar içinde mali idaresizliklere, kötü uygulamalara ve hatta suiistimallere yol açabilir.

7.4. Adem-i Merkeziyetçilik (Desantralizasyon)
Günümüzde yerel yönetimler merkezden uzak yönetimi ifade etmektedir.
Zaten merkezden uzak yönetim halihazırda genellikle kabul görmüştür. Artık ülkelerin ve
kamu hizmetlerin merkezden sürdürülmesi çok kabul gören bir anlayış değildir.
Desantralizasyon ve yerindelik gibi kavramları etkileyen önemli gelişmeler
olmuştur. Bunların başında ulaşım ve iletişim teknolojilerinin gelmesi, toplumsal gelişmelerkentlerin büyümesi, ailenin küçülmesi, sağlıklı kent arayışı gibi durumlar kentlerin
büyümesiyle daha da artmaktadır-devlet politikası ve amacında değişmeler-özgürlük, hizmet
ve mutluluk kavramları-demokrasi anlayışı, birlik anlayışında değişmeler gibi birçok gelişme
yerel yönetimlere yaklaşımı da farklılaştırmıştır (Keleş, 2012: 548-551). Bu yüzden
günümüzün yükselen değerlerinden birisi de yerelleşmedir.
Yerel yönetimler, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak düzenlenirler.
Yerinden yönetim, çeşitli kamu hizmetlerinin, merkezi idare dışında örgütlenmesi,
yürütülmesidir. Yerinden yönetim ilkesi aslında özerklik kurumunun anayasal bir temele
oturtulması anlamına gelmektedir. Özerklik, siyasal ayrılıkçılık anlamına gelmediği halde,
yerel yönetimlerin güçlenmesi, yerel yönetimlere özerklik tanınması düşünceleri, ayrılıkçılık,
bölücülük suçlamalarıyla karşılaşmaktadır. Yerel yönetimler açısından özerklik, Anayasa ve
yasaların belirlediği kamu hizmetlerinin önemli bir bölümünün yurttaşların yararına olarak,
yerel yönetimlerin sorumluluğu altında yerine getirilmesi yetkisidir. Yerel yönetimlerin
yetkileri düzenlenirken, yerel ve ortak nitelikli ihtiyaçların bu birimlerce karşılanması gereği
göz önünde bulundurulmalıdır.
Devlet faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi için, merkezin yükünün
paylaşılması gerektiği açıktır. Bununla birlikte kamusal faaliyetlerin merkezden
yürütülemediği açıktır. Ülkemizde bu nedenle her siyasal iktidar, yerel yönetimlerin
yetkilerinin arttırılacağını, merkezin yükünün hafifletileceğini belirtir. Ancak, uygulamada bu
hedeflere ulaşılamamıştır.
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7.5. Hizmette Yerellik (Subsidiarity)
Yerindelik ilkesi (Subsidiarity) ile yerel halka en yakın birim olan yerel
yönetimler, idarede temel sorumlu birim olarak karşımıza çıkmaktadır (Toprak; 2003 ve
Keleş; 1993, 1994). Vatandaşlar yerel yönetimleri kendilerine yakın hissetmekte onları,
sorunları çabuk çözen, etkili çözümler üreten kuruluşlar olarak görmektedir (Tortop, 2008:
397).
Yerel yönetimlerin, yerel özerkliğinin ve yerel demokrasinin hem kuramsal
hem de düşüncel merkezi ve kökeni olan Avrupa’nın, bugün klasik gelişim çizgisini ve
anlayışını mükemmelleştirme adımlarının en ileri ve en olgun meyvesi olarak görülebilecek
Yerel Yönetim Özerklik Şartı ile üye ülkeler için yerel yönetim alanında hem yönetim
ilkelerini hem de uygulama standartlarını ortaya koymaktadır. Yerel yönetim birimlerinin
Özerklik şart’ı ile uyumlu kılınmaları zorunlu olmuştur. Hizmette halka yakınlık, yerindelik,
yetkileri yerele dağıtma şarttır. Avrupa Yerel Özerklik Şartı’nı imzalayan Türkiye’nin şartı iç
hukuka uydurma ve uygulamaya dönük adımların bir sonucu olarak çıkartılan bu yasalar,
belediyelere daha fazla özerklik vermiştir. Şart’ın özellikle 4. maddesinin 3. ve 4. fıkraları
“subsidiarity” ilkesinden lâfzen bahsetmemekte, ama anlam olarak yerellikten
bahsetmektedir. 1992 (3/B fıkrası, yine A maddesi 2. fıkrası) yılında yürürlüğe giren
Mastricht’te ise bağlayıcı bir ilke olarak Subsidiarity ilkesinin konulduğunu görmekteyiz.
Türkiye’nin de onayladığı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın gereği olarak Özerklik
Şartı’na uygun düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. Yeni yasaların bu ruha yaklaştıklarını
söylemek abartı olmaz. Son dönem yasaları, Avrupa Özerklik Şartı’na uygun katılımcı, özerk,
etkin ve verimli yerel yönetim ilkelerine vurgu yapan ileri bir aşamadır. Dolayısıyla günüme
kadar bu şartı imzalamış olan Türkiye’nin buna uygun düzenleme yapmaması anlaşılır
olmamıştır. Ayrıca bu yasalara tepki gösteren kesimin bu gerçekleri göz önünde bulundurarak
eleştiri getirmesi gerekir. Bu yasa özerk, kendi hemşehrileri ile bütünleşen, hemşehri
hukukunu oluşturan bir yönetim anlayışı getirirken, belediyenin yerel kapasitelerini arttırmayı
hedeflemektedir. 21. yüzyılda ortaya çıkan yönetişimci anlayışla yerel STÖ’leri yönetimde
aktif kılan bir anlayışı ifade eder. Sürdürülebilir kalkınma, sosyal yardımlaşama ve
dayanışma, saydamlık, hesap sorma hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim,
kent kaynaklarının etkili, verimli, adil kullanılması, demokrasi ve uzlaşma gibi kavramlar
yeni yasalardaki ruhu yansıtmaktadır. Bu kavramların ne kadarının uygulamaya yansıdığı ya
da yansıyacağı esas sorun olmakla beraber son dönem yasaları yerele ve katılıma olan
vurguyu arttırmıştır.

7.6. Yerel Yönetimleri Özellikleri
Yerel yönetimler, bütün ülkelerde kamu yönetiminin önemli ve vazgeçilmez
bir unsurudur. Yerel yönetimler, demokrasi açısından önemli olduğu kadar, yerel hizmetlerde
verimliliği ve etkinliği sağlamada da vazgeçilmez kurumlardır.
Anayasada Yerel Yönetimler
Yerel yönetimler, bir anayasal kavramdır. 1982 Anayasasında “merkezi idare”
ve ”mahalli idare” kavramları yer almaktadır. Anayasanın merkezi yönetim ile ilgili
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düzenlemesi kısa olduğu halde, yerel yönetimlerle ilgili maddesi, oldukça uzun düzenlemiştir.
Bu da yerel yönetimler konusundaki tartışma ve endişelerden kaynaklanmış olmalıdır.
Anayasa’daki düzenlemeye göre yerel yönetimlerin özellikler şöyle belirlenebilir:

Yerel Yönetimler; il, belediye veya köy halkının mahalli
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kamu tüzel kişileridir.

Yerel Yönetimlerin karar organları seçimle belirlenir.

Yerel Yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden
yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.

Yerel Yönetimlerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını
kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı
yolu ile olur.

Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya
kovuşturma açılan yerel yönetim organları veya organların üyelerini, İçişleri Bakanı,
geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar görevinden uzaklaştırılabilir.

Yerel Yönetimlerin seçimleri beş yılda bir yapılır.

Merkezi yönetim, yerel yönetimler üzerinde idari vesayet
yetkisine sahiptir. İdari vesayet, mahalli hizmetlerin, idarenin bütünlüğü ilkesine
uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının
korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla yapılır. Yerel
yönetimler kendi aralarında birlik kurabilirler. (İzni Bakanlar Kurulu verir.)

Yerel Yönetimlerin merkezi yönetim ile karşılıklı bağ ve ilgileri
kanunla düzenlenir.

Yerel yönetimlere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.

Büyük yerleşim merkezleri için kanunla özel yönetim biçimleri
oluşturulabilir.

Yerel Yönetimlerin mali işlemleri, Sayıştay tarafından
denetlenir.

Yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemelerin Anayasadaki bu
hüküm ve ilkelere uygun olması gerekir.
Anayasa, üç tür yerel yönetimden söz etmektedir. Bunlar, “il özel idaresi”,
“belediye” ve “köy” dür. Anayasa, yerel yönetimlerin karar organlarının seçimle
belirlenmesini emretmektedir. Karar organlarını dışında kalan yürütme organlarının (belediye
başkanı, vali ve muhtar) atama ile belirlenebilmelerine daha önce açık kapı bırakılmıştır.

7.7. Yerel Yönetimlerin Dayandığı Değerler
Kamu hizmetlerinin hepsinin ülkelerin başkentlerinden yönetilmesi
mümkün değildir. Mümkün olsa bile, hizmetlerin verimliliği ve etkinliği azalır, toplumsal
fayda gerçekleştirilemez, demokratik siyasi değerler de gelişemez.
Mahalli şartların farklılığı, mekânsal uzaklık, halkın yönetime katılması
ve halka daha iyi hizmet sunma gibi sorun ve ihtiyaçlar yerel yönetimleri ortaya çıkarmıştır.
Yerel yönetimleri ortaya çıkaran sebepleri “fonksiyonel etkinlik” ve “demokrasi”düşüncesi
olmak üzere iki ana noktada toplamak mümkündür.
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Halkın yönetime katılabilmesi ve idareyi denetleyebilmesinin en kolay ve
etkili yeri yerel yönetimlerdir. Halk, kendi temsilcilerinin aldıkları kararları, daha kolay kabul
etme eğilimindedir. Hizmete muhatap olan halkın yönetime demokratik katılımı ile
yönetimdeki idarecilerin tek başlarına hareket etmelerinin önüne geçilmiş olacaktır ve
sübjektif işlemler yapılmayacaktır.
Kamu yönetiminde verimlilik kavramından daha çok “etkinlik” terimi
tercih edilir. Bir mal veya hizmeti daha az kaynak kullanarak üretmek ya da kullanılan kaynak
değişmemekle birlikte üretimi arttırmak, bir verimliliktir.
Etkinlik kavramı ise örgütün amaçlarının doğru bir şekilde belirlenmesi
ve bunlara kısa zamanda ulaşılmasıdır.
Örneğin: Bir itfaiye aracının, yangın ihbarı aldıktan sonra kısa zamanda
yangın mahalline ulaşması, yangını kısa sürede söndürmesi, can kaybını önlemesi,
verimlilikten daha çok etkinlikle ilgilidir. İtfaiye idaresi mal ve can kaybını önlemek için çok
kaynak (girdi) kullanmış da olabilir. Bu anlamda verimsizdir.
Aynı şekilde polis idaresi, suçluları veya zanlıları yakalamak için çok
kaynak da kullanmak zorunda kalabilir, ancak hedefine ulaşmışsa görevini etkin olarak
yapmış demektir. Yönetim bilimiyle uğraşanlar, doğru işleri yapmanın işleri doğru yapmaktan
daha önemli olduğunu vurgularlar.
Öte yandan, kamu hizmeti yürüten birimlerin faaliyet alanı ne kadar
küçülürse, toplumun tercihlerini belirlemek ve yönetime katılmak da o kadar kolaylaşır.
Seçimle iş başına gelen yöneticiler, yaptıklarından dolayı siyasi bir sorumluluk
taşımaktadırlar. Siyasi yöneticilerin iktidarda kalmaları, halkın tasvibine bağlıdır. Dolayısıyla
siyasi yöneticiler aldıkları kararlarda ve yürüttükleri hizmetlerde bu sorumluluğu yansıtırlar.
Halk, mahalli idari seçimlerinde adayları tanıdığı için daha rasyonel seçim yapma imkânına
sahiptir. Halk, yanlış tercih yapsa da bu yanılma bir defa olur, ikinci defa olması daha
nadirdir.
Demokrasi
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Yalnızca “ülkeyi kim yönetecek”sorusuna mücerret bir cevap aramak
değildir. Bu sorunun cevabı dört ya da beş yılda bir yapılan seçimlerde sandık başında
bulunabilir.
Oysa demokratik sistemde asıl önemli olan, halkın kendini ilgilendiren
işlerin yönetimine katılması, bu amaçla oluşturulan organlarda görev alması, yöneticilerini
sürekli etkilemeye ve denetlemeye çalışmasıdır. Halkın yönetime katılması ve yöneticilerini
denetlemesi, coğrafi yerinden yönetim ilkesine göre örgütlenmiş kurumlarda daha kolay
olmaktadır.
Etkinlik ve demokrasiden başka yerel yönetimlerle ilgili olarak
“özgürlük”, “ özerklik”, “katılım”, “etkinlik ve verimlilik” “yeniden paylaşım” olmak
üzere temel değere vurgu yapılır.
Yerel yönetimlerin, merkezi yönetimin sahip olduğu iktidara karşı bir
siper oluşturarak özgürlüğü geliştirdiği düşünülür. Yerel yönetimler siyasal sistemde iktidarı
yaymaktadır. Bütün siyasal otoriteyi tek bir merkezde toplamak yerine, yerel yönetimler ve
onların sağladığı otoritenin paylaşımı sayesinde, siyasal sistem çoğulcu hale gelmektedir.
Bireysel tercihin yerel yönetimler vasıtasıyla kullanılması özgürlüğün bir diğer boyutudur.
Özerklik
Yerel yönetimlerin kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde mahalli
nitelikteki işleri, kendi sorumlulukları altında ve kendi organları eliyle yerel nüfusun çıkarları
doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkânıdır. Özerklik, yönetim organlarının
seçimle iş başına gelmesi, merkezi yönetimin yerel idareye karışmaması, kararlarında ve mali
yapılarında kendilerinin karar verebilmesini ifade eder.
Özerkliğin biri idari ve diğeri de mali olmak üzere iki yönü
bulunmaktadır. İdari özerklik, yerel yönetimlerin, kendi işlerini merkezi yönetimin
müdahalesi olmadan kendi organlarının kararları doğrultusunda serbestçe yürütebilmeleridir.
Özerklik, bağımsızlık demek değildir. Burada önemli olan, merkezi yönetimin yerel
yönetimler üzerindeki denetim yetkisinin kanunlarla belirlenmesi ve sınırlı düzeyde
tutulmasıdır. Özerkliğin ikinci yönü, malidir. Mali özerklik, idari özerkliği tamamlayan bir
unsurdur ve yerel yönetimleri kendi yetkileri dâhilinde serbestçe kullanabilecekleri görevleri
ile orantılı gelir kaynaklarına sahip kılmaktır. Merkezi yönetimin etki ve müdahalesinden
bağımsız bir gelir sisteminin yokluğu, yerel özerkliği anlamsız hale getirir.
Gerçek yerel özerklikte ancak, bu birimlerin aldığı kararlar, üst
makamların ön iznine ve ön kararına bağlı olmamalıdır. Organların bağımsızlık kuralına göre
yönetilmesi gerekir. Organları seçimle iş başına gelmelidir. Parasal olanakları olmalı,
gelirlerinin en azından bir kısmını kendileri belirlemelidir (Tortop, 2008: 396).
Yerel yönetimlerin, yerel özerkliğinin ve yerel demokrasinin hem
kuramsal hem de düşüncel merkezi ve kökeni olan Avrupa’nın, bugün klasik gelişim çizgisini
ve anlayışını mükemmelleştirme adımlarının en ileri ve en olgun meyvesi olarak
görülebilecek Yerel Yönetim Özerklik Şartı ile üye ülkeler için yerel yönetim alanında hem
yönetim ilkelerini hem de uygulama standartlarını ortaya koymaktadır. Yerel yönetim
birimlerinin Özerklik şart’ı ile uyumlu kılınmaları zorunlu olmuştur. Özellikle yerel
yönetimleri özerklikleri, denetimleri ve mali kaynakları bağlamında yeniden düzenleme
gereksinimi vardır. (Subsidiarity, genellik, takdir ilkeleri), hizmette halka yakınlık, yerindelik,
yetkileri yerele dağıtma şarttır. Avrupa Yerel Özerklik Şartı’nı imzalayan Türkiye’nin şartı iç
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hukuka uydurma ve uygulamaya dönük adımların bir sonucu olarak çıkartılan bu yasalar,
belediyelere daha fazla özerklik vermiştir. Şart’ın özellikle 4. maddesinin 3. ve 4. fıkraları
“Subsidiarity” ilkesinden lâfzen bahsetmemekte, ama anlam olarak yerellikten
bahsetmektedir. 1992 (3/B fıkrası, yine A maddesi 2. fıkrası) yılında yürürlüğe giren
Mastricht’te ise, bağlayıcı bir ilke olarak Subsidiarity ilkesinin konulduğunu görmekteyiz.
Türkiye’nin de onayladığı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın gereği olarak Özerklik
Şartı’na uygun düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdı. Yeni yasaların bu ruha yaklaştıklarını
söylemek abartı olmaz. Yeni yasalar, Avrupa Özerklik Şartı’na uygun katılımcı, özerk, etkin
ve verimli yerel yönetim ilkelerine vurgu yapan ileri bir aşamadır. Dolayısıyla günüme kadar
bu şartı imzalamış olan Türkiye’nin buna uygun düzenleme yapmaması anlaşıl olmamıştır.
Ayrıca bu yasalara tepki gösteren kesimin bu gerçekleri göz önünde bulundurarak eleştiri
getirmesi gerekir. Bu yasa özerk, kendi hemşehrileri ile bütünleşen, hemşehri hukukunu
oluşturan bir yönetim anlayışı getirirken, belediyenin yerel kapasitelerini arttırmayı
hedeflemektedir. 21. yüzyılda ortaya çıkan yönetişimci anlayışla yerel STÖ’leri yönetimde
aktif kılan bir anlayışı ifade eder. Sürdürülebilir kalkınma, sosyal yardımlaşama ve
dayanışma, saydamlık, hesap sorma hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim,
kent kaynaklarının etkili, verimli, adil kullanılması, demokrasi ve uzlaşma gibi kavramlar
yeni yasalardaki ruhu yansıtmaktadır. Bu kavramların ne kadarının uygulamaya yansıdığı ya
da yansıyacağı esas sorun olmakla beraber yeni yasaların yerele ve katılıma olan vurguyu
arttırdığını ifade edebiliriz. yakın birim olarak tanımlanan yerel yönetimlerin, yetki hususunda
tam ve münhasıran yetkili olduğu bu Yasa ile tescil edilmiştir. Aynı zamanda bu Yasa ile
yetkilerinin başka birimler ve merkezler tarafından zayıflatılamayacağı da teyit edilmektedir
(Toprak; 2003, 8). Türkiye Özerklik Şartı’nı 1988 yılında imzaladı. 1991 yılında 3723 sayılı
Yasa ile onaylayarak iç hukuk bakımında bağlayıcı kılmıştır. 1992 yılında ise, resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. T.C. Anayasası 90. maddesine göre iç hukukun bir
parçasıdır.
Yeniden paylaşım
Özellikle sosyal demokratların önem verdikleri bir değerdir. Kavram
olarak yeniden paylaşım, para ve benzeri ekonomik kaynakları, önceki paylaşımdan farklı bir
yolla insanlar ve kurumlar arasında dağıtmak demektir. Uygulamada yeniden paylaşım, gelire
orantılı vergi koyarak elde edile gelirlerin, fırsat eşitliğini sağlayan ve bunu daha da ileriye
götüren okullar, hastaneler, konutlar ve üniversiteler gibi kamu kurumlarının finansmanında
kullanılması, alt gelir gruplarına kamu organları eliyle ekonomik destek verilmesi anlamına
gelir.
Yerel yönetimlerin, kapsamı merkezi yönetimler kadar olmasa da, önemli
yeniden paylaşım işlevleri ve hizmetleri bulunmaktadır. Toplu taşıma araçlarından,
çocukların, öğrencilerin, emeklilerin ya da yaşlıların; yerel yönetimleri yönettikleri hastane,
kreş, anaokulu, huzurevi ve benzeri sosyal tesislerden parasız ya da indirimli
yararlandırılmaları; öğrencilere burs; yoksullara gıda, yiyecek ve yakacak yardımları, yeniden
paylaşımın bazı örnekleridir.
Batı’da 1980’e kadar hâkim olan bir uygulama olan refah devleti ve
dolayısıyla bunun yerel yönetim düzeyine yansıyan “refah belediyeciliği” anlayışı 1980’de
sonra yerini, girişimci ve işletmeci belediyeciliğe bırakmaya başladı ve dolayısıyla kamu
otoritesi eliyle yapılan yeniden paylaşım, kapsam ve alan itibariyle daraltıldı.
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Yönetimler arasındaki ilişkilerin iki temel boyutu bulunmaktadır.
Birincisi, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki “dikey ilişkiler” ikincisi ise yerel
yönetim birimlerinin kendi aralarındaki ilişkileridir ki buna da “yatay ilişkiler” denir.
Hizmetlerin yönetimler arasında bölüştürülmesiyle ilgili olarak
“yerindenlik” hizmetin fayda ve maliyet alanı” ve “ölçek ekonomileri” gibi temel ölçütler söz
konusudur.
Yerindenlik
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile Avrupa Birliği’nin resmi
dokümanlarında düzenlenen, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde güçlü bir desantralizasyon
(yerelleştirme) vurgusu yapan bir ilkedir. Yerindenlik ilkesi, hizmetlerin bölüşümünde ”halka
yakınlık” ölçütünü esas almaktadır. Bu şart kamu hizmetlerinin, ona en yakın olan birim
(yerel yönetimler) tarafından yerine getirilmesini; sorumluluğun üst birimlere aktarılmasında,
hizmetin niteliğiyle ilişkili olarak, daha iyi yerine getirilmesi koşullarının aranması
gerektiğini belirtmektedir.
Bir hizmetin “yerel” olup olmadığının belirlenmesiyle ilgili olarak
“hizmet ve maliyet alanı” ölçütü kullanılır. Bir hizmetin faydasının yayıldığı alan belirli bir
yerleşim biriminde (köy ve belediye gibi) kalıyorsa, kural olarak o hizmet yerel kabul edilir
ve ilgili yerel yönetim birimince yerine getirilir.
Eğer bir hizmetin faydası, ülke genelinde yayılıyor ve kapsıyorsa, o
hizmet genel kamu hizmeti olarak nitelendirilir ve merkezi yönetim kuruluşlarının
sorumluluğuna verilir. Ancak faydasının yayıldığı alan itibariyle “yerel” olan bir hizmetin
üretilmesi ve kullanımı aşamalarında diğer yerleşim birimlerini olumlu veya olumsuz
etkileyebilir. Buna dışsallık denir. Hizmet niteliği itibari ile yerel olmakla birlikte, o ölçekte
finansmanı mümkün olmayabilir, ilgili yönetimin ya da halkın gücünü aşabilir. Bu tür
durumlarda ilgili hizmetin daha üst yönetim birimlerince ya da merkezi yönetim kuruluşları
tarafından sunumu daha etkin olabilir.
Bir hizmetin üretim ölçeği genişledikçe, üretimde artış oranının
maliyetlerdeki artış oranından daha yüksek olması sonucunu Doğuran bir etki yapıyorsa buna
“ölçek ekonomileri” denir. Ölçek ekonomiler nedeniyle, bir yerel yönetim birimini aşan ve
diğer yerel yönetim birimlerini de ilgilendiren hizmetlerin, daha üst seviyede örgütlenerek
yürütülmesi ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu tür bir yapılanma yerel yönetim birlikleri biçiminde
olabileceği gibi merkezi yönetim - yerel yönetim ortaklığında ya da merkezi yönetime bağlı
bölgesel düzeyde bir örgüt de olabilir.
Küçük ölçekli yönetim biçimleri daha demokratik, buna karşılık büyük
ölçekli birimlerin ise ekonomik yönden daha verimli ve etkin olduğu, uygulamada büyük
ölçekli birimlerin daha etkin olduğu yönünde hâkim bir düşünce vardır.
Ülkemizde kamu hizmetlerinin merkezi yönetimle yerel yönetimler
arasında bölüşümü konusunda yasal anlamda bir tek ölçütten söz edilebilir. Bu da
Anayasa’nın yerel yönetimler için öngördüğü, “halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarına” ilişkin
hizmetler, ölçütüdür.
“Mahalli müşterek ihtiyaç”ların diğer ihtiyaçlardan nasıl ayrılacağı
konusundaki ölçütler:
1-Hizmetin faydasının yayıldığı alan
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2-Ekonomik ölçek
Buna göre, bir kamu hizmetinin faydasının yayıldığı alan, bir belde içinde
kaldığı ve o belde içinde ekonomik olarak verimli ve etkin biçimde üretimi sağlandığı
takdirde, söz konusu hizmet “mahalli müşterek ihtiyaç” kabul edilebilecek ve o beldenin veya
bölgenin yerel yönetim birimi tarafından yürütülmesi sağlanabilecektir. Ancak Anayasa’da
belirtilen “mahalli müşterek ihtiyaçlar” kavramıyla, “ekonomik ölçek” ten daha çok, hizmetin
mekânsal dağılımı ölçütüne işaret edildiği söylenebilir.
Ekonomik istikrarı sağlayıcı görevleri
Yerel yönetimler gelirleri, giderleri ve harcamaları yanında istihdam
sağlamaları/kalkınmayı gerçekleştirmeleri gibi nedenlerle merkezi yönetimin ekonomik
istikrarına katkı sağlayabilir. Bazen yerel yönetimler aşırı borçlanma, plansız harcamalar gibi
uygulamalarla da olumsuz etki sağlayabilir. Bunun nedeni yerel yönetimleri önemli harcama
ve yatırım birimi olmasından kaynaklıdır.
Gelir dağılımı görevi
Gelir dağılımı genelde merkezi yönetimin görevleri arasına girse de yerel
yönetimler yeniden dağıtım politikalarıyla bu sürece katkı sağlayabilir. Gelir dağılımını adil
sağlayan ya da gelir dağılımında adalet prensibi gereği iyi uygulamalar sahip yerel yönetimler
alt gelir gurupları için çekim merkezi olabilir. Gelir dağılımında yerel aktörler eskiye nazaran
daha aktif politikaları uygulamaya koymaktadırlar. Gelirin dağıtımı daha çok gelirin
dağılımıyla alakalıdır. Merkezi ya da yerel yönetimler ekonomik güçleri oranında bu alanda
aktör olacaktır.
Kaynak dağılımı
Ekonomik istikrar ve gelir dağılımı daha çok merkezi yönetimler
tarafından yerine getirilirken, kaynak dağılımı yerel yönetimler tarafından yerine
getirilmektedir (Ersöz, 2007:68, Nadaroğlu, 1978: 7-8). Bu kaynak dağılımı merkezi
yönetimle yerel yönetimler arasında adil kaynak ve görevleriyle orantılı kaynaklar durumunda
söz konusudur. Aksi taktirde kaynakların belirsiz ve keyfi olduğu yönetimlerde yerel
yönetimler bu fonksiyonu gereği gibi yerine getiremez. Yerel yönetimlerin kaynak
dağılımında etkinlik ve verimliliği sağlayacağına yönelik görüşler yaygındır.
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Uygulamalar
Avrupa Yerel Özerklik Şartı

165

Uygulama Soruları
Avrupa Yerel Özerklik Şartı neden önemlidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, siyasi ve idari ademi merkeziyetin anlamı öğrenildi. Bu iki
kavram arasında kavram kargaşası ortadan kaldırımaya çalışıldı. Yerel yönetimlerin dayandığı
temel değerler yanında özelliklerine de değinildi.
Ayrıca son yıllarda artan bir eğilim olarak yerelleşme vurgulandı.
Küreselleşme ve ulus devletin çözülmesi sonrası yerel birimlerin aktör olmasının nedenleri ve
sonuçları ortaya konuldu.
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Bölüm Soruları
Soru 1) Siyasi yönden adem-i merkeziyet anlayışı tarihsel süreç açısından ya
da günümüz dünyası açısında aşağıdaki ülke sistemlerinden daha çok hangi
ülkelerde vardır?
a)

Federal devletler

b)

Üniter devletler

c)

Ulus devletler

d)

İmparatorluklar

Soru 2) Adem-i merkeziyetçilik kavramı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile
ifade bulmaktadır?
a)

Delocalizasyon

b)

Cetralizasyon

c)

Desantralizasyon

d)

Delegasyon

Soru 3) Yerellik ilkesi hangi antlaşma ile resmiyet kazanmıştır?
a)

Mastricht

b)

Lozan

c)

Montro

d)

Bonn

Soru 4) Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin dayandığı değerlerden
görülmez?
a)

Yeniden paylaşım

b)

Özerklik

c)

Katılım

d)

Bütünlük
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Soru 5)
Yerel yönetimler dünyanın tüm ülkelerinde benzer kaygıları
ifade etmektedir? Doğru ya da yanlış olarak belirtiniz?
a) yanlış
b) doğru

Soru 6)

Yerel yönetim için hangisi söylenemez?

a) Her ülkede farklı düzeyleri vardır.
b) yerel demokrasi için yerel seçim şarttır
c) ulus devletlerde yerel yönetimler güçsüzdür
d) merkez yerel ilişkileri demokratik gelişmişlikle belirlenir

Soru 7) Yönetimde bütünlükle hangisi amaçlanır?
a) yerelleşme
b) yönetimde farklılaşma
c) idare-i maslahat
d) yönetimin merkez ve yerel olarak birlikte ele alınması ve değerlendirilmesini
verir

Soru 8) il özel idaresi ile belediyenin yetki alanı coğrafi olarak tamamen aynı
sınırlardır? D/Y işaretleyiniz?
a) doğru
b) yanlış

Soru
9)
yerel
yönetimler
en
üst
hukuk
normu
……………………….teminatındadır uygun olarak boşluğu doldurunuz?
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Soru 10) Avrupa yerel özerklikle ilgili hangisi doğrudur?
a) Türkiye tüm maddelerini son yıllarda imzaladı
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b) katılımla ilgili maddelere çekince koydu
c) Türkiye’yi bölme endişesi ile Türkiye sözleşmeyi rafa kaldırdı
d) bazı maddelerine hala çekince devam etmektedir

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)a, 4)d, 5)a, 6)c ,7)d ,8)b ,9) Anayasa ,10)d
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8. GÜNÜMÜZDE YEREL YÖNETİMLER
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TBB
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Belediyeler
8.2. İl Özel İdareleri
8.3. Köyler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Belediyeler neden sosyal hizmet faaliyetleri yapmaktadır?
BŞB ile ilçe belediyesi hangi tür sosyal hizmetleri yerine getirir?
İl özel idarelerinin sosyal yardım ve sosyal hizmet çalışmaları var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Belediyeler

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Büyükşehir
ve
diğer
Kitaptan
belediyelerin sosyal hizmet ilgili bölüm, Powerpoint,
alanındaki
görev
ve video
sorumlulukları ncelenecektir

İl Özel İdareleri

İl özel idarelerinin sosyal
Kitaptan
faaliyetli ve sorumlulukları ilgili bölüm, Powerpoint,
incelenecektir
video

Köyler

Köylerin
sosyal
alanda
Kitaptan
faaliyetleri işlenecektir
ilgili bölüm, Powerpoint,
video
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Anahtar Kavramlar
Belediyeler
Büyükşehir belediyeleri
İl özel idaresi
Köyler
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Giriş
Özelde belediyeler genelde ise tüm yerel yönetimler yetki, görev ve
sorumluluklarını arttırmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte yerelleşme de at başı devam
etmektedir.
Yerel yönetimlerin Türkiye açısından bu alanda yetkinlik kazandıkları kabul
edilmelidir. Son dönem yerel yönetim yasaları da açıkça yerel yönetimlere birçok alanda
önemli sorumluluklar, görevler vermektedir.
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8.1. Belediyeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları il sınırları olmuştur.
Yerel yönetim kuruluşları içinde en önemlisi belediyelerdir. Nüfusumuzun
yaklaşık %80’i belediye sınırları içinde yaşamaktadır. Bu oran sürekli artış göstermektedir.
Belediyeleri içinde ise büyükşehir belediyeleri önemli nüfusa sahip belediyeler olmuştur.
Belediye, il özel idaresi gibi, Osmanlıdan Cumhuriyet'e intikal eden yerel
yönetim birimlerindendir. Günümüzde yerelleşme ve yerindenleşme çerçevesinde önemleri
sürekli artmaktadır.
Türkiye’de iki çeşit belediye bulunmaktadır. Birincisi, bütünüyle belediye
kanununa göre kurulan ve çalışan belediyeler 5393 s. Yasa; ikincisi ise yalnızca büyük
kentlerde faaliyet gösteren ve farklı bir statüye tabi olan Büyük şehir belediyeleridir- 5216 s.
Kanun-. Büyükşehir olmayan illerde belde belediyeleri, il genel meclisleri ve köyler yer
almaktadır. Büyükşehirlerde ise bahse konu birimler bulunmamaktadır.
Belediyeler
Yürürlükteki Belediye Kanunu, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması
çerçevesinde, belediye yönetiminde önemli yenilikler getirmiştir. Kanunun getirdiği başlıca
yenilikler şöyle sıralanabilir.

Belediyenin kuruluş koşulları yeniden düzenlenmiş ve ölçeği
büyütülmüştür.

İdari ve mali özerklik ilkesel olarak vardır.

Yetki ve görevlerin belirlenmesinde liste usulü yöntemden, yetki
ve genel yetki ilkesine geçilmiştir.

Mahalle, belediyenin bir yönetim birimi haline getirilmiştir.

Hem şehri hukuku, yeniden tanımlanarak geliştirilmiştir.

Belediyenin yerel hizmetler konusundaki yetki ve görevleri
artırılmıştır.

Belediye yönetiminde demokrasi ve yönetime katılma ilkeleri
geliştirilmektedir.

Belediyelerde esnek bir örgütlenmeye gidilmesinin yolu
açılmıştır
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Belediye yönetiminde norm kadro sistemine geçilmek suretiyle,
personel istihdamında verimliliğe ve etkinliğe dayalı bir politika izlenmesine olanak
sağlanmaktadır.

Belediyelerde gönüllü katılıma imkan sağlamıştır.

Denetimde idari vesayet ile özerklik arasında bir denge
kurulmaya çalışılmıştır.
Belediyelerin görevleri,
5393 s. Belediye Kanununa göre,
Madde 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma
ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut;
kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve
beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
koruma evleri açar.
b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul
binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve
malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür
ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve
işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması
mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere,
amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor
karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece
alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî
müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve
hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun
yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri
götürülebilir.
5216 s. Büyükşehir belediye Kanununa göre, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve
sorumlulukları
Madde 7.- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir
belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun
olarak bütçesini hazırlamak.
b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve
mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını
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yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna
uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri,
parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve
uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl
içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe
belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin
gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını,
parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966
tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki
işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere
ruhsat vermek ve denetlemek.
e) Belediye Kanununun 68 ve 72 nci maddelerindeki yetkileri kullanmak.
f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak;
ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve
demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet
ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol,
cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,
işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin
gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana
yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun
olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam
asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak
ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve
su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum
ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların
taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık
yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma
istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi,
depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler
kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri
yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz
araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri
yapmak.
j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri
ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere
laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
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k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta
hizmetlerini yerine getirmek.
l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak,
işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları,
hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri
yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine
malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları
düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan
sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.
n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak,
kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını,
onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem
taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını
yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla
gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki
kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer
tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma
sonunda üretilen suları pazarlamak.
s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek,
işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya
işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili
plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet
bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini
yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri,
eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere
karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve
ruhsatları vermek.
v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar,
engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri
yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma
kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek
okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
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z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan
binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.
Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar
plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir
belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe
belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.
İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci
fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve
aktarma istasyonuna taşımak.
c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık
istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence
yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal
ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür
tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu
korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine
ilişkin hizmetler yapmak.
e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
Stratejik plan, imar, ruhsat ve denetim; su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel
altyapı; toplu taşıma ve şehir içi trafik,
Organları,
Belediye Başkanı,
Belediye başkanı, belediye yönetiminin başı ve yürütme organıdır. Belediye
başkanının görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır:
 Belediye teşkilatının en üst amiri olarak onu sevk ve idare
etmek, belediye personelini atamak, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,
 Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek,
 Meclis ve encümene başkanlık etmek ve bu organların
kararlarını uygulamak
 Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken
önlemleri almak,
 Belediye mallarını yönetmek, belediye ve bağlı kuruluşları ile
işletmelerini denetlemek
 Bütçeyi uygulamak belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve
tahsil etmek
 Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,
özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak,
 Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı
olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya tayin etmek
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Belediye meclisi,
Belediye meclisi, belediye yönetiminin karar organıdır. Meclis üyeleri, nispi
temsil yöntemiyle seçilmektedir. Meclis üyelerinin sayısı, belde kasaba ya da kentin nüfus
durumuna göre 9-55 arasında değişiklik göstermektedir.
Belediye meclisinin başlıca görevleri şunlardır:
 Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye
faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek,
 Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, imar planlarını ve
programlarını görüşmek ve onaylamak, borçlanmaya karar vermek.
 Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis
şeklinin değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar vermek,
 Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının
yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket,
işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek,
 Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri inceleyip
onaylamak,
 Meydan, cadde, sokak, park ve benzeri yerlere ad vermek;
mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının
değiştirilmesine karar vermek,
 Belediye başkanı ve encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara
bağlamak
Belediye encümeni,
Belediye encümeni belediyenin yürütme ve danışma organıdır.
a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, Belediye
meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî
hizmetler birim amiri ve Belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki
üye olmak üzere yedi kişiden,
b) Diğer belediyelerde, Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir
yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve Belediye başkanının birim
amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Görevleri
şunlardır:
 Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin
hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek,
 Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma
kararı almak ve uygulamak,
 Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
 Öngörülemeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini
belirlemek,
 Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek,
 Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis
kararlarını uygulamak; üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına izin vermek.
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Belediye Örgütü ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Belediye örgütü ya da teşkilatı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, mali
hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı,
ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro
ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk
işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması kaldırılması veya
birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.
Mali Yapısı
Belediye hizmetlerinin yürütülmesi, belediyenin gelir kaynaklarına bağlıdır.
1982 anayasasına göre, yerel yönetimlere ‘görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağlanır’.
Buna göre, yerel yönetimlerde görev-gelir dengesinin sağlanması bir anayasal ilkedir. Ne var
ki bu ilke, bugüne kadar hep temenni düzeyinde kalmıştır. Belediyenin gelir kaynakları ‘genel
bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar’, ‘öz gelirler’ ve ‘denkleştirme ödeneği’ olmak üzere
üç grupta toplanabilir.
Büyükşehir Belediye Yönetimi
Mart 1984’den itibaren ülkemizde klasik belediye yönetimi yanında, bir de
içinde birden fazla belediye bulunan büyük yerleşim birimlerinde iki kademeli metropol
belediye sistemine geçilmiştir. Bu sistem, temel itibariyle merkezde bir anakent belediyesi ile
buna bağlı ilçe belediyelerinden meydana gelmektedir.
Görevleri,
Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri, 5216 sayılı
büyükşehir belediye kanununda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Büyükşehir belediyelerinin yetki ve görevleri artırılmıştır. Buna göre stratejik
plan, yazım imar planı, ulaşım ana planı, su ve kanalizasyon, toplu taşımacılık, çevre sağlığı,
merkezi ısıtma, itfaiye yolcu ve yük terminalleri, anayol ve caddelerin yapımı, ağaçlandırma,
spor, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurma, sağlık hizmetleri vs. kent hizmetleri büyükşehir
belediyelerinin yetki ve sorumluluğundadır. Büyük şehir belediyesi belirtilenlerden başka ilçe
belediyeleri arasındaki ihtilafları çözmek, belediyelerin imar uygulamalarını denetlemek,
belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyonunu sağlamakla
görevli ve yetkilidir.
Organları,
Büyükşehir belediye meclisi
Büyükşehir belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
 Büyükşehir belediyesinin, plan program ve bütçesini görüşüp
karara bağlamak,
 Büyükşehir imar planını yapmak,
 İlçe belediye meclislerince kabul edilen uygulama imar planları
ile bütçeleri tetkik ederek aynen veya değiştirerek kabul etmek,
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 İlçe belediyelerince yürütülen hizmetlerde uyum ve
koordinasyonu sağlayıcı kararlar almak; büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında
hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilafları çözümleme konusunda yönlendirici ve
düzenleyici karar almak,
 Yurtdışı belediyeleri ile ilgili karşılıklı işbirliği ve kardeş şehir
ilişkisi kurmak
 Büyükşehir belediyesine büyük çapta hizmeti geçenlere fahri
hemşerilik payesi ve beratı vermek
 Meydan, cadde, sokak ve parklara isim vermek ve bu yerlere
konulacak anıt, heykel, büst ve diğer benzeri sanat eserlerini tespit etmek,
 Hizmetlere ilişkin ücret tarifelerini belirlemek, borçlanmaya,
şirket kurmaya, mahalle idari birliklerine katılmaya karar vermek ve kanunla
verilen diğer görevleri yapmak.
Büyükşehir belediye encümeni
Büyükşehir belediye yönetiminin ikinci organı, ‘büyükşehir belediye
Encümeni’dir. Encümen, Büyükşehir belediye başkanı veya katılmadığı zaman genel
sekreterin başkanlığında, belediye meclisinin bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri
genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim
amirleri arasından seçeceği beş üyenin katılımıyla oluşmaktadır.
Büyükşehir belediye başkanı
Büyükşehir belediyesinin üçüncü organı, Başkandır. Büyükşehir belediye
başkanının yetki ve görevleri şunlardır:
 Büyükşehir tüzel kişiliğini temsil etmek ve onun en üst amiri
olarak belediye teşkilatını kanunlara ve stratejik plana uygun olarak sevk ve idare
etmek,
 Bütçeyi uygulamak, belediye personelini atamak, belediye ve
bağlı kuruluşları denetlemek,
 Meclis ve encümene başkanlık etmek ve onların kararlarını
uygulamak,
 Büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin
etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak,
 Büyükşehir belediyesinin gelir, alacak, hak ve menfaatlerini
izlemek ve tahsil ettirmek,
 Resmi dairelerde, idari ve adli yargı meclislerinde davacı veya
davalı sıfatıyla büyükşehir belediyesini temsil etmek veya başkasına vekalet
yetkisi vermek,
 Gerektiğinde bizzat nikah kıymak,
 İlçe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesinde birlik ve
beraberliği sağlamak ve ilçe belediyelerince yapılan hizmetlerin etkinliğini
sağlayıcı tedbirleri almak ve bu amaçla gerektiğinde mahallinde denetlemelerde
bulunmak.
Belediye örgütü
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Büyükşehir belediyesinde, diğer belediyelerden farklı olarak, hizmetlerin
başkan adına, onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç
ve politikalarına stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak yürütülmesini
sağlamak üzere bir genel sekreter ve nüfus durumuna göre en çok beş genel sekreter
yardımcısı bulunur.
Mali Yapısı
Büyükşehir belediyesinin finansman yapısı, diğer yerel yönetim birimlerinde
olduğu gibi, başlıca vergi gelirleri, vergi dışı gelirler ve borçlanma olmak üzere üç ana grupta
toplanmaktadır. Vergi gelirleri, genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ve belediye
vergilerinden oluşmaktadır. Vergi dışı gelirler grubunda harçlar, harcamalara katılım payları,
belediye tarafından yönetilen kurum ve teşebbüslerden elde edilen gelirler ile diğer çeşitli
gelirler bulunmaktadır. Borçlanma ise iç ve dış finansman kaynaklarından sağlanan kredileri
ifade etmektedir.

Belediyelerin geçmişten günümüze, merkezi yönetime göre ikincil konumda
oldukları ve bu birimlere önem verilmediği, bu yüzden demokrasinin de gelişme
gösteremediği gibi vurgularla özetlenen belediyecilikte birçok sıkıntı ve sorundan
bahsedilmiştir. Günümüzde ise bu sorunların en azından bir kısmı devre dışı kalmıştır.

8.2. İl Özel İdareleri

İl özel idaresi “il” denilen idari coğrafyada faaliyet gösteren bir yerel yönetim
birimidir. Belediye ve köylerin faaliyetleri, belirli bir yerleşim alanı ile sınırlı olduğu halde, il
özel idaresinin hizmetleri, yerleşim alanı içi ve yerleşim alanı dışı, il sınırları içindeki bütün
bölgeyi kapsamaktadır. Bu bakımdan il özel idaresi, merkezi yönetimle diğer yerel yönetimler
arasında yerel ortak hizmetler yürüten “ara düzey” bir yerel yönetim birimi olarak
tanımlanabilir. 5302 s. Kanun il özel idarelerine yeni görevler de vermiştir. “acil durum
planlaması” 69 maddesi ile il özel idaresi afetlerde, il genelinde afet ve acil durum planlaması
yapar. Koordinasyonu sağlar, görüşler alır.
Bir yerde il özel idaresi kurulabilmesi için o yerleşim biriminin kanunla il
statüsüne kavuşturulması yeterlidir. Bu bakımdan merkezi yönetimin taşra örgütü olan il ile
yerel yönetim birimi olan il özel idaresinin hizmet yürüttükleri alan aynıdır. Ayrıca, il genel
yönetiminin başı olan vali, aynı zamanda il özel idaresinin de yürütme organıdır. 6360 s.
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Kanunla BŞB olan yerlerde il özel idaresine, belde belediyesine, köyün tüzel kişiliğine son
verilmiştir.
Kanun, il özel idaresini; “il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını
karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve
mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlamıştır.
Görevleri,
İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları, mahalli müşterek nitelikte olmak
koşuluyla;
a) belediyeler dâhil il sınırları içinde ve
b) belediye sınırları dışında olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları, yetki alanları itibariyle ikiye
ayırarak incelemek mümkündür.
İl Sınırı İçindeki Görevleri
İl özel idaresinin, belediye ve köyler dâhil olmak üzere il genelindeki görev ve
sorumlulukları;

İlin çevre düzeni planı (belediye sınırları il sınırı olan
büyükşehir belediyeleri hariç), bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun
önlenmesi, kültür, sanat, turizm

Sosyal hizmet ve yardımlar,

Yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme
yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarına arsa temini,

Binalarının yapım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının
karşılanmasına ilişkin hizmetleridir.
Belediye Sınırları Dışındaki Görevleri
İl özel idareleri, belediye sınırları dışında olmak koşuluyla; imar, yol, su
kanalizasyon, katı atık çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi,
ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir.
Ayrıca il özel idaresi, belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile
umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek yetkisine sahiptir.
İl özel idaresi, kısaca, köylere yönelik hizmetlerle, belediye sınırları dışında
kalan alanların alt yapı, katı atık, çevre, imar vb. faaliyetleri, belediyelerin kendi sınırları
içinde yapmakta oldukları işler gibi, yürütmekle yetkili ve sorumlu kılınmıştır.
2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kaldırılmasıyla birlikte, bu
genel müdürlüğün il kuruluşları, il özel idarelerine bağlanmış ve böylece köye yönelik
hizmetler de il özel idarelerinin temel görevleri arasında yer almıştır.
İl özel idarelerine verilen görevlerin büyük bir kısmı, aynı zamanda, ilgili
bakanlıkların (Sağlık, Tarım, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları vb.) ve başka
merkezi yönetim kuruluşlarının da görev ve yetkileri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla il
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özel idarelerinin belirtilen bu görevlerinde etkili olabilmesi, ilgili bakanlık ve diğer kamu
kuruluşlarının bu konulardaki yetkilerini, bir yasal düzenleme ile il özel idarelerine
devretmesi veya onlarla paylaşması ve bunlara bağlı olarak gerekli mali kaynakların
sağlanmasıyla olanaklıdır.
Organları
İl özel idaresinin, “vali”, “il genel meclisi” ve “il encümeni” olmak üzere üç
organı bulunmaktadır.
Vali
Vali, il özel idaresinin başı, tüzel kişiliğinin temsilcisi ve yürütme organıdır.
Bu sıfatla il genel meclisi ve il encümeninin aldığı kararları uygular, il özel teşkilatını sevk ve
idare eder; il özel idaresi personelini atar.
Vali, il özel idaresini stratejik plana uygun olarak yönetir. İl genel meclisine
sunulacak olan stratejik planı, performans planını, bütçe ile çalışma programlarını hazırlar.
Vali, il encümenine başkanlık eder; il halkının huzur esenlik, sağlık ve
mutluluğu için gerekli önlemleri alır.
İlçelerde, özel idare işlerini yürütmek amacıyla kaymakama bağlı ilçe özel
idare teşkilatı oluşturulabilir. Kaymakamlar, valinin verdiği il özel idaresinin görevlerini
yapmakla yükümlüdür.
Valinin çalışmaları, il genel meclisi tarafından denetlenir. Vali bir önceki yıla
ait faaliyet raporunu, Mart ayı toplantısında il genel meclisine sunar. Faaliyet raporundaki
açıklamalar, meclis üye tamsayısının dörtte üçü çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik
kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkanı tarafından gereği yapılmak üzere
İçişleri bakanlığına gönderilir. Belediye başkanında olduğu gibi, il genel meclisinin,
güvensizlik oyu ile valiyi düşürme yetkisi bulunmamaktadır.
İl Genel Meclisi:
İl özel idaresinin karar organı, il genel meclisidir. İl genel meclis üyeleri,
ilçeler adına seçilmektedir. İl genel meclisi seçimleri 5 yılda bir yapılmaktadır. İl genel
meclisinin üye sayısı, ildeki ilçelerin sayısına ve ilçe nüfuslarına göre değişmektedir.
İl genel meclis toplantıları halka açıktır, gerektiğinde kapalı oturum
yapılmasına da karar verilebilir. İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç
beş gün içinde valiye gönderilir. Vali hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde
gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir. Valiye
gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar
kesinleşir.
İl genel meclisinin önemli görevlerinden bazıları şunlardır.

İl özel idaresinin stratejik planı ile yatırım ve çalışma
programlarını, il ve özel idare faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini
görüşmek ve karara bağlamak. Bütçe ve kesin hesabını kabul etmek.

İl çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların
imar planını görüşmek ve karara bağlamak.
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Borçlanmaya karar vermek. İl özel idaresi adına imtiyaz
verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile
yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar
vermek.

İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşların
kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
İl genel meclisi, soru, genel görüşme, faaliyet raporunu değerlendirme ve
denetim komisyonu yollarıyla bilgi edinme ve denetim yetkisini kullanır. İl genel meclisi
çalışmalarını yürütürken bazı koşullara uymakla yükümlüdür. Bu koşullara uyulmadığı
takdirde, il genel meclisinin fesih sebebi ortaya çıkar. Kendisine kanunla verilen görevleri
süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum il özel idaresine ait işleri aksatırsa (örneğin
bütçeyi zamanında görüşüp karara bağlamazsa vb.) İl özel idaresine verilen görevlerle ilgisi
olmayan siyasi konularda karar alırsa, İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay’ın kararı
ile feshedilir. Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.
5302 s. Yasa ile fesih durumları daraltılmıştır.
İl encümeni:
İl encümeni, il genel meclisinde karara bağlanacak konuların ön incelemesini
yapan ve daha çok “yürütme” ye ilişkin fonksiyonları olan bir organdır. İl encümeni, valinin
başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla
seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri
arasından seçeceği beş üyeden oluşur.
İl encümenine vali ya da katılamaması halinde genel sekreter başkanlık eder.
Encümen gündemi vali tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi teklif
edebilirler.
İl Encümeninin başlıca görev ve yetkileri:

Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin
hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.

Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma
kararlarını almak ve uygulamak.

Kanunlarda öngörülen cezalar vermek.

Vali tarafından havale edilen konular hakkında görüş bildirmek.

Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini
belirlemek.
İl Özel İdaresi Örgütü
İl özel idaresinin örgüt yapısı, büyükşehir belediyelerinde olduğu gibi, genel
sekreterlik ve onun altında daireler ya da müdürlükler biçiminde düzenlenmiştir. Buna göre il
özel idaresinin bürokratik yapısı, genel sekreterlik, mali işler, sağlık, tarım, imar, insan
kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşmaktadır.
Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerinin vali adına ve onun emirleri
yönünde yürütülmesinden sorumludur.
İnsan Kaynakları Yönetimi: İnsan kaynakları yönetiminde amaç, örgüt ve iş
analizleri yaparak, işe uygun işgücünün istihdamını sağlamak, aşırı ve dengesiz personel
istihdamının önüne geçerek rasyonel bir insan kaynakları yönetimi anlayışını yerleştirmektir.
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İnsan kaynakları yönetiminde belediyelerle il özel idaresi arasında ortak ilke ve
hükümler belirlenmiş, belediyeler için yapılan düzenlemeler, büyük ölçüde il özel idaresi için
de geçerli kılınmıştır. İl özel idaresi personeli, vali tarafından atanır ve ilk toplantıda il genel
meclisinin bilgisine sunulur
Denetim:
Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini
kapsamaktadır. İl özel idarelerinde iç ve dış denetim yapılmaktadır. İç ve dış denetim, Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca il özel idaresinin mali işlemleri dışında kalan diğer idari işlemleri,
idarenin bütünlüğüne ve kalkınma planı stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı,
vali veya görevlendireceği elemanlar tarafından da denetlenir.
Mali Yapısı
İl özel idaresinin gelir kaynaklarını, “genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan
paylar” ve “öz gelirleri” olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür.
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar. 5779 sayılı “İl özel
İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında
Kanunla” İl özel idarelerine çeşitli vergi gelirlerinden, belirli amaçlar için %1.15 oranında pay
verilmektedir.
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden ayrılan %1.15’lik payın;
%50’lik kısmı illerin nüfusuna,
%10’luk kısmı illerin yüzölçümüne,
%10’luk kısmı illerin köy sayısına
%15’luk kısmı illerin kırsal alan nüfuslarına,
%15’lik kısmı illerin gelişmişlik endeksine,
Göre iller bankası tarafından dağıtılır.
Öz Gelirleri:
İl özel idaresinin öz gelirleri şu kalemlerden oluşur.
Kanunlarla gösterilen vergi, resim, harç ve katılma payları.
Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.
Taşınır ve taşınmaz malların
değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

kira,

satış

ve

başka

biçimlerde

İmar Kanununun 42. Maddesine göre tahsil edilecek para cezaları.
İmar Kanunu gereğince verilecek inşaat ruhsatı ile yapı kullanma izninden
alınacak harçlar.
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İl genel meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet
karşılığı ücretler.
Her türlü bağışlar ve borçlanmalar.
İl özel idaresi bütçesi içinde en önemli gelir kalemini, genel bütçe vergi
gelirlerinden ayrılan paylar meydana getirmektedir. Bu payların il özel idaresi bütçesi içindeki
oranı, yaklaşık %85’tir. 5302 s. Yasa ile il özel idarelerine de norm kadro uygulaması
getirilmiştir. Vesayet de daraltılmıştır.

8.3. Köyler

1924 tarihli 442 S. Köy Kanunu Cumhuriyetin ilk yerel yönetim kanunudur.
Bu tarihte köy muhtarlıklarına tüzel kişilik verilmiştir. Köylere de Köy Kanunu bağlamında
sosyal ve sağlık görevleri ile sosyal yardım görevleri verilmiştir (Keleş, 2000). Özellikle
isteğe bağlı görevler kısmında sosyal nitelikli işler ağır basmaktadır. Madde 14 ile köye,
“köyde bir çamaşırlık yapmak, hamam yapmak, pazar ve çarşı yerleri yapmak, köyün
ihtiyacını kendi içinde karşılamak ve belli meslek dallarını geliştirmek” gibi görevler
verilmiştir. Köyde sağlık işlerine bakmak üzere bir sağlık korucusu bulundurmak, yok ise
vilayet veya kaza merkezinde açılacak sağlık derslerine adam göndererek yetiştirmek
suretiyle köyde istihdam etmek gibi işler verilmiştir.
Köyün nüfusu için üst sınır 2.000’di. Belediye Yasası 5393/4 bu sınırı
belirlerken üst sınırı arttırmıştır. Bir mekanın belediye olması için 5.000 nüfus alt sınır
getirilmesiyle köy standardı artmıştır. Bundan dolayı köy nüfusunun artacağını söyleyebiliriz.
Böylece köylerin kapsam alanı ve hükmettiği nüfus alanı da artmış olacaktır. Bununla birlikte
kentleşmenin artacağı gerçeğinden hareketle köylerin önemi sürekli azalmaktadır. Bu
bağlamda köylerin hizmetlerinden ziyade belediye mekânındaki uygulamalar önem
kazanmaktadır.
Organları
a. Muhtar:
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- Köy idaresinin başı yürütme organı ve köyün temsilcisidir
- Muhtarın görevleri Köy Kanununda ikiye ayrılmıştır: Muhtarın
devlet işleri, muhtarın köy işleri.. bunlar Köy Kanununda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
b. Köy derneği:
- Köydeki kadın erkek tüm seçmenlerin oluşturduğu bir kuruldur.
- Doğrudan demokrasinin günümüzdeki tek örneği gibidir.
- Ayrıca köyün isteğe bağlı işlerini mecburi hale çevirmek
c. Köy ihtiyar meclisi:
-Köy ihtiyar meclisi üyeleri doğrudan doğruya köy derneği tarafından
köylü kadın ve erkekler arasından seçilir. Köy muhtarı ihtiyar meclisinin başıdır.
-İhtiyar meclisine seçilebilmek için 25 yaşını doldurmak ve en az altı
aydır o köyde oturmak şarttır.
Her kent ve kasaba, çeşitli adlarla ifadelendirilen mahallelerden meydana
gelir. Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi vs. belediye
meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olmaktadır. Mahalle; il,
belediye ve köy gibi bir yerel yönetim birimi değildir. Mahallenin tüzel kişiliği yoktur. Son
dönem Belediye Kanunu ile mahalle belediyenin bir parçası haline getirilmiştir. Bu çerçevede
belediye mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için
bütçe imkanları ölçüsünde gerekli yardımı ve desteği sağlamak; kararlarında mahallenin ortak
isteklerini göz önünde bulundurmak ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde
yürütülmesini sağlamakla görevlidir.
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Uygulamalar
Belediyeler
İl özel idareleri
Köyler
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Uygulama Soruları
Belediyeler hizmet için neden önemli kurumdur?
İl özel idaresi ve belediyeleri hizmet açısından karşılaştırınız?
Köyler günümüzde hangi hizmetlerle ve hangi boyutuyla ilgilidir?

194

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yerel yönetimlerin günümüzde mevzuat, görev ve
sorumluklarına değinilmiştr. Yerel yönetimlerin öncelikli olarak kanunlarından bahsedildi.
Yerel yönetim uygulamalarıyla desteklendi. Yerel yönetimler halka daha yakın kurumlar
olmaları nedeniyle halkın beklentilerini, taleplerini ve ihtiyaçlarını daha iyi tespit
edebilmektedir. Ayrıca müşterek hizmetler konusunda birincil elden hizmet sunabilmektedir.
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Bölüm Soruları
Soru 1) Büyükşehir belediyesinin ilgili kanunu hangisidir?
a)

5216 S. kanun

b)

5393 S. kanun

c)

5398 S. kanun

d)

6311 S. kanun

Soru 2) Büyükşehir dışındaki belediyelerin kanunu (Belediye Kanunu) ne
zaman yürürlüğe girmiştir?
a)

2004

b)

2005

c)

1984

d)

1930

Soru 3) Aşağıdakilerden hangisi mikro kredi hizmetlerini yerine getirir?
a)

Büyükşehir belediyeleri

b)

Köyler

c)

İl belediyeleri

d)

İl özel idareleri

Soru 4) BŞB sınırları içinde hangi yerel yönetim birimler vardır?
a)

Köyler, belediyeler, il özel idareleri, belde belediyeleri

b)

Belediyeler, il özel idareleri

c)

Büyükşehir, ilçe belediyeleri

d)

Büyükşehir belediyeleri, valilik

Soru 5) Sizce sosyal hizmet anlamında en fazla kapasiteye sahip yerel birim
hangisidir?
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a) Büyükşehir belediyesi
b) il belediyeleri
c) ilçe belediyeleri
d) il özel idareleri

Soru 6)

yerel özerklik hangisinde yoktur?

a) il özel idaresi
b) belediye
c) köy
d) mahalle

Soru 7) valinin en çok hangisi üzerinde vesayeti vardır?
a) köy
b) belediye
c) il özel idaresi
d) belde belediyesi

Soru 8) Belediyecilik Cumhuriyetten önce yoktu? D/Y işaretleyiniz?
a) doğru
b) yanlış

Soru 9) Belediye Encümeninin başı ……………………………….dır/dir uygun
olarak boşluğu doldurunuz?

Soru 10) Köy ihtiyar meclisi için hangisi yanlıştır?
a) köy derneği üyesi olmasına gerek yoktur
b) meclisin başı muhtardır
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c) köy derneği seçer
d) 25 yaş üstü her köy derneği üyesi seçilebilir
Cevaplar
1)a, 2)b, 3)d, 4)c, 5)a, 6)d ,7)c ,8)b ,9) Belediye Başkanı ,10)a
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9. BÜROKRASİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Bürokrasinin tanımı
Bürokrasinin gelişimi
Bürokrasinin özellikleri
Bürokrasiye eleştiriler
Bürokrasinin sorunları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bürokrasi nedir?
Bürokrasinin hayatımızdaki anlamı nedir?
Bürokrasinin olmadığı toplum var mıdır?
Bürokrasinin sorunları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Bürokrasinin tanımı

Kazanı
nım
mın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Bürokrasi
Kitapt
tanımlanarak,
a
ilgili
bölüm,
bürokrasiye yaklaşım Powerpoint sunumu,
ortaya konulacaktır
video
Kaza

Bürokrasinin gelişimi

Bürokrasi
Batı
Kitapt
toplumlarında nasıl a
ilgili
bölüm,
gelişmiştir, Türkiye Powerpoint sunumu,
gelişimi
nasıl video
olmuştur, bu konular
incelenecektir

Bürokrasinin özellikleri

Bürokrasinin
ayrıt
Kitapt
edici
özelliklerine a
ilgili
bölüm,
değinilecektir.
Powerpoint sunumu,
video
Bürokrasi rasyonalite
Kitapt
olarak
ortaya a
ilgili
bölüm,
çıkmıştır,
lakin Powerpoint sunumu,
yaşadığımız
çağda video
bürokrasiye
karşı
ciddi eleştiriler de
vardır.
Bu
eleştirilerin
ne
olduklarına
değinilecektir

Bürokrasiye eleştiriler
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Anahtar Kavramlar
Bürokrasi
Bürokratizm
Rasyonalite
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Giriş

Bürokrasi hem kamu personeli açısından hem de vatandaşlar açısından günlük
kullanıma sahip bir kavramdır. Halk arasında genellikle olumsuz anlamda kullanılan
bürokrasi esasında kamu işlerinin belli bir düzen içinde sürdürülmesini ifade eder.
Verimsizlik, işlerin ağır yürümesi, kuralcılık ve kırtasiyecilik gibi anlamlarda
kullanılabilmektedir. Devletlerin zorunlu olarak iş ve işlemleri bürokrasi içinde
değerlendirilmektedir. Bürokratlar siyaset ve kamu yönetimi için de önemli aktörlerdendir.
Kamu yönetiminde uzmanlaşan bu kişiler zaman zaman siyasileri de etki alanlarına almakta
ve yönlendirebilmektedir. Günümüz siyasetinde bundan dolayı bürokrasinin gücünden
bahsedilmektedir.
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9.1.Bürokrasinin Tanımı

Bürokrasinin tanımında tam anlamıyla uzlaşı söz konusu değildir. Aynı şekilde
bürokrasi ideolojilere ve paradigmalara göre farklılaşmaktadır.
Bürokrasi kavramının ilk defa Fransa da ortaya çıktığı ve bu kavramı kullanan
ilk kişinin de 1745 yılında Fransız fizyokrat iktisatçı Vincent de Gournay olduğu konusunda
görüş birliği bulunmaktadır. Bürokrasi, yönetim tarihinde yeni olması nedeniyle modern bir
kavram olarak görülebilir. Bureau sözcüğü, Fransa Paris’te devlet işlerini gören masalı
odaların çoğaldığı 18. yüzyılın başında herkesin dikkatini çekecek bir şekilde görünürlük
kazanmıştı. Bunların yönetsel tiranlığından şikayetler artınca, kısa bir sürede, yüzyılın
ortalarında egemenlik anlamında cracy sözcüğü eklendi (Güler, 2011: 24). Eryılmaz’da
(2002: 194) Latince Bura ve Yunaca Kratos kelimelerinden oluştuğunu ifade eder. Büro
masaları örtmede kullanılan koyu renkli kumaşken, Kratos, egemenlik ve hakimiyet anlamına
gelmektedir. Bu kavramın yaygınlaştığı dönemlerde memurların, hizmet yürüttükleri
masaların üzeri koyu renkli bir kumaşla örtülmekteydi.

Bürokrasi
olumsuzluğu
çağrıştırmaktadır.
Verimsizlik,
etkinlikten uzak olma, kırtasiyecilik gibi.

Belli özelliklere sahip bir örgüt biçimidir.

Kamu yönetimin eş anlamlısı olarak kullanılır.

Otoritenin büyük ölçüde atama yoluyla iş başına gelen
memurların elinde olduğu bir yönetimdir.

Bir yönetim tarzı, üslubu ve yönetimidir.

Büyük yapılı örgütlerin gelişmesini anlatır (Eryılmaz, 2002:
195-197).
Karl Marks
Marx sistematik bir bürokrasi teorisi geliştirmemiş; bürokrasiyi, devlet
yönetimi içinde daha çok güç ilişkisi bağlamında ele almıştır. Marx, bürokrasiyi, kapitalizmin
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belirli ihtiyaçlarıyla ilişkilendirmiş, burjuva çıkarlarını destekleme ve kapitalist sistemin
savunma mekanizması olarak değerlendirmiştir.

Liberaller,
Liberal düşüncenin bürokrasi konusundaki görüşleri, esas itibari ile İngiliz
yazar John Stuart Mill’in etrafında şekillenmiştir. Mill devlet müdahalelerine ve bürokrasiye
bireysel özgürlükler açısından yaklaşmış; büyüyen bir devletin ve bürokrasinin özgürlükler
yönünden tehlikeleri üzerinde durmuş ve ‘sınırlı devlet’ ve dolayısıyla ‘sınırlı bürokrasi’
tezini savunmuştur.

Weber’de Bürokasi
Modern kamu yönetimi literatürü, çağdaş bürokrasileri incelemek için hareket
noktası olarak Weber’in ‘bürokrasi modelini’ seçmektedir. Günümüzde Weber’in ismi adeta
bürokrasi kavramı ile bütünleşmiştir. Weber bürokratik örgütün yapısını ve işlemlerini analiz
ederken ortaya koyduğu bürokrasi modelini ‘İdeal Tip’ olarak kavramlaştırmıştır.
Kayırmacılık ve patronaj bürokraside olmaz. Yine Weber’e göre bürokrasi yalnızca kamuda
olmayıp, özel sektörde de vardır.
Weber patrimonyal ve rasyonel olmak üzere iki tip bürokrasiden söz etmiştir.
Patrimonyal bürokrasi, sözleşme esasına göre atanan görevlilere değil de, hür olmayan
memurlara dayanmaktadır. Bu bürokrasi biçimi kölelik sisteminin yaygın olduğu
dönemlerdeki idari örgütleri anlatır. Patrimonyal bürokrasi, geleneksel yöneticilere
dayanmaktaydı. Kısaca, Patrimonyal bürokrasi, rasyonel bürokrasiden önceki dönemlerin
hakim örgüt biçimidir. Rasyonel bürokrasi ise Weber’in modern örgüt modelidir.
Patrimonyalizmin en önemli özelliği, kural koyucunun/devletin keyfi davranmasıdır.

Yasal ve rasyonel bürokrasinin özellikleri












Bürokrasi etkin ve verimli örgüt biçimidir.
Yalnızca devlette değil özel sektörde de yaygınlık gösterir.
Güçlü bir örgüt biçimidir.
Genişleme ve büyüme eğilimindedir.
Memuriyet bir meslektir.
Memur kurum yada yönetici karşısında kişisel olarak hürdür.
Memurlar daha yüksek bir yetkili tarafından atanır.
Memurların işe alınması mesleki ehliyete göre yapılır.
Memurların aylık maaş ve emeklilik hakları mevcuttur.
Memurlar kurumları içinde üst makamlara doğru yükselebilir.
Memurun yaptığı iş ve bu iş ile ilgili kaynaklar kendi malı



Memur yönetilenlere kıyasla farklı bir sosyal itibar kazanmak



Memur iyi düzenlenmiş bir disiplin ve kontrol sistemine tabidir.

değildir.
ister.

206

Bürokrasinin Özellikleri

Weber bürokrasiyi özellikle yasal ve rasyonel bürokrasiyi olumlar. Ona göre
bürokrasi,
Yasalarla düzenlenmiş yetki alanı,
Amacını gerçekleşmesi için düzenli çalışmalar belli kurallarla yapılır ve
yasalarla yetkilendirilir.
Görev hiyerarşisi ve otoritenin kademelenmesi,
En alt kademeden üst kademeye kadar hiyerarşik bir yapı vardır ve kimin hangi
yetkiyle o görevi yapacağı belirlenmiştir.
Yönetimin yazılı belgelere dayandırılması,
İdari işleyişi ve süreç sözlü olmayıp yazılı olarak yürütülür. Bir nevi yazı belge
niteliğindedir.
Yetki ve görevlerde uzmanlaşma,
Memurlar ya da personel aynı görevi sürekli yaptığı için alanında
uzmanlaşmıştır.
Kurallara bağlılık ve biçimsellik,
Yazılı kurallara bağlılık vardır ve şekil olarak ne istenilirse o yerine getirilir.
Önceden belirlenmiş soyut ve genel kurallar hüküm sürer.
Gayrişahsilik,
Memur işini yaparken, duygusal ve kişisel davranmaz. Soyut ve genel olarak
kurallara bağlıdır.
Kariyer yapısı,
Memuriyet bir meslektir ve yönetim kademelenmesi içinde kariyer sistemiyle
en üst hiyerarşiye kadar yükselebilir.
Kamu ve özel hayatın ayrışması,
Kişinin özel alanı ile resmi faaliyeti birbirinden ayrılmıştır.

9.2.Bürokrasinin Gelişimi
Bürokrasi, bürokratik otorite ve memur sınıfının ortaya çıkışı devletin
gelişmesiyle paralellik gösterir. Devlet, bürokratik örgütün ve otoritenin tarihi olarak en
önemli taşıyıcısı ve geliştiricisi olmuştur. İlk topluluklar klan ve kabile gibi kan bağına dayalı
bir yapıya sahipti. Toplumda yöneten ve yönetilenlere göre belirlenmiş idari birimler yoktu.
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Bürokrasi, ilk olarak şehir ve şehir devletlerinin oluştuğu Mezopotamya’da, Sümerlerde,
ortaya çıktı. Kurulan şehirlerde önemli rol oynayan sulama sisteminin, yönetim ve sosyal
organizasyonunun gelişmesinde büyük etkisi var. Vergilerin toplanması, tapınakların ve
altyapı tesislerinin kurulması, kaynakların ve hizmetlerin bölüşülme ihtiyacı idari yapının
gelişimini sağladı. Bu gelişme basamak basamak iş bölümü, rütbe, görev ve statü farklılığını
ortaya çıkardı. Ör: Mısır’da sulama sisteminin korunması, bakımı ve yönetimi için’’katipler’’
adı verilen bir memur grubu ortaya çıktı (Eryılmaz, 2002a).
İlk devletlerin ve bürokrasilerin ortaya çıkışında sulama sisteminin yanında
din, ticaret, nüfus artışı ve savaşların da önemli rolü vardı. Ör: Çinliler, dış tehlikelere karşı
korunma ihtiyacından Çin Seddi gibi bayındırlık işlerine önem verdiler.
Weber, modern bürokrasilerin ortaya çıkışında etkili olan sosyal ve ekonomik
nedenleri özetlemiştir: Protestan ahlakı, para ekonomisinin gelişmesi, ulus-devletlerin ortaya
çıkışı, devletin görevlerinin artması ve kapitalist sistemin ortaya çıkmasıdır.
Batı’da Bürokrasi

Batı’da bürokrasinin gelişimi siyasi ve idari kurumların evrimiyle paralellik
gösterir. Gournay, bürokrasiyi hastalık olarak değerlendirmiş, bu hastalığı ’’Bürolara aşırı
tutku’’ olarak nitelendirmiştir. 19.yy’da bürokrasi genellikle ’’otorite’’,’’devlet dairelerindeki
yönetici ve memurların etkisi’’ anlamlarında kullanmıştır. 16.yy’da mutlak monarşi,merkezi
yönetim, buna bağlı olarak yönetici ve memurlar sınıfı ortaya çıkmış, bu sınıfın etkileri
artmıştır. 18.yy’da Avrupa’da merkezi yönetim gücünü arttırmış, sanayi devrimi, bilimsel
bilginin artması, aydınlanma dönemi düşünürlerinin de etkisiyle bürokrasi daha da gelişmiştir.
Fransız İhtilali ve Napolyon iktidarı, bürokrasiyi anayasa prensipleriyle sınırlandırarak
bürokrasiyi köklü olarak biçimlendirmiştir. Fransa’da devlet, kralın kişisel mülkü olmaktan
çıkmış onun yerini millet ve kamu hizmetleri almıştır. Artık sadakat krala değil, devlete ve
kanunlara olacaktır (Weber’in yasal-rasyonel yönetimi). Bürokratik yapının gelişmesinde:









Yapılan işlerin hacim bakımından büyümesi
Devletin gelişmesi ve ulus devlet
Kapitalist sistem
İdeolojik ve siyasal nedenler
Özel idari sorunlar ve ihtiyaçlar
Sanayi ve kentleşme
Demokrasi ve eşitlik düşüncesi
Ülkelerin kendilerine ait sosyal şartları

Osmanlı ve Türkiye’de Bürokrasi

Osmanlı’da kamu hizmetleri çoğunlukla devlet adamlarının konutlarında
görülürdü (Bab-ı âli). Fatih Sultan Mehmet döneminde merkezi yapı güçlendirildi,
memurların yoğun olarak çalıştığı kurumlar Saray, Bab-ı âli, defterdarlık devlet yönetiminin
temel birimleriydi.
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Osmanlı Devleti’nde zengin dini gruplar, aşiretler, etnik unsurlar ve şehirlerin
bir çatı altında teşkilatlandırıldığı bir merkez bulunuyordu. Osmanlı bürokrasisinde görev
yapan memurlar, ilmiye,mülkiye,seyfiye,kalemiye olarak dört sınıfa ayrılmıştır.
İlmiye: Eğitim, din, yargı ve belediyede çalışanlar (Kadı, Müderris, Kazasker,
İmam)
Mülkiye:

Üst

düzey

kamu

yöneticilerini

kapsardı

(Sadrazam,Vezir,

Beylerbeyi)
Seyfiye: Kumanda heyeti dışındaki askeri personel
Kalemiye: Devletin kayıt ve yazışma işlerini yürüten katiplerden meydana
gelmekteydi.
Devlet bürokrasisinin başı olan Nişancı devlet sekreteri demekti ve örf ve
kanun hakkında uzman olması gerekirdi.
Osmanlı Devleti’nde memurluk, görerek ve yaparak öğrenilen bir meslekti.
Memur olmak isteyenler devlet dairesinde önce çırak, gerekli tecrübeyi aldıktan sonra da
kalfa olabilirlerdi. Eyalet, sancak, kaza yönetimlerinin de ayrı katipleri vardı.
Arşivlerimizdeki milyonlarca tarihi doküman Osmanlı İmparatorluğunun bürokratik devlet
niteliğini yansıtıyor. Osmanlı bürokratları edebiyat, tarih, hukuk gibi konularda ansiklopedik
bilgi sahibiydi.
Osmanlı Devleti 16.yy’dan itibaren duraklama sürecine girince Batı’dan askeri
eğitim, teknik ve üniforma; daha sonra kurum ve yasalar almaya başladı. Geleneksel Osmanlı
bürokrasisi Tanzimat’la beraber köklü değişikliklere uğradı ve yeni bir yapılanmaya gitti.
Yeni bakanlıklar eklendi, yardımcı danışma meclisleri kuruldu, Taşradaki yöneticilerin
yetkileri kısıtlandı, yönetimin yeniden yapılanmasında idari ve mali merkeziyetçilik esas
alındı. Tanzimat Fermanı ile getirilen can ve mal emniyeti, bürokratlara siyasi otorite
karşısında endişesiz yaşam ve hizmet olanağı sağlamaya yönelikti. Padişahın otoritesi ve
karar alma yetkisi fiilen bürokrasiye geçti. Bu dönemde bugün uygulanmakta olan yönetim
birimlerimiz oluştu.



Eyalet sisteminden vilayet sistemine geçildi,
Taşra yönetiminde sancak, kaza, köy yönetmeleri yeniden




İl özel idaresi, belediyeler kuruldu,
Danıştay ve Sayıştay gibi temel kurumlar oluştu.

düzenlendi,

Rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma Tanzimat sonrası Osmanlının hastalığı
olmaya devam etti. Bürokrasi nedeniyle resmi işlemlerin uzun zaman aldığını gören halk,
memura rüşvet vererek işini hızlandırmanın yollarını aradı.
Bürokrasinin merkeziyetçi yapısı, insanların en güvenilir iş olarak memurluğu
seçmesi, işe girmede kayırmacılık, memurların iyi ücret alması, toplumda seçkin bir sınıf
olarak görülmesi Cumhuriyet yönetimine devredilen bir mirastır.

Cumhuriyet Dönemi’nde Bürokrasi
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Cumhuriyet yönetimi, Osmanlı’dan yönetim sisteminin temel kurumlarını
aynen aldı. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde bürokrasilerin iki temel misyonu vardı. Birincisi,
reformları geliştirerek devam ettirmek, yerleştirmek, korumak; ikincisi, ekonomik kalkınmaya
devletin öncülük etmesiydi. Bu dönem bürokrasinin ekonomik ve sosyal hayata büyük ölçüde
müdahalesine yol açtı.

Tek Parti Dönemi
Cumhuriyetin kuruluşu sistematik bir değişimi ifade eder. Köklü bir
Batılılaşma uygulaması ve bürokrasiyi düzenlemek konusunda Cumhuriyet Halk Fırkası
kullanıldı. İçişleri, dışişleri, maliye, adalet, savunma alanlarına bakanlıklar getirildi. Devletin
modernleşme ve ekonomik gelişmeye yönelik politikaları bürokrasinin büyümesini sağladı.
Tek parti yönetiminde, planlanan reformların uygulanmasında büyük ölçüde İçişleri
Bakanlığından yaralanıldı. Bu bakanlık diğer bakanlıkların üzerindeydi. 1936’da devlet –parti
özdeşliği güçlendirildi. Mülki yöneticiler idari görevlerin yanında siyasi işlerle de uğraştılar.
Bu dönemde devrimlerin yürütülmesi ve bekçiliği bürokrasinin göreviydi. Bu sayede mülki
yöneticiler güçlü bir konuma yükseltildi. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kabul ettiği devletçilik
ilkesi, ülke ekonomisinin yönetiminde üretim, düzenleme, denetiminde aktif rol oynadı. Belli
alanlarda kamu işletmeleri kuruldu (Etibank, Sümerbank). Ankara İstanbul gibi büyük
kentlerde su, elektrik ve kent içi ulaşım hizmetlerini yürütmekle görevli şirketler
devletleştirildi daha sonra birer kamu işletmesi olarak belediyelere devredildi. 1930-1950
yılları arasında 19 kamu iktisadi teşebbüsü kuruldu. Böylece büokratlar, sanayi kuruluşlarının
yöneticileri olarak ekonomi ve kalkınma faaliyetleriyle doğrudan ilgilenmeye başladılar.
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde bürokrasi altın dönemindeydi, kamu görevliliği en çok rağbet
gören, en yüksek mesleklerin başında geliyordu. İkinci Dünya Savaşı sürecinde ekonomik
yapının devlet elinde olması memurların statüsünü arttırdı. 1930’lu yılların sonuna doğru özel
sektörün gelişmesi ile memur grubunun statüsü azaldı.
1950 ve 1960’lı Yıllar
Siyasi sistem, bu dönemde kendini halkın tanıtımına açtı. 1946’da Demokrat
Parti’nin kurulmasıyla Türkiye resmen partili hayata geçti.
1950-1960 dönemi bürokrasi açısından büyük bir gerilemenin, itibar ve güç
kaybının yaşandığı yıllar oldu. Bu dönemde siyaset ve siyasetçiler öne çıktı; bürokrasi, ikinci
plana itildi ve yalnızca kamusal hizmet aracı olarak görülmeye başlandı.
Demokrat Parti; liberal politikayı benimseyerek, devletin ekonomiye
müdahalesini asgari düzeye indirmeyi; kamu sektörünün ekonomideki payının azaltılmasını;
özel sektörün teşvik edilmesini öngörüyordu. İktidarın ve politikasının değişmesi ile
bürokratların buna uyumu kolay olmadı. Bürokrasi, siyasi iktidarın piyasa ekonomisine dayalı
politikalarına ve Atatürk devrimleri konusundaki esnek tutumuna tepki gösterdi.
Çok partili siyasi hayat, hiyerarşik yapıyı gevşetti. İktidar partisi milletvekilleri
bürokratlar üzerinde baskı kurdu. Toplumun devlet karşısında özerk ve sivil alan meydana
getirme mücadelesi başladı. KİT’lerin sayı ve niteliği gelişti, bu gelişimle beraber klasik
devlet bürokrasisi ile ekonomik işlevli bürokrasi arasında farklılıklar ortaya çıkmaya başladı.
Ekonomik işlevli bürokraside çalışanlar maaş ve sosyal imkânlar yönünden üstün bir konuma
geldi.
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1960’tan sonraki dönem
Yetkileri ve gücü azalan ve mali sıkıntıya düşen bürokrasi 1960 darbesine
sempatiyle baktı. 1961 Anayasası; parlamentoyu egemenliği kullanan tek organ olmaktan
çıkardı, içinde Anayasa Mahkemesi, üniversiteler ve bürokrasinin de olduğu yetkili organlara
verdi. Bunlara tanınan haklarla bürokrasinin konumu güçlendi. Anayasanın getirdiği
düzenlemelerle, Devlet Planlama Teşkilatı ortaya çıktı. Bu sayede bürokratlar, burada yetişen
teknokratların sahip olduğu bilgi ve uzmanlıktan yararlanma fırsatı buldular.
1961 Anayasasıyla askeri bürokrasi güçlendi. Askeri bürokrasinin devlet
yönetiminde etkili ve özerk olmasını sağladı. Yapılan yasal düzenlemelerle askeri ve sivil
yönetim birbirinden ayrıldı ve idarenin bütünlüğü bozuldu. Bu dönemde kamu hizmetlerinin
genişleyip yaygınlaşması ile bürokrasinin büyümesi hızlandı. Kamuda çalışan işçilerin mali
haklarında gelişmeler oldu. KİT’lerde çalışan memurlar işçi statüsüne girmeye başladı.
1970 askeri muhtırası ile Anayasa’da yapılan değişiklikler, yürütme organını
güçlendirdi fakat kamu hürriyetlerini kısıtladı ve bürokrasinin özerkliğini kaldırdı. Demokrat
Parti’nin iktidar dönemi dahil olmak üzere 1980’e kadar olan dönemde, daha çok merkezi
bürokrasinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde bir politika izlendi; yerel yönetimler
her bakımdan ihmal edildi.
1980’den sonra
1980’li yıllar bütün dünyada özelleştirme ve devletin küçültülmesi
politikalarının uygulamaya konulduğu dönemdir.1983 yılında ANAP’ın iktidara gelmesiyle
özelleştirme politikası ile birlikte bürokrasi ile mücadele konusu da irdelendi.
Bürokrasinin kırtasiyecilik olarak yorumlandığı ve yönetim sistemi olarak düşünülmediği için
kurumsal, yapısal reformlara girişilmedi. Daha çok teknik anlamda; bilgisayar, faks, çağrı
cihazı gibi bürokrasinin araçsal yönü gelişti. Kamu bürokrasisinin yolsuzluk, kayırma, rüşvet
gibi temel sorunları ciddiyetini korudu.1980’den itibaren piyasa ekonomisine geçişle birlikte,
düzenleyici ve denetleyici kurumlar olarak adlandırılan üst kurullar oluştu. Bu otoriteler,
klasik bürokrasilerden farklı bir statü oluşturdu. 2000 yılından itibaren kamu bürokrasisi
yeniden bir bütün olarak yapılanma sürecine girdi. Avrupa Birliği uyum politikalarıyla ilgili
olarak yönetim yapıları, anlayışları ve prosedürleri bakımından bir dönüşüm yaşadı.

9.3.Bürokrasinin özellikleri
Weber bürokrasiyi özellikle yasal ve rasyonel bürokrasiyi olumlar. Ona göre
bürokrasi,
Yasalarla düzenlenmiş yetki alanı,
Amacını gerçekleşmesi için düzenli çalışmalar belli kurallarla yapılır ve
yasalarla yetkilendirilir.
Görev hiyerarşisi ve otoritenin kademelenmesi,
En alt kademeden üst kademeye kadar hiyerarşik bir yapı vardır ve kimin hangi
yetkiyle o görevi yapacağı belirlenmiştir.
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Yönetimin yazılı belgelere dayandırılması,
İdari işleyişi ve süreç sözlü olmayıp yazılı olarak yürütülür. Bir nevi yazı belge
niteliğindedir.
Yetki ve görevlerde uzmanlaşma,
Memurlar ya da personel aynı görevi sürekli yaptığı için alanında
uzmanlaşmıştır.
Kurallara bağlılık ve biçimsellik,
Yazılı kurallara bağlılık vardır ve şekil olarak ne istenilirse o yerine getirilir.
Önceden belirlenmiş soyut ve genel kurallar hüküm sürer.
Gayrişahsilik,
Memur işini yaparken, duygusal ve kişisel davranmaz. Soyut ve genel olarak
kurallara bağlıdır.
Kariyer yapısı,
Memuriyet bir meslektir ve yönetim kademelenmesi içinde kariyer sistemiyle
en üst hiyerarşiye kadar yükselebilir.
Kamu ve özel hayatın ayrışması,
Kişinin özel alanı ile resmi faaliyeti birbirinden ayrılmıştır.

9.4.Bürokrasiye eleştiriler
Liberaller, bürokrasiyi açıklık ve hesap verebilir olmadığı için eleştirirken,
sosyalistler, sınıfsal boyun eğdirmenin bir aracı olduğu için kınamaktadırlar. (Heywood,
2011: 452)
Bürokrasi tüm iyi niyet açıklamalarına ve olumlu yaklaşımlara rağmen
sorunsuz değildir. İstenildiği gibi gitmediği de gerçek hayatta görülmüştür. Bürokrasinin
olumsuzlukları şöyle sıralanabilir. (Eryılmaz, 2002a ve 2002b)

Personelin değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre hareket etme
gücünü sınırlandırır.

Memuru bürokratik sistemin işleyişine müdahale edip düzeltme
yapmasını sınırlandırır.

Bürokraside keyfi ve taraflı konulmuş kurallar olabilir.

Bürokraside formel yapı herşeyi ifade etmez kurumdaki
informel yapı formel yapnın yerini alır yada onu alt üst eder.

İşbölümüne dayalı uzmanlık resmi hiyerarşik otoriteyi etkisiz
hale getirir ve bu da yöneticileri astlara bağımlı hale getirir.

Bürokrasinin orta ve alt kademeye insiyatif tanımaması
kırtasiyecilik ve işlemlerin gecikmesine sebep olur.
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Bürokratik kural ve teknikler personelin sorumluluktan
kaçmasına sebep olur.

Bürokratik örgütler zamanla kapalı sistem haline dönüşmekte ve
bu da niteliksiz personellerin üst kadrolara geçmelerine sebep olmaktadır.
Olumsuzluklarının
giderilmesi,
bürokrasinin
olumsuzluklarını
giderebilecek sistemin özellikleri:

Etkin dış siyasi denetim

Oldukça esnek örgütlenme

İyi bir liderlik ve yönetim

Yetki devri ile orta ve alt kadronun sorumluluklarının
arttırılması

Liyakate ve dürüstlüğe dayalı personel yönetimi

İdare içi işbirliğinin geliştirilmesi

Örgütteki amaçların, yöntemlerin, işlemlerin, kuralların ve
sonuçların devamlı olarak gözden geçirilmesi ve basitleştirilmesi

İyi bir iş ahlakı ve profesyonellik anlayışı

Etkin halkla ilişkiler

Yönetişim kavramının geliştirilmesi

Yönetimde açıklığın benimsetilmesi

Kamunun küçültülmesi ve hesap verilebilirliğin arttırılması

Performansa dayalı bir yönetim anlayışı
Bürokrasinin gelişen elektronik uygulamalar bürokrasiyi azaltmaya yönelik bir
baskı oluşturmaktadır. Bir de bürokrasiye zihni yaklaşımlar da bürokrasiyi azaltmada olumlu
katkı sağlamaktadır. Bunların başında bürokrasiye olumsuz yakıştırmalar ve yaklaşımlar
gelmektedir. Bundan dolayı özel sektörün yanında kamu sektörü de bürokrasiden uzaklaşmayı
zaman zaman kendine amaç edinmektedir. Bürokratik yapılar küreselleşme sürecinde de
rekabete ayak uydurmamakta ve çözülmektedirler. Bürokrasi ne kadar güçlü ise genellikle
bürokrasinin de o kadar bozulması gerçekleşmektedir.
9.5.Bürokrasinin Sorunları
Türkiye’de Bürokrasi Sorunları
Türkiye, gelişen rekabet koşullarına ayak uydurmaya çalışmasına rağmen
bürokrasinin azaltılmasın konusunda istenilen başarıya ulaşılmış değildir. Bürokrasinin
azaltılması bazen bir iyi niyet bazen bir hedef olmakla beraber bürokrasi belli başlı alanlarda
daha yoğun olmakla beraber hayatın birçok alanında güçlü bir şekilde varlığını korumaktadır.
Bunu biraz teknolojik gelişmeler ve dünyadaki demokrasi ve eşitlik düşüncesi de azaltsa da
hala bir kısım çekinceler gündeme gelebilmektedir. Bunun ülkeye maliyeti de epey yüksek
olmaktadır.
Bürokrasinin Örgütsel sorunları
Merkeziyetçilik: Kamusal kaynakların ve yetkinin başkent örgütleri tarafından
kullanılması olayıdır. Mahalli yöneticiler ve halk, sorunların çözümü için sürekli başkent
örgütleriyle yazışma yapmak zorundalar. Taşra yönetim birimleri halkla merkezi yönetim
arasındaki yazışmaları yürüten ve ilişkileri sağlayan aracı kurumlar olarak çalışmaktadırlar.
Bu işleyiş düzeni, kırtasiyeciliği arttırmakta işlerin uzamasına neden olmakta ve yönetimde
verimsizliğin temel kaynağını oluşturmaktadır. Günümüzde ‘’devlet-bürokrasi’’ merkezli
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yönetim sisteminden ‘’birey-vatandaş’’ merkezli adem-i merkeziyetçiliğe önem veren bir
yönetim anlayışı gelişmiştir.
Örgütsel Büyüme: Bir kamu kurumunun bütçe, personel sayısı, araç-gereç ve
hizmet üniteleri bakımından kantitatif olarak gelişmesidir. Her kamu kurumu, hizmetin
kalitesini iyileştirmekten çok mevcut örgütsel yapıyı, bütçe olanaklarını, personel sayısını,
sosyal tesisler ve hizmet araçlarını arttırmak ve diğer kurumlarla bu alanlarda rekabet etmek
için çalışır. KİT sayılarının artması, büyük kentlerde örgütlenme hareketleri gibi…
Yönetimde Gizlilik, Dışa Kapalılık ve Şeffaflık: Yönetimde gizliliğin en
önemli sebebi, yönetici ve memurların kamuoyu ve halkın eleştirilerine karşı korumak
istemeleriydi. Şeffaf yönetimin önemli araçlarından biri bilgi edinme hakkıdır. Demokratik
yollarla hesap sorabilmeyi sağladı. Bilgi edinme istisnaları da vardır. Bunlar, yargı denetimi
dışında kalan işlemler, devlet sırrı, ülkenin ekonomik çıkarları, istihbarata ilişkin bilgi ve
belgeler, idari ve adli soruşturmaya ilişkin belge bilgiler, özel hayatın gizliliği, haberleşmenin
gizliliği, ticari sır fikir ve sanat eserleridir (Eryılmaz, 2012: 404).
Yönetimde Tutuculuk: Yönetimde yöneticilerin ve memurların, öteden beri
yapmakta oldukları işlemleri ve alışkanlıkları yeni şartlara göre değerlendirmekten
kaçınmaları, eski yapı ve uygulamalara sıkı bir şekilde bağlanmalarıdır.
Bürokrasinin İşlemsel Sorunları:
Kuralcılık ve Sorumluluktan kaçma
Genellikle yasaların ayrıntılı olarak düzenlenmesi ve yöneticilerin olaylar ve
sorunlar karşısında insiyatif kullanmamasının bir sonucudur ya da vatandaşa karşı duyulan bir
kuşkunun ürünüdür. Kuralların ayrıntılı olması, personele takdir hakkının verilmemesi,
yasama organının bürokrasiyi kendi iradesi paralelinde işletme arzusuna yöneliktir. Üst düzey
yöneticilerin alt kademelerinde çalışanları kendi iradelerine tabi kılma ve denetimleri altında
tutma eğiliminin bir sonucudur.
Yönetimde siyasallaşma ve kayırmacılık
Kamu görevlerine yapılan atamalarda siyasi faktörlerin birinci derece rol
oynamasıdır. Siyasal atamaların yoğunluğu, kamu personelinin yükselebilmek için; uzmanlık,
bilgi, becerisini arttırmaktan çok iktidarla ya da ona aday bir partiyle ilişki kurması sonucunu
Doğurmuştur.
Yolsuzluk ve Rüşvet
Yönetimde yolsuzluk, rüşvet gibi maddi kazanç için veya parasal olmayan özel
çıkarlara yönelik olarak kamusal yetkinin yasadışı kullanımını içeren eylem ve işlemleri ifade
eder. Rüşvet, zimmet, irtikap, kayırmacılık, memuriyet görevini kötüye kullanma gibi tutum
ve davranışların hepsi yolsuzluk kavramı kapsamında değerlendirilir.
Aracılar Yoluyla İşlemleri Yürütme
Ortalama bir vatandaş, işlemlerin ne olduğunu, sürecin nasıl işlediğini
bilmediği ve kendini kamu bürokrasisi karşısında zayıf hissettiği için aracıya başvurur.
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Uygulamalar
Bürokratik devlet
Bürokratizm
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Uygulama Soruları
Bürokratik devlet çağrışımları ne anlama gelmektedr?
Bürokratizm ne tür bir olumsuzluğu ifade etmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bürokrasinin tanımından başlanmıştır. Bürokrasi özellikle
Weber’in teorisinden hareketle tanımlanmış, diğer fikir insanlarının görüşlerine de yer
verilmiştir. Bürokrasi rasyonaliteyi ifade etse de zamanla anlam kaymalarına uğramış ve
kırtasiyecilk olarak anılarak eleştirilmiştir. Bürokrasinin özellikleri yanında gelişimi de konu
başlığında incelenmiştir.
Bürokrasiye eleştiriler yaşadığımız çağda ciddi boyutlarda olmasına rağmen
yerine şimdiye kadar herhangi bir alternatif getirilememiştir. En büyük eleştiri de
demorkasiden gelmiştir. Bu eleştirilerin ne olduğu ve ne tür eleştirilern getirdildiği ifade
edilmiştir.
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Bölüm Soruları
Soru 1) Bürokrasi teorisini ortaya atan yazar ve düşünür kimdir?
a)

Marx

b)

Weber

c)

Hegel

d)

Smith

Soru 2) Bürokrasi ve diğer kavramlar ortaya çıkışından sonra anlam
kaymalarına sahip olmaktadırlar. Bürokrasi ilk ortaya çıkışı itibari ile neyi ifade
ediyordu?
a)

Akılcılığı

b)

Kırtasiyeciliği

c)

Üretkenliği

d)

İşlerin tek elde toplanmasını

Soru 3) Yaşadığımız çağda özellikle küreselleşme çağında bürokrasiye en
büyük eleştiri nereden gelmektedir? dolayısıyla demokrasiyle en fazla hangi
kavramın karşıtlığından bahsedilmektedir?
a)

Cumhuriyet

b)

Üniter devlet

c)

Ulus devlet

d)

Demokrasi

Soru 4) Günümüz devletlerinde bürokrasinin güçlü olduğu bilinmektedir.
Bürokrasi gücünü nereden almaktadır?
a)

Bilgi uzmanlık

b)

Seçmen

c)

Siyasi partiler

d)

Liderler
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Soru 5) Türkiye’de bürokrasiyi azaltmaya yönelik en fazla adımlar hangi
tarihte atılmaya çalışılmıştır?
a) 1970
b) 1940
c) 1925
d) 1980

Soru 6)

bürokrasiye en ciddi eleştiri nereden gelmiştir?

a) bürokratizmden
b) belediyecilikten
c) demokrasiden
d) özerklikten

Soru 7) hangisi yolsuzluk olarak değerlendirilmez?
a) kayırmacılık
b) irtikab
c) zimmet
d) bürokratizm

Soru 8) Bürokrasi Weberle oraya çıktığı için Osmanlı’da yoktu D/Y işaretleyiniz?
a) doğru
b) yanlış

Soru 9) Yönetimde yöneticilerin ve memurların, öteden beri yapmakta
oldukları işlemleri ve alışkanlıkları yeni şartlara göre değerlendirmekten kaçınmaları, eski
yapı ve uygulamalara sıkı bir şekilde bağlanmaları …………………………………….dır/dir
uygun olarak boşluğu doldurunuz?
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Soru 10) yönetimde şeffaflık anlamında Türkiye’de hangisi yapılmıştır?
a) OHAL
b) Gizliliğin esas olması
c) bilgi edinme hakkı kanunu
d) Kapalılık

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)d, 4)a, 5)d, 6)c ,7)d ,8)b ,9) yönetimde tutuculuk ,10)c
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10. PERSONEL YÖNETİMİ ve İNSAN KAYNAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. İnsan Kaynaklarının Gelişimi
10.2. İnsan Kaynaklarının Temel Kavramları
10.3. İnsan Kaynakları Rejiminin İlkeleri
10.4. Kamu Görevlileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İnsan kaynakları gelişimi nasıl olmuştur?
İnsan kaynaklar ile personel yönetim arasında ne tür bir fark vardır?
İnsan kaynaklarında ne tür ilkeler vardır?
Kamu görevlilerinin istihdam biçimlerine göre nasıl tasnif edebiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Kaynaklarının İnsan
kaynaklarının
Kitaptan
tarihsel sürecine kısaca ilgili bölüm, Powerpoint,
değinilecektir
video
Konu

İnsan
Gelişimi

Kazanım

İnsan
Kaynaklarının İnsan kaynakları ile ilgili
Kitaptan
Temel Kavramları
temel kavramların ne ilgili bölüm, Powerpoint,
olduğu açıklanacaktır
video

İnsan
Kaynakları İnsan
kaynaklarında
Kitaptan
Rejiminin İlkeleri
mevcut olan rejim ve bu ilgili bölüm, Powerpoint,
rejimde
ilkelere video
değinilecektir.

Kamu Görevlileri

Kamu
görevlileri
Kitaptan
ishtihdam
biçimlerine ilgili bölüm, Powerpoint,
göre ele alınacaktır.
video
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Anahtar Kavramlar
İnsan kaynakları
Kariyer
Liyakat
Kamu görevlileri
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Giriş
Günümüzde kamu hizmetleri, devletin görevlerine bağlı olarak, gerek sayı,
gerekse nitelik bakımından çeşitlenerek artmıştır. Kamu hizmetlerinin niteliği çeşitlendikçe ve
karmaşıklığı artıkça, kamu kurumlarının işletilmesinde uzmanlığa ve nitelikli personele
duyulan ihtiyaç gelişmiştir. Kamu hizmetleri geçmişte kamu personeliyle sürdürülürken,
günümüzde bu personel de daha çok insan kaynakları başlığı altında işlenmektedir.
Kamu personel sisteminin sınıflandırması ve ilkeleri de insan kaynakları ya
da personel yönetimi açısından önemli başlıklardandır. Ayrıca kamu görevlilerinin istihdam
biçimleri de konu başlığı altında incelecektir,

226

10.1.İnsan Kaynaklarının Gelişimi
İnsan kaynakları hem özel sektör hem de kamu sektöründeki insan kaynağını
irdelemektedir. Gerekli uzmanlıktan, eğitime, işe göre eleman yerleştirmeye kadar bir dizi
işlemi ifade eder. Biz burada daha çok kamu yönetimindeki yapıyı inceleyeceğiz.
Günümüzde devlet anlayışı, birçok alanda kendini topluma hizmet sunmakla
yükümlü gören “hizmet devleti” anlayışından, klasik devlet fonksiyonlarında yoğunlaşan,
topluma yakın, onun yönetimin bir parçası olarak gören, karar alma süreçlerinde onu ortak
kabul eden, piyasada hakemlik ve katalizör rolünü yerine getirmeye çalışan bir yapıya
dönüşmektedir. Çağımız devletinin bu dönüşümüne paralel olarak, bu örgütü işletecek kamu
personelinin rolü de değişmiştir. Kamu personelinin halka karşı sorumluluğu, seçilmişlere
karşı duyarlılığı, nitelikleri, performansı ve hizmetlere ilişkin yaklaşımlar gibi konular ön plan
çıkar .
Dar anlamda insan kaynakları personelin işe alınması, sınıflandırılması, terfisi,
işten çıkarılması, yetiştirilmesi, mali hakları gibi teknik konularla ilgilidir. Geniş anlamda ise
hizmete ilişkin politikaların belirlenmesi, devletin işveren olarak sorumluluğu, istihdam,
makro politikalar gibi genel politikalarla ilgilidir. Kamu kurumlarının gerek duyduğu insan
gücüne ait sorunları özel olarak inceler. Amaç ise örgütün başarısını en yüksek düzeye
çıkarmaktır (Eryılmaz, 2002a: 243-244).










Memurluk kapalı bir kariyer düşüncesine dayanır.
Memurluğa girişte genel öğrenim esastır.
Hizmete giriş merkezi bir sınav sistemiyle gerçekleşir.
Yükselmelerde kıdem ve öğrenim düzeyi bir ölçüttür.
Aylıklar ve ücretler sınıf ve derece esasına göre düzenlenmiştir.
Memurluk güvenceli bir statüdür.
Memurluk gelenekçi ve şekilci statüdür
Memurluk rejimi yasalarla düzenlemektedir.
Kamu personelinin yargısal denetimi özel kurallara

bağlanmıştır.
Özel sektör ve kamu insan kaynakları

Bu farklar gittikçe azalsa da bir takım farklılıklar da göz önündedir. Yine de
farklılıklar azaltılmaya çalışılırken, benzerlikler ise sürekli artış göstermektedir.
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Tablo 16. İnsan Kaynakları Yönetimi İle Personel Yönetimi Arasında Farklar
Personel Yönetimi
Klasik

yönetim

İnsan Kaynakları Yönetimi
anlayışı

vardır.

Çağdaş

yönetim

anlayışı

hakimdir.
Bireysel amaçlar da birlikte

Kurum amaçları esastır.
ele alınır.
Personel

sadece

üretim

girdisidir.

Sırdan üretim girdilerinden
farklıdır. İnsan olarak ele alınır.

Sadece özlük işlemleri esastır.

Özlük işlemleri yanı
mesleki gelişim vardır.

Sadece

Tepe
yönetiminin
sorumluluğunda ele alınmalıdır.

yardımcı

birim

hizmetidir.

sıra,

Kurumsal planlamaya uyulur.

Kariyer planlaması esastır.

Hiyerarşi hakimdir.

Yönetime katılım esastır.

İlke ve kurallar hakimdir.
Durağan

ve

Amirin

egemen

kurumsal

Dinamik ve esnek yönetim
anlayışı vardır.
Stratejik planlama yapılır.

planlama
olduğu

değerleme

Performansa dayalı yönetim
ve değerleme vardır.

Kaynak; Bilgin, 2008: 223.
Benzerlikler,

Her iki kesimde de insan kaynakları yönetimi, örgütün beşeri
yönü ile ilgilidir. Mal ve hizmet üretiminde verimliliği ve etkinliği artıracak teknik
bilgi ve yöntemlerden yararlanmak, her iki kesimin ortak amacıdır.

Her iki kesimde de, iş bölümü, hiyerarşi, yazılı kurallar,
tarafsızlık gibi bir takım öğeleri içeren bir yapı ve ilişkiler düzeni bulunmaktadır.

Hangi türden olursa olsun, her örgütün amacı, örgüt içi işbirliği
ve koordinasyonu geliştirmektir.

İki kesimde de insan kaynakları yönetiminde, kalite, verimlilik,
etkinlik, kariyer, performans ve profesyonellik gibi değer ve ilkeler önem kazanmıştır.

Örgütlerde, girdilerden daha çok çıktılara ve sonuçlara yönelme
eğilimi egemen olmaya başlamıştır.

İnsan kaynakları, kurumun “öz sermayesi“ olarak görülmekte,
ona yapılan yatırıma bir maliyet olarak değil, kazanç olarak bakılmaktadır.
Farklılıklar,
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 Kamu hizmetleri, herkesi ilgilendiren,“kazançtan“ daha
çok“kamu yararı“ düşüncesi ağır basan faaliyetlerden oluşur. Özel kesimdeki
işlerin amacı doğrudan“kar“ a yöneliktir.
 Özel kesim yöneticileri, çalışanların maddi ve sosyal hakları
konusunda karşılıklı görüşmeler yoluyla belirli çözümler gerçekleştirdikleri halde,
kamu kesimindeki çalışanların ekonomik ve sosyal hakları ise genellikle tek yönlü
olarak yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenir.
 Kamu kesiminde kararlar, genellikle hiyerarşinin üst
basamaklarındaki yöneticiler tarafından alınır.
 Kamu görevlilerinin işleri ve faaliyetleri kamunun gözetim ve
denetimi altındadır. Özel kesimdeki işler ise kamuyu ya da siyaseti doğrudan
ilgilendirmez.
 Özel kesime göre kamu kesiminde çalışanların hizmet güvenliği
daha iyi sağlanmış ve korunmuştur (Eryılmaz, 2002a: 246-247).
10.2.İnsan Kaynaklarının Temel Kavramları

Kamuda insan kaynakları yönetimi denilince, devletin üstlendiği görevleri yerine
getirebilecek personelin bağlı olacağı temel politika, koşul, kural, teknik ve uygulamaların
bütünü akla gelir.
Temel Kavramlar
Liyakat (yeterlik-ehliyet),
Dar anlamda liyakat, kamu görevlerine en yetenekli elemanların seçilmesidir.
Siyasal kayırmacılığı önlemeyi amaçlar. Geniş anlamda liyakat, kamu görevlerine girişin ve
hizmet içinde yükselişin “işe uygunluk” ya da “performans” ölçütüne bağlandığı, uygulanan
ücret ve diğer çalışma koşullarının hizmetin etkinliğine ve sürekliliğine katkıda bulunduğu bir
personel sistemidir.
Kariyer,
Kişinin girdiği bir işte kademeli olarak ilerlemesini ya da hayattaki başarı
derecesini anlatır. Kişinin kendini bir uzmanlığa adamasıdır. İdari kademede hiyerarşik olarak
yükselebilmesini ifade eder.
Sınıflandırma (classification),
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Hiyerarşik bağlantıları olan hizmet gruplarından birbirinin aynı veya benzeri
birimlerin bir araya getirilerek ayırıma tabi tutulmasıdır.
-Kadro sınıflandırması; belirli bir işin karşılığı olarak tanımlanır. Genel
hizmetler, sağlık hizmetler gibi kadrolar tanımlanır.
-Rütbe sınıflandırması (yatay-dikey); görev, ödev ve sorumluluklarla bir
sınıflandırma yapılmayıp, görevlinin özelliklerine göre sınıflandırma yapmaktır. Rütbe
yükseldikçe sorumluluklar da artar.
Performans,
Kurum, kişi veya grubun, yaptığı işle ilgili amaçlanan hedefe ne ölçüde
varabildiğinin nicel ve nitel olarak belirlenmesidir. Ayrıca kaynakların ne ölçüde verimli,
etkin ve tutumlu kullanıldığını, yapılan işin ne kadar doğru olduğunu da anlatır.
Tarafsızlık,
Kamu personelinin görevini yaparken hizmetten yararlananlarla ilgili olarak
din, dil, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, siyasi düşünce vb. nedenlere dayalı ayırım yapılmaması,
kimseye ayrıcalık tanımaması ve herkese karşı yansız davranmasını ifade eder.

10.3.İnsan Kaynakları Rejiminin İlkeleri
10.3.1. Sınıflandırma
İnsan kaynakları yönetiminde sınıf; işe alma, ücret, eğitim, terfi ve emeklilik
gibi personel işlemlerinin aynı şartlara tabi tutulması gereken benzer nitelikteki hizmetlerden
oluşmuş gruplara ayrılmasını ifade eder. Bu ilkeye bağlı olarak kamu çalışanları, görevin
gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflandırılmaktadır.
Genel İdare Hizmetleri,
Devlet Memurları Kanunu’nun kapsamına giren kurumlarda, yönetim, icra,
büro ve benzeri hizmet gören ve diğer sınıflara girmeyen memurlar.
Teknik Hizmetler: Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager, matematikçi,
teknisyen ve benzeri mesleki ve teknik elemanlardır.
Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri: Tabip, eczacı, veteriner,
hemşire gibi personeli kapsar.
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri: Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki
kurumlarda eğitim ve öğretim vazifeyle görevlendirilmiş kişileri kapsar.
Dini Hizmetler: Dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları
kapsar.
Avukatlık Hizmetleri: Avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve
kurumlarında yargı mercilerinde temsil yetkisine haiz olan avukatlardan meydana gelir.
Emniyet Hizmetleri: Polis, komiser, emniyet müfettişi, emniyet amiri gibi
emniyet mensubu memurları kapsar.
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Yardımcı Hizmetler: Kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve
toplamak, hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma vb. işlerde çalışanları kapsar.
Mülki İdare Amirliği: Valiler ve kaymakamlar gibi bu sıfatları kazanmış
kişilerden oluşur.
Milli İstihbarat
çalıştırılanlardan oluşur.

Hizmetleri:

MİT

kadrolarında

veya

bu

emirde

10.3.2. Kariyer
Kariyer, memurluğun bir meslek durumuna getirilmesi olgusudur. Bu ilke
memurlara, yaptıkları hizmet için gerekli bilgilere ve yetişme şartlarına uygun biçimde,
sınıflar içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme olanağı sağlar.
10.3.3. Liyakat
Göreve girişte ve hizmet içi ilerlemelerde, bilgi, görgü ve diplomayı esas alan
bir ilkedir. Yani etkin, verimli ve rasyonel bir insan kaynakları rejiminin kurulmasına olanak
sağlayan kural ve uygulamaların bütünüdür.

10.4.Kamu Görevlileri
Dar Anlamda Kamu Görevlileri,
Anayasanın 128.maddesinde belirtildiği üzere, devletin, KİT’leri ve diğer
kamu tüzel kişilerin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu
hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yürüten personeli ifade eder.
Geniş Anlamda Kamu Görevlileri,
Kamu kesiminde görev yapan ve farklı hukuki statülere sahip tüm personeli
içine alır. Buna göre, Cumhurbaşkanından işçisine kadar kamuda çalışan herkes, bu anlamda
birer kamu görevlisidir (Eryılmaz, 2002a: 260-261).

10.5. Kamu Kurumlarında İstihdam biçimleri
Memur
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Kamu görevlilerinin ağırlık noktasını memurlar oluşturur. Devlet yönetiminin
asli ve sürekli elemanı memurlardır. Devlet Memurlar Kanununa (DMK) göre, “devlet ve
diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu
hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler“ memur sayılır.
Sözleşmeli Personel
657 sayılı Kanunun ilgili maddesine göre sözleşmeli personel; kalkınma planı,
yıllık program, ve iş programlarında yer alan 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 işlerle sözleşme ile çalıştırılan ve işçi
sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.
Geçici personel
Bir yıldan az süreyle veya mevsimlik hizmet olduğuna devlet personel
başkanlığı ile maliye bakanlığının görüşlerine dayanılarak bakanlar kurulunca karar verilen
görevlerde belirtilen ücret ve adet sınırları içerisinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi
sayılmayan kimseler geçici personel grubunda yer alır.
İşçiler

Memur, sözleşmeli personel ve geçici personel dışında kalan görevlilerdir.
İşçiler hakkında DMK hükümleri uygulanmaz. Bunlar iş mevzuatı hükümlerine tabidir.
Yukarda sınıflandırmalarla ve istidamla ilgili olarak kamuda çalışanların
duruma, zamana ve ülkeye göre değişiklik göstermektedir.
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Kamu Hizmetlerine Giriş
İnsan kaynakları yönetiminde en önemli konu, örgütün ihtiyaç duyduğu en iyi
elemanı hizmete almaktır. Sağlam bir insan kaynakları yönetimi sistemi, hizmet için ihtiyaç
duyulan personelin, liyakat ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak işe alınmasıyla kurulur.
Hizmete alma politika ve yöntemlerinin tarafsızlık ve liyakat esasına dayalı metotlarla
düzenlenmesi kamu hizmetlerinin etkinliğini artırır ve verimli bir yönetim sistemi kurulmasını
sağlar.
10.5.1.Kamu hizmetine Girişte Anayasal İlkeler
Anayasanın 70. maddesine göre her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına
sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilmez.
Anayasanın bu düzenlemesi, kamu hizmetlerine girişte serbestlik, eşitlik ve görevin
gerektirdiği nitelikler olmak üzere üç temel ilkeyi ortaya koymaktadır. Serbestlik, askerlik
gibi zorunlu yükümlülükler dışında, kamu hizmetlerine girişin kişinin hür iradesine bağlı
olduğunu ifade eder.
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Uygulamalar
Memurluk sınavları
Kamu istihdamı
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Uygulama Soruları
Memurluk sınavları ne anlama gelmektedir ve neden önemlidir?
Kamu istihdam biçimleri neden bu kadar çeşitlidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, insan kaynakları rejimini, ilkelerini ve özelliklerini öğrenmiş
bulunmaktayız. Kamunun istihdam biçimleri incelenmiştir. Memuluğa giriş, aday memurluk
ve memurluk sınavı da bunlara eşlik etmiştir. Kariyer ve liyakat sistemi ile sınıflandırmadan
bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları

Soru1) Personel rejimi ile özel sektör insan kaynakları sistemi arasında
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak ifade edilmiştir?
a)

Aralarında herhangi bir farklılık yoktur.

b)

İnsan kaynakları kamu, personel rejimi özel sektör için ifade edilmiştir.

c)

Her ikisi de özel sektör kavramıdır. Kamuda kullanılmaz.

d) Personel rejimi kamu sektörü, insan kaynakları daha çok özel sektör
için kullanılmaktadır

Soru 2) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları ile ilgili kavramlardan
değildir?
a)

Adalet

b)

Liyakat

c)

Kariyer

d)

Tarafsızlık

Soru 3) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları rejiminin ilkelerinden
değildir?
a)

Teknik hizmetler

b)

Üniversite hizmetleri

c)

Dini hizmetler

d)

Avukatlık hizmetleri

Soru 4) Günümüzde gittikçe özellikle gelişmiş ülkelerde………………..rejimi
hakim olmaktadır? boşluğu uygun bir şekilde doldurunuz?

Soru 5) İnsan kaynakları rejimi yeni kamu yönetimi ile ilgili uyumlu olarak
düşünülebilir mi?
a) evet
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b) hayır

Soru 6)
Anayasa 70. maddeye göre her Türk Vatandaşının memur olma hakkı
neyi ifade eder?
a) eleme sınavı yapmayı yasaklar
b) partizanlığı
c) görevin gerektirdiği nitelikten başka ayrım yapılmamalı
d) kayırmacılığı

Soru 7) kamu hizmetlerinde etkinliği ne verir?
a) liyakat
b) partizanlık
c) yakınlık
d) arkadaşlarla çalışmak

Soru 8) sözleşmeli işçiler hakkında DMK 657 uygulanır D/Y işaretleyiniz?
a) doğru
b) yanlış

Soru 9) belirtilen ücret ve adet sınırları içerisinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi
sayılmayan kimseler geçici olarak çalıştırılan kimseler………………….
…………………………………….dır/dir uygun olarak boşluğu doldurunuz?

Soru 10) memurun özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir ?
a) kamu tüzel kişilerince hizmet yapılır
b) asli olarak görevlendirilirler
c) sürekli çalıştırılırlar
d) geçici olarak da son yıllarda görevlendirme yapılmaktadır
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Cevaplar
1)d, 2)a, 3)b, 4) insan kaynakları rejimi, 5)a, 6)c ,7)a ,8)b ,9) Geçici personel ,10)d
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11. MEMURLUK ve SORUMLULUKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

Memuriyete Giriş
Memurların Ödevleri ve Sorumlulukları
Memurların Sosyal Hakları
Memurların Eğitimi ve Motivasyonu
Memurlara Konan Yasaklar
Disiplin Cezaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Memurluğa giriş için şartlar nelerdir?
Memuların ne tür görevleri ve sorumlulukları vardır?
Memuların sosyal hakları nelerdir?
Memuların eğitimi, motivasyonu nasıl sağlanılır?
Memurlara konan yasaklar ve memurlara uygulanacak cezalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Memuriyete Giriş

Memurluğa nasıl
girildiği ne tür şartlar
istenildiği işlenecektir

Memurların
Ödevleri
Sorumlulukları

Memurların Sosyal Hakları

Memurların
Motivasyonu

Eğitimi

Kazanımı
n nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
İlgili
kitaptan
bölüm,
Powerpoint, video

ve Memurların ne tür ödev
İlgili
ve sorumluluğa sahip kitaptan
bölüm,
oluğu incelenecektir
Powerpoint, video
Memurların
hakları
düzenlenmiştir

sosyal
İlgili
nasıl kitaptan
bölüm,
Powerpoint, video

ve Memurların eğitimleri
İlgili
nasıl
yapılmakta
ve kitaptan
bölüm,
motivasyonlarını
Powerpoint, video
artırmak için ne tür
çalışmalar
yapılmaktadır

Memurlara Konan Yasaklar

Memurların
gereken
nelerdir

sakınması
İlgili
yasakları kitaptan
bölüm,
Powerpoint, video

Disiplin Cezaları

Memurlar yasak olan bir
İlgili
şeyi yaptıklarında ne tür kitaptan
bölüm,
yaptırımlarla
Powerpoint, video
karşılaşmaktadırlar
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Anahtar Kavramlar
Memur
Motivasyon
Eğitim
Yasaklar
Disiplin cezaları
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Giriş
Bu bölümde, memurlar başlığı incelenecektir. Kamu personeli içinde ve
istihdam edilenler arasında en önemli kesimi şüphesiz memurlar oluşturmaktadır. Memurların
bir kısım imtiyazları yanında sorumlulukları, görevleri bulunmaktadır. Bu sorumluluk ve
görevler ihmal edilirse şüphesiz yaptırımlarla karşılaşılmaktadır.
Memurlar istihdam edilmeye başlamasından başlayarak memurluğu boyunca
zaman zaman eğitimlere de tabi olmaktadır. Burada amaç hem memurun motivasyonunu
sağlamak hem de yeni bilgi, mevzuat ve teknolojiye karşı memurları eğitmektir.
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11.1.Memuriyete Giriş
11.1.1.DMK’ya (657) Göre Hizmete Girişte Genel ve Özel Şartlar
11.1.1.1.Genel şartlar
a-Vatandaşlık, T.C. vatandaşı olması gerekir.
b- Yaş, 18 yaşını dolduranlar memur olabilirler.
c- Öğrenim Durumu, memurluğun ve personelin niteliğine göre öğrenim
durumu istenilebilmektedir. Memurluğu alımda esas unsur üst öğrenimden alt öğrenime
doğrudur.
d-Sağlık, o işi yapmaya mani bir sağlık sorunu olmamalıdır.
e-Kısıtlılık, bunun için adli sicil ve sabıka kaydı olup olmadığı istenir.
f-Askerlik durumu, askerlikle ilişiği olmamalı ya da askerliğini yapmış
olmalıdır.
11.1.1.2.Özel şartlar
Belli memurluğa girişte örneğin özel mezuniyetler ve yaşla ilgili kısıtlayıcı
hükümler de konulabilir. A kadrolarına yerleştirmede özellikle ilgili alanda mezuniyet şartı
aranmaktadır.
Hizmete Alma Politikası
Bu konuda 2 yöntem bulunmaktadır (Eryılmaz, 2002a: 269-270).
Birincisi hizmete alma yetkisinin merkezi bir organa verilmesi. Bu yöntemde,
bakanlıklar ve ilgili kamu kurumları, ihtiyaç duydukları personelin sayı ve niteliğini önceden
merkezi organa bildirirler. Bu merkezi organ sınavla seçme işlerini doğrudan kendisi yürütür.
Bu kurum belirlenen her sınav için ayrı ayrı yaptığı sınavlar sonucunda başarı listeleri
düzenler. Bu listelerde alınacak eleman sayısından 3 ya da daha fazla isim yer alır. Bakanlık
ve kamu kurumları belirlenen bu başarı listelerine göre mülakat yaparak ihtiyaç duyduğu
kadrolara atama yapar. Bununla beraber bakanlık ve kamu kurumları belirli bazı alanlarda
doğrudan doğruya personel alma yetkisine de sahiptir.
İkincisi hizmet alma yetkisinin ilgili kamu kurumlarına bırakılması bu
yöntemde hizmete alma yetkisi doğrudan bakanlık ve ilgili kamu kurumları tarafından
kullanılır. Sınav ve seçme işlemleri ilgili kurum ya da bakanlıklarca yürütülür. Bakanlık ya da
kurumlar hizmet alma yetkilerini oluşturdukları sınav komisyonları vasıtasıyla hizmete
almada kurumsal yöntem bazen anayasal zorunluluklara, bazen de pratik ihtiyaçlara
dayanılarak savunulmaktadır.
Memuriyete Giriş Sınavı
İlk defa memurluğa girişte sınav esastır. Memuriyet sınavları yeterlilik ya da
hem yeterlilik hem de yarışma özelliği taşır. Memuriyet için başvuranların sayısı, ilan edilen
boş kadro sayısı kadar veya kadro sayısından az ise sınav, yeterlilik sınavıdır. Bu durumda
adayların liyakatleri ölçülmeye çalışılır. Eğer memuriyete başvuranların sayısı boş kadro
sayısından fazla ise sınav hem yeterlilik hem de yarışma özelliklerini birlikte taşır. Kamu
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kurum ve kuruluşlarında ilk defa devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin sınavları ülke
çapında kamu personeli seçme sınavı (KPSS) adıyla merkezi olarak devlet personel
başkanlığının insiyatifinde ölçme, seçme ve yerleştirme başkanlığına yaptırılmaktadır. Bu
merkezi sınav sisteminde başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinde en az 70 puan almak
zorunluluğu bulunmaktadır. Yerleştirilmeler adayların tercihlerine ve puanlarına göre ÖSYM
tarafından gerçekleştirilmektedir.
Adaylık
Devlet memurluğu için yapılan sınavlarda başarılı olanlar başarı listesindeki
sıraya göre ve ilan edilen kadro sayısı kadar kurumlarca memur aday olarak atanırlar.
Memurlar adaylık süresi içinde bir yandan denenir ve diğer yandan yetiştirilirler. Ülkemizde
uygulanan personel hukukuna göre adaylık süresi en az 1 yıl ve en çok 2 yıldır. Memur bu
süre içinde ancak kendi kurumlarında çalışır ve diğer kurumlara nakledilemez. Devlet
memurları adaylık süreleri içinde hizmet içi eğitim programlarına katılırlar. Memurlar, bir
taraftan temel eğitime diğer taraftan da sınıflarıyla ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi
tutulurlar. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitimin memurun çalıştığı kurumda yapılması gerekir.
Memur adaylarının asli memurluğa atanabilmeleri için yukarıda belirtilen temel eğitim,
hazırlayıcı eğitim ve stajlarını başarı ile tamamlamış olması gerekir.
Asli Memurluğa Atama
Adaylık devresi içinde eğitimlerinde başarılı olan adaylar, disiplin amirlerin teklifi ve
atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanır.

11.2.Memurların Ödevleri ve Sorumlulukları
Memurların ödev ve yükümlülükleri DMK’da ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Bunlar; sadakat, tarafsızlık ve devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, emirlere uymak,
işbaşında bulunmak, devlet malını korumak, mal bildiriminde bulunmak, kıyafet ve ikamet
mecburiyeti gibi hususlardır.
Sadakat
Devlet memurları Anayasa ve kanunlara karşı sadakatini, “asli devlet
memurluğu’na atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle,
yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminleri belirtirler. “Yemin Belgesi’ni imzalayarak
göreve başlarlar.
Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık
Memurlar, görevlerini yerine getirirken, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapamazlar.
Devlet memurları bir siyasi partiye üye olamayacakları gibi, herhangi bir siyasi
parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta da bulunamazlar.
Davranış ve İşbirliği
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Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği, itibar ve güvene layık
olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışları ile göstermeleri gerekir. Ayrıca
memurların çalışmalarını, “işbirliği” içinde sürdürmeleri esastır.
Emirlere Uymak
Memur üstünden aldığı emri, yasalara aykırı görürse yerine getirmez ve bu
aykırılığı o emri verene bildirir. Üst, emrinde ısrar eder ve bu emri yazı ile yinelerse, memur
bu emri yerine getirmeye mecburdur. Konusu suçsa hiçbir durumda bu emri getirmez.
İşbaşında Bulunmak
Memurların, günlük çalışma saatleri içinde işlerinin başında bulunmaları
gerekir. Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kırk saattir. Bu süre, Cumartesi ve
Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.
Devlet Malını Korumak
Devlet memurları, görevlerini dikkatle ve özenle yerine getirdikleri gibi, aynı
zamanda kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde
bulundurmak için gerekli tedbirleri de almakla yükümlüdürler. Memurların kasıt, ihmal,
kusur, ve tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından
rayiç bedeli üzerinden ödemesi esası benimsenmiştir.
Mal Bildiriminde Bulunmak
657 sayılı Kanuna göre devlet memurlarının yapmakla yükümlü oldukları diğer
bir ödev de, kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz
malları, alacak ve borçları hakkında mal bildiriminde bulunmaktır.
Mal bildirimleri, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna
kadar yenilenmesi gerekir. Mal bildirimlerinin amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele
etmek, kısaca haksız mal edinmeye karşı önlem almaktır.
Resmi Belge, Araç ve Gereçleri Geri Vermek
Devlet memurları, görevleri ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri, yetki
verilen alanların dışına çıkaramazlar, özel işlerinde kullanamazlar. Memurlar görevleri sona
erdiğinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçleri geri vermekle yükümlüdür.
Kıyafet Düzeni
1982 yılında Devlet Memurları Kanunu’na eklenen bir maddeyle memurlara,
kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uyma mecburiyeti
getirilmiştir.
Kanunda belirtilen kılık- kıyafet mecburiyeti 15.10.1982 tarihinde çıkarılan bir
yönetmelikle ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu yönetmelik, kamu kurumlarında çalışan
bütün görevlileri kapsamı içine almaktadır. Daha sonra ilgili maddede düzenleme yapılarak
serbest kıyafet düzeni esnetilmiştir.
İkamet Mecburiyeti
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Devlet memurları, görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu
yerleşme merkezinde oturmak zorundaydı. Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını
tatillerde ancak yetkili amirlerin izni ile terk edebilirlerdi. İkametgah mecburiyeti ilga
edilmiştir. Mülga: 13/2/2011-6111/117 md. İle
Memurların Hakları ve Yasakları
Memurluk Statüsünün Kanunla Düzenlenmesi
1982 Anayasası, memurların ve diğer kamu görevlilerin nitelikleri, atanmaları,
görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin
kanunla düzenlenmesi esasını getirmiştir (md.128). Memurların statüsünün kanunla
düzenlenmesinin amacı, yasaların idari düzenlemelere oranla daha güç değiştirilebilmesi ve
böylece kamu görevlileri için istikrarlı bir statü sağlamış olmasıdır.
Güvenlik Hakkı
DMK’ya göre ‘’kanunlarda yazılı haller dışında devlet memurunun
memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz’’(md.18). Kanunda
belirtilen ‘‘güvenlik’’in amacı da, devlet memurluğunda istikrar sağlamak ve memurlar
hakkında keyfi işlem yapılmasını önlemektir.
Ülkemizde memurluk DMK’da belirtildiği biçimde şu durumlarda sona
erer:
a) Memurluktan çıkarılmayı gerektiren bir disiplin suçu işlemiş olması,
b) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan
anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi,
c) Memurluktan çekilmesi
d) İstek, yaş haddi, malullük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması,
e) Memurun ölümü.
Ceza Kovuşturmasında Özel Güvence
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı
yargılanabilmesinin, yetkili makamların iznine bırakmaktadır.
İsnat ve İftiralara Karşı Korunma Hakkı
Devlet Memurları Kanunu’na göre;’’Devlet memurları hakkındaki ihbar ve
şikayetler, garaz ve mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve
soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı
takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında
kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığı’ndan isterler’’(md.25).
Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı
Anayasa’nın 36.maddesi ‘’herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak
suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir.
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DMK’da ise memurların kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı
müracaat; amirleri ve kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden
dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahip olduklarını belirtmiştir (md.21).

İzin Hakkı

Memurların bu hakları yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, aylıksız izin
olmak üzere dört kategoride toplanmıştır. Ayrıca refakat izni de vardır.
a)Yıllık İzin: Yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan on yıla kadar(on yıl dahil)
olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gün olarak belirlenmiştir.
b) Mazeret İzni: Mazeret izinlerini, ‘’amirin takdirine bağlı ‘’ ve ‘’amirin
takdirine bağlı olmayan’’ izinler olarak iki grupta toplanır.

Amirin takdirine bağlı mazeret izinleri,bir yıl içinde toptan veya parça
parça olarak, mazeretleri nedeniyle, amirin «muvafakatı» ile verilen izinlerdir. Bu tür mazeret
izinlerinin süresi 10 gündür.

Amirin takdirine bağlı olmayan mazeret izinleri de, Doğum, evlenme ve
ölüm olaylarında verilen izinlerden oluşmaktadır. Biraz daha ayrıntılı inceleyecek olursak:
Yıllık izin
Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar
için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için otuz gündür. Madde 102- (Değişik :
31.07.1970-1327/46 md.)
Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım
kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 6/7/1995 KHK - 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları
düşer. (Madde 103)
Sağlık izni
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir
aylık sağlık izni verilir.
Mazeret izni
Madde 104.. ile düzenlemiştir. Buna göre:
a) Kadın memura; doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16
hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık analık
izni süresine 2 hafta daha eklenir. Ancak sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu, tabip
raporuyla belgeleyen (32. hafta çalışabilir raporu) memur isteği halinde doğumdan önceki 3
haftaya kadar kurumunda çalışabilir.
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Bu durumda, memurun fiilen çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir.
Çalıştığı beş hafta içinde kullandığı izinler ve raporlar düşülerek kalan kısmı doğum sonrası
izne eklenir. (15.4.2011 tarihli Kamu Personel Genel Tebliği Seri No:2)
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 halinde, isteği
üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.
Kadın memura tabip raporunda belirtmesi halinde hamileliğinin 24. haftasından önce ve her
halde 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece
vardiyası görevi verilemez. (DMK 101)
En geç 37. haftasında doğum öncesi izne ayrılmalı raporu alınmalıdır.
b) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine 10 gün babalık izini
verilir.
Memura kendisinin veya çocuğunun evlenmesi,
Eşinin, çocuğunun ölümü,
Kendisinin veya eşinin; annesi, babası ve kardeşinin ölümü, hallerinde isteği üzerine 7 (yedi)
gün izin verilir.
c) Yukarıda belirtilen hallerden başka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler,
ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında, diplomatik misyon şefleri tarafından, birim amirinin
muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara
10 gün izin verilebilir. Zaruret halinde aynı usulle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu
takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür.
Süt izni
d) “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim
tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni
verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı kadın memurun
tercihi esastır.” hükmü getirilmiştir.
Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken
bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına
imkan bulunmamaktadır. (Kamu Per.Gen.Teb.S.No:2)
Hastalık ve refakat izni
Madde 105- (25.02.2011 Mükerrer R.G. 6111-107 md.)
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Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Madde 51) Memurların hastalık raporlarının, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile
sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi esastır.
(2) SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat
süresi on (10) günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim
tarafından,
İstirahat süresi on (10) günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu
sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.
(3) Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü artırmak,
staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen ya da yıllık izinlerini yurt dışında
kullanırken hastalanan memurların hastalık raporları ilgili ülkenin mahalli mevzuatına göre
düzenlenir.
Mahalli mevzuata uygun olduğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur.
Madde 61)- 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
on sekiz (18) aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise on iki (12) aya kadar izin verilir. (DMK
105)
Azami izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık
izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.
2)- İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit
edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da
iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.
Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri,
birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. (Emekliye
ayrılma süresinin hesabında )
3)- Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir
meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
4)- Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda
kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok
on gün daha rapor verilebilir.
5)- Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık
raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur.
252

6)- Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı 40
günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir.
Yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların
geçerli sayılabilmesi için bunların resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.
7)- Aile Hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında
değerlendirilir.
8)- Yurt Dışında tek hekim ve sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahalli mevzuatında tespit
edilmiş süreler dahilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Raporun ve raporda belirtilen
sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur.
Madde 7(1) Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir.
(2) Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı
birim amirlerince verilir.Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı
zorunludur.
(3) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve
esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin
en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik
ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği
gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.
Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce
onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.
(4) Geçici görev veya vekalet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara görev yaptıkları
kurumların izin vermeye yetkili amirlerince, yurt dışında geçici görevli memurlara ise misyon
şeflerince hastalık izini verilir.
(5) Bu Yönetmelik ile tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına
dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usul
ve esaslara uygun olmaması halinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim
üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür.
Bildirim yapıldığı halde görevlerine başlamayan memurlar görev yerlerini izinsiz ve özürsüz
olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 Sayılı Kanun ve özel Kanunların ilgili
hükümleri uyarınca işlem yapılır.
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(6) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin
kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin
yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.
(7) Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur
hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun
bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem
hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır.
Madde 8(1) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin,
yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya
devam eder.
Madde 9(1) 657 sayılı Kanunun 105. maddesinde (Hastalık İzni) belirtilen süreler kadar izin kullanan
memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair resmi sağlık kurulu
raporunu ibraz etmesi zorunludur. Bu rapor, yurt dışındaki memurlar için mahalli usule göre
düzenlenir.
İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen
memurun izni 105. maddenin 1. fıkrasında belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda
da iyileşmeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.
Aylıksız izin
Madde 108A)- Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren sağlık
kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin
verilebilir.
Madde – 105 son paragraf: Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat
etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin
ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin
raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine on sekiz (18) aya
kadar aylıksız (ücretsiz) izin verilebilir. )
B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni
süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri
üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.
C) 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 yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat
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edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi
geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
D) 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
77. maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde
aylıksız izin verilebilir.
E) 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
72. madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle
atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
F) 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.

G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız
izinli sayılır.
Askerlik dönüşü
Madde 83 - (Değişik madde: 12/05/1982 - 2670/26 md.)
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.

6)- Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı 40
günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir.
Yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların
geçerli sayılabilmesi için bunların resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.
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7)- Aile Hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında
değerlendirilir.
8)- Yurt Dışında tek hekim ve sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahalli mevzuatında tespit
edilmiş süreler dahilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Raporun ve raporda belirtilen
sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur.
Refakat izni
Madde 10(1) Memurlara 657 Sayılı Kanunun 105. maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi
için memurun;
a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek
ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,
Ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun SAĞLIK
KURULU RAPORUYLA belgelendirilmesi zorunludur.
(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil
edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde
hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerektirip gerektirmediği, 3 ayı
geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler
yer alır. Gerekli görülmesi halinde 3 aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.
(3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi 6 ayı
geçemez.
(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde memur iznin
bitmesini beklemeksizin görevine başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve
başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında
657 sayılı Kanunun ve özel Kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
(6) Refakat izni kullanırken memurun aylık ve özlük hakları korunur.

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar, askerlik süresince, görev yeri
saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar.


Aylık, memurun çalışmasının karşılığı elde ettiği mali bir haktır.
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Ayrıca memurlara, yurt içinde ve yurt dışında geçici olarak
görevlendirilmeleri veya görev yerlerinin değiştirilmesi durumunda ilgili mevzuat uyarınca
yolluk ödenir.

İşçiler
Mazeret izni işçiler için de son mevzuat değişikliği ile bir kısım değişikliğe uğramıştır. İş
Kanunu 4857 s. Kanun Ek Madde 2 – (Ek: 4/4/2015-6645/35 md.) İşçiye; evlenmesi veya
evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün,
eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. İşçilerin en az yüzde yetmiş
oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı
olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde
toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.
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11.3.Memurların Sosyal Hakları




Memurlara aylık haklarının yanında, yasalarda öngörülen miktarlarda “aile yardımı”,
‘Doğum yardımı’, ‘ölüm yardımı’ ve ‘tedavi yardımı’ gibi ödenekler de verilmektedir.
Memurlar, yaş haddi, malullük ve idarenin isteği üzerine emekli olurlar.



Memuriyette emekliye ayrılma yaşı uzun vadede 65’e yükseltilmiştir.



Her ne sebeple olursa olsun, bir engellilik ya da tedavisi imkansız hastalıktan dolayı
görevini yapamayacak duruma düşen memurlar, malul sayılırlar ve haklarında
‘’malullük sebebiyle emeklilik’’ işlemleri uygulanır.



Emekli olan memura, emekli ikramiyesi ile ölünceye kadar emekli maaşı ödenir.

11.4.Memurların Eğitimi ve Motivasyonu
Hizmete alma politikası, memurların hizmet içi eğitimlerini gerekli
kılmaktadır. Eğer adayların seçimi, genel yetenek, beceri ve bilgilerini ölçme esasına
dayanıyorsa, memurların işe girdikten sonra hizmetin gerektirdiği bilgi ve becerileri
kazanması için hizmet içi eğitime tabi tutulması gerekli olmaktadır.
Teknolojik gelişme, çalışma hayatında sürekli değişikliklere neden olmakta ve
uygulanmakta olan birçok bilgi, teknik ve yöntemler zamanla geçersiz hale gelmektedir.
Hizmet içi eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve bu alanda gereken kolaylıkların sağlanması,
personelde kişisel tatmini sağlar ve bu da personelin moralini ve işe bağlılığını artırır.
Personelin fikri, mesleki ve moral değerler yönünden yetiştirilmesi, 2 aşama
şeklinde yürütülür: Birincisi, personelin hizmete girmeden önce okullarda ve üniversitelerde
genel ve mesleki yönden eğitilmesidir: Hizmet öncesi eğitime ‘genel eğitim’ denilmektedir.
Ekonomik ve teknik gelişmeyle birlikte hizmet öncesi eğitim, sadece genel kültür vermekle
kalmamakta, teknik ve uzmanlık eğitimine de ağırlık vermektedir. İkincisi, personelin,
hizmete alındıktan sonra, çalıştığı kurumda yetiştirilmesidir. Buna, ‘hizmet içi eğitim’ ya da
‘yetiştirme’ denilmektedir. Hizmet içi eğitim, kişinin hizmete girerken ya da girdikten sonra,
hizmetin çeşitli aşamalarında ‘mesleki’ yönden yetiştirilmesidir.
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Hizmet İçi Eğitimin Önemi
Bu eğitim iş başında eğitim olduğundan memurların, amirlerinin gözetimi ve
denetimi altında işlerini, ‘’yaparak’’ ve ‘’tecrübe’’ ederek daha iyi öğrenecekleri düşünülür.
Hizmet İçi Eğitimin Genel Amaçları


Mesleki ve teknik bilgiyi geliştirmek,


Kamu görevlilerinin verimliliğini artırarak hizmet maliyetlerini
düşürmek (etkinlik, verimlilik),


Yönetime karşı şikayetleri hafifletmek,



İş akışını hızlandırmak,



Personeli motive etmektir.

Hizmet İçi Eğitimin Yöntemleri
Kurum içinde yapılan eğitim;
O kurumun personeli tarafından yürütülür ya da dışarıdan eğitimci getirmek
de mümkündür. Doğrudan kuruma ait sorunların tartışılmasına yönelik olması sebebiyle
önemli yararları vardır.
Kurum dışında yapılan eğitim;
Üniversite ve enstitü gibi eğitim kurumlarındaki uzmanlarca yapılır. Eğitimin
etkili ve verimli olabilmesi için, bu konuda ihtisaslaşmış eğitim kurumlarından
yararlanılmalıdır. Bu eğitime katılanlar, günlük iş yaşamlarının etkisinden sıyrılıp objektif
düşünmek, tartışmak ve genel ilkeler üzerinde kafa yormak, düşünce ve vizyon geliştirme
imkanına sahiptir.
Yöneticilerin Yetiştirilmesi
Yöneticilerin hizmet içinde ve usta-çırak ilişkisi çerçevesinde kendiliğinden
yetişeceği görüşü savunurlarken, bazıları da yöneticilerin sistemli bir biçimde eğitim
programları ile daha iyi yetiştirileceği görüşündedirler. Üst düzey yöneticilik makamlarına
eleman seçiminde başlıca iki yaklaşım bulunmaktadır. Birinci yaklaşım genel eğitime ağırlık
verir. İkincisi ise uzmanlığı esas alır.
Genel eğitime ağırlık veren ülkelerin başında, İngiltere gelmektedir. Kişiler;
üst düzey yöneticilik görevlerine büyük ölçüde üniversite eğitimindeki başarı durumuna göre
ve genel yeteneklerine göre seçilir. Genel bilginin, bakanlara görüş hazırlamada, bilgileri
işlemede ve değerlendirmede yeterli olduğu kabul edilir.
Uzmanlığı esas alanlar ise ABD ve Fransa, uzmanlığı esas alan personel
politikası izlemektedirler. ABD’de, memuriyete girişte uzmanlığa önem verilmektedir. Bu
yüzden üst düzey makamların üçte birinde uzmanlık eğitimi alan kişiler görev yapmaktadır.
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11.5.Memurlara Konan Yasaklar
Memurların hakları olduğu gibi yasakları mevcuttur. Gerek hizmet içinde
gerekse hizmet dışında belli bazı faaliyetleri yapamazlar (Eryılmaz, 2002a: 276-279).
Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı

Memurlar, kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı
müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve
işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. Ancak bu hakkın
kullanılmasında, birden fazla devlet memurunun “toplu olarak” söz ve yazı ile
müracaatları ve şikayetleri yasaktır.

Devlet memurlarının, kamu hizmetlerini aksatacak şekilde
memurluktan “kasıtlı” olarak “birlikte çekilmeleri” yasaktır.

Devlet memurları, görevlerine gelmeme veya görevleri başında
oldukları halde “iş yavaşlatma” ya da “iş aksatma” eylemlerinde bulunamazlar.
Grev Yasağı, Sendika Kurma ve Toplu Görüşme

Memurların, greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan
etmeleri ve bu yolda propaganda yapmaları yasaklanmıştır. Ayrıca devlet memurları
herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamazlar, grevi destekleyemez ve teşvik
edemezler.

1961 Anayasası, memurlara sendika kurma hakkı tanımıştır.
1971 yılında Anayasada yapılan değişiklikle bu hak geri alınmıştır.

1982 Anayasası sendika hakkını düzenlediği 51. maddesinde
sendika kurma hakkına, “işçiler” ve “işverenler” in sahip olduğunu belirtmiştir.


Yine Anayasa 54. maddesinde “işçilerin” grev hakkından söz

etmiştir.

Anayasa’da memurların sendika kurması bir “hak” olarak
düzenlenmemiş; ancak açık bir hükümle de yasaklanmamıştır. 1982 Anayasa’sında
2.7.1995 tarihinde yapılan değişikliklerle memurların sendika kurmalarına imkan
tanınmıştır.

Anayasa’da yapılan değişiklikten sonra, 12.6.1997 tarihinde 657
sayılı DMK’da paralel bir düzenleme gerçekleştirilmiştir. Buna göre, devlet
memurlarının sendika kurabilmeleri ve bunlara üye olabilmeleri serbest hale getirilmiş
ve böylece bu alandaki yasal belirsizlik ve tartışma da ortadan kaldırılmıştır.
Ticaret ve Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı

Memurlar Türk Ticaret Kanunu’na göre, “tacir” veya “esnaf”
sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
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Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar. Aynı
zamanda ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya
komandit şirkette komandite ortak olamazlar.
Belirtilen bu hükümlere bazı istisnalar getirilmiştir,
 Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen
alacakları görevler,

Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile
kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulu üyelikleri,
 Özel kanunlarda belirtilen görevler.

Devlet memurları, anonim şirketlere ortak olabilirler. Bunların
çıkardıkları tahvillerden satın alabilirler, fakat anonim şirketlerin yönetim ve denetim
kurullarında görev alamazlar.


Devlet memurları, komandit şirketlerde komanditer ortak

olabilirler.

Devlet memurları çiftçilikle uğraşabilirler. Gerek kendi
arazilerinde gerekse kira ile tutacakları topraklarda çiftçilik yapabilirler. Devlet
memurları, kendileri için yasak olan faaliyetlerin, eşleri ve velayeti altındaki çocukları
tarafından yapılması halinde, durumu 15 gün içinde bağlı bulundukları kuruma
bildirmekle yükümlüdürler.

DMK’ya göre, kazanç getirici faaliyetlerde bulunan devlet
memurları için ön görülen disiplin cezası, “kademe ilerlemesinin durdurulması”dır.
Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı
Memurların, doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri
sırasında olmasa dahi çıkar sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden
borç para istemeleri ve almaları yasaktır.
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik ile hediye yasağının kapsamı ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre; “kamu
görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya
etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı
olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır. Kamu görevlilerinin
hediye almamaları, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar
sağlanmaması temel ilkedir.
Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı


Devlet memurlarının, kamu hizmetleriyle ilgili gizli bilgileri
görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları
yasaklanmıştır.
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Devlet, çeşitli yollardan, bilgi edinmek imkanlarına sahiptir. Bu
bilgilerin bir kısmı “sır” olarak, iç ve dış politik, diplomatik, askeri ve sosyal
mülahazalardan dolayı saklanır. Bunların açıklanması ancak yetkili bakanın izniyle
mümkün olmaktadır.

Devlet memurlarının, kamu görevleri hakkında basına, haber
ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç vermeleri yasaklanarak bu
konuda gerekli bilgiyi açıklama yetkisi sadece yetkililerdedir bunlar merkezde, bakan
ya da bakanın yetkili kılacağı görevli; illerde valiler veya yetkili kılacağı görevlidir.

Açıklaması yasak bilgileri açıklamak “kademe ilerlemesinin
durdurulması”; yetki almadan gizli bilgileri açıklamak da “devlet memurluğundan
çıkarma” cezasını gerektirir.
İkinci Görev Yasağı
DMK, ikinci görevi, ilke olarak yasaklamıştır. Ancak bu kurala bazı istisnalar
getirilmiştir. Örneğin Üniversite öğretim üyeleri, kurumlarından izin almak koşuluyla KİT
yönetim kurulu üyesi; belediyelerdeki yönetici personel, belediye ve şirketlerinin yönetim
kurulu üyesi veya başkanı olabilirler.
Siyasi Partilere Girme Yasağı
Devlet memurları, bir siyasi partiye üye olamazlar. Anayasa’nın 68.
maddesinin son fıkrasında, siyasi partilere üye olamayacak kamu görevlileri ayrı ayrı
sayılmıştır. Buna göre, hakimler ve savcılar, yüksek yargı organlarının mensupları, kamu
kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi
niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, yüksek öğretim öncesi öğrenciler ve silahlı
kuvvetler mensupları siyasi partilere üye olamazlar.
1982 Anayasası’nda 1995 tarihinde yapılan değişiklikle yüksek öğretim
elemanları ve öğrencilerinin siyasi partilere üye olmaları konusu, yasak kapsamından
çıkarılarak kanuni düzenlemeye bırakılmıştır.
1997 tarihinde kabul edilen bu yasa ile de, öğretim elemanlarının siyasi
partilere üye olabilmeleri temin edilmiştir. Buna göre “yüksek öğretim kurumlarının öğretim
elemanları siyasi partilere üye olabilirler; yüksek öğretim kurumlarındaki görevlerini
aksatmamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla siyasi partilerin merkez
organlarıyla onlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alabilirler. Şu kadar ki, bu
durumdaki öğretim elemanları, Yüksek Öğretim Kurulu ve Yüksek Öğretim Denetleme
Kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü ve yüksek okul müdür ve bölüm başkanı olamazlar,
onların yardımcılıklarına seçilemezler.”
Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı
Memurların görevden ayrıldıktan sonra belirli bir süre, eski kurumlarına karşı
görev ve iş alma yasağı konulmuştur. Bunun amacı, önceden sahip olduğu stratejik ya da gizli
bilgileri görev aldığı yeni işletme için kullanabilmesi, görevde iken ileride görev alacağını
düşündüğü firmalara ayrıcalıklı muamele yapma olasılığı gibi etik sorunları önlemektir. 2531
sayılı Kanuna göre; görevinden herhangi bir nedenle ayrılan bir memur, ayrıldığı tarihten
itibaren başlayarak üç yıl süre ile, kurumdaki görev ve faaliyet alanları ile ilgili konularda,
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doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamaz, komisyonculuk ve temsilcilik
yapamaz.

11.6.Disiplin Cezaları

Memuriyette sicil
Kamu personelini memuriyette iken, çalışması, ahlaki değerleri, tutum ve
davranışları sicil amiri tarafından tutulan sicil dosyaları tarafından belirtilir. Sicil raporlarında
100 üzerinden 60 ve üstü olanlar başarılı kabul edilir. İki defa üst üste olumsuz sicil alan
memurlar, başka bir sicil amirinin emrine atanırlar. Burada da olumsuz rapor alınırsa
memuriyetle ilişikleri kesilir.
Disiplin cezaları
Disiplin cezaları ceza kanununda düzenlenen cezalardan ayrılmaktadır. Ceza
kanununda kanuna göre suç teşkil eden unsur cezalandırılırken, disiplin cezaları bir kurumun
kendi içindeki kurallarına göre cezalandırılır. Ceza Kanunu suç işleyen herkese uygulanırken,
disiplin cezası yalnızca memura uygulanır. Ceza Kanunun yaptırımları daha ağırdır. Ceza
kanunu yalnızca hâkimler tarafından uygulanırken, disiplin cezaları disiplin amiri tarafından
uygulanır (Eryılmaz, 2002: 287).
Disiplin cezaları çeşitleri,
Uyarma, Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması
gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarmayı gerektiren haller,

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 şikayette bulunmak,

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 cezasının gerektiren fiiller,
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Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev
mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî
belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç 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 resmî 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 ahlâk 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, sükûn ve çalışma düzenin bozmak,

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

Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak,
görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili
resmî belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

Devlete ait resmî 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 sınırlan içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve
benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,

Toplu müracaat veya şikâyet etmek,

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

Yasaklanmış her türlü yayımı görev mahallinde bulundurmak.
Kademe İlerlemesinin Durdurulması, Fiilin ağırlık derecesine göre
memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1- 3 yıl durdurulmasıdır. Bunlar,



Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek,
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Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

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

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, siyasî düşünce, felsefi
inanç, din ve mezhep ayırımı 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 Kanunun 125.maddesi uyarınca
çıkartılan bir kişi bir daha Devlet Memurluğuna atanamaz. Ancak kendi isteğiyle yazılı olarak
memurluktan çekilenler ile kurumlarca mazereti olmaksızın kesintisiz 10 gün görevini terk
edip müstafi sayılanlar (Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya
genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları yerine atanacaklar gelip
işe başlamadıkça görevlerini bırakmadıkları takdirde) 97. maddede belirtilen süreler geçtikten
sonra yeniden memur olarak atanabilirler.
Devlet memurluğunda çıkarmayı gerektirecek fiiller,

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

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,

Siyasî partiye girmek,

Özürsüz olarak (...) (1) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

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

Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

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

Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
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Siyasî 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.
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden
silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede
cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü
uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu
olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif
olanı uygulanabilir.
Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik
ve ağırlıktan 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.
Aday memurlar,
Aday memurların disipline aykırı tutum ve davranışları hakkında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ek ve değişikliklerinde aday memurları kanununun disiplin
işlemlerine dair hükümlerden ayrı tutan bir düzenleme olmadığından bu konu ile ilgili
uygulamada izlenecek yol; aday memurların disipline aykırı tutum ve davranışları hakkında
suçun ağırlığı, tekerrürü gibi hususlar göz önünde bulundurularak idarenin takdir yetkisi
çerçevesinde ve 657 sayılı Kanunun 56.maddesine istinaden aynı kanunun 125.maddesinde
yer alan fiil ve hallerden uygulanabirliği olan disiplin tesis edilmesi şeklinde olmalıdır.
Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir Ve Kurallar,
Madde 126 - (Değişik: birinci fıkra: 29/11/1984-KHK 243/17 md.) Uyarma,
kınama ve aylıktan kesme cezalan disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı 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 karan 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. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili
hükümleri saklıdır.
Özel kanunların disiplin suçlan ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.
Savunma Hakkı,
Madde 130 - 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.
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İtiraz,
Madde 135 – (Değişik: 13/2/2011-6111/113 md.) Disiplin amirleri tarafından
verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe
ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda
süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen
disiplin cezaları kesinleşir.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden
itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin
amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.
Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller,
Madde 143 – Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:


Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası

verilenler;

Yargılamanın men'ine veya beraatına karar verilenler;

Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;

Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa
engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;
Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri
kaldırılır.
Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri,
Madde 144 – 140 ıncı ve 142 nci maddelerde 143 üncü maddenin a, b, c
fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, devlet memurunun
soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman
kaldırılabilir.
Süre,
Madde 145 – Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından
olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği
takdirde memur görevine başlatılır.
Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya
yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili
amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir
karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.
Disiplin Cezalarının Uygulanması
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Disiplin cezalan, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.
Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini
durdurma cezası verilenler, valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel
müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamazlar.
Disiplin cezası alan, memurun siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma
cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış memur, uyarma ve kınama cezalarının
uygulanmasından beş yıl, diğer cezaların uygulanmasından on yıl sonra atamaya yetkili amire
başvurarak, verilmiş olan cezaların sicil dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun, bu
süreler içindeki davranışları, söz konusu talebi haklı kılacak nitelikte görülür ise isteğinin
yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir. Kademe ilerlemesinin
durdurulması cezasının sicilden silinmesinde, disiplin kurulunun da görüşü alınır.
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Uygulamalar
Disiplin cezaları
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Uygulama Soruları
Disiplin cezalarını diğer cezalardan ayıran özellikler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Memurların sınava girişleri, memur olarak göreve başlamaları, görev başında
iken eğitim ve motivasyonları için ne tür çalışmalar yapıldığından bahsedildi. Yine
memurların hak ve sorumlulukları ile ödevlerinden bahsedilmiştir.
Memurların disiplin cezalarının diğer cezalardan farkı ele alınmıştır. Disiplin
cezalarının özelliklerine değinilmiştir. Son olarak da memurların yasaklarından da
bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları

Soru 1). Memuriyete girişte hangi şart istenmez?
a)

Vatandaşlık

b)

Yaş

c)

Cinsiyet

d)

Sağlık

Soru 2. memurlar için hangisi doğrudur?
a)

Memur olanlar doğrudan asil memurluğa atanır

b)

Memur olmak için en az 3 yıl aday memur olmak gerekiyor

c)

Aday memurlar herhangi bir ceza ile cezalandırılamaz

d)

Aday memurluk en fazla iki yıldır

Soru 3. aşağıdakilerden hangisi memurun ödev ve yükümlülüklerinden görülemz?
a)

Çalıştığı yerde ikamet etme zorunluluğu

b)

Sadakat

c)

Tarafsızlık

d)

Mal bildiriminde bulunmak

Soru 4. İzinlerle ilgili hangisi doğrudur?
a)

Tüm işçi ve memur aynı izin hakkına sahiptir

b)

İşçi izinleri ve memur izinleri iş kanununa tabidir

c)
Hizmet yılı 10 yıla kadar olan memura 20 gün, 10 yıldan fazla olan
memura ise 30 gün izin verilir
d) İşçiler iş kanununa memurlar devlet memurlar kanununa tabidir. Yine
de işçi ve memur arasında fark yoktur
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Soru 5)
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?
a) doğru
b) yanlış
Soru 6)
Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe
ilerlemesini durdurma cezası verilenler hangi makamlara gelemezler?
a) valilik
b) Büyükelçilik
c) müsteşar
d) belediye başkanı

Soru 7) disiplin cezaları ne zaman uygulanır?
a) ocak ayından itibaren
b) aylıktan kesme dahil ayın 15’inden sonra
c) derhal, hemen uygulanır
d) ay başından itibaren

Soru 8) Her disiplin cezası sicile işlenir D/Y işaretleyiniz?
a) doğru
b) yanlış

Soru 9) bir disiplin kovuşturmasında hakkında karar verilmeyen memur
………………………………………………………(Kaç ay/yıl).sonra görevine döner
boşluğu doldurunuz?

Soru 10) disiplin cezalarına karşı nereye başvurulur ?
a) sicil mahkemeleri
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b) disiplin mahkemeleri
c) idare hukuku
d) idari yargı

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)a, 4)c, 5)a, 6)d ,7)c ,8)a ,9) 3 ay ,10)d
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12.
PERFORMANS

KAMU

YÖNETİMİNDE

STRATEJİK

YÖNETİM

VE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.
12.2.

Stratejik Yönetim
Performans Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kurumlar için stratejik yönetim neden önemlidir?
Perofrmans yönetimi kurumlar için ne anlama gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Stratejik yönetim

Performans yönetim

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Stratejik yönetimin ne
Kitaptan
olduğu, nasıl tanımlandığı, ilgili bölüm, Powerpoint,
neden
önemli
olduğu video
işlenecektir
Kurumların performans
Kitaptan
ölçümü bunun şartları ilgili bölüm, Powerpoint,
kriterleri
ve
nasıl video
ölçüldüğü işlenecektir
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Anahtar Kavramlar
Stratejik planlama
Performans yönetimi
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Giriş
Küreselleşme, rekabet, halka ilişkiler gibi gerçekler ve eğilimler kurumları
daha stratejik davranmaya itmektedir. Kamu yönetimleri de bu gelişmelerden ve eğilimlerden
nasibini almaktadır. Kurumlar artık kendi geleneksel usul ve esaslarına göre hareket imkanına
sahip değildir. Yeni kamu yönetimi anlayışıyla da statejik davranmak zorunda kalmaktadır.
Merkezi kurumlar ve yerel yönetimlere stratejik planlama yapma zorunluluğu
getirilmiştir. Yine bununla bağlantılı olarak performans ölçümlerini de yapmak zorundadırlar.
Bundan dolayı stratejik planlamanın ve performans ölçümünün yapılmasının zorunluğu
olduğu gibi öğrenilmesi de bir zorunluluk arz etmektedir. Kurumlar hem stratejik planda hem
de performans ölçümünde epey bir tecrübe kazanmıştır.
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12.1. Stratejik Plan

Kamu yönetimlerinin stratejik plan yapmaları, uygulamaları, performansı
organizasyonlarda göstermeleri artık emredici olmuştur. Kamu kurumlarına da stratejik plan
ve performans programı yapma zorunluluğu getirilmiştir. Organizasyondaki stratejilerin
gerçekleştirilebilmesi için insan kaynağı çok önemlidir.
Stratejik yönetim, organizasyonun neden var olduğunu, ne yapmak istediğini,
amacının ve hedefinin ne olduğunu açıklamaya çalışır. Bu hedef ve amaçlara nasıl
ulaşılacağını, bunun için hangi aşamalarda neler yapılması gereğini belirtir. Ayrıca stratejik
yönetim, süreci ifade ederken, uygulama ve kontrol üzerinde de odaklanır. Burada gelecekte
yapacağı faaliyetleri belli bir strateji etrafında yerine getirme söz konusudur. Organizasyonun
kendisini tanımayla, çevresini tanımayla süreç başlar. Organizasyon, güçlü yönlerini, zayıf
yönlerini, avantajlarını ve dez avantajlarını birlikte düşünüp tahlil eder. Stratejik düşünmek,
stratejik taktiklerle ve stratejin takip edilmesiyle ve kaynakların etkili dağılımıyla
mümkündür. Bu yapı, işleyiş, süreç ve uygulamalar günümüzde kamu yönetimleri için de
zorunlu olmuştur.
Performans yönetimi ise stratejik plandan çok farklı olmadan, belirlenen
hedeflere ulaşabilmek için organizasyonun bir bütün olarak ne yapması gerektiğinin
belirlenmesini, bunların nasıl yapılacağının formüle edilmesini ve bu yapıya getirilen
önerilerin geliştirilmesini kapsar.
Ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3.
maddesinde stratejik plan tanımına yer verilmiş ve “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli
amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara
ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” stratejik plan olarak
tanımlanmıştır. 5018 sayılı Kanununun 9. maddesinde de stratejik planlama ile ilgili hükümler
yer almaktadır.

Stratejik Yönetim

Stratejik plan özel sektörde belirli bir zamandan beri varlığını göstermesine
rağmen kamu sektöründe göreli olarak yenidir. Stratejik yönetim, kamu sektörünü özel
sektöre yaklaştırma düşüncesine dayanmaktadır. Stratejisi olmayan örgütün, tabir caizse kör
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olduğu, önünü göremeyeceği belirtilmiştir. Stratejisin olmayan kamu da önünü göremez ve
kendisine yön tayin edemez (Çevik, 2012: 141).
Önceleri özel sektörde başarılı bir şekilde uygulanan stratejik yönetim, kamu
yönetiminde değişime ayak uydurmak, sorunları çözebilmek, proaktif hareket etmek ve
gelecek yönelimli olmak için bir takım yenilikler getireceği düşüncesiyle benimsenmiştir.
Stratejik yönetim, kamu idarelerinde bir vizyon anlayışı getirerek, orta ve uzun vadeli
amaçların belirlenmesini sağlamak, performans esasına göre işleri yürütmeyi öngörmek ve
hesap verme sorumluluğunu nesnel ve ölçülebilir hale getirmek için uygulamaya konulmuştur
(Eryılmaz, 2012: 9).
Kamu yönetimi, dış âlemde yaşanan özellikle ekonomi ve teknoloji alanında
yaşanan gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Kamu yönetiminden beklentiler artarken,
kamu yönetimi de küresel, bölgesel ve yerel rekabete kendini uyarlamaktadır. Bu açıdan
stratejik planlama yeni kamu işletmeciliği anlayışına uygun olarak stratejik planlama ve
performans değerleme kamu yönetimlerinde kullanılan metot olarak karşımıza çıkmıştır.
Stratejik plan, yönetimin bir plan dâhilinde amaç ve hedeflerini ortaya koyarak
onları başarmasıdır. Hedeflenenin gerçekleşmesi için girişilen çabayı ve yolu ifade eder.
Organizasyonun bütününden faaliyetlerine kadar, geleceği de içine alacak şekilde stratejilerin
geliştirilmesidir.

Dünyadaki rekabet ortamı, kaynakların kıt olarak kabul edilmesi, karlılık
arzusu, organizasyonun da belli stratejiler ve planlar etrafından işlemesi gerektiğini ortaya
koydu. Geleneksel yönetimde yönetimin başarısı için ilke, standart ve plan gerekli
görülmüyordu. Planlı bir yapı zaten sürdürülemezdi ve kimse de itibar etmezdi. Günümüzde
stratejinin olmadığı bir yönetim düşünülmemektedir. 5018 S. Mali kontrol kanunu, 5393
sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrasında Belediye meclisinin, 34.
maddesinin (a) fıkrasında belediye encümeninin, 38. maddesinin (b) fıkrasında belediye
başkanının stratejik planla ilgili görev ve yetkilerine değinilmekte, aynı kanunun 41.
maddesinde stratejik plan ve performans programından, 56. maddesinde 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddeleriyle belediye örgütünün bu kanundaki
konumundan, 61. maddesinde belediye’nin stratejik planına ve performans programına uygun
olarak hazırladığı bütçeden bahsedilmektedir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10.
maddesinin (a) fıkrasında il genel meclisinin, 26. maddesinin (a) fıkrasında encümenin ve 30.
maddesinin (b) fıkrasında valinin stratejik planla ilgili görev ve yetkilerine değinilmekte, aynı
kanunun 31. maddesinde stratejik plan ve performans programından, 35. maddesinde il özel
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idaresi teşkilâtının stratejik planlamadaki konumundan, 38. maddesinde, il özel idaresinin
malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemlerinde stratejilerine uygunluk açısından
denetimlerinden, 39. maddesinde 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun
ilgili maddeleriyle il özel idaresinin bu kanundaki konumundan, 44. maddesinde il özel
idaresinin stratejik planına ve performans programına uygun olarak hazırladığı bütçeden
bahsedilmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (a) fıkrasında
Büyükşehir belediyesinin, 18. maddesinin (b) fıkrasında Büyükşehir belediye başkanının
stratejik planla ilgili görev, yetki ve sorumluluklarından, 21. maddesinde Büyükşehir
Belediyesi teşkilâtının stratejik planlamadaki konumundan, bahsedilmektedir. Stratejik planın
usul ve esasları DPT müsteşarlığı tarafından yapılır.

Stratejik Yönetimin Temel Kavramları

Stratejik yönetiminde belli başlı kavramlar stratejin ne olduğunun
anlaşılmasına kolaylık sağlayabilirler. Stratejik yönetim daha önce de belirtildiği gibi stratejin
ilkeleri, standartları, kurumların kara alma ve hizmet süreçleriyle ve kurumun performansını
tanımlayan bir boyutu vardır.
Strateji esas itibariyle askeri bir kavramdır. Çatışmayı kazanma merkezinde
üretilmiştir. Hedef ve amaca götüren yol ve yöntemler stratejiyi verir. Kamu da aynı şekilde
stratejik planlarda ve programlarda ortaya konulan amaç, hedef gibi sonuçlara belli bir yolla
ve yöntemle ulaşmayı hedefleme vardır.
Stratejik Yönetimin Temel Kavramları
Stratejik Amaçlar,
Kuruluşun belli bir zamanda ulaşmayı hedeflediği sonuca stratejik amaç denir.
Bu amaç hem kuruluşu bir adım daha öne götürecek hem de ulaşılabilecek nitelikte
olmalıdır. Yoksa elde edilen amaç stratejik olmaktan uzaktır.
Stratejik Hedefler,
Kuruluşun stratejik hedefini başarabilmesi için gerçekleştirmek durumunda olduğu daha
somut, daha kısa vadeli ve ölçülebilir alt amaçlara hedefler denir.
Faaliyetler (Projeler),
Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için yürütülecek uygulama
stratejisine faaliyetler veya projeler denir. Stratejik planın gerçekleşmesi için ve stratejik amaç
ve hedeflere ulaşmak için faaliyetlerin ayrıntılı olarak ortaya konulması gerekir.
İzleme ve Değerlendirme,
Stratejik planda ortaya konan hedeflerin gerçekleşmesini sistematik olarak
takip edip raporlanmasına izleme; uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyas
edilerek bunlara uygunluğunun analizine ise değerlendirme denir.
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İzleme ve değerlendirmenin nasıl olacağı, stratejik planda açık bir şekilde
ortaya konuldur. Planlar yıllık olarak raporlanır. Buradaki amaç hesap verme sorumluluğudur.
Raporların muhatapları, başarı durumu, değişiklikleri planda belirtilir.
Performans Ölçümü,
Uygulama sonuçlarının ölçülerek, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen
stratejik amaç ve hedeflerle ne derece örtüştüğünün ortaya konulmasına performans ölçümü
denir. Böylece yönetimin etkinliği ve hizmetin kalitesi artmış, bütçede kamu kaynaklarının
isabetli harcanması sağlanmış olur.
Verimlilik (Productivity),
Çıktının girdiye oranını bulup, kaynakların ne ölçüde etkin kullanıldığını
ortaya çıkarır. Potansiyel ve ulaşılabilir kaynaklardan, varlıklardan, kapasitelerden ve
araçlardan optimal olarak faydalanması, zaman ve girdi kaybının en aza indirilmesi, mallarda
yüksek kalite, düşük fiyat, yeniliği kullanma, yaratıcı düşünce ile davranış ve teknolojiden
yararlanmayla ortaya çıkar.
Etkinlik (Efficiency),
Etkinlik kelime anlamıyla iş yapma, faaliyette bulunma anlamındadır. etkinlik;
mal, hizmet veya diğer sonuçların çıktıları ile bunların üretilmesi için gereken kaynaklar
arasındaki ilişkidir. Etkinlik, verimliliği de içeren daha geniş bir kavramdır .
Etkililik (Effectiveness),
Etkililikte kaynaklardan çok ulaşılan sonuç önem arz ederken, etkinlik
açısından hem ulaşılan sonuç hem de kullanılan kaynak önemlidir. Etkinlik kaynakların
kullanımı ile araçlarla ilgili bir kavram olmasına karşılık, etkililik amaçlarla ilgili bir
kavramdır. Bunun için etkililik, fiili çıktının/hizmetin planlanan çıktıyla/ürünle yani sonuca
göre oranlanmasıdır.
Stratejik Yönetim Süreci
Misyon
Kişi veya topluluğun üstlenmiş olduğu özel görev anlamına gelen misyon,
örgütün çalışma alanını, varlık sebebini ortaya koyar, örgütü diğer organizasyonlardan
farklılaştıran bir içerik kazandırır. Teşkilatın üstlendiği özel bir misyonu ifade eder. Ne
yapılacak, kimlerle yapılacak, bunun için çalışanlara yol gösteren ve anlam kazandıran bir
çerçeveyi ifade eder. Misyon kuruluşun, “var olma nedeni nedir”, “ne yapmak istiyor”,
“mal veya hizmetini üstün ve ayrıcalıklı yapan nedir” sorularına anlamlı ve birbiriyle tutarlı
cevaplar vermelidir. Kuruluş ne yapar, nasıl yapar, kim için yapar gibi sorulara odaklanır.
Bunun için misyonun kısa, açık, net, anlaşılır, hizmetin amacını, niçin yapıldığını, nasıl
yapıldığını, kime verildiğini belirtir.
Vizyon
Örgütün ya da kuruluşun, mevcut durumuna bakarak, değer, ilke ve inançlarını
ortaya koyarak, gelecekte ulaşılmaya çalışılan nihai hedefin yönü çizilir. Değişim için gerekli
bakış açısı vizyonu verir. Vizyon, kuruluşun geleceğe olan bakışını gösterir. Vizyon stratejik
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amaçlar, hedefler için yol göstericidir. Vizyon, kuruluşa özeldir, iddialı, idealist, samimi,
ulaşılabilir, kısa, ilgi çekici olmalıdır. Yönetimi, gelecekte nasıl görüneceğini, nasıl
davranacağını, hangi tercihlerde bulunacağı bilgisine ulaştırır. Vizyon bir ideal olarak
görülebilir (Çevik, 2012: 146).
GZTF
SWOT (Strengths, Weoknesses, Opportunities, Threats; Güçlü Yönler, Zayıf
Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) Analizi olarak tanımlanır. Durumun analizinden ortaya çıkan
kurumun temel sorunları, kurumun gerçekliğini ortaya koyar. Sorunlar tespit edildikten sonra
çözüm stratejileri belirlenir. Neredeyiz? Sorusuna cevap aranır. Bunun için kurumun
analizinin doğru bir şekilde yapılması gerekir. Hem kurumun kendisi hem de çevre koşulları
göz önünde bulundurulur.

Stratejik Yönetimin Uygulaması

Durum analizi yapıldıktan sonra kuruluş stratejik planlamayla ilgili temel
sürece hazır hale gelmiştir. Bu aşamada kuruluşlar, misyon ve vizyonlarını ifade edecek,
ilkelerini belirleyecek, stratejik amaçlarını ve hedeflerini ortaya koyacaklardır. Buraya neyiz,
durumunuz nedir ve nereye ulaşmak istiyoruz, gideceğimiz yere nasıl ulaşabiliriz ve
ulaşırken, güzel, az maliyetle nasıl ulaşılır? Tüm bu sorulara ve aşamalara stratejik
planlamayla ulaşılır.
Stratejik planın yapılması ne kadar önemliyse belki ondan daha önemlisi bu
plana gerektiği gibi uymaktır. Bazen süreçte yol kazaları yaşanabilir buna rağmen kararlılıkla
süreci sürdürmek gerekir. Yine yönetim içinde ve uygulama aşamasında bazı insanlar stratejik
plana gerektiği özeni göstermeyebilirler buna karşı da tedbirli olmak gerekir. Uygulaması
olmayan teorinin pek fazla kıymeti yoktur.
12.2. Performans Ölçümü

Performans herhangi bir işin yerine getirilmesi ve yerine getirilirken
yapılan çabayı ifade eder. Performans yönetimi, organizasyonun uzun vadeli amaçlarından,
faaliyetlerine, bütçesinden insan kaynağına her şeyini geleceğe yönlendirmek amacıyla
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kullanmaktır. Performans yönetimi yalnızca personelin performans ölçümü ile ilgili bir
kavram değildir.
Kamu sektöründe performans yönetimi ile stratejik yönetim esasen aynı
noktaları işaret etmektedir. Kamu performans yönetiminin temel amacı, kamu idarelerinin
hedeflerini ulaşmalarını sağlamaktır. Bu amaçla kamu idareleri uzun ve orta vadeli hedeflerini
oluşturmakta bunlara uygun performans ölçütlerini belirlemekte, geliştirmekte, belirlenen
performans ölçütlerini izlemekte ve değerlendirmektedir.

Performans Yönetimini Ölçülmesi

Performans yönetimi, insan kaynakları yönetiminin en önemli işlevleri
arasındadır. Örgütlenmede tüm çalışanların ve yönetim işleyişinin değerlendirildiği bir
işleyiştir. Performansta iç işleyişler hakkında bilgi ile çalışanların iş tanımlarında ve iş
analizlerinde saptanan standartlara ne ölçüde yaklaşıldığı ölçülür. (Çukurçayır ve Eroğlu,
2005: 133)
Performans yönetimi, insan kaynakları yönetiminin en önemli işlevleri
arasındadır. Örgütlenmede tüm çalışanların ve yönetim işleyişinin değerlendirildiği bir
işleyiştir.
Performans ölçümü, önceden belirlenen amaçlara ve hedeflere göre ortaya
çıkan çıktı ve/veya sonuçları birlikte değerlendirmeye yönelik bir süreçtir (Sayıştay, 2003:1).
İdarî bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme ve alınan
sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde
uyumlu olduğunu verir. Buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade
eden değerlendirme sürecidir.
Performans yönetiminin özellikleri kamu yönetimi kültüründen büyük
ölçüde etkilenmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışı bu durumu dengeleyecek gibi
durmaktadır. Ancak, amaçlanan hedefler ile elde edilecek sonuçlara baktığımızda, gerek
getirilen saydamlık ve hesap verebilirlik açısından, gerekse ekonomiklik, verimlilik gibi
ölçütlerin yeterince dikkate alındığı söylenemez. Çünkü kamu hizmetinin doğası gereği
hedefleri önceliklendirmek ve sınırlandırmak kamu yararı ilkesini gereği her zaman kolay
olmamaktadır. Ayrıca kamu idareleri genellikle hizmet ve politika üreten birimlerdir.
Dolayısıyla somut çıktıları elde etmek kolay değildir.
Performans Göstergeleri,
Stratejik planın başarısının ve uygulama sonuçlarının ölçülmesini
sağlayan araçlar, performans göstergeleridir. Bu göstergeler, ölçülebilirliği sağlamak için
miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden değerlerle ifade edilmelidir.
Performansın ölçülmesi gerçekten zor ve karmaşık süreçlerin ve
mekanizmaların tasarlanmasını ve uygulanmasını gerektirmektedir. Performans ölçümü bir
amaç değil, daha iyiye ulaşmada kullanılan bir araçtır. Yani performans ölçüleri yoluyla elde
edilen bilgilerin değerlendirmesi yapılmadığı ve gelecek için öğütler çıkarılmadığı sürece
performans ölçümünün anlamı olmayacaktır (Sayıştay, 2003:iii).
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Performans Yönetim Süreci

Planla–Uygula-Denetle-Önlem al aşamalarından oluşan
“Deming
Döngüsü” yıllarca uygulanmış bir yönetim metodudur. “PUKÖ” döngüsü olarak da
adlandırılan bu döngü ile sürekli iyileşme sağlanacağı düşünülmektedir.
PUKÖ Döngüsü,
Performans yönetiminin başlangıcı oluşturan stratejik planlama ile
başlamaktadır. İkinci adım olarak performans programların oluşturulması ile devam eder. Bu
adımda, yıllık uygulama dilimleri mevcuttur ve performans ölçümleri yapılmaktadır. Bir
önceki adımda belirlenen uzun vadeli hedeflerin yıllık kırımları bu aşamada yer alır. Bu
hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetler ve bunların maliyetlendirilmesi yine bu
aşamadadır. Bu uygulama aşaması yıl boyunca izleme ve değerlendirme aracılığıyla takip
edilir. Son olarak da, kamu yönetimde bir önceki yılın performans ölçümlerinin
değerlendirmelerinin yer aldığı ve döngüde kontrol etme ve önlemler alma elemanını
tanımlayacak faaliyet raporları ile son bulur.
Faaliyet Raporları,
Faaliyet Raporları kamu idarelerinin bir mali yılın sonuçlarını gösterecek
şekilde, önceden belirledikleri performans göstergeleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri
faaliyet ve projeleri ölçmek ve performans değerlendirmesini yapmak üzere hazırlanmaktadır.
Kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini,
belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen
sapmaların nedenlerini açıklayan, idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren rapordur.
Kamuda performans yönetiminin diğer bir unsuru olan faaliyet raporları, 5018 sayılı
Kanun’un 41. maddesinde yer almaktadır. Buna göre üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis
edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu
hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Söz konusu maddeye dayanarak Maliye Bakanlığınca,
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
Anılan Yönetmelik uyarınca kamu idareleri faaliyet raporlarında idare hakkında genel
bilgilere, performans bilgilerine, mali bilgilere ve öneri ve tedbirlere yer vermek
durumundadırlar. Bu raporda yer alan performans bilgileri kısmında amaç ve hedeflere
ulaşmak için gerçekleştirilmiş faaliyetlerin ve performans göstergelerinin değerlendirilmesi
yapılmakta ve performans sonuçları ortaya dökülmektedir. Kamu idareleri faaliyet raporlarına
üst yönetici tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı ile mali hizmetler biriminin
yöneticisi tarafından imzalanan mali hizmetler birim yöneticisinin beyanı eklenir ve rapor
kamuoyu ile paylaşılır bu önemli bir hesap verme mekanizması olarak değerlendirilmektedir.
Hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesine ilişkin araçların en önemlilerinden biridir.
Bu raporlar, idareler tarafından yürütülen faaliyetlerin, kaynakların gözden geçirilmesini ve
değerlendirilmesini sağlayabilme potansiyelini ortaya koyar.
İzleme ve Değerlendirme,
Ülkemizde performans yönetiminin diğer bir unsuru olan izleme ve
değerlendirme 5018 sayılı Kanunun 9. maddesinde, kamu idareleri performanslarını önceden
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini
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yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamaları gerektiği yer almaktadır. Aynı Kanunun 60.
maddesinde de idare faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına
uygunluğunu izlemek ve değerlendirme görevinin malî hizmetler birimine verildiği
görülmektedir.
Burada ki izleme ve değerlendirme daha çok üst politika belgeleri,
stratejik plan ve performans programı arasındaki uygunluğu inceleyen kısıtlı bir inceleme ve
değerlendirmedir. İdarenin faaliyetlerinden göstergelerine tümünün izleme ve
değerlendirilmesi yapılmalıdır. İzleme ve değerlendirme, stratejik planlar ile eşgüdümlü
yürütülmelidir.
Stratejik plan hazırlanırken, kamu ile özel sektörün bir kısım farklı
boyutlarına değinmekte fayda vardır. Özel sektörün nihai amacı kardır. Kamunun önceliği ise
hizmettir. Mali kaynak özel sektörde müşteri iken, devlette vatandaşın vergileridir. Bazen
hizmetle hiç alakası olmamasına rağmen kişilerin verdiği vergiler kamu hizmetlerini finanse
edebilmektedir. Özel sektör baskı grubu iken, devlet yöneticileri verdikleri kararlara karşı
siyasi baskıya maruz kalabilmektedir. Özel sektör rekabete açıkken, kamu sektöründe hizmet
faaliyeti vardır (Çevik, 2012: 154). Ayrıca kamu sektörü performans ölçümlerini genellikle
yapmamakta, yapsa bile kamuoyu ile bunları paylaşmamaktadır.

288

Uygulamalar
Stratejik Planlama
Performans Yönetimi
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Uygulama Soruları
Hangi kurumlar stratejik planlama yapmaktadır?
Performans ölçümü kurumlara ne kazandırır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, temel olarak stratejik planlama ile performans ölçümü
değerlendirilmesi yapıldı. Kurumlar için bunların değeri, nasıl hazırlanıp, nasıl ölçüleceğine
değinildi. Kurumlar için öneminden bahsedildi. Stratejik plan ve performans yönetimi hem
zorunluluk hem de kalite ve rekabet için gereklilik olarak görülmektedir.
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Bölüm Soruları
Soru 1) Aşağıdakilerden hangisinin stratejik plan yapması yasal bir zorunluluk olarak
görülmemektedir?
a)

İç İşleri Bakanlığı

b)

Köy

c)

Büyükşehir Belediyesi

d)

İl özel idaresi

Soru 2) Stratejik planlama yasal bir mevzuata kavuşturulmuştur. Aşağıdakilerden
hangisi stratejik plan yapmayı kamu kurumları için emretmektedir?
a) 5302
b) 5018
c) 5393
d) 633 s KHK

Soru 3) Stratejik planın usul ve esasları hangi birim tarafından yapılmaktadır?
a)

DPT

b)

Valilikler

c)

Cumhurbaşkanı

d)

Müsteşarlık

Soru 4) aşağıdakilerden hangisi stratejik planlama ya da performans yönetimi ile ilgili
değildir.
a) PUKO
b) GZTF
c) mali denetim
d) misyon
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Soru 5)
Stratejik planlama kamu yönetimi açısından geleneksel kamu
yönetimi ile ilişkilendirilebilir?
a) doğru
b) yanlış

Soru 6) stratejik plan hazırlanırken mali kaynakla ilgili hangisi doğru verilmemiştir?
a) kamunun kaynağı vergilerdir
b) özel sektörün kaynağı müşteridir
c) kamu hizmeti önceler
d) özel sektör her zaman karşılıklı işlem yapmaz

Soru 7) özel ve kamu sektörü için hangisi yanlış verilmiştir?
a) özel sektör baskı grubudur
b) kamu sektöründe siyasi baskı vardır
c) kamu hizmet faaliyetine sahiptir
d) kamu sektörü de kar elde etmeyi önceler

Soru 8) Stratejik Planlama yapma zorunluluğuna rağmen uygulamada serbestlik
esastır D/Y işaretleyiniz?
a) doğru
b) yanlış

Soru 9) stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunu izlemek ve
değerlendirme
görevinin
…………………………………………………(hangi
birime)….verildiği görülmektedir. boşluğu doldurunuz?

Soru 10) faaliyet raporu için hangisi yanlıştır ?
a) kamu idarelerinin bir mali yılın sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır,
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b) mali hizmet yılı içinde faaliyet yapmamış kamu idarelerinin yapmaları gerekli
değildir
c) performans değerlendirmesini yapmak üzere hazırlanmaktadır.
d) önceden belirledikleri performans göstergeleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri
faaliyet ve projeleri ölçmek

Cevaplar
1)b, 2)b, 3)a, 4)c, 5)b, 6)d ,7)d ,8)b ,9) mali hizmet birimine, 10)b
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13. KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.

Denetimin Önemi
Denetimin İlkeleri
Denetimin Türleri
Siyasi Denetim
İdari Denetim
Yargısal Denetim
Ombudsman Denetimi
Kamuoyu ve Halk Denetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Denetim neden hayatımızda önemlidir?
Denetim hangi ilke ve türleriyle yapılır?
Siyasi, idari ve yargısal denetim türleri arasında ne tür farklar vardır?
Ombudsman denetiminin kaynağı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Denetimin Önemi

Kazanım

Kazanımı
n nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Denetimin hayatımızda
Kitaptan
yeri ve önemi nedir bu ilgili bölüm, Powerpoint,
konular işlenecektir
video

Denetimin İlkeleri

Denetimin ilkelerini nasıl
Kitaptan
belirleyebiliriz? Tutarlı ilgili bölüm, Powerpoint,
ve anlamlı ilkeler mevcut video
mudur?

Denetimin Türleri

İdari, siyasi ve yargı
Kitaptan
hayatımızda
ne
tür ilgili bölüm, Powerpoint,
denetimler
vardır. video
Bunların
aralarındaki
ilişki nasıldır bu sorulara
cevap
aranırken,
denetim türleri işlenmiş
olacaktır

Siyasi Denetim

Siyasi denetimi idari ve
Kitaptan
yargısal
denetimden ilgili bölüm, Powerpoint,
ayıran unsurlar nelerdir, video
siyasi denetim için ne tür
şartlar gerekidir

İdari Denetim

Aynı
şekilde
idari
Kitaptan
denetimi
siyasi
ve ilgili bölüm, Powerpoint,
yargısal
denetimden video
ayıran unsurlar nelerdir,
hangi
farklılıklar
denetim idari denetim
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haline getirmektedir?
Yargısal Denetim

Yargısal
denetimin
Kitaptan
ayırıcı
unsurları ilgili bölüm, Powerpoint,
nelerdir, siyasi ve idari video
denetimle benzer ya da
farklı yönleri var mıdır?
bu konular etrafında
işlenecektir.

Ombudsman Denetimi

Bu
denetimi
diğer
Kitaptan
denetimlerden
farklı ilgili bölüm, Powerpoint,
kılan unsurlar ortaya video
çıkarılacaktır. Farklı ve
benzer
yönleri
vurgulanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Denetim
Ombudsmanlık
İdari denetim
Siyasi denetim
Yargısal denetim
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Giriş

Devletin yükünün artması, büyümesi, hizmetlerinin gelişmesi yönetiminde
denetimin de önemini arttırmıştır. Ayrıca devlette şeffaflık, katılım, açıklık gibi ilkeler de
denetime olan vurguyu arttırmıştır. Denetim olmadan kamu yönetimi verimsiz, yolsuzluğa
açık bir yönetim haline gelir. Böylece kamu hizmetlerinde de şeffaflık engelmiş olur.
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13.1. Denetimin Önemi

Denetim, teftiş, murakabe gibi kavramlar benzer anlamları anlatmak için
kullanılır. Yönetimin amaçlarını gerçekleştirmek için planlama, örgütlenme, yöneltme
kavramlarının yanı sıra denetime de gereksinim vardır. Yönetim sürecinin en önemli
kavramlarından birisi olarak denetim, yönetimin amaçlarını, hedeflerini gerçekleştirmede ona
yardımcı olur. Bu hedeflere giderken, yol kazasına uğramama anlamında da destek olur. Yani
yönetimin kontrol mekanizmasını ifade eder. Bunun iyi çalışması yönetimin de iyi
çalışmasının ispatıdır. Bunun için yönetimin denetimle sınanması her zaman gereklidir.
Denetim, planlanan amaçlara erişilip erişilmediği eğer ulaşılmamışsa bunun nedenlerini
ortaya koymak ve tedbir almaktadır. Denetim için;

Denetim için ilk şart, kabul edilmiş planların yapılmasıdır.
Verilmiş emirlerin ya da konulmuş ilkelerin varlığı gerekir.

Kabul edilen planlara, verilen emirlere ve konulan ilkelere
uygun ve etkin bir yönetim faaliyetinin bulunmasıdır.

Kabul edilen planlara ve verilen emirlere ya da konulan ilkelere
uygun ve etkin bir yönetim faaliyetinin varlığının ve işleyişinin denetlenmesidir. Bunu
denetleyecek kişi veya organın varlığı gerekir (Tortop vd.,2010: 111-112).
Yerel yönetimler içinde denetim önemlidir. 5393 s. Belediye Yasasında,
denetimin amacı şu şekilde belirtilir:
Madde 54- Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların
önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve
kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla;
hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere,
performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek,
karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor
hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.
Denetimin kapsamı ve türleri
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Madde 55- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin
hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, belediyenin malî
işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından
İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.
Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir.
Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. Denetim;
gerçeklesen sonuçları önceden belirlenmiş amaçlar ve hedeflere göre, daha önceden bilinen ve
ortaya konulan ilke ve standartlarla denetimin ilkeleriyle analiz etmektir. Burada kanıtlara
dayanılarak ölçme yapmak gerekir. Bununla da hedef gelecekte hatalara düşmemek ve sıfır
sorunla hedefe ulaşmaktadır. Denetimde geri bildirim de önemlidir. Mevcut durumla olması
gereken arasında bir karşılaştırma yapar.
Kentsel alanlarda kentlere karşı suça karşı da belediyelerin denetim görevleri
vardır. Bunun için kentlere karşı suç kavramı oluşturulmuştur. Bu suçlar, bazen birey kimi
zaman toplum kimi zamana devlet tarafından işlenebilmektedir. Bu suçlar kaliteli ve mutlu
olunacak kentlerin oluşumunu engeller (Karasu, 2010: 260). Türk Ceza Kanununda;
Madde 184- (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina
yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan
şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki
fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin
icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde
veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.
(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı
imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri
gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün
sonuçlarıyla ortadan kalkar. Bu suçları engellenin yolu iyi denetimden geçmektedir. Aksi
takdirde kentlerimizde süregelen sorunlarla yüzleşmeye devam ederiz.
Kısaca, kamu yönetimi açısından hem merkezi yönetimde hem yerel
yönetimler de denetim faaliyetinin gerçekleşmesi için bulunması gereken ilke ve standartların
varlığıdır. Bu ilke ve standartlara uyacak etkin bir yönetim, bir de denetimi gerçekleştirecek
kişi, kurum ve organın varlığıdır. Bunlar olmadan yönetimin gerçekleşmesi düşünülemez. Ya
da başarılı olunamaz.

13.2. Denetimin İlkeleri

Denetim süreci ülkelerin mevzuatlarıyla ortaya konulmasına rağmen, ülkeden ülkeye konudan
konuya farklılık göstermektedir. Bununla birlikte iyi bir denetimin gerçekleşmesi ve bu
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konuda başarıya ulaşılmasının yolu belli başlı ilkelerin gerçekleşmesini zorunlu kılar. Başarılı
bir denetim ancak bu ilkelerin tam olarak gerçekleşmesi sonucunda varlık gösterir. Bunlar;





Bağımsızlık ilkesi
Yasallık ilkesi
Nesnellik ilkesi
Dürüstlük ilkesi
Bağımsızlık İlkesi

Denetim sırasında denetçinin bağımsız olarak hareket etmesi gerekir. Yoksa
denetimden bahsetmek imkansızdır. Bundan dolayı denetim yapılan konu ile denetim
yapacak kişi arasında tarafsızlık ne kadar mümkünse denetim o kadar başarılı olur.
Denetlenene bağlı olunmaması, aralarında bir bağ gerek akrabalık gerek arkadaşlık gerekse
ticari gibi bir ilişkinin olmaması gerekir. Kanaatini etkileyecek, bağımsızlığını ortadan
kaldıracak herhangi bir unsurun da olmaması gerekir. Herhangi bir etkiye sahip denetçi
denetiminde başarılı olamaz.
Yasallık İlkesi
Hukuka uygunluk denetimi denetim ve denetleyen açısından özellikle kamu
denetimleri için önemli bir ilkedir. Yasallıkla denetim faaliyetlerinin başından itibaren mevcut
mevzuata uygun olup olmamasına göre tespit edilir.
Nesnellik İlkesi
Denetim faaliyetlerinde uyulması gereken ilkelerden biri olan nesnellik;
denetçinin yanlı davranmaması, tüm işlem ve eylemleri göz önünde bulundurması gerekir.
Olan ne varsa hepsini bir bütünlük içinde dikkate almalıdır.
Dürüstlük İlkesi
Denetim faaliyeti, denetlenen kişilerin görevlerini gereğine uygun olarak yapıp
yapmadığını tespit ederken dürüst davranmak mesleki ahlak için önemlidir. Denetçilerin
görevlerini yerine getirirken etki altında kalmadan, objektif davranmaları gerekirken, diğer
taraftan da denetim faaliyetini yasallık, etkinlik, verimlilik, yerindelik ve benzeri noktaları
dikkate alarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

13.3. Denetimin Türleri

13.3.1.İç Denetim (İdari Denetim)
İdare teşkilatının denetimi yoluyla, yani idare tarafından denetlenmesidir. İdari
denetim, idarenin hiyerarşik denetim, iç denetim ve teftiş yoluyla denetlenmesidir. İdarenin
bir nevi kendi kendine yaptığı denetimdir.
İç denetim, örgüt faaliyetlerinin ve uygulayıcılarının yaptıkları işlem ve işlerin
uygunluk ve etkinliğinin, üretilmiştir. Bu denetim iç denetçiler tarafından yapılır. Amaç
örgüte yardımcı olmaktır. Finansal denetim, uygunluk denetimi, performans denetimini iç
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denetime uygundur. her türlü bilginin mevzuat, finans, muhasebe ve diğer tüm yönlerden, iç
denetçiler tarafından incelenmesi ve yönetime rapor olarak sunulmasıdır. İç denetim yönetsel
görevi olan kuruluşların kendi içinde oluşturulan elemanlar tarafından yapılır. Yönetimin
kendi kendini denetleme aracıdır.
5018 s. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
İç denetim
Madde 63- İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve
geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip
yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel
güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol
yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini
değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve
genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.
13.3.2.Dış Denetim
Dış denetim için kurumun örgütsel hiyerarşisi ile ilgisi olmayan, örgüt dışında
olan, daha doğrusu yönetimle doğrudan dolaylı olarak ilişkisi, bağlantısının olmaması gerekir.
Dışarıdan bağlantılı olmayan elemanlarca yapılan bir denetimdir. Bu denetimin kapsamının
genişlemesi denetimin ruhunda uygundur. Yasama, yargı, uluslar arası denetim, kamuoyu
halk denetimleri de dış denetim olarak görülebilir. Dış denetçi örgütten bağımsız hareket eder.
Bağımsız ve objektif olmak zorundadır.
5018 s. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Dış denetim
Madde 68- Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin
amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef
ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine
raporlanmasıdır.
13.3.3.Etkinlik ve Verimlilik Denetimi
Yönetimin rasyonel bir şekilde işlemesi için bu denetim tününü akla gelmesi
gerekir. Yönetimin elindeki tüm imkanları ve kaynakları etkin ve verimlilik ilkesiyle gözden
geçirmesidir. Etkinlik yönetimin amaçlarına ne kadar yaklaşıldığı, verimlilik ise yönetimin bu
amaçları gerçekleştirirken mali kaynaklarında ne kadar optimal kullandığı denetlenir. Etkinlik
ve verimlilik hukuka uygunluk denetimin denetimde yeterli olmamasından ve daha çok sosyal
devlet olarak devletin görevlerinin artmasıyla ortaya çıkmıştır.
Etkinlik ve verimlilik iş başarısını, örgütün genel performansını ortaya çıkarır.
Planlama, programlama, bütçelemede etkinlik ve verimlilik amacına hizmet etmek amacıyla
kullanılır. Bu denetimin işlevsel olması için açıklık, şeffaflık, belgelere ulaşma yanında
özellikle seçilmişlerin seçmenler tarafından denetlenmesi, halkın katılımın açık bir yönetim
oluşturulması da gerekir (Tortop vd. 2010: 144).
13.3.4.Bağımsız Denetim
Bağımsız denetim, müşterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan, serbest
meslek sahibi olarak kendi adına çalışan ya da bir denetim kurumuna bağlı olarak faaliyet
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gösteren denetçi ya da denetçiler tarafından kurumun talebiyle, ücret karşılığı ve meslek
erbabı tarafından yapılan ve bir denetim sözleşmesi çerçevesinde yapılır. Burada kurumun
finansal tablolarının denetimi ile uygunluk ve performans denetimi yapılır.
13.3.5.Uluslararası Denetim
Üye devletlerin hukuksal, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal yapılarını,
bütünleşmeye uygun hale getirilip denetimlerin insan haklarına saygı, demokratik değerler
bağlamında, çevreye saygılı bir şekilde denetimlerin yapılmasıdır. Küreselleşmenin sonucu
olarak öz denetim, kurum denetimi, uluslar arası denetim gibi kavramlar daha fazla önem
kazanmaya başlamıştır. Uluslar arası hukuk, sözleşmeler bir nevi bu denetimi zorunlu
kılmaktadır. İnsan hakları açısından Adalet Divanı, Bakanlar Komitesi, İnsan Hakları
Komisyonu gibi birimler bu görevleri yapmaktadır.
13.3.6.Uygunluk Denetimi
Uygunluk denetimi, bir örgütün işlemlerinin ve faaliyetlerinin belirlenmiş
yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla
incelenmesidir. Kurallara uyulup uyulmadığının yapıldığı denetim olan uygunluk denetimi, iç
denetçiler, dış denetçiler ve kamu denetçileri tarafından yürütülür.
13.3.7.Yerindelik Denetimi
Bir kararın sadece hukuka uygun olması yeterli olmayıp, hukukiliğin yanı sıra
kararın da isabetli ve yerinde olması gerekir. Kararın ve seçimin isabetli ve uygun yapılıp
yapılmadığının denetimi uygunluk denetimidir. Üst amirlerin yaptığı denetim uygunluk
denetimidir.
13.3.8.Yüksek Denetim
Yüksek denetim; kaynağını anayasadan alan, meslek mensuplarının anayasal
ve yasal güvencelere sahip olduğu, bazı ülkelerde yargısal yetkilerle de donatılmış, genelde
mali ve kurumsal bağımsızlığı olan denetim birimleri tarafından, parlamento adına yapılan
denetimdir. Sayıştay’ın denetimini ifade eder. Yüksek denetim yetkisini mevzuattan alır. İdari
ve mali özerklikle çalışan, çalışanlara da yasal güvence veren bir sistemdir.
Bütçenin nasıl kullanıldığının denetlenmesi parlamento tarafından yürütme
organına verilmiştir. Bu anlamda bütçe hakkı parlamenter sistemin vazgeçilmez bir
unsurudur. Dolayısıyla bütçe hakkının kullanılabilmesi konusunda Sayıştay etkili bir role
sahiptir. Yasama organı, yürütme üzerindeki denetimlerini büyük ölçüde Sayıştay denetimiyle
yerine getirmektedir.
Anayasanın 160’ıncı madde hükmünde belirtildiği üzere: “Merkezi yönetim
bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının” bütün gelir ve
giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap
ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme
bağlama işlerini yapmakla görevlidir….Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve
kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır. Bu hüküm dikkate alındığında
Sayıştay’ın, denetim yapma ve yargılama olmak üzere iki ana fonksiyonunun bulunduğu
görülmektedir. Nitekim “sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak”
Sayıştay’ın yargısal görevini işaret etmektedir. Sayıştay, yargısal görevlerini yerine
getirirken; saymanların hesaplarını ve işlemlerini denetçiler eliyle incelemek ve denetim
sırasında ortaya çıkan yasaya aykırı durumlar için saymanları tazmine mahkum etmek olmak
üzere iki tür çalışma yapmaktadır. Sayıştay hem tazmini istenen durumu saptamakta hem de
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kendi saptadığı durumu yargılamaktadır. Anayasasının 160.maddesine göre; Sayıştay’ın kesin
hükümleri konusunda ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde ve bir
kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Ancak bu kararlar
dolayısıyla idarî yargı yoluna başvurulamaz.

13.4.Siyasi Denetim
Siyasal denetim, kamu yönetimleri açısından en önemli denetimlerin başında
gelmektedir. Demokratik toplumlarda halkı temsil eden kurumların siyasi organlarca
denetlenmesi demokrasinin iyi işlediğinin de göstergesidir.
Siyasi denetim, siyasi organların, kararların ve kişilerin üzerinde siyasal
kurumlar aracılığıyla hukuk kurallarına, temel amaç ve ilkelere uygunluk açısından
denetlenmesidir. Siyasal denetimi yapan, yasama meclisi ve yürütmeyi temsil eden
hükümettir. Yerel de ise belediye meclisleri, il genel meclisleri, belediye başkanları, muhtar
ve ihtiyar heyeti denetim yapar.

13.4.1.Yasama Organıca Yapılan Denetim
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN’a gore yapılan değişikler 6771 s. 2017 tarihli kanuna gore yeni durumlar:
MADDE 5- 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 87- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak,
değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek;
para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını
uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı
ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen
yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”
“MADDE 98- Türkiye Büyük Millet Meclisi; Meclis araştırması, genel görüşme, Meclis
soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Gensoru
denetimi kaldırılmıştır.
Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir.
Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.
Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 ncı
maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir.
Yazılı soru, yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin,
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.
Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve
kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.”
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13.4.3.Devlet Denetleme Kurulu, Teftiş Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulu

Cumhurbaşkanının doğrudan gerçekleştirdiği, bireysel nitelikli genel gözetim
ve denetim faaliyeti Anayasanın 104.maddesinde “…Anayasanın uygulanmasını, devlet
organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir” ifadesiyle belirtilmiştir. Uygulamada
Cumhurbaşkanı denetim faaliyetini büyük ölçüde Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK)
inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmakla yerine getirmektedir. Anayasa 108’e göre,
“İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve
geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet
Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve
sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta,
kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek
kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve
denetlemeleri yapar. Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev
alanı dışındadır. Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda
belirlenen nitelikteki kişiler arasından, Cumhurbaşkanınca atanır”
Cumhurbaşkanı denetim yetkisini Cumhurbaşkanlığına bağlı olan Yüksek
Denetleme Kurulu ve Cumhurbaşkanı Teftiş Kurulu aracılığıyla yerine getirmektedir.

13.5. İdari Denetim
İdari denetim; bizzat yönetimin kendisi tarafından yapılmakta olan denetim
türüdür. Aslında bu denetim yönetimin yürütme içinde yer alan organlar tarafından, yönetsel
hukuki sonuçlar doğuracak şekilde yönetsel usullere göre denetlenmesidir. Hiyerarşik denetim
ve vesayet denetimi olmak üzere ikiye ayrılmış olan idari denetimin etkin olarak
gerçekleştirilebilmesi için taşıması gereken ilkeler ise şöyledir. Bir kamu kuruluşu, kendi
kendini denetleyebileceği (hiyerarşik denetim) gibi, kendi dışındaki başka bir kamu kurumu
tarafından da denetlenebilir (vesayet denetimi). Vesayet denetimi bir dış denetim türü olarak
sayılmakta olup bu denetim türü, idarenin içerisinde yer alan bakanlık gibi bir merkezi
yönetim kuruluşunun yerel yönetim birimini- bakanlığın yerinden yönetim kuruluşlarını- veya
vali gibi bir kişi tarafından, yerinden yönetim birimini denetlemesi- denetleyerek yerine
getirilmektedir.
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13.5.1.Hiyerarşik Denetim
Kamu kurumları, görev ve yetkileri açısından ast-üst şeklinde hiyerarşik bir
yapılanmaya sahiptir.
İşte böyle bir yapılanmada üst konumundaki personelin ast
konumundaki personeli denetlemesine hiyerarşik denetim denir. Hiyerarşik denetim, dikey
örgütlenme türlerinde görülür ve her bir kurum bir hiyerarşik üstünün vesayeti altındadır.
Hiyerarşik denetim yetkisi genel bir yetki olup, kurumlar arasındaki hiyerarşik örgütlenmenin
doğal sonucu olarak özel bir düzenlemeye gerek duyulmadan doğrudan kullanılır. Üstlerin
astlar üzerindeki hiyerarşik denetiminin kişiler üzerinde ve işlemler üzerinde olmak üzere iki
türü mevcuttur. Astın eylemleri, işlemleri üzerinde kontrol ve komuta merkezi gibi işlev
görür. Hiyerarşik denetim bir nevi yerindelik denetimidir. Üstlerin, astı olan kişiler üzerinde;
atama, sicil verme, yükseltme, disiplin cezası uygulama ve hizmet yerini değiştirme gibi
yetkileri bulunurken; yine ast konumundaki kişilerin işlemleri üzerinde de hukuka uygunluk,
yerindelik, verimlilik, tutumluluk ve etkinlik açılarından açık bir yasal düzenleme
gerektirmeyen genel bir denetleme yetkisi söz konusudur. Üstler, astların işlemleri üzerindeki
yetkilerini; bu işlemleri onaylamak, uygulamasını geciktirmek ya da iptal etmek suretiyle
kullanır.

13.5.2.Vesayet Denetimi
Vesayet denetimi, yerinden yönetim kuruluşları üzerinde ve yasaların
öngördüğü çerçeve içerisinde merkezi yönetim tarafından denetlenmesidir. Vesayet
denetimindeki amaç, idarenin bütünlüğünün sağlanması, yani yönetimin bir bütün hâlinde
uyumlu çalışmasının temin edilmesidir. Vesayet denetimi istisnai bir yetkidir. Yetkinin hangi
vesayet makamı tarafından ve nasıl kullanılacağına dair açık yasal hüküm bulunmalıdır.
Vesayet denetimi için yasal bir alt yapı ve uygunluk olmalıdır. Yasalarla belirtilmeyen
durumlarda vesayet denetimi söz konusu değildir. Vesayet denetimi için iki kurumun varlığı
gerekir. Merkezi yönetim, yerel yönetim gibi iki farklı kurum olması gerekir. Vesayet
denetimiyle ayrıca yasaların çizdiği çerçevenin dışına çıkılamaz. Yasanın sınırlarından
kalınması gerekir. Hiyerarşik denetim yerindelik denetimini ifade ederken, idari vesayet
hukuka uygunluk denetimi yapar.
Anayasanın 127/5 maddesinde vesayet denetimini anayasal bir kurum olarak
düzenlemiş ve vesayet denetiminin hangi amaçlarla yapılacağını açıkça belirtmiştir. Bu
maddeye göre merkezi idare; mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin
bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum
yararının korunması mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla kanunda belirtilen
esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir. Burada yetkinin istisnai olarak
düzenlendiği ve ancak kanunda belirtilen makamlar tarafından yine kanunla belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde kullanılabileceğidir. Hiyerarşik denetimden farklı olarak vesayet
denetimini yerine getiren kişi ya da organlar, vesayet denetimi yapacakları kişi ya da
organlara emir ya da talimat veremezler; onların yerine geçerek karar alamazlar. Yerel
yönetim kuruluşlarının işlemlerini ya işlem yapılmadan önce ya da işlem yapıldıktan sonra
onaylama, işlemleri bozma, işlemlerin uygulamasını geciktirme, düzeltme, iade etme ve idari
yargıya başvurma şeklinde yerine getirirler.
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13.6. Yargısal Denetim
Buradaki yargıdan kast edilen idari yargılamadır. İdari yargı mekanizmasının
alt mahkemeden üst mahkemeye kadar olan mahkemeler kısaca işlenecektir. Adli yargı
çalışmanın dışında olması nedeniyle işlenmeyecektir.

13.6.1.Yargısal Denetimin Özellikleri
Kamu yönetiminin her türlü eylem ve işleminin bağımsız yargı organları
tarafından denetlenmesine yargı denetimi denir. Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak
yönetimin yargı tarafından denetlenmesi, demokratik hukuk devletinde kamu yönetiminin
hukuka bağlı olmasını sağlar. Ülkemizde idarenin yargısal denetimi Anayasanın 125.
maddesi ile teminat altına alınmıştır. Yargı denetiminin amacı: İdarenin faaliyetini yürütürken
hukuk kurallarına bağlı olmasını sağlamak, idarenin faaliyetini yürütürken vatandaşların
haklarını zedelemesini engellemek, vatandaş haklarını idareye karşı korumaktır.
İdarenin faaliyetlerini yaparken hukuka aykırı olarak vatandaşın haklarını
olumsuz olarak etkilemesi nedeniyle vatandaşlar bağımsız yargı organlarına başvurur ve bu
yolla yargı denetimini harekete geçirirler. Yargısal denetim, bir hukuka uygunluk denetimi
olup yerindelik denetimi değildir. Yani idari eylem ve işlem niteliğinde bir karar
verilemeyeceği gibi idarenin takdir yetkisini ortadan kaldıracak bir yargı kararı da verilemez.
İdari yargıda iptal davası ve tam yargı davası olmak üzere iki dava türü vardır.
İdari işlemlerin hukuka aykırı oldukları iddiası ile iptal edilmeleri istemi ile açılan idari
davalara iptal davası denir. İptal davası, menfaati ihlal edilenler tarafından açılabilir. İşlemin
iptalini amaçlar. Tam yargı davası ise idarenin eylem ve işlemleri nedeniyle zarara
uğrayanların bu zararların tazmin edilmesi amacıyla açtıkları davalardır.

13.6.2.İdari Yargı Kuruluşları
1982 yılında yönetsel yargı alanında yapılan düzenleme ile ilk derece ”idare
mahkemeleri” ve “vergi mahkemeleri” kurulmuş, Danıştay genel görevli mahkeme olmaktan
çıkarılmış, özel görevli ilk ve son derece mahkemesi olarak görev yapan ve ilk derece
mahkemelerinin kararlarını temyiz yoluyla inceleyen yüksek mahkeme haline getirilmiştir. İlk
derece mahkemelerinin bazı kararlarını itiraz yoluyla incelemek üzere de Bölge İdare
Mahkemeleri (BİM) oluşturulmuştur.
Yönetsel yargının ülkemizdeki tarihsel gelişimine bakıldığında, yönetimin
yargısal denetiminin önceleri yönetsel kuruluşlar eliyle yapıldığı ancak giderek bu kuruluşlara
özerklik tanındığı ve yönetimden ayrılarak “tam” yargısal kuruluş durumuna getirildikleri
görülmektedir.

13.6.2.1.Danıştay
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Danıştay, 19.yüzyılın ilk yıllarında başlayan ıslahat ve yenileşme
hareketlerinin en önemlilerinden biri olarak 1868 yılında “Şurayı Devlet” adıyla kurulmuştur.
Danıştay, hem yargısal hem de yönetsel görevleri bulunan bir yüksek mahkemedir.
Anayasanın 155.maddesinde ve 2575 Sayılı Kanunun 23. maddesinde
belirtildiği üzere Danıştay; idare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlara ve
ilk derece mahkemesi olarak, Danıştay da görülen davalarla ilgili kararlara karşı olan temyiz
istemlerini inceler ve karara bağlar. Kanunda yazılı idari davaları ilk ve son derece
mahkemesi olarak karara bağlar. Kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüşünü bildirir. Tüzük
tasarılarını inceler kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında
düşüncesini bildirir. Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen işler hakkında görüşünü bildirir
ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapar.
Danıştay, düzenleyici nitelikteki Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılacak
davalarda ilk derece görevli mahkeme olduğu için ve bu kararlara dayanılarak yapılan
işlemlere karşı açılan davalarda temyiz yeri olduğu için Bakanlar Kurulu kararlarının
denetiminde de etkin bir rol üstlenmektedir.

13.6.2.2.Askeri Yüksek İdari Mahkemesi
Anayasanın 145.maddesi uyarınca Askeri yargı; askeri mahkemeler ve disiplin
mahkemeleri tarafından yürütülmektedir. Bu mahkemeler, asker kişilerin; askeri olan
suçlarıyla, bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde ya da askerlik hizmet ve
görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidir. Yine Anayasada
yer alan 157.maddeye göre AYİM, yönetsel yargı alanında yer alan ikinci yüksek
mahkemedir ve 1971 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle kurulmuştur. AYİM, askeri
olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa da asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin
yönetsel işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklarının yargı denetimini yapan ilk ve son
derece mahkemesidir.
13.6.2.3.İdare ve Vergi Mahkemeleri
İdare ve vergi mahkemeleri yönetsel yargı alanında yer alan ilk derece
mahkemesi olarak belirlenmiştir. 2576 sayılı kanunun 5.maddesine göre idare mahkemeleri;
vergi mahkemelerinin ve ilk derece yargı yeri olarak Danıştay’ın görev alanına giren konular
dışındaki iptal davalarını, tam yargı davalarını çözümlemektedir. İdare mahkemeleri ayrıca
genel hizmetlerin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan
uyuşmazlıklara ilişkin davaları ve diğer kanunlarla verilen işleri de çözümlemektedir. Aynı
Kanun 6.maddesine göre vergi mahkemeleri; genel bütçeye, il özel idarelerine, belediyelere
ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümlülükleriyle bunların zam ve
cezaları ile tarifelere ilişkin davalara 6183 Sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun”un uygulanmasına ilişkin davalara ve diğer kanunlarla verilen işlere
bakmakla görevlidir.

13.6.2.4.Bölge İdare Mahkemeleri
2576 sayılı kanunun 2.maddesine göre Bölge İdare Mahkemeleri’nin (BİM)
oluşumu, bölgelerin coğrafi durumuna göre İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlıklarının görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından kurulmakta, yargı çerçeveleri
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belirlenmektedir. Aynı kanunun 8.maddesine göre BİM’ler; kendi yargı çevresindeki idare ve
vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlara yapılan itirazları incelenmekte ve kesin
karara bağlamaktadır. Ayrıca yargı çevresi içinde yer alan idare ve vergi mahkemeleri
arasında çıkan görev ve uyuşmazlıkları kesin karara bağlamakta, diğer kanunlarla kendisine
verilen görevleri de yerine getirmektedir.

13.7. Ombudsman Denetimi
Özde bir denetim kurumu olarak ortaya çıkan Ombudsman bir yerde diğer
denetim ortamlarının yetersiz kaldığı, tıkandığı noktada bireyle devlet arasında her iki taraf
içinde hoşnutlukla kabullenebilir çözümler üretme imkanı sağlar. İngiltere’de yönetim için
halk komiseri, Fransa’da arabulucu, Kanada’da yurttaş koruyucusu, İtalya’da sivil haklar
savunucusu, Avusturya’da halk avukatı, Polonya’da sivil haklar savunucusu olarak görülür ve
tanımlanır. (Avşar, 2002: 65)
İdarenin karşısından halkı korumayı amaçlayan Ombudsmanlık, vatandaşla
idare arasındaki sorunları çözmeye yardımcı olup, bir nevi arabulucudur. Ombudsman
denetimi idarenin hatalarına karşı vatandaşlara destek olmaya çalışır. Parlamentodan güç alan,
yönetimi denetleme yetkisine sahip, geniş bir bağımsızlık içinde, aşırı formalitelere bağlı
olmadan vatandaşların korunması için çalışan Ombudsmanın, yargı denetiminin yerleşmediği,
parlamenter rejimin uygulandığı ülkelerde geliştiği görülmektedir. Ombudsman birey olarak
dürüstlüğü ve saygınlığı temsil etmektedir. Kamu yönetimi denetlemek üzere yasama organı
tarafından görevlendirilen bağımsız kamu denetçisine ombudsman denir.
Ombudsman tarafsız ve bağımsız olup bazı ülkelerde yasama organına bağlı
olarak çalışır. İsveç’te ortaya çıkmış olup, İskandinav ve Anglo-Sakson ülkelerinde yaygın
olarak uygulanmaktadır. Ombudsman, vatandaşların kamu yönetimi hakkındaki şikâyetlerini
alır, inceler ve sonucunda idarenin şikâyet konusundaki uygulamasını değerlendirir. Bu
değerlendirme idarenin aksayan, kötü işleyen yanları ile yetersiz kaldığı konuları ve bunlar
için kamu denetçisinin önermiş olduğu çözüm yollarını içerir. Bu kararların bağlayıcılığı
yoktur, tavsiye niteliğindedir.
Kamu denetçileri, parlamentoya yıllık bir çalışma raporu sunarak faaliyetlerini
ve elde ettiği sonuçları ortaya koyar. 6238 s. Kanunla kurulmuş ve amacı olarak, “kamu
hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle,
idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet
anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve
önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunu oluşturmaktır”. Kurum, idarenin
işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve
davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk
yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. Ancak;
a) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar
ve emirler,
b) Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,
c) Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar,
ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri,
Kurumun görev alanı dışındadır.
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Başdenetçilik; Başdenetçi ve denetçilerden oluşur. Başdenetçinin görevleri
şunlardır: Kuruma gelen şikâyetleri incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak,
Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri hazırlamak, yıllık raporu hazırlamak, yıllık
raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak, raporları kamuoyuna
duyurmak gibi görevler sayılmıştır. Denetçilerin görevleri ise bahse konu edilen kanunda
verilen görevlerin yapılmasında Başdenetçiye yardımcı olmak ve Baş denetçi tarafından
verilen görevleri yapmak.

13.8. Kamuoyu ve Halk Denetimi
Bu denetim türü daha çok demokratik ülkelerde görülen bir denetim türüdür.
Seçimler de bir nevi demokratik denetimdir. Burada seçmenleri ve vatandaşları denetim
yetkisine sahip yapma amacı vardır. Vatandaşlar yılın belli zamanları ya da daha sıklıklı
temsilcileri denetleyebilmektedir.
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Uygulamalar
İdari denetim
Siyasi denetim
Yargısal denetim
Ombudsman denetimi
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Uygulama Soruları
İdari denetim işleyiş süreci nasıldır?
Siyasi ve yargısal denetim farkı nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, denetim ve denetim türleri işlenmiştir. Günümüzde kamu
yönetiminin bu kadar genişlemesi nedeniyle denetim de bir o kadar önemli hale gelmiştir.
Yeni teknoloji ve elemanlarla denetim de sıklaştırılmaktadır.
Denetim türleri de bu bölümde işlendi. Yargısal, siyasi ve idari denetim
türlerine vugu yapıldı. Yine son yıllarda Türk hukuk mevzuatında da yerini alan kamu
denetçiliği ombudsmanlık başlığı altında inceleme imkanı bulmuştur. Bu denetim türlerinin
arasındaki ilişkiden benzerlikleri ve farklılıklarına vurgu yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
Soru 1) Aşağıdaki denetim türlerinden hangisi denetim ilkelerinden değildir?
a)

Bağımsızlık

b)

Nesnellik

c)

Dürüstlük

d)

Hakkaniyet

Soru 2) İç denetimi kim yapar?
a)

İç İşleri Bakanlığı

b)

Cumhurbaşkanı yardımcısı

c)

Kurumun içindeki denetçiler yapar

d)

Adalet Bakanlığı

Soru 3) Yerindenlik denetimin kim yapar?
a)

Üst amir alt çalışana karşı bu denetimi yapabilir

b)

Vali belediye başkanına karşı yapabilir

c)

İç işleri bakanı il genel meclisine karşı yapabilir

d)

Cumhurbaşkanı köy muhtarlarına karşı yapabilir

Soru 4)
ast üstün yerine geçerek işlem yapabilir mi? Doğru ya da yanlış olarak
cevaplayınız?
a) evet yapabilir
b) hayır yapamaz
Soru 5)
Müşterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan, serbest meslek sahibi
olarak kendi adına çalışan ya da bir denetim kurumuna bağlı olarak faaliyet gösteren denetçi
ya da denetçiler tarafından kurumun talebiyle, ücret karşılığı ve meslek erbabı tarafından
yapılan ve bir denetim sözleşmesi çerçevesinde yapılır? Bu denetim türüne ne ad verilir?
a) siyasi denetim
b) bağımsız denetim
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c) yerinden denetim
d) iç denetim

Soru 6) kamuoyu denetimi ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?
a) daha çok demokratik ülkelerde görülür
b) seçimler de kamuoyu denetimidir
c) müfettişler de halk adına denetim yaptığı için onların denetimi de kamuoyu
denetimidir
d) yılın belli zamanlarında bu denetim gerçekleşir

Soru 7) Baş denetçi için hangisi söylenemez?
a) inceleme yapmak
b) araştırma yapmak
c) idareye önerilerde bulunmak
d) Cumhurbaşkanından talimatla hareket eder

Soru 8) TSK’nın sırf askeri nitelikli kararlarını başdenetçi denetleyemez D/Y
işaretleyiniz?
a) doğru
b) yanlış

Soru 9) baş denetçinin verdiği kararların bağlayıcılığı
……………………………………………………….niteliğindedir?

yoktur

sadece

Soru 10) faaliyet raporu için hangisi yanlıştır ?
a) kanunun uygulanması için yıllık rapor hazırlamak
b) özel durumlarda yıllık raporu beklemeden özel rapor hazırlamak
c) meclis başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek
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d) bu rapor sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)a, 4) b, 5) b, 6)c ,7)d ,8)a ,9) tavsiye 10)c
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14. KAMU YÖNETİMİ VE SOSYAL HİZMETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.

Kamu Yönetimi Değişirken, Sosyal Hizmetlerin Konumu Nedir?
14.2. Yeni Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet
14.3. Son Dönem Merkezi Yönetim Uygulamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kamu Yönetimi Nasıl Değişmektedir, Neden Değişim İstenmektedir?
Yeni Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet Arasında Ne Tür Bir Bağ Vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Kamu Yönetimi Değişirken, Kamu
yönetimindeki
Kitaptan
Sosyal Hizmetleri Konumu değişim öğrenilecektir. Bu ilgili bölüm, Powerpoint,
Nedir?
değişimle sosyal hizmet video
arasındaki bağ inecelenektir.
Konu

Kazanım

Yeni Kamu Yönetimi ve Yen kamu yönetimi ile
Kitaptan
Sosyal Hizmet
sosyal hizmet arasında var ilgili bölüm, Powerpoint,
olan etkileşim ve iletişim video
gündeme
getirilecektir.
Sosyal hizmetin bu değişimle
yaşadığı
yeni
durum
tartışılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Yeni Kamu Yönetimi
Sosyal Hizmet
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Giriş
Bu bölümde daha çok ilk bölümlerde incelenen kamu yönetimindeki değişim
incelenecektir. Bu değişimin özellikle sosyal hizmet üzerindeki etkisi üzerinde durulacaktır.
Yeni kamu yönetimi olarak adlandırılan bu süreçte kamu nitelikli sosyal hizmetlerin aldığı
yeni konum ve durumlar analiz edilecektir.
Kamu yönetimi sürecinde merkezi yönetim ve yerel yönetim aynı şekilde
etkilenmemektedir. Yerel yönetimlere vurgu bu süreçte daha fazla artmaktadır. Bunun
yanında dünyanın birçok ülkesinde yeni kamu yönetimi ile birlikte sosyal hizmetlerde bir
daralma yaşanırken, Türkiye’de aksi bir durum söz konusudur. Bu açıdan kamu yönetimi ile
sosyal hizmet arasındaki bağlantıyı incelemek özel önem arz etmektedir.
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14.1. Kamu Yönetimi Değişirken, Sosyal Hizmetleri Konumu Nedir?

Modern devlet meşruluk sorununu ve vatandaşların bağlılığını refah
uygulamaları ile sağlamıştır. Bu anlamıyla toplum sözleşmesidir. Günümüzde ise terk
edilmeye çalışılan bu uygulamaların ve hakların geriye doğru çekilmesi ve bunlardan
vazgeçilmesi biraz da bu yüzden toplumdan destek görmezken, diğer taraftan güçlü
dirençlerle karşılaşmaktadır.

Refah uygulamaları bireyi ve toplumu rahatlatan ve güven

sağlayan uygulamalar olarak kabul görmüştür. Bireyi diğer bireylerin ve toplumların
insiyatifine bırakmayan refah devleti bu boyutuyla güven sağladı, bununla birlikte birçok
eleştirilere de konu edildi. Birey, aile ve topluma yönelik ciddi zararları da olduğu gereksiyle
özellikle liberaller ve muhafazakârlar tarafından eleştirilere muhatap oldu. Dikey
dayanışmanın, ailevi ve toplumsal ilişkileri zedelediği ve toplumun geleneksel değerlerini
söndürdüğü ifade edildi.
Refah devleti en genel anlamı ile toplumsal refahı sağlayanın devlet olduğunun
kabulüne dayanır. Burada devlet en temel hizmet sağlayan birimdir. Sosyal refahın
sağlanması amacıyla ekonomik ve sosyal olarak devlet müdahalede bulunur.
Refah devletinin ortaya çıkmasından önce “gece bekçisi” devlet, “jandarma”
devlet, “seyirci” devlet tanımları ve uygulamaları klasik liberal uygulamalarla temel sosyal ve
ekonomik alana müdahil olmamıştır. Devletin gerek merkezi yönetimleri gerekse yerel
yönetimleri ile sosyal sorumluluk almadığı bu anlayışta yönetimler, daha çok sınır güvenliği,
adalet, temel alt yapı hizmetleri ile sınırlı hizmetleri sunmuştur. 19. ve 20. yüzyıl içinde
devletin görevlerini ve dolayısıyla devlet, toplum ve birey ilişkilerini büyük oradan klasik
liberalizm belirlemiştir. Bu liberalizm türünde, devletin klasik anlamı ile güvenliği, adaleti,
kısmen eğitimi ve ülke savunmasını sağlaması gereğinden hareketle mümkün oldukça
devletin sosyal hayata müdahale etmemesi üzerinde durulur. Ekonomik ve sosyal alanda
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piyasanın kendi kendini düzenleyebileceği gerekçesiyle toplumsal ve ekonomik alanlar
piyasanın insiyatifine bırakılmıştır.
İkinci Dünya Savaşından hemen önce yaşayan ekonomik krizin etkisi ile bu
klasik liberalizm dönemi eleştirilere konu edilmiştir. Toplumsal desteği de kalmayan bu
dönem özellikle savaş koşulları ile birlikte terk edilmiştir. Artık devletin toplumsal duruma ve
eşitsizliklere müdahil olması gereği, ekonomik ve toplumsal yaşama toplum lehinde şekil
verme gereği kendini iyiden iyiye hissettirmişti. Bu yeni duruma yol açan süreç yeni bir
devlet tipi olarak ortaya çıktı. Bu da refah devletidir.
Liberal düşüncenin tersine ekonomik ve sosyal yaşamın toplumsal ihtiyaçlar
çerçevesinde örgütlenmesi gerektiği ve devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahalesi de bu
anlamda mümkün olmuştur. Polanyi’nin (Polanyi, 2011) de belirttiği gibi toplum ekonomi
için değil, ekonomi toplum için düşünülmeye başlandı. Toplumsal destek görülünce refah
uygulamaları daha da kolaylaşmış oldu. Bu dönemde devletin de müdahalesi ile devletin
sosyal görevlerinde artış olmuş, bunun sonucu olarak devletin rol ve kapasitesi genişlemiştir.
Böylece bu yüzyıl, tarihsel olarak devletin yapısal ve işlevsel açıdan değişim ve dönüşümüne
tanıklık ettiği yüzyıl olmuştur. Bu yıllarda devletin kamusal sorumluluğu artmış, kurumları
büyümüş ve sosyal nitelikli hizmetlerde gözle görülür artışlar olmuştur. İkinci Dünya Savaşı
sonrası Avrupa’nın yeniden inşası ve sosyal boyutuyla toplumun tekrar ayağa kalkması gereği
ve buna benzer nedenlerden dolayı refah uygulamalarında kamu yönetimleri önemli roller
üstlenmiştir. Bu kamu uygulamaları, devletlerin tarihsel gerçeklerine göre bazen merkezi
yönetimlerin ağırlığında bazen de yerel yönetimlerin baskın rollerinde yerine getirildi.
Refah devleti ekonomiye yoğun bir şekilde müdahale etmesiyle tanınır. Bu
ekonomik müdahale ile sosyal sorunlara çözüm bulmaya çalışır. Artan refahın dağıtım
kanalları ile topluma yansıtılması hedeflenir. Özellikle eğitim, sağlık, sosyal güvenlik,
emeklilik, konut, istihdam ve sosyal hizmetleri içerecek şekilde devlet müdahalesi yapılmıştır.
Devlet müdahale ederken, piyasanın serbest bir şekilde işlemesi ya da özel mülkiyeti kaldırıp
bunu kamu mülkiyetine geçirme gibi bir uygulama yapılmamıştır. Refah uygulamaları, piyasa
düzeninde uygulama alanı bulan ama piyasanın kendi kendini düzenlemesi ve yönetmesine de
sınırlar koyan bir süreci ifade eder. Piyasayı düzenleyen ve geliri yeniden dağıtma özellikleri
ile refah devletleri uygulama alanı bulmuştur. (Koray, 2005 ve Göze, 1995).
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Refah devletinin en belirgin özelliği devletin kurumları ile sosyal ve ekonomik
hayata müdahale etmesi olmuştur. Bu durum kamu bütçelerini zorlayana kadar devam etmiştir
(Kettl, 1998). Böylece devlet sosyo-ekonomik hayatta önemli bir aktör olarak yerini almıştır.
“Baba devlet”, “hizmet devleti” “refah devleti” gibi kavramlarla ifade edilen bu dönem kamu
yönetimleri için önemli sosyal sorumlulukların olduğu bir dönemdir. Konumuz açısında
özellikle refah devleti uygulama örnekleri önem kazanmaktadır. Çünkü bu dönemde temel
aktör olarak kamu yönetimleri sisteme dahil olmuştur. Devletin gerek merkezi yönetimleri
gerekse yerel yönetimleri açısından refah uygulamaları döneminde sosyal yardım ve sosyal
hizmet uygulamalarının toplumsallaştığı ve kitlelere yayıldığı kadar hiç bir dönem ve tarihsel
süreçte bu durum yaşanmamıştır denilebilir.
Devletin sosyal sorunlarının çözümünde aktif olması büyük oranda ilk defa
sanayi dönemine denk gelmiştir. İlk önceleri emek ve sermaye ilişkisini düzenleme ve büyük
oranda emeği kontrol altında tutmak amaçlanmışken, İkinci Dünya Savaşından sonra devlet
temel refah sağlayıcı olmuştur. Devletin bu yıllarda sağladığı hizmetler, hem bu hizmetlerin
sistematik olması hem de kapsam alanı olarak diğer dönemlerle kıyaslanmayacak bir niteliğe
sahip olmasıyla daha fazla dikkat çeker. Bu yıllarda geleneksel sosyal hizmet sağlayıcısı olan
kurumlarla kıyaslandığına -aile, sivil toplum ve piyasa- bunlarla karşılaştırılmayacak kadar
sosyal nitelikli uygulamalar içinde olmuştur. Yine refah uygulamalarında kamu kaynakları
toplum refahını sağlama ve kamu kaynaklarını topluma yayma hedefine yönelmiştir.
Önceleri işçi sınıfının haklarını genişletme ve koruma amacıyla ortaya çıkan bu
uygumlalar zamanla tüm sosyal sorunları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 4 Ekonomik
yapının iyileşmesi, yokluğun ve krizlerin bitmesiyle refah uygulamaları kapsamını
arttırmıştır. Artan refah ve ekonomik iyileşme de toplumsal refahı desteklemeyi
kolaylaştırmıştır.
Refah devleti uygulamaları merkezi yönetimlere önemli rol ve görevler
verirken, yerel yönetimlerde bu uygulamalarda gittikçe ön plana çıkmıştır. Özellikle İngiltere
ve İskandinav ülkelerinde bu durum daha gerçektir. Daha çok merkezi yönetimi aktör yapan
bu süreç, yerel yönetimlerin de sosyal nitelikli uygulamalarının önünün açılmasına ön ayak
olmuştur. Bundan dolayı da bu dönem kamu yönetimleri için önemli bir tecrübe olarak
Devletin zaman içerisinde görev ve sorumlulukları artmış, devlet birçok mal ve hizmet üretimine girişmiştir.
Refah uygulamaları devlet hizmetleri olarak birçok ülkede kendini hissettirmiştir. İstihdam, kalkınma,
yoksulluğu azaltmak, enflasyonla mücadele ve sosyal sorunlarla mücadele etme gereği duyulmuştur. Bu durum
devletin küçültülmesi gereğinin uygulamaya geçildiği 1980 tarihine kadar devam etmiştir.
4
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önümüzde durmaktadır. Refah devleti uygulamaları ile sosyal uygulama sepeti genişlemiş,
yerel yönetimler de refahın uygulanmasında temel bir birim olmuştur. Birçok ülkede zaten
adem-i merkeziyetçi geleneksel olarak refah uygulamaları vardı (Ersöz; 2004: 31).
1973 dönemi sonrasında başlayan kriz, devletleri sosyal sorumluluk alanından
çekilmeye zorlamış, liberallerin de bu dönemden sonra iktidara gelmesiyle süreç hızlanmıştır.
Günümüzde ise ne eski klasik dönemdeki gibi devletin “sorumsuz” olduğu bir gerçeklik ne
de “refah”ın temel olarak devlet tarafından sunulduğu bir örnek geçerlilik kazanmaktadır.
Yine günümüzde refah karması olarak tanımlanan merkezi yönetimlerin yanında yerel
yönetimlerin de sosyal sorumlulukta aktif olduğu, bunların yanında sivil toplum ve özel
sektörün sosyal alana temel aktör olarak girdiği bir gerçeklikten bahsetmekteyiz.
Ayrıca refah uygulamasında ya da sosyal sorumluluklar açısından hem kamu
yönetimlerinin hem de diğer kurumsal yapıların geçiş döneminde olduğu görülmektedir. Bu
sürecin her ne kadar yeni liberal dönem olduğu söylense de bu klasik liberallerin
uygulamaları ile kıyaslanabilecek bir süreç değildir. En azından bazı ülkeler açısından bu
durum daha bir gerçek durmaktadır. Refah devletleri sosyal demokrat modelde olmasına
rağmen, Rosanvallon, refah devleti ile sosyal demokrat krizinin kol kola ilerlediğini
belirterek, bunun nedenini de sosyal demokratların refah uygulamalarını aşırı devletçi bir
dayanışma anlayışı içine hapsetmeleri çerçevesinde görür (Rosanvallon, 2004: 11).
Yine bu değişimin ve geçiş sürecinin tep bir gerçeklik olarak her yerde aynı
şekilde sonuçlandığı kabul etmek yanılmasa olur. Çünkü her ülkenin ve her toplumun farklı
deneyimleri ve uygulamaları ortaya çıkmaktadır.

Budan dolayı da her ülkenin tarihsel

tecrübesi yanında günümüzde karşılaştığı gerçekliği de ayrı ayrı incelemek önem
kazanmaktadır. Türkiye tecrübesi de bu anlamda önemlidir. Türkiye’nin tarihsel tecrübesi
yanında, günümüz uygulaması ile diğer birçok ülkeden farklılık göstermektedir.
Sosyal politika uygulamalarının kamu yönetimleri arasında paylaşılması bazı
tarihsel ve güncel kriterlere göre belirlenir. Yerel yönetimlerin de sosyal uygulamalarda
politika üretme ve uygulaması, yerel yönetimlerin etkinliğine, ülkenin sosyal politika
uygulamada yerel yönetimlerine verdiği role, sosyal politika alanında yaşanan değişimlere,
yerel yönetimlerin kamu yönetimleri içindeki konumlarına, merkez-yerel ilişkilerine bağlı
(Ersöz, 2004) olmanın yanında diğer birçok etkene bağlı olarak değişebilmektedir.
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Türkiye’nin küreselleşmeden nasıl etkilediği başka bir çalışmanın konusu
olabilir. Lakin bu süreçte, gerek merkezi yönetimleri gerekse yerel yönetimleri ile kamu
yönetimin etkinliğinin azalmadığını bilakis arttığını söylemek abartı olmaz. Çalışmanın daha
sonraki kısımlarında görülebileceği gibi sosyal alanda yeni birçok düzenleme gündeme
gelmekte ve uygulama imkânı bulmaktadır. Hem kamu yönetimleri hem de sivil toplum ve
özel sektörün sosyal hizmetler ve sosyal yardım konularında sürekli artan bir etkinliği
görülmektedir. Dolayısıyla devletin sosyal refahı terk etmesi gerektiği yönündeki tüm
baskılara rağmen Türkiye’de devlet sosyal uygulamalardan çekilmeyip bilakis bunu
arttırmıştır. Aynı şekilde Türkiye’de diğer kurumların faaliyetini genişlettiği gözden
kaçmamaktadır. En başta sivil toplum ve özel sektör ve enformel sektör sosyal alanda
faaliyetini sürdürmektedir.
Merkezi yönetimlerin birçok hizmeti uygulamaya koymaları, eskiden
gerçekleştirilmeyen birçok hizmet alanı bugün kamu yönetimlerinin yetki alanında
görülmektedir. Bunda biraz da sosyal hizmetler konusunda ciddi bir boşluk, ihtiyaç ve seçmen
baskısının olması yanında sivil toplum ve özel sektörün de yeterince sosyal sorumluluk
almamasının getirdiği sonuçlar vardır.
Özellikle yerel yönetimlerin sosyal hizmetlerde önemli aktör olduğu
görülmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışında yerel yönetimlere önemli görevler
verilmektedir. Yerel yönetimlerin halka yakın olmaları nedeniyle kamusal nitelikli hizmetleri
daha iyi, etkin ve verimli sunacakları kabul edilmiştir. Bununla birlikte yerel yönetimlerin
yeni liberalleşme, yani piyasalaşma, özelleştirme gibi uygulamalara giden yolda ara istasyon
olarak değerlendirildiği yüksek sesle ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu süreçte yerel
yönetimlerin, sürece yeni liberal politikanın uygulanmasında aracı rolü ile katkı sunduğu
belirterek eleştirmektedirler.
Gerçekten dünyanın birçok yerinde kamu hizmetleri önce yerel yönetimlere
ardından özel sektöre ya da aracı kurumlara devredilmektedir. Böylece kamu hizmetleri özel
sektöre ve sivil topluma devredilirken, yerel yönetimlerde bu süreci kolaylaştıran bir unsur
olarak görülmektedir.
Bununla birlikte yönetim mantığı, yaşadığımız çağda tek boyutlu bir yaklaşım
yerine toplumsallaşma, yerelleşme ve özerkleşme dinamiklerinin birlikte devreye sokulduğu
bir dönem olmasıyla açığa çıkmaktadır. Böylece yeni liberal dönemde büyük ekipmanlarla,
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büyük yönetimlerin bürokratik yapılarının rasyonalize edilmesi ve bu yükten kurtarılması
gerektiği kabul görerek, yönetimi sadeleştirme ve iyileştirme yapılması gerektiği belirtilir.
Böylece kamu refah uygulamaları açısından olaya yaklaştığımızda, refah uygulamaları
geçmişte merkezi idare tarafından yerine getirilirken, bu bürokrasiden kaçınma amacıyla yerel
yönetimlere aktarıldığı da görülmekte ve yerel yönetimler refahı sunmada önemli aktörler
olmaktadır (John, 2001: 94).
Eşi vefat eden, dul kadına, yönelik uygulama ile kadınların mağduriyetini az da
olsa giderme amaçlanmaktadır. Burada esas unsur kadının kocasının ölmüş olması ve kadının
sonradan evlenmemiş olmasıdır. Mevzuatın kapsamına girmek için;
-Eşi vefat ettiği için dul kalan ve ölen eş adına en az 1800 gün primi
bildirilmemiş veya 4/a kapsamında (SSK) sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma
süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün prim ödemesi bulunmadığı
için eşinden dolayı ölüm aylığı alamayan dul kadınlar,
-Muhtaç

durumda

bulunmak

(geliri

250

TL’nin

altında

olmak)

-Sigortalı bir işte çalışmamak veya kendi ya da anne-babası üzerinden aylık almamak ya da
aylık alıyor ise aylık miktarının muhtaçlık sınırı olan 250 TL’nin altında olmak, şartıyla iki
ayda bir 500 TL aylık almaya hak kazanacaklardır.
Bu durumdaki kişiler ayrıca doğrudan genel sağlık sigortalısı sayılacaklar ve
ilave prim ödemeksizin sağlık yardımlarını alacaktır. Diğer bir ifade ile aynı zamanda sağlık
güvencesine de kavuşmuş olacaktır. Bir başkası ile birlikte olduğu ya da evlendiği tespit
edilen kadının verilen nakit desteği kesilmektedir. Ayrıca gelir de nakit desteği sağlanan sınır
aşıldığında nakit desteği kesilmektedir.
2022 sayılı Kanun kapsamında 65 Yaş Aylığı alanlar bu desteği almak
isterlerse 65 yaş aylığı kesilecektir. 65 Yaş Aylığı alan kişilerin bu maaşın kesilmesi ve yerine
dul maaşı ödenmesi için yazılı başvuru yapmaları gerekmektedir.
Dul maaşı talep eden kadınlar aynı zamanda bir başka engelliye baktığı için
maaş alan kişi durumunda ise kendisine dul maaşı bağlanmayacaktır. Ancak dul maaşı
talebinde bulunan kişi engelli ise ve kendisinin bakımını üstlenen yakınına (gelini, kızı,
komşusu vS.) engelli bakım aylığı ödeniyor ise bu durum dul engelliye maaş bağlanmasına
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engel olmayacaktır. Yani engelli dul kadın, dul maaşı, buna bakan kişi ise engelliye bakım
maaşı alabilecektir.
Kadınlar dünyanın birçok yerinde toplum içinde dezavantajlı kesimi
oluşturmaktadır. Özellikle eşi vefat eden kadının daha fazla muhtaçlık içinde olduğu göz
önünde bulundurulursa, uygulamanın yeterli olmasa da çok büyük bir ihtiyacı karşıladığı göz
önünde bulundurulmalıdır.

14.2. Yeni Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet

Kamu yönetimi ve yeni kamu yönetimi daha önce tartışılmıştı. Burada kısaca
bu tartışmaları hatırlamakta fayda vardır.

Kamu yönetiminde “yeni kamu yönetimi” kavramı işletme yönetiminde
kullanılan kavram ve içeriğe uygun olarak işletme mantığının uygulanmasını ifade eder.
Yaklaşıma temel oluşturan görüşler ise;


Yöneticilerden ne beklendiği açıkça belirtilmeli ve

yöneticiler yetkinlik alanında tam sorumlu olmalıdır,


Yöneticilere verilen görevleri yerine getirmesi için idari

ve kaynak kullanımı için esneklik tanınmalı ve yöneticiler, bu kaynak
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kullanımında

yetkilendirilmelidir.

Yetkiler

de

doğrudan

sorumlulara

devredilmeli ve yöneticilere inisiyatif verilmelidir,


Yöneticiler

hem

kaynaktan

hem

de

bunların

kullanımlarından sorumlu olmalıdır,


Yurttaşlara hizmet sunumunda seçim hakkı olmalıdır,



Politika oluşturma görevleri ile doğrudan hizmet sunumu

ve hizmetleri düzenleme görevleri birbirinden ayrılmalıdır. (Yılmaz, 2001, 67)
Yeni kamu yönetimi, kamu yönetimlerinin aynı özel sektör ve piyasa gibi
koşullarda ve şartlarda çalışması ile işleyişini ifade eder. Özel sektörün çalışma esaslarından
olan kavramlardan etkinlik, verimlilik, kaynak kullanımı ve personel yönetimi vb. alanlarda
daha başarılı olduğu kabulünden hareket ederek, kamunun da aynı ilke ve standartlarla
çalışması gereği üzerinde durulur. Yeni kamu yönetiminde sadece özel sektör çalışmalarını
örnek alma yoktur, aynı zamanda kamunun küçültülmesi gereği de vardır. Özellikle
özelleştirmelerle bunun sağlanması hedeflenir.
Owen

ve

Schultze,

1930’lardaki

ekonomik

krizin

refah

devletini

oluşturduğunu, günümüzdeki refah devleti krizinin ise liberalizmi zorladığını ve liberalizmi
hakim unsur olarak ortaya çıkardığını belirtir. Böylece refah devleti uygulamalarında devletin
sorunları çözmedeki gücü benimsenmişken, günümüzde devletin bizatihi kendisi sorun olarak
düşünülmektedir. (Aktaran, Rasanvallon, 2004: 48, 51).
Bu liberal anlayışın kamu yönetimlerine etkisi de güçlü bir şekilde kendini
göstermekte, liberalizm de yeni kamu yönetimini açıklamada önemli oranda ideolojik
çerçeveyi belirlemektedir. Böylece kamu yönetimlerini değiştiren ve dönüştüren kavramların
başında liberalizm ve onun kavramsal içeriği gelmektedir.
Küreselleşme, teknolojik gelişme ve ulaşım imkânları yanında ideolojik ve
kültürel yaklaşımlar da kamu yönetimlerini ciddi değişim ve dönüşümlere uğratan
unsurlardandır. Bu gelişmeler büyük oranda kamu yönetimlerini yeni duruma uyarlanmaya
zorlamaktadır. Dolayısıyla kamu yönetiminin yapısı, örgütlenişi ve işleyişi de değişmektedir
(Kartal, 2011: 1). Bu duruma uyarlanma yeni kamu yönetimi anlayışı ile mümkün olmaktadır.
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Yeni kamu yönetimi kamuda verimliliği, yönetişimi, katılımcılığı, şeffaflığı
esas alan bir değişimi ifade eder. Bu değişime kamu işletmeciliği de (Public Management)
denilmektedir. (Eryılmaz, 1999). Kamunun hizmet sunan bir aygıt haline gelmesi durumu,
özellikle liberaller tarafından devletin hantallaştığı gerekçesi ile eleştirilmiştir. Ayrıca kamu
hizmet sunumu piyasaya müdahale olarak görülerek, bireyin de özgürlüğünü engellediği
düşüncesi ile devletin refah ve benzeri uygulamaları bu süreçte eleştirilere konu olmuştur.
1945 sonrası devletin kamu hizmeti ile aktif bir konumda olması, kamu hizmeti
alanını genişletmiş, bunun soncunda devlet birçok alanda temel/kamusal ve sosyal nitelikli
hizmet sağlayıcısı olmuştur. Refah devletinin etkinliği 1973 petrol krizine kadar varlığını
sürdürürken, krizin temel sebebinin kamu yönetimleri olarak görülmesine paralel olarak
sosyal politikalarda serbest piyasayı önceleyen bir anlayış kamu yönetimine de hâkim olmaya
başladı. Sosyal adalet, sosyal güvenlik, sosyal devlet, sosyal hizmet ve eşitlik gibi kavramlar
da bu süreçte değişim ve dönüşüm içine girdi. Aksoy’un belirttiği gibi, kamu faaliyet alanının
özellikle ekonomik olanlarının özelleştirilmesi ve piyasa güçlerine terk edilmeye başlanması,
daraltılan kamu faaliyetlerinin kamu işletmeciliği anlayışıyla sürdürülmeye çalışılmasıyla
“kamu” ve “kamu hizmeti” de dönüşüme uğrayamaya başlamıştır (Aksoy, 1998: 10-11).
1980 sonrası İngiltere ve ABD öncülüğünde devletin hizmet alanlarından
çekilmesi, özelleştirme, deregülasyon ve hükümet harcamalarını kısma gibi ilke ve
uygulamalar devreye sokuldu. Liberal ülkelerin bu uygulamaları birçok ülkede karşılık buldu.
Böylece bir kısım faaliyet alanından kamu çekilirken, elinde tuttuğu alanlarda ise piyasa
çalışma ilkelerini devreye sokmaya başladı. Küreselleşme ile bu süreç dalga dalga birçok
ülkeye yayıldı. İletişim ve ulaşım teknolojisi de bu gelişmelerin hızlı bir şekilde diğer ülkelere
yayılmasını kolaylaştıran bir unsur oldu. Devletlerin uluslar arasılaşması da devletlerarası
rekabeti arttırdı. Bir yandan sermaye akışkanlığını kendi lehine çevirmeye çalışırken, diğer
yandan teknolojik gelişmeyi ve yeniliği sağlama hedefini yakalama mücadelesine girişti. Bu
da devleti belli alanlardan çekip sahip olduğu alanlarda ise güçlü bir aktör yapma hedefine
yöneltti.
Küreselleşme süreci kamu işletmeciliğine önemli katkılar sunmaktadır. Bu
süreç eskiyi demode yapmakta ve yeni sürece mevcut yapıların ve işleyişlerin de uymasını
zorlamaktadır.

Kamu yönetimleri de bu süreçten paylarına düşeni almakta, toplumun

beklentileri artmakta, kalite yaklaşımları değişmekte, sorgulama ve yönetimden hesap sorma
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da beraberinde gelmektedir. Toplum artık kamu yöneticilerinden nitelikli kamu hizmeti
beklerken, bu durumun nitelikli kamu hizmetlerinin uygulamasına olumlu katkıları
olmaktadır. Dolayısıyla özel sektör mantığının kamuya etkisini tek boyutuyla değerlendirmek
yerine çok boyutlu konuya yaklaşmak faydalıdır. Bu süreç bir yandan kamu yönetimini ve
kamu hizmet alanlarını daraltırken, diğer taraftan kamu yönetiminde israf, hantallık,
verimsizlik, etkinlik ve kalite yaklaşımlarının gelmesi olumlu olarak görülebilir.
Sosyal hizmetler, öncelikli olarak herhangi bir sebeple sosyal veya ekonomik
muhtaçlıklarla karşılaşan kişilere hedef alır. Bu kişilere ve ailelere sosyal ve ekonomik fayda
sağlamak, maddi ve manevi destek olmak, insan şahsiyetine, haysiyetine, şeref ve onuruna
uygun yaşayış düzeyinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacını gerçekleştirmek için
yürütülen faaliyetleri ifade eder. Çalışma alanında özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar,
engelliler, yoksullar, sığınmacılar ve göçmenler, uyuşturucu bağımlıları, alkolikler gibi çok
çeşitli toplumsal kesim ve daha çok sorunlu bireyler vardır.
İnsanların sağlık ve iyilik halinin geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde,
insanların daha yeterli hale gelmesinde, aile bağlarını güçlendirerek, bireyin hem kendi
aralarında hem de grup ve toplumsal bağlarının daha işlevsel olması için sosyal hizmetler
alanı uğraş içindedir. Sosyal hizmet sosyal güvenliğin alt dalıdır ve toplumsal refahı ve
uyumu hedefler (Tomambay, 2001: 27). Sosyal hizmet özellikle, toplum içinde özellikli
kesime fiziksel, sosyal, psikolojik ve kültürel olarak kendi ayakları üstünde durmayı, topluma
katılmayı ve refahını yükseltmeyi hedefler. Bu amaç içinde kamunun sağladığı sosyal
hizmetler önemli bir role sahiptir.
Refah

uygulamaları

dönemsel

durumlardan,

krizlerden

ve

toplumsal

beklentilerden etkilendiği gibi seçmen baskısından ve ideolojik yaklaşımlardan da
etkilenmekte ve bu süreç, çoklu yapılar tarafından belirlenmektedir. Sosyal hizmet ve yardım
alanı refah uygulamalarının altın çağında kapsamını genişletmiş ve devletlere refah sağlamada
önemli görevler vermişti. Bunda Avrupa’nın sosyal ve fiziki olarak yıkılmışlığının etkisi
kadar, genişleyen ve büyüyen ekonomi ile ideolojik/toplumsal yapının etkisi de vardır.
Şüphesiz bu durum refah politikalarının uygulanmasını kolaylaştırmıştı.
Refah uygulamaları 1980 tarihine kadar sürmüş, bu tarihten sonrası ise refah
uygulamaları yavaş yavaş terk edilmeye başlanmıştır. Bu tarihlerde devletin ekonomik, sosyal
ve kültürel alanlardan çekilmesi ve devletin tüm alanlarda küçülmesi gerektiğine yönelik
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söylemler devlet uygulamalarına hâkim

olmaya

başlamıştı.

İletişim

ve ulaşımın

dünyasallaşması ile birlikte tüm devletlerin benzer uygulamaya kapı araladığını belirtebiliriz.
Ekonomik krizlerin de hızlandırdığı refahta bu geriye doğru gidiş kendini daha
fazla göstermektedir. Bu geriye doğru gidiş konusunda muhafazakârlar ve liberal partiler daha
istekliyken, sosyal demokrat partiler daha az istekli görünmektedir. Bununla birlikte bu geriye
doğru gidiş bazen de sosyal demokrat iktidarlarla mümkün olmaktadır.
Küreselleşme süreci ulus devleti çözerek modern devleti şekillendirmektedir.
Devletin refah alanından çekilmesi gerektiği tezi aynı zamanda devletin sosyal rolünü de
sorunlaştıran bir yaklaşımdır. Devlet diğer tüm alanlarda olduğu gibi sosyal uygulamalardan
da çekilmesi, bu görüşler tarafından savunulmaktadır. Ulus devletin çözülmesi ve refah
devletinin uygulamalarından geri çekilmesi dünya çapında bir gerçekliği ifade etmesine
rağmen, bu durum her ülkede aynı hızda ve nitelikte gelişmemektedir. Bununla birlikte refah
devletlerinin sağladığı dağıtıcı uygulamaların sorun oluşturduğu ve başarısız olduğu sürekli
dile getirilmektedir.
Küreselleşmenin ve dolayısıyla ulus devletin zayıflamasının derecesi ülkeden
ülkeye değiştiği gibi, küreselleşmenin etkisi de bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir.
Nasıl ki farklı refah devleti ya da refah rejimlerinden bahsediyorsak, aynı şekilde farklı
küreselleşmelerden ve farklı etkilerinden bahsetmek durumundayız. Bundan dolayı
küreselleşmenin sosyal sonuçları ve kamu yönetimlerine etkisi de her toplumda ve ülkede
farklılık gösterecektir. Küreselleşmeyle birlikte kamu hizmetleri etkinlik ve verimlilik ilkeleri
bağlamında eleştirilere konu edilmekte ve devletin birçok hizmet kalemini terk etmesi
gerektiği vurgulanmaktadır.
Özü itibari ile ya da niteliği gereği sosyal hizmet ve sosyal yardımlar diğer
hizmet kalemlerinden farklılık arz edecek bir gerçekliğe sahiptir. Unutulmamalıdır ki, sosyal
hizmetin konusu bizatihi insandır. Yine bu hizmetler salt maddi ya da mali boyutuyla
değerlendirilebilecek ya da kâr getirmesi beklenilecek hizmetlerden değildir. İşletme mantığı
ile kârlılık ya da maliyeti azaltma hesabı yapılması bu hizmetlerin amacı dışında
değerlendirilmesine neden olur. Çünkü sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamalarında
sosyal politikaların yokluğunda bu durum daha büyük toplumsal maliyetlere yol açmaktadır.
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Özellikle küreselleşmenin sosyal etkilerinin çok tartışıldığı günümüzde sosyal
uygulamalar alanında küreselleşme, sürece yeni aktörler ve güçler dâhil etmektedir. Bunların
başında sivil toplum, özel sektör ve yerel yönetimler gelmektedir. Sürecin yerel yönetimler
üzerindeki etkisine sonraki konularda değinilecektir. Bu süreçte özellikle sivil toplum ve özel
sektörün artan ve gelişen sosyal çalışmalarının olduğu gözden kaçmamaktadır. Aynı şekilde
sosyal hizmetlerin sunumundaki değişiklikler de belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ayrıca hak temelli sosyal uygulamalar yerini kişisel sorumluluğa, piyasa ilişkilerine, özel
sektöre, sivil topluma, enformel yapılanmalara bırakmaktadır. Kamu yönetimlerinin sadece
piyasa başarısızlıklarında, sivil toplumun yetişemediği zamanlarda ve kriz dönemlerinde yani
diğer kurumların yeterli olmadığı zamanlarda ve acil durumlarda devreye girmesi
istenmektedir.
Geçmişte refah devleti bireylerlerle, toplumun ve devletin sözleşmesine dayalı
olarak işledi. Bireyleri ve gurupları yalnızca piyasanın inisiyatifine bırakmayan bu sistem
çözüldükçe yerine nasıl bir düzen ya da düzenlemenin geçeceği ise merak konusudur. Her ne
kadar sivil toplum ve özel sektör “gönüllü” bir şekilde sistemde yerini alsa da bunun her
ülkede farklı yansımaları olmaktadır. Kriz dönemlerinde, gönüllü yapıların da krize girdiği bu
durumlarda özellikle devletin refah aktörü olarak devreye sokulduğu görülmektedir. Kriz
dönemlerinin haricinde birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkilerin ve sözleşmenin nasıl
oluşturulacağı ise daha çok kamu yönetişimi ile de bağlantılı olarak refah yönetişimi ile
bunun nasıl olacağı şekliyle tartışılmaktadır. Burada da her ülke ve toplum refah yönetişimini
kendi yapısına göre kendisi uyarlamaktadır.
Daha önce de belirtildiği gibi devletin olumsuzluklarla anılması nedeniyle
zamanla görevlerinin bir kısmını merkezden yerele doğru aktarırken, sivil toplum ve özel
sektör hizmet sunumunda öne çıktı. Bu gelişim ve dönüşüm her ülkenin kendi tecrübesine
göre şekillenerek farklılık gösterirken, Türkiye’de de bu durum farklı işlemektedir.
Refah devletleri ile kıyaslanmayacak kadar zayıf ve güçsüz refah
uygulamalarına sahip olan Türkiye’de son yıllarda devletin kurum ve kuruluşları ile sosyal
uygulamaların içinde daha fazla yer aldığı görülmektedir. Bunun sebebinden ziyade olguyu
ortaya koyma açısından, bu gelişmelerin toplumda açık bir şekilde görüldüğü gözden
kaçmamaktadır. Genel sağlık hizmetleri yanında sosyal hizmetlerin ve sosyal yardım alanının
sürekli devingenlik ve gelişim içinde olduğu görülmektedir.
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14.3. Son Dönem Merkezi Yönetim Uygulamaları

Son yıllarda artan bir şekilde sosyal hizmet uygulamaları devreye girmektedir.
Sosyal hizmet gereksiniminin artmasında en büyük neden yapısal sorunlardır. Bunun başında
piyasa düzensizlikleri, ulus devletin niteliğini değiştiren küreselleşme, ailede meydan gelen
değişikliklerle, çekirdek ailenin yerini geniş ailenin alması, tekli ebeveynler, çoklu
ebeveynler, yalnız yaşam, boşanmalar, şehirleşme ve bireyselleşme yanında birçok nedenle
sosyal hizmet ve sosyal yardımların niteliği de değişmektedir. Bunun yanında bu hizmetlerin
ve sosyal yardımın miktarını ve kimler tarafından yerine getirileceği gibi soru ve sorunları
belirlemede bu değişimlerin büyük payı bulunmaktadır. Kamu yönetimleri de bu yeni
durumlara karşı kendini yeniden konumlandırmakta, yeni durumlara uygun yeni düzenlemeler
yapmaktadır.
Bunların başında da Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın
kurulması gelmektedir. 2018 yılında ise bakanlık Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile
Bakanlığı ismini almıştır. KHK ile bakanlık teşkilatının niteliği, çalışma esasları ve
sorumluluğu belirtilmiştir. Şu anda Bakanlığın sorumluluğunda olan hizmetlerin çoğu daha
önce başbakanlığa ya da devlet bakanlığına bağlı olarak örgütlenmişti. Bu düzenlemeyle bu
görevler merkezi hükümetin sorumluluğunda tek bir bakanlık altında toplanmıştır.
Soysal hizmet alanı bireyler ve toplum yanında siyasiler ve dolayısıyla
bürokratlar için de önemde olmasına paralel olarak bu alanda yeni düzenlemeler dikkat
çekmektedir. Bu yeni düzenlemeler de göstermektedir ki sosyal hizmet alanı aktif bir alanı
ifade etmektedir. Toplumsal sorunlar her ne kadar hukuki ve idari çözümlerin önünden gitse
de bu tarz yeni uygulamalara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.
Bununla birlikte sorun ortaya çıktıktan sonra soruna çözüm üretmek daha da
zorlaşmaktadır. Ayrıca çözümü sonra üretmek bireysel ve toplumsal maliyet açısından çok
daha yüksektir. Bunun için esas olanın koruyucu-önleyici sosyal hizmetlerin varlığıdır.
Koruyucu hizmetlerle birçok sorun oluşmadan ortadan kaldırılabilmektedir. Ne kadar erken
müdahale edilirse sorunların büyümesi o kadar engellenmiş olacaktır. Bu anlamda Bakanlığa
verilen koruyucu, önleyici hizmetler de dikkat çekicidir.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Kurulması 2018 yılında ise Çalışma, Sosyal
Hizmetler ve Aile Bakanlığına Dönüşmesi
Haziran 2011 tarihinde yayınlanan KHK ile “Aile ve Sosyal Politika
Bakanlığı”nın kurulması kararlaştırılmış; böylece “Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı”
bakanlar kurulu listesinden çıkarılmıştır. Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanında
hizmet sunan kurum ve kuruluşların dağınık oluşu, parçacı nitelik göstermesi ve bu kurumlar
arasında koordinasyon eksikliği ile hizmet standartlarının olmayışı her zaman eleştirilmişti.
İcracı bakanlığın kurulması bu eksikliği ve boşluğu doldurma amacına hizmet etmesi için
gözükmektedir.
KHK ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
kapatılmıştır. Kurumun işlevlerinin, önceki yapıda mevcut olan daire başkanlıklarının genel
müdürlük

olarak

yeniden

yapılandırılmasıyla

Bakanlığa

bağlanarak

sürdürülmesi

öngörülmüştür. Kurumun ana hizmet alanlarından sadece Gençlik Hizmetleri yeni
düzenlemede yer almayarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanmıştır. Gençlik
hizmetlerinden sosyal boyutlu olanlar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak
yürütülmektedir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kapatılarak, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığına bağlı bir genel müdürlük olarak tekrar kurulmuştur. Aile ve Sosyal Araştırmalar
Kurumu kapatılarak, kanunu ortadan kaldırılmış, işlevlerini yeni kurulan Aile ve Toplum
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yerine getirmesi öngörülmüştür. Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Genel Müdürlüğü kapatılarak, işlevlerini yeni kurulan Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğünün yerine getirmesi kararlaştırılmıştır. Özürlüler İdaresi Başkanlığı kapatılarak,
kanunu ortadan kaldırılmış, kapatılan SHÇEK’e bağlı Engelliler ve Yaşlılar Daire
başkanlıklarıyla birleştirilerek, işlevlerini yeni kurulan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün yerine getirmesi öngörülmüştür. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı Primsiz
Ödemeler Genel Müdürlüğü kapatılmış, personeli SGK’da kalmıştır. Şehit Yakınları ve
Gaziler Dairesi Başkanlığı kurularak Bakanlığa bağlanmıştır. 2018 yılındaki merkezi
yönetimin yeni teşkilatlanması ile bakanlık yeni ismine kavuşmuştur. 2018 temmuz tarihli 1
nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ismini
almıştır. Çalışma ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birleştirilmiştir.
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Bakanlık bünyesinde sosyal hizmetlerle ilgili merkez teşkilatında 14 hizmet
birimi kurulmuştur. Bunlardan 5’i doğrudan sosyal hizmet ve sosyal yardımlarla ilgili olup
genel müdürlük düzeyindedir: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü. Şehit ve Gazi yakınları ile ilgili
çalışmaları yürütecek olan birim Daire Başkanlığı olarak kurulacaktır (Madde 6). Bu icracı
genel müdürlükler görevlerinin yerine getirirken, “Sosyal Yardımla Bilgi Sistemi Veri
Tabanı”ndan yararlanması ifade bulmuştur. Böylece yıllarca yoksulun neye göre tespit
edildiği eleştirilerine karşı ya da bu tespitte kayırmacı bir durumun ortaya çıktığına yönelik
eleştirileri ortadan kaldırılmayı hedefleyen bir düzenleme yapılmıştır. Böylece yoksulun ya da
hizmet talep edenin gerçek durumu tespit etme bilimsel ve teknik veriler eşliğinde
gerçekleştirilecektir.
Bakanlık; görevlerini tanımlarken, aileyi merkeze almıştır. 5 Toplumda artan
aile sorunlarına, aile parçalanmaları ve dağılmalarına karşı bir önlem olarak aileyi bütün
olarak değerlendirmiştir. Dana önce kadın ve aileden sorumlu olan devlet bakanlığı, yeni
Bakanlıkta aileyi merkeze alarak sorunlara yaklaşmış çocuk, kadın, yaşlı, engellileri de bu
kapsamda değerlendirmiştir. Bu durum eleştirilere konu olmuşsa da sosyal hizmete bütüncül
ve aile temelli yaklaşım kendini göstermiştir.6 Böylece bu düzenlemeyle tek tek bu bireylere
yaklaşmak yerine ailenin bir parçası olarak yaklaşılmıştır. Bu da muhafazakar anlayış için
tutarlı bir durumdur.
Bu düzenlemeyle de oraya çıkan ve önemli bir vurgu haline gelen aile
değerlerine vurgu boşuna değildir. Muhafazakâr anlayışın sosyal politikalar açısından en
önemli vurgulardan bir tanesi de aileye dönük olanıdır. Zaten daha önce kısmen bahsedilen

KHK, 2/b ile “Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek
nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine
etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini
yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak. g) Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık
ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların
tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri
yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek.
ğ) Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle
çocuklarına her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim
faaliyetlerinde bulunmak.
6
Sosyal demokratlar sorunları kadın üzerinden tanımlama önemli görülürken, muhafazakârlar sorunları büyük
oranda aile üzerinden tanımlamaktadır.
5
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güney/Akdeniz refah uygulamalarında aile geleneksel olarak sosyal yardım ve sosyal hizmet
sunan birimlerdendir.

ALO 144 Sosyal Yardım Hattı
Yoksul vatandaşlar için oluşturulan bu hat ile yoksullar, sabit hatlardan
ücretsiz olarak Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nü arayabilmektedir. “Alo 144 Sosyal
Yardım Hattı 2009 tarihinde oluşturulmuştur.
Alo Sosyal Yardım Hattı ile vatandaşlar, sadece 144’ü tuşlayarak ücretsiz bir
şekilde SYGM’ye ulaşmakta ve karşılarında çağrı destek personelini bulmaktadır. Çağrı
destek

personeli

vatandaşın

talebini

dinledikten

sonra

gerekli

bilgilendirmelerde

bulunmaktadır. Şayet iletilen talep mahalli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını
ilgilendiriyorsa, çağrı destek personeli vatandaşı doğrudan ilgili SYD Vakfına IP sistem
(SYGM ve SYD Vakıfları arasında kurulmuş bulunan ücretsiz network ağı) üzerinden
aktarmaktadır.
Alo Sosyal Yardım Hattı ile vatandaşların; sosyal yardımlar ve proje destekleri
konusunda ilk ağızdan profesyonel bir şekilde bilgilendirilmesi ve taleplerinin durumu
hakkında bilgi alınması sağlanmaktadır.
Alo Sosyal Yardım Hattının hizmete girmesiyle birlikte, SYGM’nin yürütmüş
olduğu yardım ve proje uygulamaları konusunda vatandaşlardan gelen soru, şikâyet ve
öneriler değerlendirilerek tıkanan noktalar tespit edilmekte ve bu tespitten sonra sorunlara
müdahale edilmektedir.7
Dünyanın birçok ülkesinde yoksul kesimin kendilerine hizmet vermesi için
oluşturulan sistem yanında diğer uygulamalara da ulaşmada sorunlar yaşanabilmektedir.
Çünkü bu kesimin sahip olduğu imkânların yetersizliği yanında, eğitim ve ulaşım
kaynaklarına sahiplikte de sorunlar yaşanmaktadır. Bu da onların sisteme ve diğer
uygulamalara ulaşmalarını zorlaştırmaktadır. Bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çözüm
adımı olarak uygulamanın yoksulların haberdar edilmesi ve bu sistemi sorunsuz bir şekilde
kullanmaları önem kazanmaktadır. Bununla birlikte iletişim araçlarının kullanılması ve
7

www.sosyalyardimlar.gov.tr
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yoksulların, sahip oldukları haklardan uzmanlar aracılığı ile haberdar edilmeleri gereksiz
bürokrasiyi ve yoksulların kapı kapı dolaşmasını engelleyerek zaman ve para israfı da
önlenmiş olur.
ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk, Engelli Ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı
Bu sistemle engelli, istismara uğrayan veya uğrama riski taşıyan ve desteğe
gereksinimi olan kadınlara ve çocuklara yönelik psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda
danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak hedeflenmektedir. Ayrıca yararlanabilecekleri
sosyal hizmet kuruluşları konusunda bilgilendirilerek gereksinim duydukları hizmet türüne en
kısa zamanda ulaşmalarını sağlamak amacının gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bu hat ve
çalışma kadın ve çocuğa yönelik istismarın önlenmesi, kadınların toplumda statülerinin
yükseltilmesi, çocukların yüksek yararının gözetilmesi hedefine ulaşılabilmesi için ücretsiz
hizmet vermeyi hedeflemektedir.
Çalışma şekli, çağrı yapan herkes dinlenilerek, ihtiyaç duyduğu hizmet türü
tespit edilmekte, hizmetlerle ilgili danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulmakta, mevcut
veri kayıtları, internet vb. taranarak kurum dışında hizmet alabileceği birimlerin iletişim
bilgileri verilmektedir. Bu sistemle 2007 tarihinden itibaren yapılan görüşmeler kayıt altına
alınmaktadır. 7 gün 24 saat esasına göre 81 ilden yapılan telefon çağrılarına cevap
verilmektedir. Bu çağrılar içerisinde acil müdahaleyi gerektiren vakalar da bulunabilmektedir.
Bu vakalarda söz konusu olan ilgisine göre o ildeki Emniyet, Jandarma ve İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğünde görevli Acil Müdahale Ekip Sorumlusu ile irtibata geçilmektedir.8
Yine bu hatta sosyal hakların tanıtılması, ulaştırılması ve yaygınlaştırılması
açılarından faydalıdır denilebilir. Sosyal hizmet ve sosyal yardım alanının çok çeşitli olması
ve çok farklı kurum ve kuruluşların bu alanda etkin olmasıyla zihinlerde karmaşa
yaşanmaktadır. Bu hat çalışması, bunu engelleyecek bir uygulama olarak görülebilir. Ayrıca
vatandaşları yönlendirmeyi de içermesi sosyal hizmet talep edenlerin zaman kaybını da
ortadan kaldırabilecek bir düzenlemedir. Uygulamanın yaygınlaştırılması, özellikle hedef
gurupların bu uygulamadan haberdar edilmesi önem arz etmektedir.

8

www.aile.gov.tr.
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Dul Kadınlara Nakit Ödemesi
Eşi vefat eden, dul kadına, yönelik uygulama ile kadınların mağduriyetini az da
olsa giderme amaçlanmaktadır. Burada esas unsur kadının kocasının ölmüş olması ve kadının
sonradan evlenmemiş olmasıdır. Mevzuatın kapsamına girmek için;
-Eşi vefat ettiği için dul kalan ve ölen eş adına en az 1800 gün primi
bildirilmemiş veya 4/a kapsamında (SSK) sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma
süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün prim ödemesi
bulunmadığı için eşinden dolayı ölüm aylığı alamayan dul kadınlar,
-Muhtaç durumda bulunmak (geliri 250 TL’nin altında olmak)
-Sigortalı bir işte çalışmamak veya kendi ya da anne-babası üzerinden aylık almamak
ya da aylık alıyor ise aylık miktarının muhtaçlık sınırı olan 250 TL’nin altında olmak,
şartıyla iki ayda bir 500 TL aylık almaya hak kazanacaklardır.
Bu durumdaki kişiler ayrıca doğrudan genel sağlık sigortalısı sayılacaklar ve
ilave prim ödemeksizin sağlık yardımlarını alacak. Diğer bir ifade ile aynı zamanda sağlık
güvencesine de kavuşmuş olacaktır. Bir başkası ile birlikte olduğu ya da evlendiği tespit
edilen kadının verilen nakit desteği kesilmektedir. Ayrıca gelir de nakit desteği sağlanan sınır
aşıldığında nakit desteği kesilmektedir.
2022 sayılı Kanun kapsamında 65 Yaş Aylığı alanlar bu desteği almak
isterlerse 65 yaş aylığı kesilecektir. 65 Yaş Aylığı alan kişilerin bu maaşın kesilmesi ve yerine
dul maaşı ödenmesi için yazılı başvuru yapmaları gerekmektedir.
Dul maaşı talep eden kadınlar aynı zamanda bir başka engelliye baktığı için
maaş alan kişi durumunda ise kendisine dul maaşı bağlanmayacaktır. Ancak dul maaşı
talebinde bulunan kişi engelli ise ve kendisinin bakımını üstlenen yakınına (gelini, kızı,
komşusu vs.) engelli bakım aylığı ödeniyor ise bu durum dul özürlüye maaş bağlanmasına
engel olmayacaktır. Yani engelli dul kadın, dul maaşı, buna bakan kişi ise özürlüye bakım
maaşı alabilecektir.
Kadınlar dünyanın birçok yerinde toplum içinde dezavantajlı kesimi
oluşturmaktadır. Özellikle eşi vefat eden kadının daha fazla muhtaçlık içinde olduğu göz
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önünde bulundurulursa, uygulamanın yeterli olmasa da çok büyük bir ihtiyacı karşıladığı göz
önünde bulundurulmalıdır.
Evde Bakım Hizmetleri
Evde bakım hizmetleri, engelli bireylerin ev ortamında bakımlarının
yapılmasıdır. Koruyucu, tedavi edici ve destek hizmetleri ile sosyal ihtiyaçlarını
kapsamaktadır. Kronik hastalar, engelliler ve daha çok yaşlılar bu hizmetlerden
yararlanmaktadır. Evde bakım hizmetleri hem verimlilik/etkinlik hem de bakıma muhtaç olan
bireyin kendini daha iyi hissetmesi açısından daha yararlı kabul edilmektedir.
Evde bakım hizmetleri aile değerleri açısından de önemli bir düzenleme olarak
görülmektedir.

Evde

bakım

hizmetlerinden

memnun

kalınmasıyla

yaygınlaştığını

söyleyebiliriz. Muhtaç özürlünün kim ya da kimler olduğunu ise yasa tanımlamaktadır.9
Evde bakım hizmetleri 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 30. maddesi ile 2828
sayılı SHÇEK Kanunu'na eklenen Ek 7. Maddede ile belirlenmiştir. “Sosyal güvenlik
kurumlarına tâbi olmayan, bakıma muhtaç özürlülerden ailesini kaybetmiş olanlar ile ailesi
ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde bulunanlara bakım hizmetinin resmî veya özel
bakım kurumlarında ya da ikametlerinde verilmesi sağlanır ...." hükmü getirilmiştir.
Geçmişte bakıma muhtaç özürlünün kendisinin veya ailesinin herhangi bir
sosyal güvenlik kurumuna tâbi olması, bakım hizmetinden faydalanmasına engel teşkil
etmekteydi. Engelli bireyler için bu engelin kaldırılması ve eşitliğin sağlanması amacıyla
2007 tarih 5579 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 2. Maddesi ile 2828 sayılı Kanunun Ek 7. Maddesi
değiştirilmiştir. 10 Bu değişiklikle sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olsun veya olmasın
kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama
2828 s. Sosyal Hizmet Kanunu 3. madde d) (Ek: 1/7/2005-5378/26 md.) "Bakıma Muhtaç Engelli"; özürlülük
sınıflandırmasına göre resmî sağlık kurulu raporu ile ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın
alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve
bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişiyi” ifade eder. Ayrıca “Bakıma muhtaç
özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık
net asgarî ücretten fazla olamaz”.
10
“Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla
yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret
tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere resmî veya özel bakım merkezlerinde ya da
ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır."
9
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aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma muhtaç
özürlülerin de 2828 sayılı Kanunun Ek 7. Maddesi kapsamında bakım hizmetinden
faydalanmaları mümkün olmuştur. Bakım aylığı almak için şu şartlar gereklidir;
-Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas
alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey
sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari
ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım raporu ile tespit edilmesi,
-engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli
sağlık kurul raporunda ağır engelli olarak kabul edilmesi,
-engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam
ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti
raporu ile tespit edilmesi,
Engelli bireye ya da bakıma muhtaç kişiye evde bakım hizmetlerinin
sağlanmasının önünün açılmasıyla engelli bakıma muhtaç kişi aile ortamında kalmış
olmaktadır. Kurum bakımı kişinin bakımını üstenecek kişinin olmaması durumunda mümkün
olabilmektedir.
Şartlar yerine getirildiğini ise evde bakım aylığı alınması kişinin ev ortamından
ve ailesinden uzaklaşmamış olması bu kişinin büyük oradan kendini daha iyi hissetmesine yol
açabilmektedir. Ayrıca aile ortamında bakımı yapılan muhtaç engelli bireyin ailenin gözü
önünde olması da birçok aile için büyük bir kolaylık imkânı sunmaktadır. Bununla birlikte
bakım yapacak bir kişi olmadığında ya da kişinin bunu tercih etmediğini zaman alternatif
olarak kurum bakımının sunulması da mümkün olmaktadır.
Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Çalışmaları; ŞÖNİM, Elektronik Destek Butonu
Kadına yönelik şiddeti engellemeye yönelik son yıllarda artan uygulamalar
göze çarpmaktadır. Bunların başında “Elektronik Destek Butonu” ve “ŞÖNİM: Mağdur İçin
Tek Kapı” projesi gelmektedir. 'Elektronik Destek Butonu'' Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bir operatör arasında işbirliğine dayalı olarak, Adalet
Bakanlığı’nın ortak olduğu bir zeminde yürütülmektedir.
345

ŞONİM: Şiddeti İzleme Merkezinde 7 gün 24 saat esaslı çalışma ile vakayı
hızlı bir şekilde sonlandırma hedefi vardır. Verileri hızlı girmek, takibini ve sonuçlarını
izlemek hedefi de vardır. Merkezde şiddet gören kadınların ihtiyaç halinde güvenlik butonuna
basarak emniyet birimiyle irtibata geçmelerini sağlayan ''Güvenlik Butonu'' mevcuttur.
Mahkeme kararıyla, şiddete maruz kalan kadınlara verilecek olan cihaz,
kadınların ihtiyaç duydukları anda butona basmaları ile GPS uydularından aldığı son konum
bilgisini 155 Polis İhbar Merkezi'ne iletecektir. Polis, çift yönlü başlatılan konuşma ile
mağduriyeti

gidermek

üzere,

gereken

acil

önlemleri

alarak

seri

müdahalede

bulunabilecektir.11
2012 tarihli 6284 s. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
dair kanun “şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların,
aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere
yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir”. Burada şu tedbirler alınabilir:
a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde
veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.
b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere,
geçici maddi yardım yapılması,
c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve
danışmanlık hizmeti verilmesi,
ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya
resen geçici koruma altına alınması.
d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma
yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık
süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık
net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık
bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bu amaçlı pilot iller tespit ederek çalışmalarına başlamıştır.
Böylece sorunları en aza indirme ve anında müdahale yöntemleri devreye konulmaktadır. http://www.aile.gov.tr
11
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(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) ve (ç)
bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en
geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir
tarafından kırk sekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar. Yasa maddesi
ile hâkim mağdurun işyerini değiştirmesine, evlilere yönelik ayrı yerleşim belirlenmesine,
korunan kişinin talebi ile tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasına, hayati tehlike
durumunda kimlik ve ilgili diğer belgelerin değiştirilmesine karar verme yetkisine sahiptir. Bu
önlemlerden birisi ya da birkaçına karar verebilen hakim, korunması gereken kadının
kimliğini dahi değiştirilebilmesine hükmetme yetkisine sahip olması açısından ileri bir
uygulama olduğu göze çarpmaktadır. Yine hakim tarafından önleyici tedbirler de
verilebilmektedir.12 Bu önleyici tedbirlerin de aynı şekilde birçok ileri uygulamayı kapsadığı

Kanun Madde 5- (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına
veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:
12

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve
davranışlarda bulunmaması.
b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye
tahsis edilmesi.
c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi
eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel
ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı
kurumuna teslim etmesi.
(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler,
ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü
içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden
kalkar.
(3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet,
kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.
(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı
Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam
düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.
Madde 8 (3) bendi ile Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya
belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını
gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.
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görülmektedir. Şiddet ya da şiddet tehlikesi altında bulunma durumunu ihbar etme görevini
yasa herkese görev olarak verirken, kamu görevlisine ise zorunluluk olarak yüklemektedir.
Koruyucu tedbir en fazla altı aylığına verilmekte gerekli durumlarda bu süre uzatılmaktadır.
Gerek tedbir gerekse kararın tebliğ ve uygulanmasını “derhal yerine getirme” şartına
bağlandığını söyleyebiliriz. Vakit geçirilmeden uygulanması isteği, zaman geçirmenin hayati
tehlikeye kadar varan sonuçlar ortaya çıkarması ile ilgilidir.
Ayrıca kolluk görevlilerinin nitelikli personelden seçilme yoluna gidilmesi de madde 11- uygulamadan kaynaklı sorunları çözmede önemli bir avantaj oluşturacaktır. Yasa,
şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulmasını şart koşarak, bu merkezin 7 gün 24 saat
esaslı çalışacağını belirtmiştir. Kurulan merkezin şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici
tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik izleme çalışmalarını yapacağı ve destek
hizmetlerini sağlayacağı belirtilmiştir.13

(4) Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Tedbir talebinin reddine
ilişkin karar ise sadece korunan kişiye tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk
birimi tarafından verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edilir.
(2) Korunan kişilerle ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek destek hizmetleri
şunlardır:
a) Kişiye hakları, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik etmek ve meslek
edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
b) Verilen tedbir kararıyla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesine yönelik önerilerde bulunmak ve
yardımlar yapmak.
c) Tedbir kararlarının uygulanmasının sonuçlarını ve kişiler üzerindeki etkilerini izlemek.
ç) Psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardım ve danışmanlık yapmak.
d) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik
durumu hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak.
e) İlgili merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasının sonuçları ve ilgililer üzerindeki
etkilerine dair rapor hazırlamak.
f) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca
maddi destek sağlanması konusunda gerekli rehberliği yapmak.
(3) Şiddet uygulayanla ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek destek
hizmetleri şunlardır:
a) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik
durumu ile diğer kişiler ve toplum açısından taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu
hazırlayıp sunmak.
b) İlgili makam veya merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasının sonuçları ve ilgililer
üzerindeki etkilerine dair rapor hazırlamak.
c) Teşvik edici, aydınlatıcı ve yol gösterici mahiyette olmak üzere kişinin;
1) Öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış
değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılmasına,
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Korunan kişiye geçici olarak maddi yardım da yapılmaktadır. Madde 17 ”…
onaltı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının otuzda birine
kadar günlük ödeme yapılır. Korunan kişinin birden fazla olması hâlinde, ilave her bir kişi
için bu tutarın yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme yapılır. Ancak, ödenecek tutar hiçbir
şekilde belirlenen günlük ödeme tutarının bir buçuk katını geçemez. Korunan kişilere barınma
yeri sağlanması hâlinde bu fıkrada belirlenen tutarlar yüzde elli oranında azaltılarak
uygulanır”. Ayrıca Bakanlığın, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile bireylerine
yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan idarî, cezaî, hukukî
her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılabileceği hükme bağlanmıştır (Madde 20-2-).
İnsan için yüz kızartıcı olan şiddeti, toplumun gündeminden uzaklaştırma ve
bu konuda sıfır tolerans izleme metodunu benimseyen Bakanlık, şiddeti önlemeye, koruyucu
tedbirler ve cezalandırma konularında her türlü tedbiri alma yoluna gitmektedir.
Kadın Konukevleri
Kadına yönelik ileri uygulamalara rağmen kadınların yaşadıkları sorunlar hem
hacim olarak hem de nitelik olarak daha kapsamlı olmaya devam etmektedir. Daha önce
belirtildiği gibi bunların en başında kadına yönelik şiddet gelmektedir. Kadın Konukevleri,
kadına yönelik şiddette kadını koruma ve geçici olarak barındırma başta olmak üzere
kurumda bazı hizmetleri sunmaktadır. Kadına yönelik bireysel, ailevi ve toplumsal şiddet
varlığını sürdürdükçe kadının değerlerinin aşınması da devam edecektir. Yine bu şiddet
kadının bireysel ve toplumsal işlevlerinin aşındırılmasının yanında kadının onurlu bir şekilde
sosyal hayata katılmasının en büyük engellerindendir. Kadınların birçoğu karşılaştıkları bu ve
benzer sorunlarla baş edebilme becerilerine de sahip olmadıkları için içindi bulundukları
soruna yönelik çözüm adımlarını da bu durum daha da zorlaşmaktadır. Oysa birçok ulusal ya
da uluslar arası sözleşme, protokolün de kadınların yaşadıkları sorunların çözümünü ortaya
koymaktadır.

2) Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığının ya da ruhsal bozukluğunun olması hâlinde,
bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi olmasına,
3) Meslek edindirme kurslarına katılmasına,
yönelik faaliyetlerde bulunmak.
(4) Şiddet mağduru ile şiddet uygulayana yönelik hizmetler, zorunlu hâller dışında farklı birimlerde sunulur.
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Kadın konukevleri kadına yönelik şiddetin getirdiği sonuçları hafifletmek
adına kısa süreliğine müdahale metodudur. Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine
getirmek için SHÇEK kadın konukevleri, kadını korumak, geçici bir süre barındırmak gibi
ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur. Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik şiddete
uğrayan kadınların psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa
çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı
sosyal hizmet kuruluşları olan kadın konukevleri; 1998 tarih ve 23400 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na
Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği” uyarınca hizmet verilmektedir.
Kadın konukevlerinden; eşler arası anlaşmazlıklar nedeniyle evini terk eden ya
da eşleri tarafından terk edilen ve bu sebeple yardıma ihtiyaç duyan kadınlar, fiziksel, cinsel,
duygusal ve ekonomik şiddete uğrayan kadınlar, boşanma ya da eşin ölümü nedeniyle
ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar, istenmeyen evliliklere zorlanan
kadınlar, evlilik dışı hamile ya da çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi tarafından kabul
edilmeyen kadınlar, daha önce uyuşturucu, alkol bağımlılığı olup, bu konuda tedavi görmüş
ve alışkanlıklarını terk etmiş kadınlar, cezaevinden yeni çıkmış olup, yardım ve desteğe
ihtiyacı olan kadınlar ile kontrolleri dışında oluşan çevre koşulları nedeniyle ekonomik ve
sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar yararlanmaktadır.
Kadın konukevleri ile amaç kadınlara öncelikle can güvenliği, kendini
toparlamak için zaman ve hayatlarına daha uzun vadeli ve geniş açıdan bakabilmeleri için
ihtiyaç duydukları emniyetli bir ortam sağlamaktır. Kadına yönelik şiddeti engelleme adına
yapılan bu hizmet için, kadın konukevlerinin adres ve diğer iletişim bilgileri gizli tutulmak
zorundadır.
Kadın konukevlerinde; kadınlar arasında sınıf, etnik köken, din, mezhep, dil,
meslek, medeni hal, siyasi düşünce v.b. ayrımlar gözetmemek, sığınakların adreslerinin ve
hizmet alan kadınlar hakkındaki bilgilerin gizliliği, şiddetsizlik, kendi kaderini tayin,
hizmetlerin kadın personel tarafından yürütülmesi gibi kadın sığınaklarının evrensel ilkeleri
göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Gizlilik ilkesi uyarınca, kadın konukevlerine girmek üzere yapılan başvurular,
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince değerlendirilmektedir. İl müdürlüklerinde görevli sosyal
çalışmacılar tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporları, kadının ikametgâhına gidilerek
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değil, beyanı esas alınarak yapılan mülakat ve varsa dosya incelemelerine dayanılarak
hazırlanmakta, bulunduğu ilde kadın konukevi bulunması ve kalmasında bir sakınca
olmaması halinde hemen, aksi halde Kadının Statüsü genel müdürlüğü aracılığı ve gerekli
görülmesi halinde il emniyet müdürlükleri işbirliği ile uygun görülen başka bir ildeki kadın
konukevlerine güvenli bir biçimde gönderilmesi sağlanmaktadır. Kadın konukevlerinde;
kadınların durumlarının, aileleri ya da eşleri ile olan anlaşmazlıklarının incelenmesi ve
sorunlarının giderilmesine yönelik mesleki çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarla;
-Şiddete uğrayan kadınlarda şiddet sonucu ortaya çıkan umutsuzluk,
değersizlik, suçluluk, utanç ve korku gibi duyguların aşılması, özgüven ve özsaygının
yeniden yapılanması, yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı biçimde belirleyebilmeleri
yönünde psikolojik destek sağlanması,
- Barolar ile işbirliği yapılarak hukuksal rehberlik ve danışmanlık
sağlanması,
- Kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek edindirmelerinde
gerekli önlemlerin alınması, ( Bu çalışmalar kapsamında; kadınların daha kolay ve
daha iyi işler bulabilmeleri ve sosyo-ekonomik düzeylerinin yükseltilmesine yönelik
yaygın eğitim, işgücü eğitimi ve benzeri eğitim olanakları sağlayan kurum ve
kuruluşlardan haberdar edilerek yönlendirilmeleri ve gerekli görülen kamu ve sivil
toplum kuruluşları ile işbirliği sağlanması yer almaktadır.)
-Aile veya eşle bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda, il
müdürlükleri, aile danışma merkezleri ve toplum merkezleri işbirliği de sağlanarak,
ailenin şiddet içermeyen bir ortam haline gelmesi ve çocukların şiddetten uzak,
sağlıklı bir ortamda yetişmesi için aile ilişkilerinin sağlıklı sürdürülmesinin
sağlanması ve izleme faaliyetlerinin sürdürülmesi,
-Bu çalışmaların yanı sıra ortaya çıkabilecek değişik sorunlar karşısında
dinamik bir yaklaşımla şiddet kurbanlarına gereken tüm hizmetlerin çok disiplinli ekip
çalışması anlayışıyla sunulması, hedeflenmektedir.14

14

www.kadininstatusu.gov.tr/tr/html/204/Kadin+Konukevleri
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Kadın konukevi çalışması aynı zamanda belediyelere verilen bir görevi de
tanımlamaktadır. 5393 s. Belediye Kanunu madde 14. maddenin a bendinde belediyenin
görev ve sorumluklarını belirtilerek kadın konuk evlerinin açmanın belediyelerin görevi
olduğu kabul edilmiştir. Burada uygulama için nüfus alt sınırı bulunmaktadır. Yasa ile
“Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
koruma evleri açar” ifadesi yer almaktadır. Bu yasa metnin yaptırımı olmadığı için
belediyelerin bu konuyu ağırdan aldığı ve gerekli çabayı

göstermediği gözden

kaçmamaktadır.
Çeyiz yardımı ve Çocuk yardımı
Çeyiz hesabı ve Devlet katkısı 633 s. KHK
EK MADDE 2 –(Ek: 27/3/2015-6637/14 md.) (1) Türk vatandaşlarına ve 29/5/2009 tarihli ve
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenlere, 19/10/2005
tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi
şubelerinde Türk Lirası cinsinden çeyiz hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde
kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evliliklerini müteakip ilgili
bankaya başvurmaları hâlinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre Devlet
katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami
5.000 Türk Lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır.
Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. (2) Devlet katkısı,
Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır ve hak sahibine hesabın
bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet
katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız
olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar
geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte
1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre
içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine
göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir. (3) Bu madde kapsamında; hesap sahiplerinin
ödeme planlarına, Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan
süreler ile ödeme planlarına göre Devlet katkısı oranının ve azami tutarın birinci fıkrada
belirtilen sınırlar dâhilinde farklılaştırılmasına, hesapların denetimine ve uygulamaya yönelik
diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının
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bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. (4) Hesap sahibinin
Devlet katkısına hak kazanmış olması koşuluyla, hak ettiği Devlet katkısının tamamı ile çeyiz
hesabında biriken toplam miktarın Devlet katkısı için başvuru tarihinde geçerli olan bir yıllık
asgari net ücrete karşılık gelen tutarı, nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez,
rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez. Hesap sahibinin çeyiz hesabında biriken toplam
miktarının haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dâhil edilemeyecek tutarını
üç misline kadar artırmaya üçüncü fıkra kapsamında belirlenecek usul ve esaslara göre
Bakanlar Kurulu yetkilidir. Hesap sahibinin Devlet katkısını alabilmek amacıyla yapacağı
başvuru tarihinden sonra ilgili bankaya tebliğ edilen haciz, rehin ve iflas talebine karşılık
gelen tutarın ödenmesi, Devlet katkısına hak kazanılıp kazanılmadığı hususu açıklık kazanana
kadar bekletilir.
Doğum yardımı
633 s. KHK
(1) EK MADDE 4 –(Ek: 27/3/2015-6637/16 md.) (1) Türk vatandaşlarına,
canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki
çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya
babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen
zorunlu hâllerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı
Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık
bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya
Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir. (2) Kamu kurum ve kuruluşlarında
istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş
sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir
ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak
ödeme tutarından daha az olması hâlinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın bu
maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması hâlinde ise bu maddeye göre
ödeme yapılmaz. (3) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum
yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler
yapılmaz. (4) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenler bu madde
hükümlerinden aynen yararlandırılır
(5) Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve
haczedilemez. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları
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nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi hâlinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin
yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi,
haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içinde ödeme
yapılmaması hâlinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun
hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
Sosyal hizmet kuruluşlarının devri;
2018 tarihli 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi madde 95’de de yer alan
sosyal hizmet kuruluşlarının yerine göre il özel idaresi, belediye ve diğer kamu kurumlarına
devredileceği ifade edilmiştir. Buna göre; yasa maddesi şu şekildedir.
Sosyal hizmet kuruluşlarının devri

Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları Cumhurbaşkanı
kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum
ve kuruluşlarına devredilebilir. Bakanlık, hizmet alanları ile ilgili olarak il özel idareleri,
belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
ortak projeler yürütebilir.
MADDE 95 - (1)

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 yeni kurul oluşturuldu.
2018 tarihli 1 numaralı kararnamede Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 kurul oluşturulmasına
ilişkin karar yer aldı. Cumhurbaşkanının başkanlık edeceği ve en az 3 üç üyeden oluşacak
olan bu kurullar şöyle:
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu,
Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu,
Ekonomi Politikaları Kurulu,
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu,
Hukuk Politikaları Kurulu,
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu,
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu,
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu,
Sosyal Politikalar Kurulu.
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Uygulamalar
Yeni kamu yönetimi
Sosyal hizmetler
Dul kadınlara maaş ödenmesi
Kadına sığınma evleri
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Uygulama Soruları
Yeni kamu yönetimi sosyal hizmet açışından nasıl değerlendirilebilir.
Kadınlara hangi durumda maaş ödenmektedir
Kadın sığınma evleri hangi merkezlerde açılmaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yeni kamu yönetimi özelinde kamu yönetimi ile sosyal hizmet
ilişkisine değinildi. Kamu yönetiminin sosyal alanda sorumluluklarından bahsedilmiş oldu.
Türkiye örneğinden hareket edersek sosyal hizmet alanında kamu sorumluluğunun arttığı
görülmektedir. Bundan dolayı kamu yönetimi ile sosyal hizmet ilişkinin incelenmesi önem arz
etmektedir.
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Bölüm Soruları
Soru 1) Kamu yönetiminde 1980 sonrası gelişme hangi kavramla ifade edilmektedir?
a)

Yeni kamu yönetimi

b)

Geleneksel kamu yönetimi

c)

Karma yönetim

d)

Eski yönetimi

Soru 2) Kamu yönetiminde 1980 sonrası değişim hangi ideolojinin öncülüğünde
gerçekleşmektedir?
a)

Sosyalizm

b)

Muhafazakarlık

c)

Anarşizm

d)

Liberalizm

Soru 3) Türkiye’de de yeni kamu yönetimi anlayışının izleri görülmektedir? Buna
göre hangisi doğrudur?
a)

sosyal hizmetten devlet çekilmiştir

b)
devletin sosyal hizmetten çekilmesi beklenirken, Türkiye’de tam tersi
sosyal hizmetlerde son yıllarda artış görülmüştür
c)
devlet sosyal hizmet dahil tüm alanlarda refah devleti uygulamalarını
sergilemektedir
d)
Devletin bıraktığı sosyal hizmet boşluğunu tamamen sivil toplum
doldurmaktadır.

Soru 4)
verimliliği artar?

Yeni kamu yönetiminde devletin hangi kurumunun etkinliği ve

a)
Hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin görev ve
sorumluluğu artar
b)

Yalnızca yerel yönetimlerin görevleri artar

c)

Devletin geri çekilmesi, özelleştirme uygulamaları yanında sivil
toplumun etkinliği vurgulanır
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d)

Merkezi yönetimin görevleri artar.

Soru 5) Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının uygulamaya koyduğu
çocuk başına 300 tl, 400 tl ve 600 tl yardım yapılması son dönem yeni uygulaması olarak
görülebilir? Doğru ya da yanlış olarak değerlendiriniz?
a) yanlış
b) doğru

Soru 6) doğum yardımı ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?
a) doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir
b) gerçek dışı beyan veren kişiye verilen para zam ve faizi ile birlikte alınır
c) doğum yardımı haczedilemez
d) doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle
yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi hâlinde bir sonraki dönemde kişiye ödeme
yapılmaz

Soru 7) doğum yardımı ile ilgili olarak hangisi yanlış verilmiştir?
a) doğum yardımı doğrudan çocuğa yapılır
b) doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilir.
c) her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır.
d) Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya yapılır.

Soru 8) çeyiz yardımında Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın
yüzde 20’sini geçemez D/Y işaretleyiniz?
a) doğru
b) yanlış

Soru 9) kadın sığınma evinin bilgileri ………………………………..boşluğu
doldurunuz?

Soru 10) Hangisi kadın sığınma evlerinin evrensel ilkelerinden değildir?
359

a) sınıf, etnik yapı ayrımı yapmamak
b) şiddetsizlik
c) hizmetleri yürüten personelin cinsiyetine bakılmaz
d) kendi kaderini tayin

Soru 11) Hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak 2018 yılında kurulan politika
kurulu değildir?
a) Yüksek istişare kurulu
b) yerel politikalar
c) Kültür ve sanat politikaları
d) sosyal politikalar

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)b, 4)c, 5) b, 6)d ,7)a ,8)a ,9) gizlidir, 10)c, 11) a
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