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

ÖNSÖZ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü
öğrencileri için hazırlanmış olan bu kitap öğrencileri önce yönetim, kamu yönetimi, sonra bu
temeller üzerinde sosyal hizmet yönetimi konularında bilgi vermek ve bilgi düzeyinde
yetkinleştirmek amacını taşımaktadır.
Sevgili öğrenciler,
Günümüzde yönetim ince, ayrıntılı ve karmaşık bir sanattır artık. Eskinin yönetim
sistemleri günümüz yönetim sistemleri ile karşılaştırılırsa köy bakkalının yönetimi ile büyük
bir süpermarket yönetimi arasındaki fark gibi bir farklılık ortaya çıkar.
Hele ki, sosyal hizmet yönetimi, yani birbirinden çok farklı sosyal hizmet alanlarında
farklı düzeylerde sürdürülen yönetim kendine özgü özellikler, değerler, kurallar ve teknikler
taşımaktadır. Ha deyince yapılacak ve herkesin yapacağı bir iş olmaktan çıkmıştır artık. Çünkü
çocuk için başka, yaşlı için başka, genç için başka, kadın için başka, hasta için başka, tutuklu
ve hükümlü için, emekli için, işsiz için, aile bireyleri için, yalnız yaşayanlar için vb. başka
başka, birbirinden çok farklı sorun yumakları ve çözüm modelleri vardır. Bu sorunların ve
çözüm yeri olan kuruluşların her birinin yönetimi başka bir yaklaşım ister, bunların kamu
düzeyindeki üst kurumları farklı bir yönetsel bakış açısı taşımak zorundadır, gönüllü
kuruluşların verdikleri sosyal hizmet yönetimi farklı nitelik taşır.
Sadece yönetim eylemi midir söz konusu olan? Sosyal hizmet yönetimi insan
yönetimidir. Bu nedenle her insanın birbirinden farklı kişilik yapıları, psikolojik durumları,
ekonomik ve diğer yaşam koşulları her birine farklı yaklaşımı, her birine farklı yönetim
inceliğini temel kılar.
Öte yandan kamu ile birey, genel ile özel, merkezi otorite ile yerel otorite arasındaki
yönetsel farklılıklar gül ile dikenin bütünlüğü gibi bir bütünlüğü zorunlu kılar. Sosyal hizmet
yönetimi homojen olmak zorunda olan bir bütünlüğün yönetimi değil, heterojen bir yapının
yönetimidir. Sadece kamu birey, genel özel, merkezi yerel gibi üst konumdaki farklılıklar değil,
kadın ile erkek, sağlıklı ile sağlıksız insan, yalnız yaşayan ile kalabalıklar içinde yalnız olan
insan, suçsuz ile suçlu, engelsiz ile engellinin (vb.) bir bütünlük içinde yönetimidir sosyal
hizmet yönetimi. Bu çelişkili yönüyle önemlidir, güzeldir ve sanattır.
İşte bu zor, bu zahmetli ve ama bu denli de zevkli bir sanat olan sosyal hizmet
yönetimini öğrenmeye hoş geldiniz. Gerçekten öğrenmek için bilediğiniz zevkiniz, öğrenme
isteğiniz, bitimsiz merakınız ve okuma aşkınızla tüm istek dolu algılarınızı olabildiğince açarak
oturunuz masanın başına ve başlayınız okumaya…
Çok şey kazandığınızı ve kendinizle gurur duyacağınızı göreceksiniz kitabı bitirdiğiniz
zaman.
Hoş geldiniz…
Prof. Dr. İlhan Tomanbay
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YAZAR NOTU
Bu kitap bir yanda yönetim, kamu yönetimi, diğer yanda sosyal hizmet ve sosyal çalışma
yönetimleri mantık sıralamasıyla hazırlanmıştır.
Öğrencilerin, özlü bir anlatımla kolayca anlayabilmelerini sağlayacak bir yazım
biçemiyle yazılmış, akıcı okunması ve akılda kalıcılığı hedeflemiştir. Sosyal Hizmet Yönetimi
adlı bu kitapta iki sayıltı temel alınmıştır.
Birinci sayıltı şudur: Bu ders kapsamında her ne kadar sosyal hizmetler bölümü
öğrencilerinin sosyal hizmet yönetimini öğrenmesi hedeflendiyse de; üç temel
sağlamlaşmadan;
(a) Önce yönetim nedir, bunun ne olduğu, kavramsal ve tarihsel gelişim süreci
öğrenilmeden;
(b) Bir ölçüde de olsa kamu yönetimi bilgi temeli alınmadan,
(c) Sosyal hizmet ve sosyal çalışma kavramları içeriksel olarak tam anlamlarıyla
kavranılmadan “sosyal hizmet yönetimi” konusu gerçek anlamda öğrenilemez. Belki ezberlenip
ertesi gün sınava girip geçilebilir, ancak yaşama aktarılacak düzeyde öğrenilemez.
İkinci sayıltı şudur: Yeni bir konuyu okumaya başlarken gerçekten öğrenmek istiyorsak,
o dersle ilgili temel kavramları öğrenmeye başlamadan konuya girmek bizi başarıya
götürmeyecektir. Kavramlarını öğrenmeden çalışılan ders bizi başarıya değil ezberlemeye
götürür ancak. Ezberlemenin de ömrü birkaç günü geçmez.
Bu kitabı bu iki sayıltıdan, bu temellerden hareketle hazırladık.
Hatta kitabı okurken anlamanızı kolaylaştırmak için lütfen her bölümün girişinde
bulunan “Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?”, “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular” ile
“Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri”, “Anahtar Kavramlar” ile Giriş”
bölümlerini mutlaka okuyunuz. Belki sınavda o kısa bölümlerden soru çıkmayacaktır, ancak o
kısa bölümleri okumamız soru çıkacak olan o bölümü, bölümleri okurken anlamanızı
kolaylaştıracak ve size zaman kazandıracaktır.
Aynı nedenle bölümü okumayı bitirdikten sonra, lütfen gereksiz bulmayın ve
“Uygulama Soruları”, “Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti” sayfalarını da son olarak okuyunuz.
Uygulama sorularını ister sözel, ister yazılı yanıtlamaya çalışınız. Bu sayfaları okumakla ve
çalışmakla bölümde öğrendikleriniz akıllarınızda daha bir pekişecektir.
Sonra bölümü bitirdikten sonra, kısa bir ara veriniz ve bu arada bir bardak su, bir bardak
çay içip ya da bir meyve yiyerek “Bölüm Sorularını” yanıtlamaya geçiniz. On beş dakikalık, en
fazla yarım saatlik hafif bir dinlenme arasından sonra, aynı gün, hemen soruları yanıtlayınız ki,
öğrendiklerinizin kalıcı olmasını sağlayınız. Soruları aynı gün yanıtlarsanız daha sonra gelecek
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olan günlere kıyasla kendinize vereceğiniz başarı puanınız daha yüksek olur ve özgüveninizin
artmasına da katkı vermiş olursunuz. Bu önemlidir.
Her hafta bir bölümü yukarıdaki yöntemle düzenli çalışırsanız neden başaramayasınız
ve neden yüksek notlar alamayasınız ki?

Prof. Dr. İlhan Tomanbay
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1. KONUYA KAVRAMSAL GİRİŞ VE KAPSAM

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal nedir, hizmet nedir, sosyal hizmet nedir, sosyal çalışma nedir,
yönetim nedir sorularına yanıt arayacağız. Akabinde sosyal hizmet yönetimi ne demektir,
sosyal çalışma yönetimi ne demektir, bu dersin alanı, kapsamı ve önemi üzerine, bu dersin alanı,
bu dersin kapsamı, bu dersin önemini öğreneceğiz.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bu bölümde ilgi uyandıran demeyelim, ilgi uyandırması gereken ilk soru sosyal ve
hizmet kavramlarının anlamlarının ne olduğudur. Bunların kavranarak bütünleştirilmesi sosyal
hizmeti anlamanızı kolaylaştıracaktır. Daha sonra ilgi duyarak öğreneceğiniz yönetim nedir
sorusu da sosyal hizmet ile yönetim bütünlüğünün kafanızda canlanıp oturmasına yardımcı
olacaktır. Bunların iyi kavranması da sosyal çalışma ve yönetim ilişkisinin kavranmasını
çabuklaştıracaktır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal nedir, hizmet nedir
ve sosyal hizmet nedir?

Bu kavramların anlamlarının Sosyal ve hizmet
öğrenilmiş olması.
kavramlarından sosyal
hizmet kavramına varmayı
sağlayacak okuma ve
düşünce pratiğinin
yapılması.

Yönetim nedir?

Yönetim kavramının ne
olduğunun kısaca
öğrenilmesi ve tanımının
yapılabilmesi.

Sosyal hizmet yönetimi ile
sosyal çalışma yönetimi
kavramları ve aralarındaki
bağlantı ve farklılıklar.

Birbiri yerine kullanılma
Bu iki kavramı farklarıyla
yanlışlığının sık sık yapıldığı kavrayabilmek için alan ve
bu iki kavramın farklarıyla
meslek ayrımını kavratacak
tanınması.
okumaların yapılması.

Bu kavramı kavramak için
kamu yönetimi ile ilgili
kaynaklara da başvurulması.

4

Anahtar Kavramlar
Bu bölümün anahtar kavramları bu bölümde tanımları verilen ve kısa açıklamalar
yapılan kavramların tamamıdır.

5

Giriş
Sevgili öğrenciler! Bence siz siz olun üzerine çalışmaya başlayacağınız her konuya önce
o konunun temel kavramlarını öğrenerek ve anlayarak başlayın. Konu ile ilgili ana kavramları
bilmeden, tam olarak anlamadan bir konuyu anlamak ve o konuyu avucuna almak olanaklı
değildir. Bu kitapta da gelin biz yönetim konusuna girmeden önce temel birkaç kavramı kısa
kısa öğrenerek başlayalım. İlerde, konunun içine girdikçe burada soyut ve zor gibi görünen o
okuyacağınız kavramları giderek daha kolay kavrayacak ve anlayacaksınız.
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1.1. Sosyal Nedir?
Sosyal İngilizce kökenli bir sözcüktür. Social’ın Türkçeleştirilmişidir. İngilizce bilenler
bilir; society toplum demektir. Toplum ve society dilbilgisi bağlamında addır. Bu adın sıfat hâli
de social’dir. O zaman sosyal Türkçe karşılık olarak toplumsal olmaktadır.
Nasıl ki toplum büyük bir bütünlük ve dayanışma ortamıdır; sosyal de bunun sıfat hâli
olarak, bir arada, birlikte, omuz omuza durmak, bir bütünlüğün sarsılmaz parçaları olmak ve
oluşturmak, el ele vermek ve dayanışma içinde olmak demektir. Türkçe dilbilgisinde karşılığı
toplumsal olarak görülse de sosyal çalışma mesleğinde toplumsaldan daha dar bir anlamın
açıklayıcısıdır. Tüm toplumu içermez, özellikle, toplum içinde yaşayan aileyi, yakın arkadaşlık
gruplarını, dost çevresini, çalışma gruplarındaki ya da gönüllü arkadaşlar arasındaki ilişkileri
anlatır. İnsanlar sosyal bir bütünlük içinde yaşarlar. Hayvanlar da öyledir bilir misiniz?
İnternette videolarını görürsünüz. Bir boğaya saldıran ve buduna dişini geçiren bir aslanı diğer
boğalar gelerek boynuz darbeleriyle cinsdaşlarından koparırlar, havaya savururlar ve etkisiz
duruma getirirler. Kuşlar yuvada yavrularına yiyecek taşır. Ana ya da baba tavşan eşini ve
yavrularını yılanın saldırısından cansiperane bir biçimde korur. Kutuplarda penguenler de
gökteki kuş sürüleri de suda ördekler de ormanda hemen hemen her cinsten hayvanlar da bir
arada yaşarlar. Dayanışırlar. Birbirlerini korurlar. Köpeğin aç bir kediye yiyecek getirdiğini,
ölü balığı diriltmek için patileriyle ölü balığın üzerine su yönlendirdiğini filmlerde görürsünüz.
Bunlar sosyallik göstergeleridir.

1.2. Hizmet Nedir?
Hizmet Farsça ve Arapça kökenlerden gelir. Arapça idmat kökünden türemiştir. Biri
için çalışmak, onun işlerini yapmak demektir. Sözlüklerdeki anlamı, “birinin işini görme veya
birine yarayan bir işi yapma” demektir (TDK). Hizmet görev ve iş sözcüklerinin anlamlarından
farklı bir anlam taşır. Bunu Türk Dil Kurumu Sözlüğü çok güzel ifade etmiştir. Birinin beklediği
“gereksinimleri karşılama ve üretildiği anda tüketilme özelliklerine sahip her türlü etkinlik”
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demiştir. Yani, maddi bir şey üretme, mal üretimi hizmet değildir. Hizmetin özelliği birinin
yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan işleri yapmadır. Bu işler de yapıldığı anda
gereksinimin giderilmesiyle ortadan kalkar. Bu da herhalde hizmet kavramının en önemli
özelliği olsa gerektir. Çünkü mal üretildiği anda tüketilme özelliğine sahip değildir. Hizmet
hem üretim hem tüketimdir. Hizmet üretimi denir ama bu üretim gereksinim giderildiği anda
tüketilmiş olur aynı zamanda. Hizmetin bu verildiği anda tüketilme özelliğini lütfen
unutmayınız. Ayrıca hizmet aynen bir mal gibi alınır ve satılır. Ticari bir eylem olabilir.
Piyasası vardır.
İngilizce karşılığı service’dir. Bu da Türkçeye servis olarak değişerek geçmiştir. Servis
elemanı dediğimiz zaman hizmet veren eleman akla gelmelidir. Bu yüzden servis hizmeti
demek yanlıştır. Yinelemedir. Sosyal servis sosyal hizmet demektir.

1.3. Sosyal Hizmet Nedir?
Yukarıda öğrendiğimiz sosyal ve hizmet sözcüklerini yan yana getirdiğimiz zaman
sosyal bir hizmeti kastetmiş oluruz. Verdiğiniz sosyal hizmet sosyal çerçevede, sosyal konularla
ilgili olmalıdır. Örneğin yemek yapmak üretimdir. Ancak, bir engellinin ağzına kaşık kaşık
uzatarak yemeğini yedirmek bunu yapan yakını ise (annesi, babası, teyzesi…) bir hizmettir,
bunu biri gönüllü ya da ücret karşılığı yapıyorsa bu sosyal bir hizmettir.
Bir başka deyişle, gereksinim sahibi birinin sosyal bir sorununu çözmek için verilen bir
hizmet sosyal hizmettir. O sorun sahibinin bir yakını değil de dışardan birisinin bu hizmeti
üzerlenerek, ücret karşılığı ya da gönüllülük temelinde, o sosyal sorunu çözmek amacıyla
yaptığı görüşme sosyal hizmettir. Ancak, bir iki görüşme, bir iki konuşma sosyal hizmet olarak
adlandırılamaz. Dertlinin derdini dinlemek sohbet de olabilir tabii… Sevgiden de yakınlıktan
da bir iki olabilir. Ancak bunu iş edinerek, düzenli ve belirli bir hedefe uygun olarak, belirli
zaman dilimleri içinde ve o sorun sahibi ile belirli insani ve resmi mesafeyi koruyarak
yapıyorsanız ve iyileştirme yönünde belirgin bir hedefiniz varsa sosyal hizmet veriyorsunuz
demektir.
Bu çerçevede İngilizcede kullanılan terim social service’dir. Çoğulu, social services’tir.
Bu açıklamalardan sonra düzenli bir tanımını yapacak olursak;
Sosyal hizmet, öncelikle sosyal bir hizmettir. (Sosyal boyutlu hizmetler dışındaki işler
bu kapsama girmez.)
Sosyal hizmet, gereksinim sahibi birinin bireysel ve sosyal boyutta rahatını bozacak,
sosyal huzurunu kaçıracak, sosyal iletişim ve etkileşimini engelleyen, sürdürülebilirliğini bozan
ve bozuk sürdürmesine neden olan ortamı değiştirmek, koşulları ortadan kaldırmak, bunlar
yapılamıyorsa kişiye sosyal yaşamını sürdürmesi için yeni yollar açmak, kısa deyişle sosyal
sorununu çözmek için gerekli görülerek yapılan her türlü iştir.
Sosyal hizmeti, belirli ilke ve kurallarına uyarak herkes yapabilir.
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1.4. Sosyal Çalışma Nedir?
Sosyal çalışma bir meslektir. Her ülkede sosyal hizmet alanlarında çalışır. İnsana
yönelik bir meslektir. Bilimsel temelleri olan bir meslektir. Aynı zamanda hem evrensel hem
de her ülkenin koşullarına uygun özgün bilgilerle donanmış bir bilim dalı olarak gelişme
gösterir, sosyal çalışma aynı zamanda bu bilim dalının da adıdır.
İngilizcesi social work, Almancası sozialarbeit’tır (f). (Çoğul: soziale arbeit, f (sosyal
çalışmalar)). work ve arbeit sözcükleri, iş, çalışma anlamındadır. Hemen tüm dillerde benzer
karşılıklar kullanılırken sadece Fransa’da aynı sözcüklerle ifade edilen Fransızca sözcüklerle
adlandırılmaz. Fransızcası asistan social’dır. Sosyal yardımcı anlamını taşır.
Sosyal çalışma, tarihsel süreç içinde toplumsal değişmelere bağlı olarak ortaya çıkmış,
sosyal hizmet alanlarında birey, grup, aile ve toplulukların zaman zaman karşılaştığı ya da
sürekli olarak yaşadığı sosyal uyum, sosyal iletişim ve sosyal dengeleri bozan her türlü sorunun
giderilmesi ve eksikliklerin tamamlanması için kendine özgü bilimsel temelleri, yöntemleri ve
değerleri olan, yürürlükteki hukuk tarafından kabul edilmiş, hukuk kurallarına uygun ve
mevzuata dayalı, düzenli, programlı, ilkeli, etik kurallara dayalı bir meslektir.
Sosyal çalışmayı, sadece, mevzuata dayalı olarak gerekli dört yıllık lisans öğrenimini
tamamlamış lisansiyerler, yani, sosyal çalışmacılar yapabilir.

1.5. Yönetim Nedir?
Yönetim Türkçe kökenli bir sözcüktür. Yönetmek fiilinden türetilmiştir. Yönetmenin de
yön kökünden ve adından türetildiği anlamdan anlaşılmaktadır. Yönetim dilbilgisinde ad
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kategorisine girer. Fiil hâli “yönetmek”tir. Yönetmek, yön vermek, yönlendirmek, -işleri,
kişileri vb- belli bir yöne götürmek anlamlarına uygun bir anlam taşımaktadır. Arapça kökenli
karşılığı idaredir. İdare ile yönetim aynı anlamdadır aslında. Gene eski Türkçede sevk ve idare
deyişi vardır. Sevk etmek belli bir yöne yönlendirmektir. İdare de yönetim olduğuna göre,
yönetimin, sevk ve idare deyişini kapsayan genişlikte bir sözcük olduğu görülür.
Yönetim, en az üç kişinin bulunduğu bir birliktelikte, işlerin düzenli ve doğru gitmesi
amacıyla bir kişinin sözüne uygun olarak hareket edilmesini sağlamaktır. Başka bir deyişle,
birkaç kişinin içinde olduğu bir işin bir amaca yönelik olarak aksamadan, düzen içinde ve ideal
olarak kusursuz işlemesi ya da gerçekleşmesi için bir kişi ya da bir takım tarafından yapılan
düzenleme işleridir. Yönetimin belirli bir amacı vardır, en az birkaç kişi ile kendisini gösterir
ve belirli kurallara uygun olarak yapılır. Gerçekten de yönetim, belirli bir amaç doğrultusunda,
en az üç kişinin bir araya gelerek, yaptıkları düzenli etkinliktir.
Yönetim karşılığı olarak İngilizcede temelde üç farklı kavram vardır: Governance,
administrative ve management. Governance hükûmet yönetimi demektir ve en üst düzeyde
yönetimi anlatmaktadır. Administrative, kamusal ve geniş bir alandaki yönetimi anlatmaktadır.
Management ise daha çok bir işletmede, kuruluşta ya da birkaç kişi arasındaki yönetimin
kastedildiği bir terimdir. Management sözcüğünden Türkçeye giren ve spor terminolojisinde
kullanılan menajer (manager (Fr.)) sözcüğünü bilirsiniz. O da bir spor takımının (ya da
sporcuların) ya da tek bir sanatçının yöneticisi (işlerini yapan anlamında) demektir. Yani
görüldüğü gibi, dar ve sınırlı bir alandaki yönetici demektir.
İnternetteki sözlükler yönetim karşılığı olarak executive sözcüğünü de
kullanmaktadırlar, ancak, executive yönetim değil, yürütme demektir. Ona yönetim denmesi
yanlıştır ve herhalde bu yanlışlık yapılan işin birbirine benzerliğinden kaynaklanmaktadır.
Örneğin yönetim kurulu administrative committee sözcükleriyle ifade edilirken, executive
committee yürütme kurulu adını alır.
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1.6. Sosyal Hizmet Yönetimi Ne Demektir?
Sosyal hizmet yönetimi, sosyal hizmet kapsamındaki her türlü hizmetin gerek resmi
gerek yerel, gerek özel girişim gerek gönüllülük temelinde kusursuz işlemesi, yürümesi için
yapılan işin süresine, kapasitesine, büyüklüğüne ya da karmaşıklığına göre değişen sayıda
personel tarafından yazılı hukuk ve etik kurallara ve yapılan planlamalara uygun olarak
gerçekleştirilen yönlendirme ve yönetme çalışmalarıdır. Sosyal hizmet yönetimi bir takım
çalışmasıdır.
Sosyal hizmet yönetimini verilen sosyal hizmetin büyüklüğüne ve karmaşıklığına göre
deneyim kazanmış ve bilgili birçok insan yapabilir diye düşünülebilir. Aslolan ise sosyal hizmet
yönetiminin, insanla çalışıldığına göre insani boyut özenle görülerek ve değerlendirilerek,
yönetim bilimi kurallarına, gündemdeki mevzuata, var olan sosyal politikalara, bunların yanı
sıra toplumun değerlerine, gelenek ve göreneklerine uygun olarak, kesintisiz (sürekli)
yapılması, gerek yönetim bilimleriyle, gerek insan bilimleriyle ilgili bilimsel temelleri lisans
düzeyinde alan sosyal çalışmacılar tarafından yapılması beklenir.

1.7. Sosyal Çalışma Yönetimi Ne Demektir?
Sosyal çalışma yönetimi kavramı sosyal hizmet yönetimi teriminde olduğu gibi somut
değil, soyut bir anlam taşır. Sosyal hizmet yönetiminde herhangi bir sosyal hizmet alanında
yapılan işlerin yönetimi akla gelirken, sosyal çalışma yönetimi bir mesleğin ve bir bilim dalının
yönetimi anlamını taşır. Bu fark önemlidir ve büyüktür. Bu farkı anlamadan ne sosyal hizmet
yönetimini ne de sosyal çalışma yönetimini anlamak mümkündür. Çünkü biri somut, diğeri
soyut yönetimdir. Soyut düzeyde bir mesleğin yönetimi, o mesleği, içinde var olduğu toplumda,
o toplumun değerleri ve hukuk düzeni içinde, mesleğin bilimsel temelleri üzerinde, kendine
özgü ilkeleri, değer ve etik kuralları ile ve kendi mevzuatı çerçevesinde işlerli kılmak demektir.
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Sosyal çalışma yönetimi sosyal hizmet yönetiminden ayrı bir bakış, ayrı bir çaba, ayrı bir
yaklaşım ve ayrı düzenlemeler ister.

1.8. Bu Dersin Alanı, Kapsamı ve Önemi Üzerine
Sosyal hizmet yönetimi dersinin hem alan hem kapsam bakımından sınırlarını görmek
işleri kolaylaştıracaktır. Dikkat ediniz lütfen, alan yatay bir büyüklüğü, kapsam dikey bir
büyüklüğü anlatan iki kavramdır. Bunun yanı sıra dersin önemini kavramadan ersi kavramak
güçleşeceğine göre bu dersin önemini de anlamış ve bunun doğruluğuna inanmış olmanız
gerekir.

1.9. Bu Dersin Alanı
Sosyal hizmet yönetimi dersinin alanı tüm sosyal hizmet alanlarıdır. Sosyal hizmeti
gerekseyen çocuklardan gençlere, yetişkinlere, emeklilere, yaşlılara, kadınlara, engellilere,
yalnız yaşayanlara, evlerinde hastalara, sokakta kalanlara, işsizlere, işsiz gençlere, yoksullara,
cezaevinde yatanlara, tutuklulara, hastanede yatanlara, fabrikada çalışan işçilere, ilkokuldan
üniversiteye kadar tüm öğrencilere ve bunlar gibi daha nice sosyal hizmet bekleyenlere kadar
kendileriyle bir başına ya da aileleriyle yakınlarıyla birlikte başa çıkamayan herkes, hem birey
birey, hem grup grup, hem aile olarak ve hem de kurumsal düzeyde sosyal hizmet yönetimi
dersinin alanlarını oluştururlar.

1.10. Bu Dersin Kapsamı
Sosyal hizmet alanlarını oluşturan tüm nüfus gruplarının ekonomik, sosyal, psikolojik,
kültürel özellikleri; bu birey ve grupların kurumsal konumları, yani hangi kurum ya da kuruluş
çatısı altında hangi ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel hizmeti aldıkları ve ayrıca, bilimsel
(bilim dalına uygun) ve hukuksal (mevzuat) bağlamları içinde sosyal sektörleri oluşturan sağlık,
eğitim, adalet hizmetleri içinde yer alan sosyal hizmetler sosyal hizmet yönetiminin kapsamını
oluştururlar.
Ayrıca, kapsam, alanların genişliğine koşut olarak her alanda var olan hiyerarşik
yapılanmayı da içine alır. En üstten (amir, yönetici…) en altta çalışan birime kadar herkesin
işlev ve görevleri yönetim kapsamı içinde görülmelidir.

1.11. Bu Dersin Önemi
Sosyal Hizmet Yönetimi dersinin önemi sosyal hizmet alanlarında çalışanlar için, sosyal
hizmetler alanında önlisans yapanlar için ve sosyal çalışma lisansiyerleri için farklı farklı bir
bütünlük oluşturur.
Bu dersin önlisans düzeyinde öğrenim gören sosyal yardımcılar, yardımcı sosyal
elemanlar ile lisans düzeyinde öğretim gören sosyal çalışma öğrencileri için önemi çok
büyüktür. İlerde çalışacakları kurum ve kuruluşlarda sosyal hizmet yönetiminin önce içinde ve
daha sonra belki de başında olacaklardır. Bu yönetim bilgilerini şimdiden, daha işin başında
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almak öğrenciler için ilerde, meslek yaşamına atıldıklarında büyük oranda kolaylaştırıcı
olacaktır.
Öğrenciler için bu dersin önemi, alan ve kapsam düzeyinde mesleğin ve verilecek sosyal
hizmetlerin kavranmasıdır.
Sözün özü, sosyal çalışmanın ya da sosyal hizmetlerin; bir başka deyişle hem sosyal
çalışmanın hem sosyal hizmetlerin yönetiminde yarın söz sahibi olmayacağınızı kim
söyleyebilir? Bilgi güçtür. Sizi güçlü kılar. Bu dersi sevip iyi anlayarak öğrendiğiniz takdirde
yöneticiliğinizin de güçlü olacağına emin olabilirsiniz.
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Uygulama Soruları
1)

Sosyal nedir?

2)

Hizmet nedir?

3)

Sosyal hizmet nedir?

4)

Sosyal çalışma nedir?

5)

Yönetim nedir?

6)

Sosyal hizmet yönetimi ne demektir?

7)

Sosyal çalışma yönetimi ne demektir?

8)

Bu dersin alanını belirtiniz.

9)

Bu dersin kapsamını belirtiniz.

10)

Bu dersin önemi üzerine neler söylemek istersiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Sosyal Hizmet Yönetimi adlı dersin temel kavramlarını öğrendik. Temel
kavramları iyice öğrenmeden ders dinlense, kitaplar okunsa bile anlaması kolay olmayacaktır.
Kavramları bilmeden bilgi geliştirilemez. Bu kavramlar, sosyal, hizmet, sosyal hizmet, sosyal
çalışma, yönetim, sosyal hizmet yönetimi, sosyal çalışma yönetimi kavramlarıdır. Bunun yanı
sıra, sosyal hizmet yönetimi dersinin kapsadığı alanın neler olduğunu ve ne kadar geniş
olduğunu, kapsamını, yani neleri kapsadığını öğrendik ve önemini kavradık.
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Bölüm Soruları
1)

Sosyalin açıklayıcı anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Toplum anlamındadır.

b)

El ele vermek, dayanışma içinde olmak demektir.

c)

Toplumda bürokratik bir statüyü anlatır.

d)

Toplumun ekonomik boyutudur.

2)

Hizmetin en birincil özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Hizmeti veren bundan mutlaka para kazanır.

b)

Hizmetin mal üretiminden farkı yoktur.

c)

Hizmet daima çok kapsamlı bir iştir.

d)

Üretildiği anda tüketilmiş olma özelliğidir.

3)

Sosyal hizmet ile sosyal çalışma kavramları arasındaki fark nedir?

a)

İkisi de aynı anlamdadır.

b)

Sosyal çalışma daha geniş çaplıdır, sosyal hizmet daha dar anlamdadır.

c)

Sosyal çalışma mesleğin adı, sosyal hizmet etkinlikler alanıdır.

d)

Sosyal hizmet daha kurumsaldır, sosyal çalışma değildir.

4)

Yönetim kavramı anlamına uymayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Sevketme

b)

Yöneltme

c)

İdare

d)

Executive
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5)

Sosyal çalışma yönetimi dendiğinde ne anlarız?

a)

Alanın yönetimi

b)

Mesleğin yönetimi

c)

Tüm sosyal olayların yönetimi

d)

Alan ve mesleğin birlikte yönetimi

6)

Bu dersin kapsamında bakarsak, alan ve kapsam kavramları arasında ne gibi fark

a)

Kapsam yatay genişliği, alan dikey derinliği ve yüksekliği anlatır.

b)

Kapsam yukarıya doğru, alan aşağıya doğru bir hareketi anlatır.

c)

Alan yatay genişliği, kapsam dikey derinliği ve yüksekliği anlatır.

d)

İkisi de aynı anlamdadır.

vardır?

7)
Belirli bir amaç doğrultusunda, en az üç kişinin bir araya gelerek, yaptıkları
düzenli etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sosyal yardım

b)

Sosyal hizmet

c)

Sosyal çalışma

d)

Yönetim

8)

Fransızca bir sözcük olan menajer aşağıdakilerden hangi anlama gelir?

a)

Küçük, dar işlevsel grupları yöneten kişidir.

b)

Devlet yönetiminde genel müdür statüsünde bir yöneticidir.

c)

Askeri bir terimdir.

d)

Yatak odasında yatağın kenarında duran konsola verilen addır.
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9)
Bir toplumda yardıma muhtaç, hasta, engelli vb. herhangi bir sosyal sorunu olan
insanlara verilen her türlü yardım ve destek hizmetlerini anlatmak için aşağıdakilerden hangi
kavram kullanılır?
a)

Sosyal yardım

b)

Sosyal hizmet

c)

Sosyal çalışma

d)

Sosyal destek

10)
Sosyal hizmet alanlarında çalışıp da insanların sosyal sorunları ve onların
giderilmesi için belirli bir bilimsel disiplin içine, insan değerine ve kurallara uygun mesleki
çalışma yapan mesleğin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sosyal yardım

b)

Sosyal hizmet

c)

Sosyal çalışma

d)

Sosyal destek

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

18

2. YÖNETİM KONUSUNA TEMEL GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölüme başlangıç yapacağız. Önce yönetim ne demektir, bunu öğrenerek
başlayacağız. Yönetimin özelliklerini tartışacağız. Neliğini (mahiyet), niteliğini (kalite) ele
alacağız. Bu noktada özellik ile niteliğin farklı olduğunu görmüş olacaksınız. Başarılı bir
yönetimin nasıl yapılması gerektiğini görecek, aşamalarını öğreneceksiniz. Bu aşamalara
uyarak yapılan bir yönetimin başarılı olduğu gerçeği karşımıza çıkacak. Haydi bakalım!
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bölüm hakkında ilgi uyandıran ilk soru herhalde yönetim nedir sorusudur. Bir başka
soru başarılı ve etkin bir yönetimin nasıl yapılması gerektiği sorusudur. Tabii bu iki sorunun
anlayıp kavrayarak yanıtlanması sizi başarılı bir sosyal hizmet yönetimine ulaştıracaktır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yönetim hakkında açıklayıcı Yönetim konusunda
paragraflar.
tanımdan daha geniş bir
ufukla yönetim olayı
anlaşılmış olacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kitaptaki metinler
ezberleme mantığıyla değil,
anlama amacıyla
okunarak…

Sosyal hizmet ve sosyal
çalışma yönetimleri üzerine
bilgiler

Öğrenilmiş olan yönetim
olgusunun sosyal hizmet ve
sosyal çalışma kavramlarıyla
ilişkilendirilmesi sağlanmış
olacaktır.

Bölümde verilen bilgiler
kavranarak, bunun için de
hem kitap okuyarak hem
başka kaynaklara da
başvurularak…

Başarılı bir yönetimin
aşamaları nelerdir?

Etkin bir yönetimin nasıl
yapılması gerektiği
konusunda bilgi sağlanmış
olacaktır.

Yönetimin aşamaları
yönetimi anlatan birçok
kitapta olduğu için en
anlaşılır, el altına en yakın
birkaç kitapta da ilgili bölüm
okunarak…
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Anahtar Kavramlar
Bu bölümde anahtar kavram herhalde en başta ayrıntılı bilgiler aldığınız yönetim
kavramıdır. Buna bağlı olarak planlama, örgütleme, kadrolama, uygulama ve denetleme
kavramlarının anlaşılır biçimde öğrenilmesi bu bölümü anlamayı kolaylaştıracaktır.
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Giriş
Sevgili öğrenciler! Bu bölümle yönetim olgusunu geniş bir perspektifle tanımaya
başlıyorsunuz. Daha önemlisi bu konuda aynı kavramı siz de gündelik yaşamınızda sık sık
kullanmanıza karşın etkin ve başarılı bir yönetim için düşünülmesi ve gerçekleştirilmesi
gereken aşamaları herhalde bilmiyordunuz. Yönetimi daha bilinçle yaklaşmak ve uygulamak
için buyurun okumaya başlayın.
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2.1. Yönetim Ne Demektir?
Yönetim gündelik yaşamda hemen hemen herkesin ilgisini çeken ve herkesin ben
yaparım diyebileceği bir olgudur. Ve bunu derken herkes kendisinin iyi bir yönetici olduğunu
ya da olabileceğini; yönetim sürecinde doğru hareketler yaptığını ve yapabileceğini düşünür.
Oysa acaba öyle midir? Biliyorsunuz, aile toplumun en küçük örgütlü birimidir. Yönetim önce
ailede başlar. Örgütlü, düzenli ve en uzun süren en küçük yönetim birimi ailedir. Evi baba
yönetir dersek, yanlış demiş olmayız, ancak klasik bir yaklaşımı dillendirmiş oluruz. Bu klasik
yaklaşım ataerkil toplum olan feodal toplum düzeninden bugünlere uzanan bir anlayıştır.
Feodal düzenlerin yönetimi otokratik yönetimlerdir. Otokrasi, yönetenin tüm yetkileri tek
başına elinde bulundurduğu ve kullandığı bir yönetim biçimidir. Otokrasinin Türkçedeki
karşılığı anlamanızı daha kolaylaştırabilir. Otokrasi buyurganlık demektir. Otokrat buyurur.
Buyurgan yönetim denildiği zaman herhalde yönetimin nasıl bir yönetim olduğunu daha kolay
anlayacaksınız. Otokratik yönetim buyurgan yönetimdir. Devam edelim. Feodal düzenlerde aile
geniş ailedir ve ailenin tek buyurucusu babadır. Baba otoritesini ancak büyükbaba aşabilir.
Kuşkusuz sanayi dönemine gelindiği zaman ne böyle bir aile modeli (geniş aile) ne böyle bir
yönetim modeli kalır. Sanayi döneminde aileler çekirdek aile denilecek kadar küçülmüş olur,
kadın da iş yaşamına atıldığı için evi erkek ve kadın birlikte çekip çevirirler. Evin yönetimi de
katılımlı yönetim olur.

Ancak, feodal ilişkilerin küçülmüş ailelerde de kültürel değer olarak sürmesi çok uzun
zaman aldığı için sanayi döneminin aile modeli olan çekirdek ailelerde de baba yöneticidir, tek
egemendir çoğu zaman. Bu tartışmayı gelin bir özlü söyle tatlıya bağlayalım. Bir görüş, erkek
baştır, kadın onu istediği yöne çeviren boyundur, der. Bir başka görüş, boyna hangi yöne
dönmesi gerektiğini söyleyen beyin başta bulunur, der. Öyle de olsa böyle de olsa demek ki en
küçük bir birim olan ailede bile yönetim, iç içe geçmiş organlar ve onların komutlarının bir
bütünlüğü içinde gerçekleşmektedir. Tek başına baş da boyun da beyin de fazla işe
yaramamaktadır. Yönetimde de çeşitli organlar ve farklı işlevler bulunur. Yönetim karmaşık
bir süreçtir. Bunlara geleceğiz.
O zaman yönetimin genel anlamda ne olduğunu anlamaya çalışalım.
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Kültür, sosyalleşme, aile, genç, yaşlı, kadın vb… gibi birçok konuda tanım yaparken ele
alınan o konuda çok çeşitli tanımlar olduğu söylenir. Doğrudur. Sosyal alanda ve sosyal
bilimlerde tanımlar çok ve çeşitlidir. Hepsi de birbirinden farklıdır. Çünkü sosyal alan, sosyal
konular çok boyutludur ve sosyal alanda bir tanım ilgilendiği konuyu farklı boyutlarından
bakarak ele alır. Sosyal bilimlerde konunun boyutları da çoktur. Fen bilimlerinde, örneğin,
suyun 100 derecede kaynadığı gibi sabit bir noktada kaynamaz toplum. Çünkü buna tarihsel
boyut, toplumsal yapı, kültürel yapı, siyasal yapı, farklı güç dengeleri gibi birçok etken
müdahale eder, durumları değiştirir. Toplumsal ve sosyal bilimlerde ve olaylarda durumlar
daima değişir. Örneğin toplum da bir yapıdır ancak taş ya da tuğladan örülen bir yapı gibi sabit
bir yapı değildir. Değişkendir. Kuşkusuz o da bir inşaat yapısı kadar, hatta daha çok sağlamdır.
Ancak bir binanın yağmur, kar, güneş gibi etkilere açık olduğu gibi toplumsal yapı da tarihsel,
toplumsal, teknolojik, ekonomik, kültürel, siyasal etkilere ve bunların yanı sıra dış etkilere
açıktır. Bunlardan, binanın güneşten etkilenmesinden çok daha fazla etkilenir. Bu nedenle
toplumsal yapı sürekli değişir.
Sürekli değişen bir yapının (toplumun) ögelerinin de (aile, kültür, toplum, yönetim vb.
gibi) çok farklı biçimlerde tanımlanması doğaldır. Bu nedenle, yönetimin de çok farklı ve çok
sayıda tanımı yapılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:
Kapsamlı ve ayrıntılı bir tanım H. M. Charles tarafından yapılmıştır: Yönetim “örgüt
amaçlarının etkili ve verimli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla planlama, örgütlenme,
yürütme, koordinasyon ve denetim işlevlerine ilişkin ilke, kuram, model ve tekniklerin,
sistematik ve bilinçli bir biçimde beceriyle uygulamasıyla ilgili etkinliklerin tümüdür.”
(http://www.dursunmuratozden.net/ipucu/detaysonuc.asp?cat=SOSYAL%20B%DDL%DDM
LER&a=917&s=)
“Yönetim, insanların iş birliğini sağlamak ve onları belirlenen amaca doğru yöneltme iş
ve çabalarının toplamıdır.” gibi kısa bir tanım yapmış Tabancalı ve Korumaz (s. 140).
Kısa bir tanım çok kaynakta kullanılmış. Bu tanım Tosun’dan: “Başkalarının aracılığı
ile amaçlara ulaşma veya başkalarına iş gördürme faaliyetlerinin toplamı”dır.
Az farklı bir başkası, “Başkalarının aracılığı ile amaçlara ulaşma veya başkalarına iş
gördürme faaliyetlerinin toplamı yönetim sürecini oluşturur.” diyor (Dışpınar).
Nuri Tortop’a göre ise yönetim “…önceden saptanmış ve belirtilmiş bir amacın
gerçekleşebilmesi için insan gücü, para, zaman, malzeme ve yer unsurlarının daha verimli, daha
ekonomik ve daha iyi bir biçimde kullanılması”dır.
Biraz daha geniş bir tanım der ki: Yönetim “…örgüt amaçlarını etkili ve verimli bir
şekilde gerçekleştirmek için planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol
fonksiyonlarının sistemli ve bilinçli bir şekilde uygulanması”dır.
Bir başka bakış açısıyla yönetim, “Organizasyonun amaçlarını gerçekleştirmek
amacıyla, madde ve insan kaynaklarının, en az para, en az emek sarf edecek biçimde harekete
geçirilmesi süreci”dir.
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Başaran’ın tanımı şöyledir: Yönetim, “…toplumsal gereksinmelerin bir kesimini
karşılamak üzere kurulan bir örgütte önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirecek işleri
yapmak için bir araya getirilen insan gücünü ve diğer kaynakları örgütleyip eşgüdümleyerek
eyleme geçirme süreci”dir.

Bir başkası: Yönetim, “…başkalarını bir araya getirerek amaca ulaşma” veya
“başkalarına iş gördürerek amaca ulaşma”dır (agy).
Görüldüğü gibi birbirine benzer tanımlar da olmak üzere her tanıma yönetim ögesinin
birkaç özelliğini ele almaktadır. Bu yazarın bakış açısına ya da hangi noktaya vurgu yapmak
isteyip istemediğine kalmıştır. Her tanım yapan yönetimin kendisine göre en önemli ya da
kendisine göre en belirgin birkaç özelliğini kullanmaktadır.

2.2. Yönetimin Özellikleri
Tanım, tanımı yapılacak terim ya da kavramın belirli özelliklerini bir araya getirerek
yapılır. Yukarıdaki birkaç tanımda bu özellikler yer aldığına göre bu özelliklerden önemli
olanlarını, gelin, burada sıralayalım. Önce olabildiği kadar çok yönetim özelliğini okuyalım;
tanıyalım. Aşağıda alt alta yazdığımız sözcük ya da ifadelerin her biri yönetimin bir özelliğini
oluşturmaktadır. Lütfen her birini, onların yönetimin bir özelliği olduğunu düşünerek
okuyunuz. Örneğin,
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Tosun, tanımında, yönetimin;


Başkalarının aracılığı ile



Amaçlara ulaşma veya



Başkalarına iş gördürme faaliyetlerinin toplamı özelliklerini ele alırken;

Tortop;


Önceden saptanmış ve



Belirtilmiş bir amacın



Gerçekleşebilmesi için



İnsan gücü,



Para,



Zaman,



Malzeme ve



Yer unsurlarının



Daha verimli,



Daha ekonomik ve



Daha iyi bir biçimde



Kullanılması özelliklerini ele almıştır.

Bir başka tanımda yönetimin;


Örgüt amaçlarını



Etkili ve



Verimli bir şekilde



Gerçekleştirmek için



Planlama,



Örgütleme,
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Yöneltme,



Koordinasyon ve



Kontrol fonksiyonlarının



Sistemli ve



Bilinçli bir şekilde



Uygulanması

özellikleri öne çıkarılmıştır.
Bir başka tanımda bunlara ek olarak kullanılan özellikler ise şunlardır:


Gerçekleştirilmesi maksadıyla



Planlama,



Yürütme,



İlke,



Kuram,



Model ve



Tekniklerin,



Maharetle (beceriyle)



Uygulanabilmesiyle ilgili etkinlikler.

Ayrıca;


Madde ve



İnsan kaynaklarının,



En az para,



En az emek



Sarf edecek biçimde



Harekete geçirilmesi
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Süreci ile,



Toplumsal gereksinmelerin



Bir kısmını karşılamak üzere



Kurulan bir örgütte



Önceden belirlenmiş amaçları



Gerçekleştirecek



İşleri yapmak için



Bir araya getirilen



İnsan gücünü ve



Diğer kaynakları



Örgütleyip



Eşgüdümleyerek



Eyleme geçirme



Süreci

özellikleri, bir başka tanımda geçen,


Başkalarını bir araya getirerek



Başkalarına iş gördürerek



Amaca ulaşmak

özellikleri değerlendirilmiştir.
Birkaç örnekte dikkatinizi çektiği gibi en sık kullanılan özellik amaç özelliğidir.
Gerçekten de yönetimin bir amacı ya da amaçları olmalıdır. Amaçsız yönetim olmaz.
Yönetim için en az iki ya da üç kişi bir araya gelmiş olmalıdır. Tek kişilik yönetim
olmaz. Bu da temel bir özelliktir.
Tüm tanımları buraya almak hem olmaz hem de olanaksızdır. Bu nedenle, bu kitaba
alınmayan başka tanımlarda kullanılan kimi özellikleri de biz buraya yazalım:


Belirli bir mevzuata bağlı olarak,
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Hukuk kurallarına uyarak,



İlke ve kurallar çerçevesinde

dendiği zaman da yönetimle ilgili temel birkaç ögeyi daha eklemiş oluruz.
O zaman, yukarıda ele alınan ögeleri ya da özellikleri; daha anlaşılır bir deyişle,
yönetimin özelliklerini oluşturan bu ögeleri üzerlerinde düşünerek aklımızda tutmalıyız. Sonra
da bu ögelerden bizim yapmak istediğimiz tanıma en uygun olanlarını alıp, anlaşılır bir
sıralamayla ard arda getirip cümleleştirirsek bir tanım yapmış oluruz. Bu da bir yerden alınarak
ezberlenen tanım olmaz, doğrudan bizim tanımımız olur. Biz kendimiz özgün bir tanım
yaratmış oluruz. Her hâlde sizin için çok özgüven geliştirici bir gelişme olacaktır bu. Lütfen
deneyiniz.
Bunca özelliği sıraladıktan sonra şimdi de biz bir tanım denemesi yapacak olursak neler
diyebiliriz? Örneğin:
Yönetim, belirlenmiş hukuk kurallarına ve yönetim ilkelerine uygun olarak, bir araya
gelmiş en az üç kişinin arasında geçen, başarı ya da başarısızlık durumuna göre yakın ve uzak
çevresini olumlu ya da olumsuz etkileyen (Yukarıdaki özellikle arasında olmayan bu cümleciği
ben kattım. Sizler de yeni bir şeyler bulup katabilirsiniz.), para, malzeme, insan gibi kaynakları
en iyi biçimde değerlendirerek, belirli bir strateji ve taktik içinde, daha önceden belirlenmiş
amaçlara ulaşma sürecidir.
Ya da bu cümleyi başka nasıl tamamlayabiliriz? Şöyle olabilir mi? …amaca uygun
etkinlikler sürecidir. Neden olmasın? Yani:
Yönetim, belirlenmiş hukuk kurallarına ve yönetim ilkelerine uygun olarak, bir araya
gelmiş en az üç kişinin arasında geçen, başarı ya da başarısızlık durumuna göre yakın ve uzak
çevresini olumlu ya da olumsuz etkileyen, para, malzeme, insan gibi kaynakları en iyi biçimde
değerlendirerek, belirli bir strateji ve taktik içinde, daha önceden belirlenmiş amaca uygun
etkinlikler sürecidir.
Ya da bu cümleyi başka bir biçimde bitirmeyi denelim. Diyelim ki: …….. sanat boyutu
olan ve beceri ile niteliği artan etkinlikler sürecidir. Bu da olur değil mi? Deneyelim:
Yönetim, belirlenmiş amaçlara, hukuk kurallarına ve yönetim ilkelerine uygun olarak,
bir araya gelmiş en az üç kişinin arasında geçen, başarı ya da başarısızlık durumuna göre yakın
ve uzak çevresini olumlu ya da olumsuz etkileyen, para, malzeme, insan gibi kaynakları en iyi
biçimde değerlendirerek, belirli bir strateji ve taktik içinde, daha önceden belirlenmiş sanatsal
boyutu olan ve zaman içinde gelişen deneyim ve beceriyle nitelikleşen birlikte çalışmalardır.
Ya da ….. etkinlikler zinciridir. Değil mi?
Sonuç olarak sevgili öğrenciler, yukarıda sıralanmış özellikleri anlamlı bir sıralamayla
sizler de çeşitli tanımlar yapabilirsiniz. Yapacağınız bu tanımlar hem size yeni ufuklar açacak,
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hem düşüncelerinizi zenginleştirecek ve hem de bilimsel çalışmalarınızda özgüveninizi
destekleyecektir.
Görüldüğü gibi bir tanım tanımlanmak istenen ögenin, olgunun ya da kavramın
özelliklerinden hareketle yapılır. Özelliklerini bildiğiniz insanları da daha kolay değerlendirip,
isterseniz yakınlaşıp isterseniz uzaklaşmaz mısınız? Onun gibi. Kendi yaptığınız tanımı sevecek
ve savunacaksınız. Kolay kolay unutmayacaksınız. Böylece başkalarının tanımını, içeriklerini
anlamadan ezberlemenize de gerek kalmayacaktır.

2.3. Yönetimin Niteliği
Yönetimin niteliği demek, yönetimin ne kadar düzgün, kusursuz (ya da az hatalarla)
yapıldığıdır. Niteliğin göstergesi yönetimin amacına az kaynak kullanarak, kısa sürede ve etkili
biçimde ulaşıp ulaşmadığıdır. Ulaşıyorsa yönetimin niteliği yüksektir, ulaşamıyorsa düşüktür.
Bunun yanı sıra yönetime konu olan canlıların (bunlar insan değil, hayvan da olabilir) başlarına
gelenlerden ne kadar az hasar gördükleri, aldıkları hizmetten ya da hizmetlerden ne kadar çok
mutluluk duydukları ve verimli oldukları da yönetimin niteliğini gösteren göstergelerdir. Az
kaynak kullanarak, olabilen en kısa sürede amaca ulaşan yönetim başarılıdır. Ulaştığı amaç da
hizmet alanları mutlu ediyorsa, huzur sağlıyorsa ve verimlilik ve üretimlerini arttırıyorsa o
yönetim niteliği yüksek bir yönetim olarak sayılmalıdır.
Nitelik, İngilizce ve Fransızcadan Türkçeleştirilen sözcükle kalite (quality (İng.);
qualitè (Fr.)) kendisini üretilen üründe ve verilen hizmette gösterir. Ürün sağlam, amaca uygun,
gösterişli ve iyi malzemeden, iyi işçilikle yapılmışsa nitelikli sayılır. Nitelik kendisini somut
bir malda kolayca gösterebilirken hizmetlerde kaliteyi görebilmek daha incelikli bir iştir.
Hizmetlerde kalite hizmet verenlerde yansıyacağı ve verilen hizmetlerin hizmet alanları
memnun etmelerinde görüleceği üzere insan ögesine doğrudan ve çok bağlıdır. İyi eğitim
görmüş bir hizmete elemanı, (bu garsondan tıp elemanına, hukukçuya, sosyal çalışmacıya kadar
herkes olabilir) verdiği hizmetin kalitesine olumlu etki yapar. Eğitimi ve insan ilişkileri
doyurucu olmayan bir meslek elemanının hizmet kalitesi düşük olacaktır.
Sosyal çalışma ve sosyal yardımcılık mesleklerinin uygulanmasında da nitelik kendisini
gösterir. Sosyal hizmet uygulamalarında nitelik çok önemlidir. Çünkü insanla çalışılmaktadır.
Niteliği yüksek sosyal çalışmacılar ve sosyal hizmet çalışanları yetiştirmek çok önemli bir
hedeftir. Bunun kaynakları sosyal çalışmacıların, sosyal yardımcıların aldıkları eğitim ve
öğretimin niteliğiyle ilgilidir. Bunun yanı sıra insan ilişkileri sırasında gösterdikleri olumlu
izlenimle ve aldıkları olumlu tepkilerle ve ayrıca kişilik yapılarıyla insanlar meslek
uygulamalarında olumlu ya da olumsuz bir nitelik sergilerler. Bu, sağlık hizmetlerinin
verilmesinde, eğitimde, adalette ve diğer sektörler ve çalışma alanlarında kendisini gösterir.

2.4. Başarılı Bir Yönetimin Aşamaları
Başarılı bir yönetim belirli çalışmaların belirli bir sıra içinde gerçekleştirilmesiyle
ortaya çıkar. Her işte olduğu gibi yönetimde de bir hazırlık dönemi olmalıdır. Bir işi ele alır
almaz yönetim yaptığını düşünmek ya da bu duyguyla işe başlamak insanı yanıltır; başarısız
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kılar. Yönetim bilimi, yani yönetimin nasıl olması gerektiği konusunda evrensel çalışmalar
yapan, araştırmalar yaparak belirli doğru sonuçlar çıkaran bir bilim dalı olan yönetim bilimi bir
yönetime başlamadan önce yapılması gereken hazırlıkları ve buna bağlı yürüyen ve gelişen
yönetim sürecini birkaç aşamaya ayırmıştır.
Bu aşamalar,


Planlama,



Örgütleme,



Kadrolama,



Uygulama ve



Denetleme

aşamalarıdır.

Şimdi bunları sırasıyla tanımaya çalışalım.

2.4.1. Planlama Aşaması
Herhangi bir konuda, herhangi bir alanda yönetimin başlaması için önce planlama
yapılmalıdır. Planlama aşaması ciddiye alınmayan ya da alınmadan yapılan bir iş büyük ölçüde
başarısız olmaya mahkûmdur. Planlama ciddi bir iştir ve zaman ayırmak gerektirir. Planlama
yapmak için ayrılan zaman, zaman kaybı olarak görülmemelidir. Çünkü planlama için harcanan
zaman daha sonraki aşamalarda kaybedilecek birçok zamanın gereksiz yere kaybolmasını önler.
Başka deyişle, planlamaya ayrılan zaman uzun hazırlık ve yönetim sürecinde işleri hızlandırır,
yönetime büyük zaman kazandırır.
Planlama plan yapmadır. Plan ise bir işi yapmadan önce o işi nasıl yapacağını, hangi
sürelerde bitireceğini, hangi araçlarla ve hangi kaynakları kullanarak yapacağını gösteren bir
tasarıdır. Tasarıdır çünkü zaman içinde planda koşullara göre ve daha iyiye ulaşmak için
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değişiklik yapılabilir. Plan yazılı olursa plan olur. İnsan, zihninde yaptığı, kâğıda geçirmediği
plana uymakta çok zorlanabilir, ancak, kâğıt üzerindeki plana uymak daha kolay olacaktır. Bu
yüzden plan yazılı olmalıdır.
Planlama da plan yapma, planlama işidir. Planlama yapılacak işin düzenli yapılabilmesi
için önceden belirli bir plan çıkartma işidir. Hükûmetler, şirketler, dernekler, vakıflar vb… kısa,
orta ve uzun evreli planlar yaparak, yani planlama çalışmalarıyla yapacağı işleri planlar.
Böylece planlı bir çalışmayla daha verimli ve düzenli çalışmış olur.
Planlamada önce amaçlar belirlenir. Sonra bu amaca ulaşmak için eldeki kaynaklar
araştırılır, düzenlenir, irdelenir. İnsan kaynağı, bilgi, beceri, para, araç gereç ve akla gelebilecek
tüm kaynaklar incelenerek ne zaman, nasıl en etkili biçimde kullanılabilecekleri planlanır. Bu
stratejinin oluşturulmasıdır. Sonra yapılacak işler için yöntemler belirlenir. En kısa sürede
sonuca ulaştıracak ve eldeki kaynaklarla orantılı bir yöntem seçilir. Yapılacak işler için var olan
seçenekler belirlenir, en uygunu seçilir. Plan hedefleri saptanır. En kısa ve uygun hedef
belirlenir.
Tüm bunlar sonuç olarak netleştirilir ve kayıt altına alınır. Planlama raporu hazırlanır.
Uyulmak üzere dosyalanır. Sık sık bakılacağından el altında bulundurulur. (Rapor yazma
konusunda ayrıntılı bilgi için bakınız: Tomanbay, 2015)

2.4.2. Örgütleme Aşaması
İkinci aşama olarak planlamaya uygun bir örgütlenme modeli seçilir. İstenen örgüt
modelinde eldeki kaynaklar daha önce hesap edildiği (insan, fizik koşullar, fizik olanaklar, para
ve zaman…) için örgütleme daha hızlı ve kolayca gerçekleşecektir. Örgütleme için, plana
uygun olarak, önce fizik mekân sağlanır, fizik gereçler alınır (masa, sandalye, teknik
gereçler…). Planlı bir örgütleme süreci çok zaman almayacaktır.

2.4.3. Kadrolama Aşaması
Örgütleme aşamasından sonra, gene planlamaya uygun olarak kadrolama aşaması gelir.
Yani o örgütte çalışacak elemanların bulunması ve seçilmesi işidir kadrolama. Alınacak
personel sayısı, özellik ve nitelik olarak planlama sırasında önceden belirlendiği için işler zor
olmayacaktır. En uygun personel plana göre seçilir, atanır ve göreve başlar. Böylece uygulama
ve yönetim süreci de fiilen başlamış olacaktır.

2.4.4. Uygulama Aşaması
Uygulama aşaması yönetimin tam anlamıyla işlemeye başlaması aşamasıdır. Bu ifade,
uygulamada örgütün amaçları doğrultusunda çalışmaya başlaması anlamını taşır. Kurum ya da
kuruluş ya da işletme, hangisiyse, belirlenmiş amaçlarına uygun olarak mal ya da hizmet
üretimlerine başlar. Makineler çalışır. Hizmet büroları çalışır. Ham maddeler alınır, üretim
süreci başlar. Üretilen malsa dağıtımı ve satışı da üretim planlaması içinde yer aldığından
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aksamadan yürütülür. Üretilen hizmetse verilen hizmetin amacına uygun olarak yürütülmesi
sağlanır.

2.4.5. Denetleme Aşaması
Yönetimi yönetim yapan en önemli aşama budur. Denetim aşaması planlamayla
başlayan, örgütleme ve kadrolamayla başlayan uygulamanın plandaki hedeflere ya da amaçlara
uygun olarak sürdürülüp sürdürülmediğinin düzenli aralarla, süreklilik içinde denetlenmesidir.
Bu denetleme uygulama, yani üretim yapılırken, o kesintiye uğratılmadan yapılır. Böylece
uygulama süreci içinde ortaya çıkan aksamalar, eksiklikler saptanır, ortaya çıkarılır. Gene
uygulama süreci kesintiye uğratılmadan aksamalar giderilebiliyorsa, eksiklikler sağlanabilip
devreye sokulabiliyorsa gereken işler yapılır. Bunun için işlerin durdurulması gerekiyorsa işler
geçici olarak durdurulur. Eksiklikler tamamlanır, aksamalar giderilir, çalışmalar yeniden başlar.
Bunun için sadece mal ve araç gereç alımı yapılmaz; daha iyi bir üretim için (mal ya da hizmet)
araç gerecin yerleri değiştirilir; gerekiyorsa yeni eleman alınır, eleman çıkarılır ya da görev
yerleri değiştirilir.
Bu gelinen nokta önemlidir. Denetim sonucu hataların ve aksamaların giderilmesi için
gerekenler yapıldıktan sonra, hemen arkasından, gerekiyorsa işler yeniden planlanır,
gerekiyorsa yeniden örgütlenir, kadrolamada değişiklikler yapılmıştır ve uygulama hatasız
olacağı düşünülen yeni düzenlemelerle yeniden devreye girer ya da yeni düzen içinde kendisini
sürdürür.
Bu süreç böylece akıp gider. Denetim kesintisizdir. Bu süreçten amaç, uygulamada
alınan sonuçların plan hedeflerine uygun olup olmadığını sürekli izlemektir. Uygulamanın plan
hedeflerine uygun yürüyüp yürümediği sürekli denetlenmelidir. Denetleme sürecinde her
zaman, hatalar, aksamalar varsa, yeniden ortaya çıkarılır; yeni planlama; yeni örgütleme; yeni
kadrolama ve yeniden uygulamayla süreç kesintisiz olarak sürer gider. Başarılı bir yönetimin
işleyişi bu süreç ve aşamalar içinde olur. İşler hem plana uygun olarak yürütülmüş olur; hem
hedef ve sonuç (üretim ve uygulama) dengesi sağlanır.
Başarılı bir yönetim, planlama, örgütleme, kadrolama, uygulama ve denetleme sürecinin
yukarıya doğru gelişen bir sarmal gibi ilerlemesi için gerekenleri düzenli ve sürekli yapar. Her
iyileştirmede üretimin hızı ve miktarı artacak, niteliği yükselecektir. Birbiriyle çakışmadan
ilerleyen ve yükselen sarmal örgütün ve yönetimin başarısının göstergesidir.
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Uygulama Soruları
1)
Yönetimin ne olduğu konusunda bir kâğıt kalem alarak aklınızda kalanları
yazabilir misiniz? Anlamadığınız noktalar kalmışsa dönüp metne yeniden bakabilirsiniz.
2)
Yönetimin özellikleri ile niteliği arasındaki farkı yazınız. Özellikten ve nitelikten
neler anlaşılmalıdır?
3)
Başarılı bir yönetim gerçekleştirmek için yönetimin aşamalarını düşününüz,
kafanızda toparlayarak her birini ayrı ayrı yazmaya çalışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yönetimin ne olduğundan başlayıp, yönetimin çeşitli tanımlarını, yönetimin
özellikleriyle bütünleştirerek öğrendik.
Yönetimin özelliklerini kavrayarak bu özelliklerden yeni tanımlar yapabilmeyi
öğrendik.
Nitelikli yönetimin nasıl olması gerektiğini ve niteliği gösteren göstergeleri öğrendik.
Başarılı bir yönetimin aşamalarını, bu aşamaların beş tane olduğunu, bunların birbirine
bağlı ve sıralı olduğunu öğrendik ve her birini ayrı ayrı tanıdık.
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Bölüm Soruları
1)
hangisidir?

Örgütlü, düzenli ve en uzun süren en küçük yönetim birimi aşağıdakilerden

a)

Aile

b)

Hırsızlık çetesi

c)

Spor takımı

d)

İşyeri

2)

Sosyolojik açıdan toplum aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Toplum bir büyük ailedir.

b)

Toplum dinamik bir yapıdır.

c)

Toplum bir topluluktur.

d)

Toplum cansız bir yapıdır.

3)

Yönetim tanımında özellik olarak aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)

Yönetimin bir amacı vardır.

b)

Yönetim en az birkaç kişiden oluşur.

c)

Yönetiminin belirli kuralları ve ilkeleri vardır.

d)

Yönetim kültür dışı bir ögedir.

4)
Başarılı bir yönetimin gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi mutlaka
gerekli değildir?
a)

Planlama

b)

Örgütleme

c)

Deneyim

d)

Denetleme
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5)
Yönetimin başarılı olması için yapılması gereken çalışmaların doğru sırası
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Planlama, örgütleme, kadrolama, uygulama, denetleme

b)

Örgütleme, planlama, kadrolama, denetleme, uygulama

c)

Kadrolama, planlama, uygulama, örgütleme, denetleme

d)

Uygulama, denetleme, kadrolama, planlama, örgütleme

6)
İyi bir yönetim için örgütün nasıl olacağı, amacının ne olacağı, kaç kişinin
çalışacağı, hizmet sırasında ne kadar para harcanacağı gibi kararların alınarak belli bir düzen
içinde yazıya geçirilmesine ne ad verilir?
a)

Örgütleme

b)

Planlama

c)

Yönetim kurulu kararı

d)

Denetleme

7)

Yönetim aşağıdakilerden hangisi olmadan başlayabilir?

a)

Planlama

b)

Örgütleme

c)

Kadrolama

d)

Denetim

8)
Başarılı bir yönetimin beş aşamasının ard arda gelmesinde en vazgeçilmez kural
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a)

Kesintisizlik

b)

Yılmadan çalışmak

c)

Konuya yoğun ilgi

d)

Takım bilinci
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9)

Yönetimin niteliğini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

a)

Bir iş yapılırken hata oranının olmaması ya da düşük olması

b)

Çalışanlarının tamamının üniversiteli olması

c)

Yönetimin para sıkıntısı çekmemesi

d)

İyi bir işyeri disiplini

10)

Aşağıdaki boşluğu uygun sözcükle doldurunuz:

…………… belirlenmiş hukuk kurallarına ve yönetim ilkelerine uygun olarak, bir araya
gelmiş en az üç kişinin arasında geçen, başarı ya da başarısızlık durumuna göre yakın ve uzak
çevresini olumlu ya da olumsuz etkileyen, para, malzeme, insan gibi kaynakları en iyi biçimde
değerlendirerek, belirli bir strateji ve taktik içinde, daha önceden belirlenmiş amaçlara ulaşma
sürecidir.
Cevaplar
1)a , 2)b , 3)d , 4)c , 5)a , 6)b , 7)d , 8) a , 9)a , 10)Yönetim
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3. FARKLI YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde önce sık sık duyduğumuz ama tam anlamıyla ne olduğunu bilemediğimiz
kuram kavramının ne olduğunu öğrenecek, sonra daha önceki bölümlerde genel olarak
öğrendiğiniz yönetim konusunda bugüne kadar geliştirilmiş kuramları, yani “yönetim
kuramlarını”, bir başka deyişle, “yönetim yaklaşımlarını” öğreneceğiz. Aralarındaki temel
farkları okuyacağız ve anlayacağız. Bu konuda ufkumuz biraz daha açılacak. İlerde
kuruluşlarda çalışırken bu bilgiler öyle işinize yarayacak ki, bilemezsiniz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kuram nedir; neden kuram üretilir; ne işe yarar, bunları öğrendikten sonra farklı
ülkelerden çeşitli bilimcilerin yönetimle ilgili geliştirdiği kuramların neler olduğunu göreceğiz
ve bu kuramlar hakkında sorularımız olacak. Örneğin sistem yaklaşımı kuramı nedir; Fayol’un
Weber’in kuramı arasında ne gibi farklar vardır gibi sorular sizin için kolay gelmeye
başlayacak. Bir başka boyuttaki sorular ise klasik kuramlar, neoklasik kuramlar, çağdaş
kuramlar ile çağ ötesi kuramlar arasındaki farkların neler olduğu yönünde olacaktır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kuram ya da yaklaşım

Genel olarak kuram ve
yaklaşım sözcüklerini
bilerek kullanabilir düzeye
gelmek.

Bölümdeki kısa bilgiyi
okuduktan sonra sözlük ya
da internetten arayıp
okuyarak farklı açılardan
terimler kavranabilir.

Yönetim kuramları

Yarın bir kamu kurumu ya
da işletmede çalışırken
yaşayacağınız ve belki de
sizin yürüteceğiniz yönetim
anlayışının tarihsel
kökenlerini öğrenmek.

Kitaptaki kuramları daha iyi
öğrenmek için internete
girerek daha başka yönetim
kuramları var mı
araştırılabilirsiniz. Bu
yapıldığı takdirde önemli bir
pekiştireç olacaktır.

Yönetim kuramları
arasındaki temel farklar

Klasik, neoklasik, çağdaş ve
çağ üstü kuramlar arasındaki
hem tarihsel farkları hem de
ele alınan kuramların kendi
aralarındaki farkları
öğrenmek.

Bunları ayrı ayrı kâğıtlara
özetle, ana noktalarıyla
yazıp okula gidip gelirken
otobüste, metroda göz
atabilirsiniz.
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Anahtar Kavramlar
•

Kuram

•

Yaklaşım

•

Bilimsel yönetim

•

Yönetim süreci

•

Bürokratik yönetim

•

Sistem yaklaşımı

•

Durumsallık yaklaşımı

•

Koşulsallık yaklaşımı

•

Çağ ötesi (postmodern)
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Giriş
Sevgili öğrenciler! Üniversite soyut bilgiler yatağıdır. Gündelik somut yaşam
bilgilerinin yanı sıra üniversitede, seçtiğiniz konuyla ilgili soyut bilgiler de alırsınız. Zihniniz
farklı bir boyutta çalışmaya başlar. Bu bölümde işte tam da bu aşamadasınız. Bu soyut bilgiler
sizi daha derin ve geniş düşünme aşamasına götürür. Geniş ve farklı alanlarda bilgi sahibi olmak
sizi kültürlü, seçtiğiniz alanda sahip olduğunuz bilgiler sizi bilgili, soyut düşünceler üretme ve
aralarında bağlantı kurma becerisine sahip olmanız da sizi aydın yapar. Bu bölümde bilgili
olmanın yanında aydın olmanın da –dersimiz kapsamında– kapılarını zorlayacaksınız. Ne mutlu
size…

46

3.1. Yönetim Kuramları Ne Demektir?
Önce kuram nedir, bir anımsayalım. Kuram kurgulamak fiilinden türetilmiş bir
sözcüktür. Kurgulanan şey demektir. Konumuzla ilgili olarak, kafamızda kurguladığımız
düşünceler demektir. Bu sözcük İngilizce teori (theory) sözcüğünün Türkçedeki tam
karşılığıdır.
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde kuram genel anlamda, uygulamalardan bağımsız olarak
ele alınan soyut bilgi olarak tanımlanmıştır (TDK). Yani uygulamaların dışında, düşüncede
oluşturulan bilgi demektir. Bu demektir ki uygulama dünyasına değil, bilim dünyasına ait bir
sözcüktür. Bilimsel anlamı şu tanımda kendisini gösterir. Kuram, bilimsel yollarla (bilimsel
araştırma ve diğer yöntemli çalışmalarla) ortaya çıkarılan, özellikle sosyal bilimlerde
geçerlilikleri toplumdan topluma ve zamandan zamana değişkenlik gösteren genelleştirilebilir
doğrulardır. Hemen her konuda bilim dünyası kuram üretir. Bunlar birbirinden farkı olabilir,
ama genel doğruları anlatırlar.

Bu arada bu bölümde okuyacağınız ve göreceğiniz gibi aynı konuya zaman zaman
kuram, zaman zaman yaklaşım dendiğini göreceksiniz. Bunu şunun için yaptık. Değişik
kaynaklarda aynı konuyu kuram ya da yaklaşım olarak görüp okuyabilirsiniz. Bunlar aslında
bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmış kuramlardır. Doğru terim budur. Ancak aynı
zamanda o kuramı geliştiren bilimcinin konuya yaklaşımını da sergilediğinden yaklaşım da
kullanılmaktadır. Yani işin özü değişmemektedir. Örneğin “Bilimsel Yönetim Kuramı” demek
ile “Bilimsel Yönetim Yaklaşımı” demek arasında fark yoktur. İster kuram olarak ister yaklaşım
olarak ifade edebilirsiniz.
Yönetim konusunda da bilimciler değişik kuramlar üretmişlerdir. Yönetimle ilgili
kuramlar dendiği zaman, bugüne değin, çeşitli bilimcilerin, düşünürlerin yönetim konusunda
yönetimin nasıl daha iyi olabileceğine dair ürettikleri nihai düzeydeki düşüncelerdir. Bu
kuramlar çeşitli araştırmalar ve uzun çalışmalar sonunda ortaya çıkarılmış ve tüm dünya
tarafından doğrulukları genel kabul görmüş olan saptamalardır.

47

Yönetim konusuna, bu işe kafa yoran, enerji harcayan, düşünen, araştırmalar, deneyler
yapan bilimciler farklı görüşler getirmişlerdir. Örneğin, bir kısmı, sıkı bir disiplin yönetimi daha
başarılı yapacaktır derken, bir başka grup çalışanların özellik ve eğilimlerine göre yapılacak bir
yönetim daha fazla verim getirir derler. Bir kısmı yönetimde iş çalışanda bitiyor derken, bir
diğer grup çevre koşulları yönetimi etkiler diyecektir.
Bu yaklaşımları bilmek bizi aydın ve başarılı kılar. Yönetimle ilgili kuramların bir kısmı
dikkatlerini yönetimin örgütsel yapısına çevirirken, bir başka kısmı insan ögesine
odaklanmışlardır. Bir kısmı yönetimi bir durum olarak görürken, diğer bir kısmı süreç olarak
görmüştür. Bu farklılıklarına göre kuramlar klasik ve çağdaş yönetim kuramları olarak ikiye
ayrılır.
Klasik yönetim kuramları yönetimleri daha çok örgütlenme modelleri temelinde ele
almışlardır. Neoklasik kuramları kuramlarını insan üzerine temellendirmişler, ilk kez sosyal
insan kavramına ağırlık vermişlerdir. İnsanı (çalışanı) anlayarak onun verimini arttırma
anlayışına dayanmışlardır. Yönetimde insan ilişkilerine dayandıkları için neoklasik yönetim
yaklaşımlarına davranışsal kuramlar denmiştir. Daha sonra bu kuramlar da kendi içinde gelişme
yaşayarak çevresel etmenleri de yönetim kuramları içine katmışlar ve çevresel/davranışsal
yönetim kuramları ortaya çıkmıştır.
Bu kuramlar hükûmetler ya da işletmeler tarafından uygulamaya aktarılarak daha iyi
yönetim, daha fazla üretim ve kâr ile daha verimli çalışma gibi hedeflere varmaya
çalışmaktadırlar. Yöneticiler yönetim kararlarını almada; kurum, işletme ve yönetim
politikalarını biçimlendirmede bu yöntemlerden yararlanırlar.
Yönetim kuramları genel olarak dörde ayrılır.


Klasik yönetim kuramları



Neoklasik yönetim kuramları



Çağdaş kuramlar



Çağ ötesi (postmodern) kuramlar

Bunların her biri içinde de gene birbirinden farklı yönetim kuramları geliştirilmiştir. Bu
dört kuram blokları arasında yaklaşım farkları vardır. Örneğin, klasik kuramlar insan ögesine
değil üretime ağırlık vermişken, neoklasik kuramlar biraz daha çalışan insanı görmeye
başlamışlar, ancak iki yaklaşım da örgütsel düzenlemeler çerçevesinde kalmışlardır. Çağdaş
kuramlar örgütün dışına çıkarak çevre etmenine ağırlık vermiş, çağ ötesi kuramlar ise daha çok
küreselleşmenin getirdiği yeni toplumsal koşullara göre yeni ve karmaşık (çok boyutlu)
yönetim önerileri geliştirmişlerdir.
Bu bölüme bunlara birkaç örnek vererek ve yaklaşımlarını özetleyerek sunalım.
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3.2. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
Bilimsel yönetim yaklaşımının sahibi Amerikalı Frederick Winslow Taylor’dur. (18561915). Taylor makine mühendisi olup sanayi fabrikalarında çalışmış bir sanayi yönetim
uzmanıdır.
Özellikle sanayi işletmelerinde yönetim üzerine düşünceler üretmiş ve çalışanların
üretim sırasında nasıl daha verimli çalışabileceklerine dair kuramlar geliştirmiştir. Yaşadığı
dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nin sanayi üretiminde zarara uğramasını, insanların daha
verimli çalışma koşulları yaratılabilecekken bunun yapılmamasına bağlamıştır. Sistemli bir
çalışma düzeni kurulduğu ve kendisinin belirlediği verimi arttırıcı bilimsel kurallara titizlikle
uyulduğu takdirde üretimin daha hızlanacağını ve ekonominin kâr edeceğini savunmuştur.
Bunun için çözümler üretmiştir, ancak ürettiği çözümlerin üretimi hızlandıralım derken
çalışanları bunalıma soktuğu, hasta ettiği ve böylelikle üretimin uzun evrede daha da sıkıntıya
girebileceği eleştirileri yapılmıştır. Ancak zamanının sanayi yönetimlerini uzun süre etkilemiş
(ve etkilemeye devam etmektedir) ve getirdiği üretim kurallarının bütününe Taylorizm denmiş,
yeni bir yönetim anlayışının babası olmuştur.
Taylor’a göre Amerika’nın ekonomik olarak zarara uğramasının nedeni, insanların
verimli bir yaşantısının olmayışıdır. Sistemli bir çalışma yaşamı ve belirlenmiş kuralların
uygulanmasının başarıyı getireceğini, bu nedenle örgüt yönetiminin bilimsel olması gerektiğini
öne sürmüştür.
Taylor’un yönetim kuramı klasik yönetim kuramları arasında yer alır.

3.3. Yönetim Süreci Yaklaşımı
Yönetim süreci yaklaşımı ya da yönetimin işlevleri kuramı adı verilen yönetim
yaklaşımını bulan ve geliştiren Fransız maden mühendisi Henri Fayol’dür (1841-1925). Fayol
bizim ilgimizi çekecek bir kişidir. Çünkü İstanbul’da doğmuş bir Fransız’dır. Fayol’ün babası
İstanbul’da bugün hâlâ kullanılan Galata Köprüsü’nün mühendisidir. 20 yıl İstanbul’da yaşamış
ve oğul Fayol 19 yaşında ailesiyle birlikte Fransa’ya dönmüştür.
Fayol yönetim üzerine çeşitli düşünceler geliştirmiş ve bunları yönetim ilkeleri başlığı
altında 14 maddede yayınlamıştır. Daha sonraki zamanlarda bu 14 ilkeyi kendisi 6 ilkeye
indirmiş, daha sonra da 4 ilkeye sığdırılmıştır. Bu ilkelerin yöneticilerin sahip olması gereken
ilkeler olduğunu savunmuştur.
Fayol üretime Taylor gibi mikro değil makro boyutta üst yönetim boyutunda yaklaşmış
ve bu sayede üretimin artacağını söylemiştir. Bu kitabın ikinci bölümüne ele aldığımız
yönetimin beş aşaması Fayol’ün ilkelerinden zaman içinde değiştirilerek oluşturulmuştur.
Fayol, ikinci bölüme okuduğunuz beş ilkeyi şöyle sıralamıştır: Planlama, örgütleme, sevk etme,
önderlik ve denetim. Fayol’ün getirdiği planlama, örgütleme ve denetim aşamaları, görüldüğü
gibi, değişmemektedir.
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Fayol ayrıca, yönetimde işbölümü, uzmanlaşma, otorite, sorumluluk, disiplin, emir
birliği, yön birliği, yönetimin çıkarları, adil ücret ödenmesi, merkezî yönetim, düzenlilik,
çalışanlara adil davranma, istihdamda istikrar, yaratıcılığın öne çıkarılması gibi yönetim ilke ve
değerlerini ortaya çıkarmış ve savunmuştur.
Bunların dışında Fayol bir örgütte çeşitli etkinlikler olacağını, bu etkinliklerin altı başlık
altında toplanacağını söylemiştir. (Bkz. Çizelge 1)

Muhasebe
etkinlikleri

Parasal
etkinlik
ler

Güvenli
k
etkinlikl
eri

YÖNETİM
SÜRECİ
YAKLAŞIMI

Yönetim
etkinlikleri

Teknik
etkinlikler

Ticari
etkinli
kler

Fayol'ün Yönetim Süreci
Yaklaşımı
Fayol da yönetim kuramlarını ticari ve sanayi işletmeleri üzerinden geliştirmiştir.
Fayol’ün yönetim kuramı klasik yönetim kuramları arasında yer alır.

3.4. Bürokrasi Yönetimi Kuramı
Bürokrasi yönetimi kuramı, bir başka deyişle bürokrasi yaklaşımı Alman toplumbilimci
Max Weber tarafından geliştirilmiştir (1864 - 1920). Weber yönetim bürokrasisi, bürokratik
yönetim üzerine ilk kuramsal düşünceleri üreten kişidir. Hukuk okumuştur, ekonomi alanında
profesör olmuş, toplumbilimsel eserler vermiş, siyasetle ilgilenmiştir. Çok yönlü bir kişiliktir.
Weber’in bürokratik yönetim yaklaşımına hiyerarşik yönetim yaklaşımı da
denmektedir. Çünkü Weber bürokraside, daha doğrusu yönetimde hiyerarşi kavramını ve
hiyerarşinin yönetimde önemini ilk işleyen bilimcidir. Ancak onun yönetimle ilgili tezleri o
kadar çoktur ki hiyerarşi bunlardan sadece biridir, tamamı değildir.
Gerçekten, Weber’in en temel tezlerinden biri, bürokraside sağlam bir hiyerarşik
temelin olduğu, olmak zorunda olduğu, çalışmalardan verim alınabilmesi için bu hiyerarşik
yapının gerekli olduğu tezidir. Bunun gibi Weber bürokratik yönetim yapısının üstünlüklerini,
adalet, yansızlık, güven, ussallık, etkililik, dayanıklılık ve süreklilik, hatalardan kaçınma,
titizlik ve özenlilik ile belge soruşturmacılık, yani, veriye dayalılık, rahatlık ve kolaylık olarak
11 madde altında toplamıştır. Ayrıca, Weber bürokrasinin temel özelliklerini, örgütsel büyüme,
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uzmanlaşma ve işbölümü, hiyerarşik bölünme, kuralların yazılı oluşu, bilgi ve yetkinliğe öne
verme olarak belirlemiştir.
Weber örgütsel yapıyı öne almış, ancak insan açısından olmasa da insanın işlevini öne
alarak işlerin görülmesinde işlevsel düzeyde de olsa insan ögesini değerlendirmiştir. Fayol’dan
bu boyutta çok da uzak değildir. Ancak bütün bu insanla ilgili geliştirilen düşünceler insanın
daha verimli ve üretken olmasını sağlama amacına yöneliktir. İnsanın kişi olarak değerlerinin
görülmesinden uzaktır. İşlevsellik ve uzmanlaşma yönetimde insan boyutunda öne çıkarılan iki
özelliktir.
Weber sanayinin ve sanayi üretiminin gelişme döneminin örgütlenme ve yönetim
anlayışına işaret eder. Weber için, bürokrasiyi ululayan kişi olduğu daha çok vurgulanır ve
bürokrasinin eksiklerini ve yanlışlarını görmediği eleştirisi yapılır. (Konu üzerinde daha fazla
bilgi için bakınız: Tomanbay, 2015, 81-86)
Weber de Taylor ve Fayol gibi klasik yönetim kuramcıları arasında yer alır.

3.5. Hawthorne Yaklaşımı
ABD’nin
Hawthorne
kentinde yaşayan Elton Mayo
(1880-1949) adlı bir sanayi
psikoloğu arkadaşları Fritz J.
Roethlisberger ve William J.
Dickson ile birlikte 1927 ile
1932 yılları arasında bir
fabrikada
grup
psikolojisi
araştırmaları yapmış ve o
tarihler için ilginç sonuçlara
ulaşmıştır. Bu araştırmalarda
yönetim ve üretim sürecinde
grup dinamiklerini incelenmiş
ve sonuçta, çevresi tarafından
birey
olarak
görülmenin,
arkadaşları arasında sevgi ve saygı kazanmanın üretimdeki verimliliğin sağlanması açısından
da ne kadar önemli olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu araştırma ile fabrika işçileri arasında ilk kez
grup psikolojisi incelemeleri yapılmış olmaktadır. Fabrikada yapılan bu araştırmada kendileri
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üretim aracı olarak görülmeyen, sadece insan olarak değer verilen işçilerin üretim verimliliğinin
arttığı, işlerine daha çok bağlandıkları gözlenmiştir.
Grup içinde kendileriyle ilgilenilmesinin, örneğin çalışma ortamında ortamın
aydınlatılması ya da ışıkların biraz karartılması durumunda bile, gene de üretimin artmış olması
sonucunu doğurmuştur. İşçilerle olumlu anlamda ilgilenmenin onların verimliğinin artması
sonucunun alınmasına da bu araştırma ve araştırmanın yapıldığı kentin adı olan Hawthorne
etkisi denmiştir.
Böylece
inan
faktörü
klasik
kuramlardan sonra bu tür araştırmalarla
keşfedilmeye başlanmış ve neoklasik
yönetim kuramlarına geçiş başlamıştır.
Hawthorne kuramı ya da yaklaşımı insan
ögesini öne aldığı için neoklasik bir
yaklaşımdır.

3.6. Sistem Yaklaşımı
Birçok alanda kullanılan sistem yaklaşımını oluşturan kişi Avusturyalı Biyolog Ludwig
von Bertalanffy’dir (1901-1972). Ancak kariyerini İngiltere, Kanada ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde geliştirmiştir.
Sitem yaklaşımını anlayabilmek için önce sistemin ne olduğunu görelim. Sistem
birbiriyle ilintili parçalardan oluşmuş ve aralarında etkileşimler bulunan bir yapıdır. Parçaların
bütünlüğü olarak anlayabiliriz.
Sistem yaklaşımı sadece yönetim kuramı olarak geliştirilmemiş bir yaklaşımdır.
Bertalanffy bu kuramı aslında biyoloji için geliştirmiş, ancak zamanla, sosyal bilimlerin
toplumbilim, psikoloji, ekonomi, eğitim, siyaset gibi birçok alanında kabul görmüş ve
benimsenmiştir. Bunun gibi fizik alanında da geçerliliği kabul edilmiştir. Sosyal bilimlerde
özellikle örgüt yapısını açıklayan kuramların başında gelir.
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Bertalanffy her olayı kendi içinde değil, belirli bir çevre içinde başka olaylarla
ilişkilendirerek düşünmenin olayları anlama, denetleme ve yorumlamada kolaylaştırıcı
olduğunu savunmuştur. Her olgu ya da olay bir sistem içinde değerlendirilmelidir. Çünkü
biyolojide de toplumda da her yapı birçok ögeden oluşur, her öge diğerleriyle anlamlı bir
bağlantı içindedir ve sistemi oluşturan parçalar birbirlerini etkilerler. Sistem yaklaşımının genel
açıklaması budur.
Aşağıdaki çizelgede görüleceği üzere fizik bilimlerden sosyal bilimlere, özellikle sosyal
bilimler alanında yöntembilim ve yönetim bilimleri olmak üzere hemen her bilim dalında yer
bulan genel sistem kuramı hepsinin kesişme noktasında sistem biliminin gelişmesine yardımcı
olmuşlardır.
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Sosyal bilimler
ve sistem

Yönetim bilimi
ve sistem

Sistem
bilimi

Yöntembilim
ve sistem

Fizik bilimler
ve sistem

Şekil: Fizik bilimler ve sistem
Yönetim bilimi de birçok iç ve dış çevre ögelerinden etkilenir. Bu ögelerin birbirleriyle
bir sistem bütünlüğü içinde etkime içine oldukları düşünülürse özellikle çevre insan kuramına
uygun olarak yönetim bir sistemler bütünü olarak ortaya çıkar. Özellikle örgütler bir genel
sistem bütünlüğü içinde çalışır. Yönetim de çevre koşullarıyla birlikte var olduklarından açık
sistem oluştururlar.
Yönetimde sistemi oluşturan parçalar, fiziksel ortam, maddi ögeler, biçimsel ya da
biçimsel olmayan örgütlenmeyi sağlayan düzen, düzenlenmiş statü ve roller, yönetimde
kullanılan dil, örgütlenme ve yönetim mantığı, bireylerin kişilik yapıları ile örgüt kişiliği gibi
maddi ve manevi kültür ögeleridir. Bunların aralarındaki etkileşimlerin düzenliliği ve
anlamlılığı yönetimi kusursuz işletir ve başarılı kılar.
Sistem yaklaşımı çağdaş yönetim kuramlarının benimsediği bir yaklaşımdır. 1960’lı
yıllardan sonra geliştirilmiş ve yaygınlaşmıştır.

3.7. Durumsallık Yaklaşımı
Durumsallık yaklaşımı, 1953-1967 yılları arasında İngiltere’de 100 örgüt üzerinde
yaptığı araştırmalarla Joan Woodward; 1967 yılında ABD’de gene yaptıkları araştırmalarla
Paul Lawrence ve Jay Lorsch tarafından geliştirilmiştir. Ancak bu konuya dikkat çeken ilk
araştırmayı Woodward yapmıştır. İşletmelerde yaptığı bir araştırmayla işletmelere özgü yapısal
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değişkenlerin yönetimde ve örgütte önemini ortaya çıkartmıştır. Durumsallık yaklaşımı genel
sistem yaklaşımından sonra ve onu eleştirerek gündeme gelmiştir. Durumsallık yaklaşımına
koşulsallık yaklaşımı da denir. Çünkü her yönetim kendi koşullarını içinde taşır. Konu
üzerinden daha birçok bilimci çeşitli araştırmalar yapmıştır. Bkz. Özaltın
(http://enm.blogcu.com/yonetimde-sistem-ve-durumsallik-yaklasimi/9578478)
Bu yönetim yaklaşımı kapsamlı bir bakış getirir. Yönetimde her sorun kendi koşulları
içinde ele alınıp değerlendirilmelidir. Durumsallık yaklaşımında evrensel tek bir doğru yoktur.
Bir yönetimi etkileyen dış ve iç etmenler vardır. Bu etmenler yerele dönüktür ve dolayısıyla
kendine özgüdür. Her işletmenin kendi koşulları vardır. Her işletmenin çevresel koşulları
vardır. Her işletme, fabrika, bürokrasi… kendi teknolojisini kullanarak hareket eder. Teknolojik
koşullar farklı olabilir. Ve bütün bunlar arasındaki etkileşim yeni ve farklı durumlar yaratır.
Bunlar yönetimde değişmelere yol açarlar. Bu değişkenlerin koşulları her işletmede farklıdır.
Bu farklı ve kendine özgü durum ve koşullara uygun çözümler üretilebilir. Bunlar
değerlendirilerek çözümler aranmalıdır.
Durumsallık yaklaşımı der ki, bu nedenlerle sistem yaklaşımında olduğu gibi
genellemeler yapılmamalıdır. Konuya odaklanma ve kendi iç ve dış koşullarına bakarak sonuca
ulaşma gereklidir.
Durumsallık ve koşulsallık yaklaşımı çağdaş yaklaşımlar arasında sayılır.

3.8. Çağ Ötesi (Postmodern) Kuramlar
Bir de çağ ötesi (post modern) kuramlar vardır ki, bunlar da küreselleşme olgusuyla
değişen dünyada örgütlerin yapılarının değiştiğini, örgütlerin de öğrenme sürecinden geçtiğini
ve çevrede olan bitenin farkında olduklarını söylemişlerdir. Örgütlerin yaratıcı olabileceğini,
iyi bir yönetim takımıyla anlamlı bir hedef oluşturulabileceğini, çalışanların yeni düşünceler
üretebileceğini öne sürmüşlerdir.
Gene çağ ötesi kuramlar arasında, ortalama 10 yıl önce Türkiye’de de yaygın bir
tartışma ve hatta bir ölçüde uygulama alanı bulan Toplam Kalite Yönetimi kuramı da vardır.
Toplam Kalite Yönetimi kaliteli bir öğretim sürecinde bir örgütün işin başından sonuna,
üretimin satışına ve satış sonunda müşteri memnuniyetine kadar uzun bir süreci örgütün
işlevleri arasında görür. Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımında kalite sadece üretimle sınırlı
değildir. Müşteri ile ilişkilere ve müşteri memnuniyetine kadar uzanır. Yönetim kalite
arayışında işin içindedir. Bu kurama göre yönetime ve çalışanlara zaman zaman kalite eğitimi
verilmelidir. Bu çalışanın da güdülenmesini sağlayacak, kaliteye bakışını değiştirecek ve bu
sayede işyerinde kalite artacaktır. Toplam kalite yönetimi anlayışının temel iki kavramı vizyon
ve misyondur.
Stratejik yönetim yaklaşımı adıyla çağ ötesi kategorisine giren bir başka kuram daha
geliştirilmiştir. Stratejik yönetimde stratejik kararlar alınır, sıkı bir biçimde hedefe ulaşılıp
ulaşılmadığı izlenir. Rapor edilir. Stratejik kararlar uzun evreli işletme kararlarıdır. Adeta
şirketin geleceğini belirler.
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Çağ ötesi kuramlar arasında bir başkası Örgütsel Yurttaşlık Kuramıdır. Bu kuram
çalışanlar arasında bencillik değil sencilliğin (egoizmin değil alturizmin; hodkâmlığın değil
diğerkâmlığın); vicdanlılığın, centilmenliğin, nezaketin ve sivil erdemliliğin geliştirilmesini
öngörür. Örgütsel yurttaş ilişkiler bu düzlemlere geliştirilirse hem insani ilişkilerin hem de
üretimin verimliliği artacaktır. Bunun için de örgütsel bağlılık anlayışı geliştirilmeli, örgütte bu
yönde çalışmalar yapılmalıdır.

3.9. Başka Yönetim Kuramları
Yukarıda ana özellikleriyle açıkladığımız klasik, neoklasik, çağdaş ve çağ ötesi yönetim
kuramları dışında başka yönetim kuramları da bulunmaktadır. Örneğin, bir dönemde oldukça
gündemde olan


Otoriter yönetim kuramları ve onun karşıtlığını simgeleyen



Demokratik yönetim kuramları

vardır. Bunların adlarından nasıl birer yönetim yaklaşımları oldukları herhalde kolayca
anlaşılmaktadır.
Otoriter yönetim yaklaşımları bir işyerinde yönetimin otoriter olması gerektiği, yönetim
ne kadar otoriter olursa işyeri verimi ve üretimin o kadar artacağı savı üzerine kuruludur.
Demokratik yönetim anlayışı da otoriter yönetim anlayışının tam tersini savunmakta, işyerinde
demokratik kurallar ne kadar işlerse işyeri verimi ve üretimin o kadar artacağını savunmaktadır.
Bilimsel araştırmalar bunlardan ikincisinin üretimi ve işyeri huzurunu arttırmada daha etkin
olduğu sonuçlarını çoğu kez ortaya çıkartmıştır.
X ve Y Kuramı adıyla literatüre geçen yönetim kuramı ABD yurttaşı Douglas Mc
Gregor (1906-1964) tarafından geliştirilmiştir. Bunlardan X kuramının klasik, Y kuramının
neoklasik kuram özelliklerini taşıdığını söylemeliyiz.
X kuramında çalışan insan edilgen (pasif) bir özne olarak görülür. İnsanın çalışmayı
sevmediği peşinen kabul edilir, insana ona göre yaklaşılır. Kendi keyfine bırakılırsa insan
çalışmaz. Bu demektir ki çalıştırmak için insanı zorlamak gerekecektir. Bu nedenle yönetim
otoriter olmalıdır. Görüldüğü gibi bu kuram otoriter bir kuramdır. Korkutmaya dayanır. Y
kuramında ise durum tam tersidir. Çalışmak da insan için yeme içme gibi zorunlu ve doğal bir
eylemdir. İnsanın yapısında çalışmak vardır. Tembel değildir insan. Kendisine güvenilirse,
değer verilirse insan severek çalışacaktır. Görüldüğü gibi bu kuram da demokratik kuramlar
arasında yer almaktadır. Mc Gregor her iki kuramı işleten farklı yöneticiler olduğunu
belirtmektedir. Bunlardan birinci kuram için temel kavram denetleme, ikinci kuram için
bütünleşmedir.
Bir başka kuram ABD’li yönetim bilimci Rensis Likert (1903-1981) tarafından
geliştirilmiştir. “Sistem 1 ve Sistem 4 Modeli kuramı”… Bu kuramıyla Likert örgütlerin
etkililiğini ve etki derecelerini ölçmeye çalışmıştır. Bunun için Likert Ölçeği adıyla anılan ve
insanla ilgili araştırmalarda kullanılan bir ölçek geliştirmiştir. Likert’e göre yönetim modelleri
56

olarak dört farklı sistem vardır. 1. sistem kötüye kullanan otokratik yönetimdir; 2. sistem
otokratik yardımseverdir; 3. sistem katılımcı ve 4. sistem ise demokratiktir.
Otokrasi yöneticinin (devlet yönetiminde hükümdar) tüm yönetim gücünü tek başına
elinde bulundurduğu yönetimleri ifade eder. Bu elbette kötü niyetli ya da iyi niyetli
olabilecektir. 3. ve 4. sistemlerde katılımcılık ve demokratik yaklaşım ağırlık taşır. Sonuçta
Likert neoklasik yaklaşımcılar arasında gösterilmektedir.
Bu ve bir önceki kuramlar klasik ve neoklasik kuramların bu bölümde öğrendiğiniz
ağırlıklı görüşlerini bütünleştirmeye çalışan ya da farklılıkları göstererek yönetimleri
sınıflandıran yaklaşımlardır. Farklı yönetim uygulamalarını göstererek gerçekliği vurgulamaya
çalışmaktadırlar.

3.10. Yönetimde Hedef Değişimi ya da Yeni Yönetim Anlayışı: İç
Yönetimden Dış Yönetime
İnsanlık ve bilim tarihi, araya araya, azdan çoğa, eksikten fazlaya doğru bula bula,
deneye deneye, ekleye ekleye gelişmektedir. Klasik kuramcılar yönetim deyince ilk gördükleri
yapı olmuştur. Örgütsel yapı. Bu yapıda düzenlemeler yapılırsa yönetimin ve örgütün daha iyi
olacağını söylemişlerdir. Yapıya dikkat çekmekle birlikte insan ögesini görmedikleri
söylenemez. Hatta Taylor, insanın işyerindeki gereksiz davranışları önlenirse üretim artacaktır
diyerek insan davranışlarında ve iş ilişkilerinde bilimsel değişiklikler önermiştir, ancak bunlar
yapının (örgütsel yapı) daha önde, insan ögesinin daha geride olduğu gerçeğini değiştirmez.
İnsana otoriter yaklaşmışlar, çalışan insanı denetlemeyi onu anlamaya tercih etmişlerdir.
Örgütü incelemeden insan ögesini kendi özellikleriyle inceleme aşamasına – herhalde –
gelememişlerdir.
Neoklasikler insan ögesinin ön plana çıkarıldığı bir yönetim anlayışının kapılarını
açmışlardır. Neoklasiklerde örgütsel yapı ikinci plana geçirilmiş, insana verilen değerin
yönetim sorunlarını gidermede örgütten daha önemli olduğu gerçeğine varmışlardır.
Değişim durmamış, ikisi de çağdaş olan iki kuramdan biri (sistem kuramı) yönetim
yaklaşımını evrensel temel doğrular üzerine oturtmuş, buna adından da anlaşılacağı üzere
“genel sistem” adını vermiş ve her yerde dış ve iç değişkenlerin, dış ve iç çevre etmeninin
etkileşimleriyle aynı sonuçlara ulaşılabileceği gibi bir sonuca ulaşmıştır. Kısa süre içinde buna,
yani çevresel koşullara dayanarak gelişerek izleyen durumsallık ve koşulsallık kuramcıları ise
genelciliğin doğru olmayacağını, her ülkede her işletmede durumların ve koşulların farklı
olabileceğini görerek farklı çözümler üretilmesini önermişlerdir.
Sistem kuramı sistemin alt parçalarının ve onları etkileyen çevresel koşulların önemini
gördüğü anda kendi ölümünü hazırlamıştır. Sistem kuramcılarının, sistem kuramının çevre ile
etkileşimlerini gören gözüne, durumsalcılar/koşulsalcılar, aynı koşulların evrensel değil yerel,
yani içinde bulunulan durumlara ve koşullara bağlı olduğunu söyleyerek sistem kuramcılarını
sistem kuramcılarının kendi silahlarıyla vurmuşlardır. Düşünün bakın, ilginç değil mi?
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Böylelikle, örgütten insana, örgüt ve insan yaklaşımından genelci ve çevreci yaklaşıma, genelci
ve çevreci yaklaşımdan durumsallık ve koşulsallık yaklaşımına doğru insan düşüncesi hâlen
arayışını sürdürmektedir. Günümüzde tarihsel olarak örgütler sanal ortamlara, yönetimler sanal
yönlendirmelere dönüşmüştür. Artık bir işyeri, bir patron, bir yönetici ile yürütülen örgütler
yerlerini patronlarının kim olduğunu bile bilmeyen binlerce işçinin çalıştığı; beyaz yakalı
işçilerin mavi yakalı işçilerin sayısını aştığı, akar bantlarda bile değil, bilgisayarlı robotların
yardımlarıyla üretimlerin yapıldığı, patron ile ceo’nun sadece televizyonlarda görülebildiği
devasa yapılara dönüşmüştür. ABD şirketi üretimini Hindistan’daki işletmesinde Hint
mühendis ve işçileri çalıştırarak ve ürünü aynı gün alıcısına –sanal– ulaştırarak işletme
yönetmektedir. Böyle bir durumda örgüt ve hiyerarşik yapılanmanın gene eskisi gibi var
olmasına karşın eskisi gibi görünür ve hissedilir olmadığı bir yapılanmaya dönüştüğünü
görüyoruz. İşçi hangi patrona karşı çıkacağını, kime karşı grev yapacağını bilmez konumdadır.
Örgüt adeta gizlidir. Sağlamdır ama gizlidir. Görünememektedir. İnsanlar kendi yakın
çevresindeki çalışanlarından başka çalışanları tanımamaktadır. İşletmesinin kaç ülkede üretim
yaptığını hesap edemez konumdadır. Ancak buna karşın Karl Marks’ın enternasyonel
dayanışma tezini hatta konuşabilecek bir enternasyonel ağ görülememektedir. Adeta yönetenler
sanaldır, kararlar sanaldır, dost sanaldır, düşman sanaldır. Çalışan, örgüte dokunamamaktadır.
Patronla görüşememektedir. Hiyerarşideki yerini bile görememektedir ki ona göre tavır
alabilsin.
Böyle bir durumda örgüt temelli
yönetim kuramları sadece sanal
perde
arkasındaki
birkaç
yöneticiyi
ilgilendirir
olmaktadır.
Örgütsel
düşünceleri
aşan
neoklasik kuramlar işçi işveren
çatışmasının yoğun olduğu
tarihlerde ortaya çıkmışlardır.
Artık klasik kuramın istediği
gibi çalışana otorite göstermenin
işe yaramadığı, hatta grevlere, direnişlere yol açtığı bir dönemin ürünüdür insana dayalı
yönetim kuramları. Bugün artık insanı öne çıkaran kuramların da fazla işlemediği
görülebilmektedir. “Yedek işsizler ordusu”nun çalışanların bırakın hakları için direnmeyi,
kendisini sorgulamayı bile olanaksız kıldığı bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla insan ögesinin
yönetimdeki önemli rolü doğru bile olsa yeni ortaya çıkan sanal yönetim yapısında eski önemini
yitirmiştir. Bugün artık sanayi üretimine egemen olan sanayi devrimi döneminin makineli
sanayi üretimi değil, bilgisayarlı, elektronik entegre üretimidir. Genel kabul gören bir gerçektir
ki, üretim araçları ve yeni üretim araçlarıyla yapısı değişen üretim ilişkileri üretimin niteliğini
ve hızını arttırdığı gibi bireysel insan ilişkilerini de değiştirmektedir. Alışılmış örgütsel yapıyı
da değiştirmektedir.
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Sistem kuramları; sistem yaklaşımları belki Karl Marks’ın enternasyonal dayanışma
tezini canlandırmak için, belki de bundan bile habersiz olarak enternasyonali evrenselliğe
çevirerek ortaya çıktı. Gizli bir destek miydi acaba? Ancak, çok değil üç beş yıl içinde (1965
ile 1967 yılları arasındadır durumsallık yaklaşımının sistem yaklaşımına karşı görüşleri
geliştirmesi), evrensellik yaklaşımı yerini “içinde bulunulan duruma”, “o işletmenin
koşullarına” uygun yönetim anlayışına bırakması… Dünyanın, ekonomik temelli ve üretici
(ekonomik) dünyanın içinde bulunduğu koşullar 1960’lı yıllarda enternasyonalizmin
dayanışmasını bir kez daha, - hem de bilimsel olarak – yıkmıştır. O zaman daha iyi bir yönetim
için hangi değişkene, hangi temele, hangi görüşe dayanacağız? Maddeye mi (fizik koşullara
mı), insana mı (çalışanların kişilik yapılarına, güdülenmelerine (motivasyonlarına), genel
eğitimlerine (ve işyeri eğitimlerine mi?) dayanacağız? Yoksa evrenselden yerel koşullara giden
süreçte geri dönülecek bir aralık kapı var mı?
Herhalde, yönetim kuramlarının, yaklaşımlarının en son geldiği “yerelleşme noktası”,
dünyanın içinde bulunduğu (evrensel ve sanal örgütlenme; - hatta yazılımlar üretimi gibi - sanal
üretim koşullarına uygun bir noktadır. Bu yönetim ortamında tek sanal olmayan çalışan insanlar
ve üretilen maddi ürünlerdir. Ancak onlar da sanal bir çevre ile çevrelenmişlerdir. Üretilen
malların alım satımı bile sanal ortamlardan yapılmaktadır artık. Dükkâna gitmeye, malı
görmeye, pazarlık etmeye, beğenmeyip reddetmeye ortam kalmamıştır. Sanaldan alınan mal
beğenilecektir. Beğenmezseniz 15 gün içinde geri verebilirsiniz güvencelerine karşın sanaldan
alığı malı geri yollayan insanla kaç kez karşılaştınız yaşamınızda? Beğenmeme ya da pahalı
bularak almama tavrı dükkânlarda kalmıştır. Bugün ortada artık, sanal alışveriş yapan ve
sayıları hızla artan alıcılar için dükkân kalmamaktadır. Alışveriş merkezleri bugün vitrinlerdeki
malları alamayan kitlelerin klimalı şık ortamlarda çoluk çocuk gezindikleri, hafta sonlarını
değerlendirdikleri ortamlar olmuştur. Bir hafta sonu, bir hafta, bir ay gibi, belirli bir süre içinde
AVM’leri ziyaret eden ve dolaşan nüfusla, aynı süre içinde, aynı mekânlardaki mağazalardan
yapılan alışverişin parasal toplamını karşılaştırınız, bu sonuca ulaşırsınız.
Üzerine kuramlar geliştirilen yönetim artık kendi işletmesini yönetmeyi aşmış,
işletmesinin ürünlerine gereksinimi olan tüketici kesimini yönetmeye başlamıştır. Hem de
başarılı bir biçimde… İşletme, firma, hatta kamu yönetimleri kendi birimlerini yönetmeden
belki de daha çok, kendi çıkarları doğrultusunda dış dünyayı, diğer firmaları ve tüketicileri
yönetir olmuşlardır. Bu değişim tarihseldir ve herhalde çok önemlidir. İçyönetimi (şirket
yönetimini) aşan bu dışyönetim, toplam kalite yönetimi anlayışının yaptığı gibi müşterinin, yani
dış çevrenin alımsatım eğilimlerinin ya da müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ile sınırlı
değildir. Doğrudan büyük kitleler istenilen ya da istenilmeyen alımsatım yönünde topluca
hazırlanmasıdır. Örneğin hiç gerçek gereksinimler arasında bulunmayan bir mallar gerçek
gereksinim gibi benimsettirilip satışını hızlandırmak ya da istenmeyen firmaların mallarının
satışını engelleyici yöntemleri kullanmak gibi.:.

3.11. Yönetim Kuramlarının Yönetime Bakış Farkları
Klasik kuramlar yönetimin örgütsel yapısına ağırlık verirken, yönetimde çok önemli
olması gereken insan ögesini fazla dikkate almamışlardır. Böylelikle sadece insanı değil
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yönetimde grup ilişkilerini, grup etkileşimlerini ve bu ilişkilerin yönetimi etkilemelerini, örgüt
psikolojisini dikkatlerin dışında tutmuşlar; belki de görememişlerdir.
Her kuram daha sonra gelen kuramcılar tarafından eleştirilmişlerdir. Bu da doğaldır.
Bilim böyle gelişir. Örneğin, daha sonra gelen Henry Mintzberg’in Fayol’ün klasik yönetim
yaklaşımını çağdaş olmadığı gerekçesiyle eleştirmiş, Fayol’ün 14 maddesi yerine kendisi 10
maddede yönetimde yöneticinin rolünü toparlamıştır (Laudon & Laudon, 2006, p. 87’den
aktaran Şeker)
Klasik ve neoklasik yönetim kuramları yönetim örgütünü “kapalı sistem” olarak ele
almış, hatta dış etkenlerden etkilenemediklerini söylemişlerdir. Kapalı sistem, örgütün ya da
yönetim biriminin dışa kapalı, dış etkenlerden etkilenmeyen, kendi içinde yürüyen bir sistem
olduğunu anlatmaya çalışan bir kavramdır. Çağdaş kuramlar ise örgütleri ve yönetimleri
çevreleriyle etkileşimleri içinde ele almışlar ve bu nedenle bu kuram sahiplerinin yönetim
örgütünü “açık sistem” olarak gördükleri kabul edilmektedir. Açık sistem kavramıyla da
örgütler ve yönetimlerin dış çevresel koşullara ve etkileşimlere açık olduğu anlatılmak
istenmektedir. Bu demektir ki örgütler ve yönetimler çevreden gelen beklenti, tepki ve
etkilenmelere açık olmak, onları dikkate almak zorundadırlar. Kapalı sistemciler böyle
düşünmemektedir.
Bir başka fark da sistem yaklaşımı ile durumsallık yaklaşımları arasında bulunmaktadır.
Sistem yaklaşımı her alanda bir evrensel bir sistem olduğunu söylerken durumsallık yaklaşımı
daha yerele dönüktür. Yönetimde her durum ve sorun kendi içinde değerlendirilmeli ve çözüm
aranmalıdır, der. Sistem yaklaşımında genelleme, durumsallık ve koşulsallık yaklaşımında özel
durum ve koşulları öne çıkartma temeldir.
Özetle, klasik kuramcılar daha çok örgütsel yapı üzerinde dururken, neoklasikler örgütte
insan üzerinde durmuşlardır. Temel farkları buradadır. Çağdaş yönetim kuramcıları da insan ve
örgüt yapılarının yanı sıra, çevre kavramını öne çıkarmışlar ve değişik etmenlerin, iç ve dış
ögelerin yönetimin yapısını belirleyeceği gibi daha genelci ve durumsal tezler getirmişlerdir.
(NOT: Yönetim kuramlarını farklı bir kalemden ve elektronik ortamda okumak istiyorsanız
bakınız: Nuray Gökçek Karaca; Emre Demirci (Ed.), 2013 (1. Baskı), Sosyal Hizmet Yönetimi,
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, S. 6-11.)
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Uygulama Soruları
1)

Kuram nedir? Yaklaşım ile aralarında ne fark vardır?

2)

Yönetim kuramları neden geliştirilmişlerdir? Ne işe yararlar?

3)

Bilimsel yönetim yaklaşımını anlatınız.

4)

Yönetim süreci yaklaşımını anlatınız.

5)

Bürokratik yönetim yaklaşımını anlatınız.

6)

Hawthorne yaklaşımını anlatınız.

7)

Sistem yaklaşımını anlatınız.

8)

Durumsallık ve koşulsallık yaklaşımını anlatınız.

9)

Çağ ötesi (postmodern) kuramlar ne demektir? Neden böyle denmektedir?

10)

Klasik, neoklasik kuramlar ile çağdaş kuramlar arasındaki farkları özetleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle kuram nedir onu öğrendik. Kuram neden gereklidir, uygulamaya
katkısı var mıdır öğrendik. Bunun arkasından yönetim alanında bugüne kadar geliştirilmiş
temel kuramları; bunların arasında klasik yönetim kuramlarını, neoklasik yönetim kuramlarını,
çağdaş kuramları ve çağ ötesi kuramları öğrendik. Bunların birkaç örneğini seçtik ve öğrendik.
Daha sonra kuramlar, yaklaşımlar arasındaki temel farkları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Kuramların en önemli iki özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Bilimsel yöntemlerle üretilmiş ve genelleştirilmiş bilgiler

b)

Halk ağzından çıkmış ve kayda geçirilmiş bilgiler

c)

Bilimsel yöntemlerle üretilmiş ve genelleştirilemeyen bilgiler

d)

Bilimsel her türlü bilgi

2)

Yönetim süreci ne demektir?

a)

Bir yönetimin süresinin toplamı

b)

Yönetimin başlamasından bitişine kadar geçen sürenin akışı

c)

Bir yönetimin başlaması

d)

Bir yönetimin bitişi

3)
değildir?

Kuram ile uygulama arasındaki en önemli bağlantı aşağıdakilerden hangisi

a)

Kuram uygulamanın yaratıcı olmasını sağlar.

b)

Kuram uygulamanın nitelikli olmasını sağlar.

c)

Kuram uygulamaya bilimsel destek sağlar.

d)

Kuram uygulamayı engeller.

4)
almıştır?

Yönetim kuramları arasında aşağıdakilerden hangisi insan faktörünü temel

a)

Klasik kuramlar

b)

Neoklasik kuramlar

c)

Çağdaş kuramlar

d)

Çağ ötesi kuramlar
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5)
almıştır?

Yönetim kuramları arasında aşağıdakilerden hangisi örgüt faktörünü temel

a)

Klasik kuramlar

b)

Neoklasik kuramlar

c)

Çağdaş kuramlar

d)

Çağ ötesi kuramlar

6)
Yönetim kuramları arasında aşağıdakilerden hangisi küreselleşme faktörünü
temel almıştır?
a)

Klasik kuramlar

b)

Neoklasik kuramlar

c)

Çağdaş kuramlar

d)

Çağ ötesi kuramlar

7)
Yönetim kuramları arasında aşağıdakilerden hangisi yönetimde çevre koşulları
faktörünü temel almıştır?
a)

Bilimsel yönetim yaklaşımı

b)

Durumsallık yaklaşımı

c)

X ve Y yaklaşımı

d)

Disipliner yaklaşım

8)
Aşağıdakilerden kim ve hangi kuram fabrikada üretimin artması için insanların
çalışma saatlerinde gereksiz işler yapmaması, çay, kahve, tuvalet gibi işlere çok zaman
harcamaması gerektiğini, her şeyin üretime göre hazırlanması gerektiğini savunmuştur?
a)

Henri Fayol ve yönetim süreci kuram

b)

Frederick Winslow Taylor ve bilimsel yönetim kuramı

c)

Ludwig von Bertalanffy ve sistem yaklaşımı

d)

Max Weber ve bürokrasi yönetimi kuramı
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9)
Bir biyolog olduğu hâlde ve biyoloji bilim dalı için ürettiği yaklaşım tüm sosyal
bilimler tarafından benimsenen bilimce kuramı hangisidir?
a)

Duglas Mc Gregor ve X ve Y kuramı

b)

Henry Mintzberg ve yöneticinin rolü

c)

Joan Woodward ve durumsallık yaklaşımı

d)

Ludwig von Bertalanffy ve sistem yaklaşımı

10)
ABD’de yönetim sorunlarının araştırmayla ilgili olarak dünyanın ilk grup
psikolojisi araştırmalarının yapıldığı ve bu çalışmalara dayalı bilimsel yaklaşıma adını veren
kentin adı nedir?
a)

An Arbor

b)

Michigan

c)

Hawthorne

d)

Miltonfly

Cevaplar
1)a , 2)b , 3)d , 4)b , 5)a , 6)d , 7)b , 8)b , 9)d , 10)c
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4. YÖNETİMDE TARİHSEL SÜREÇ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yönetim olgusu tarihsel süreç içinde hangi temellerin, yapıların
değişmesiyle nasıl ortaya çıktı ve ne gibi yapısal değişiklikler gösterdi, bunu öğreneceğiz.
İnsanoğlunun tarih sahnesine çıktığı ilk çağlardan beri var olan yönetim olgusu ortaya çıkan
toplumsal değişmelere uygun olarak sürekli değişme göstermektedir. Bu değişim sürecinin
öyküsüdür bu bölüm.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Tarihte yönetim hangi gereksinimlerden ortaya çıktı?

2)

İlk yönetim nerelerde, nasıl başladı?

3)

Hangi dürtülerle yönetim gelişme gösterdi? Ne tür bir gelişme gösterdi?

4)

Hangi tarihsel aşamada yönetim iyice karmaşıklaştı ve bilim dalı hâline geldi?

5)

Yönetimin günümüzde geleceğini nasıl görüyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Toplumsal yapı ve
toplumların gelişme süreci

Yönetimi iyi kavramak
isteyen öğrenci bu aşamada
önce toplum bilimsel olarak
toplumların gelişme sürecini
öğrenecektir.

Bu kazanımı elde etmek için
metin anlayarak okunmalı ve
farklı kaynaklardan da
yararlanılmalıdır.

Toplumların tarihsel gelişim
aşamalarına göre yönetim

Bu bölümde toplumsal
gelişme aşamalarına göre
yönetimin gelişme sürecini
öğrenecektir.

Diğer bölümleri okurken
olduğu gibi elde kâğıt kalem
ana başlıklar not alınarak
okunmalıdır.

Toplumsal ve maddi
kurumlaşmalar

Yönetime temel olan
toplumsal kurumlaşmaları
öğrenecektir.

Bu bölüm de temelini
toplumbilimden alır. Bu
nedenle sosyoloji
kitaplarından da
yararlanılırsa iyi olacaktır.

Kurum ile kuruluş arasında
benzerlikler ve farklar

Bu kapsamda kurum ile
kuruluş arasındaki farkı
öğrenecektir.

Bu iki kavram arasındaki
farkı daha iyi kavramak için
çeşitli sözlüklere de
bakılmalıdır.
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Anahtar Kavramlar
•

Toplumsal yapı

•

Toplumsal değişme

•

Yönetim aşamaları

•

Avcılık ve toplayıcılık dönemi

•

Tarım dönemi

•

Sanayi dönemi

•

Bilişim dönemi

•

Büyük boy kurumlaşmalar/kurumlar

•

Küçük boy kurumlaşmalar/kurumlar

•

Toplumsal kurumlar

•

Maddi kurumlar

•

Kurum

•

Kuruluş
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Giriş
Yönetimin tarihsel sürecini zevkli ve heyecanlı bir öykü gibi okuyacaksınız. İnsanların
ilk ortaya çıkışlarından bugüne kadar yönetim adına neler yapıldı, hangi toplumlarda hangi
dürtülerle yönetim şekil değiştirdi, göreceksiniz. Tarihin değişik toplumsal aşamaları
kendilerine özgü yönetim tarzları oluştururlar. Toplumlar geliştikçe yönetimler de değişir. Bu
değişme sürecini birlikte izleyeceğiz.
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4.1. Toplumsal Yapı ve Toplumların Gelişme Süreci
4.1.1. Genel Tarihsel Süreç
Toplum, bir coğrafyada yaşayan ortak değerleri, bu nedenle de ortak yönetimleri, ortak
kültürleri, heyecanları olan insan topluluklarıdır. İnsanlar sayılarının çokluğu azlığıyla toplum
olmazlar. Ortak değerleriyle toplum olurlar. Toplumu sadece belirli sayıdaki insan oluşturmaz.
Toplumları, onu oluşturan insanlarla birlikte, ne oldukları toplumbilim çerçevesinde ayrıntılı
olarak anlatılan aile, ekonomi, hukuk, yönetim, kültür, bunun içinde yer alan dil, din, askerlik
vb. gibi toplumsal kurumlaşmalar, yani büyük boy kurumlar da oluşturur. Bunlarla bir bütün
olarak kurulmuş olan küçük boy kurumlaşmalar, yani demin saydıklarımız gibi soyut değil,
daha somut, kamu kurumları, bakanlıklar, genel müdürlükler, odalar, vakıflar, dernekler, il
müdürlükleri, il özel idareleri, belediyeler, kuruluşlar vb. kurumlar da oluşturur. Tüm bu
yapılanmalar bir sistemdir. Sistem dendiğinde canlı bir organizma akla gelmelidir. Yani toplum
canlıdır. Soluk alıp verir, yaşar. Genç olur, yaşlanır, hatta ölür. Tarih, ortadan kalkmış birçok
devlet örnekleriyle doludur. Örneğin, nerededir bugün, tarihte, o bildiğimiz Sümerler, Akadlar,
Asurlular, Etiler, Kartacalılar, Sasaniler, İbraniler, hatta Osmanlı İmparatorluğu, Cermen
İmparatorluğu, Rus Çarlığı?
Bilmediğimiz
uygarlıklar da var tarihte. Uzak
Doğu’da İndus, Maurya ve
Gupta uygarlıkları; Uygurlar,
Aksum, Gana imparatorlukları,
Abbasi, Fatımi halifelikler,
Büyük Selçuklu İmparatorluğu,
Anadolu beylikleri... Avrupa’da
Minos,
Miken,
Helen
uygarlıkları, Etrüskler, Roma İmparatorluğu, Bizans, Sovyetler Birliği. Toplumlar yaşarlar,
büyürler, yaşlanırlar ve ölürler, her ölümlü gibi. Diğer canlılara göre toplumlardaki yaşam farkı
sürelerinin uzun olmasıdır. Yüzyıllarca sürer, sürebilir. Osmanlı İmparatorluğu en uzun
yaşayan imparatorluklardandır. 622 yıl sürmüştür.
Buradaki önemli fark devletlerin bir gün gelip yıkıldığı, ancak o devleti oluşturan
toplumların yapı değiştire değiştire sürdürdüğüdür. Devletler yıkılmasa da aynı devleti
oluşturan toplum süreç içine değişime uğrar, değişir. Bu değişim devletin yönetim yapısını da
etkiler, değiştirir, yeni koşullara uygun olarak geliştirir. Bir süre sonra eski toplumdan eser
kalmaz. Ancak farklı bir yapıda, farklı bir konumda, aynı adıyla ancak farklı bir düzlemde
varlıkları devam etmektedir. Bu durumda toplumun yaşadığını söyleyebilirsiniz. Ancak o
toplumla bugünkü toplum arasında da büyük yapısal farklar vardır. Bir sonra bu
farklılaşmaların nedenlerine değineceğiz.
Özetle devletlerin yıkılabileceği, toplumların yapı değiştirerek varlıklarını
sürdürebileceğini söyleyebiliriz. Yaşamını yeni yapılanmalarla sürdüren toplumla büyük ve
derin kültürel kökleri olan toplumlardır. Başta Türkler. Bunun gibi eski Cermenler, Antik Mısır
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halkı yani Mısırlılar, Almanlar, İspanyollar, Franklar devletler ortadan kalksa bile aynı
toplumlar yeni yapılanmaya uyarak, yeni devlet örgütlenmeleri içinde varlıklarını
sürdürmektedirler. Bu arada birçok köksüz, küçük uygarlıkların tarihten silindiklerini
görüyoruz.
Neden böyle olmaktadır? Neden toplumlar da devletler de yapısal değişimlere
uğramaktadır? Bunun yanıtı her toplumun çeşitli boyutlarda yaşadığı teknolojik gelişmelerdir.
Ortaya çıkan her yeni teknik toplumun değişmesi, bir başka deyişle gelişmesi yönünde ileri,
itici bir etki yapar. Değişen her tekniğin topluca genel adı teknolojidir. Teknoloji değiştikçe,
geliştikçe toplumlardaki diğer kurumların da kurumlaşmaların yapılarını değiştirmektedir. Bu
böyle durmaksızın ilerler. Durumlar ve toplumlar daima değişir.
Teknolojinin değişmesi ile toplumlar değişirken bir de sayısal olarak büyürler. Gelişen
teknolojiye uygun olarak üretim araçları değişir, örneğin, karasaban traktör olur. Ameliyatlarda
kesilen yerler iplikle dikilirken bir süre sonra metal penslerle tutturulur. Bir süre sonra yaraya
laserle dikiş atılır olur.
Hem tarımda hem sanayide elle yapılan üretim gün gelir, makineyle yapılmaya başlar.
Böylelikle üretim artar. Saatte, günde üretilen kumaşın, cam bardağın, ayakkabının sayısı
büyük oranda artar. Nüfus da arttığına göre bu mallara gereksinim de artmıştır. Buna karşın
kendi topluluğundaki, toplumundaki insanların gereksinimin daha fazlası üretildiği için ticaret
ortaya çıkar. Elde kalan, tüketilemeyen fazla mallar başka köylere, kentler, ülkelere satılmaya
başlar; ticaret gelişir. Giderek daha uzak ülkelere hızlanmış ulaşım araçlarıyla mallar sevk
edilir. Öyle olur ki birkaç gün önce fabrikadan çıkmış bir yiyecek maddesi, bir konserve, peynir,
salam, sucuk, domates, limon vb. birkaç gün sonra başka ülkelerde tüketilmeye başlanır.
Ticaretin böyle hızla gelişmesi malların hızla dolaşması, bu arada insanların gelişmiş
taşıt araçlarıyla bir mekândan bir başka mekâna, bir coğrafyadan bir başka coğrafyaya geçmesi
toplumları daha da karmaşıklaştırır. Eskinin köy yaşamı yerini kalabalık, büyük, metropolitan
kent yaşamına bırakır.
Teknoloji durmaz. Bir dönemlerin makinaya dayalı sanayii gün gelir yerini bilgisayarlı
üretim teknolojisine bırakır. Üretim daha da artar, yolculuklar daha da hızlanır. Malların
dolaşımı hızlanır ve daha karmaşıklaşır. Elektronik alışverişler başlar. Daha ucuza geldiği için,
bilgisayar ve internet aracılığıyla ABD’den, Çin’den istediğiniz malları sipariş edebilir, bir
hafta on gün içinde elinize alabilirsiniz.
Daha da kolayca uzatılabilecek bu gelişme öyküsünden birkaç sonuç çıkaracağız:
1.
Teknolojinin hızlı gelişmesiyle toplumlar da gelişir ve değişirler. Büyük aile
çekirdek aileye dönüşür. Evdeki çocuklar sokakta oynarken kreşte oynamaya başlarlar. Yaşlılar
evlerinde otururken güm gelir huzurevinde kalmaya başlarlar. İsteseniz de istemeseniz de…
Hiç değilse yalnız kalmalar artar. Yalnız kalanlar sosyal hizmetlerin ele uzatmasıyla
yaşamlarını sürdürebilir olurlar.
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2.
Teknoloji değiştikçe yaşam değişmeye başlar. Eski yaşam alışkanlıkları yerlerini
yeni yaşam alışkanlıklarına bırakır. Soba üzerinde ya da içinde közlenerek yenen mısır, hazır
mısır patlağı olarak paketlerde satılır olur. Yeni firmalar yeni üretimler yapar. Evde yapılan
limonatanın yerini gazlı içecekler alır. Evde ekmek arası köftenin yerini de hamburger ve
ekmek arası dönerler alır. Tarlada çalışmasını özlediğiniz oğlunuza bir kentte okuması için her
ay para yollarsınız. Bankalar, postaneler, gidiş gelişler, otobüsler, özel arabalar çalışır.
3.
Teknolojinin değişmesi yaşamı değiştirdiği gibi düşünceleri de değiştirir.
Yüzyıllarca dizinizin dibinde oturan kızınız bir başka kentte bir kız yurdunda tek başına okuma
savaşı verir. Bunu içiniz istemez ama durum kaçınılmazlaşır. Kızınıza güveninizi beslersiniz.
Çocuğunuzun başarıyla okuduğunu gördüğünüz zaman da bunda ne kötülük var demeye
başlarsınız. Dünyaya bakışınız, yani ideolojiniz değişir. (İdeoloji, genel olarak, dünyaya bakış
açısı demektir.)
4.
Eskiden cebinizde tomarla kâğıt para taşırken, cebinizde madeni para taşımanın
güçlüklerinden konuşurken, şimdi cepte hiç para taşımadan bir tek kartla dünyanın her tarafında
alışveriş yapabiliyorsunuz. Başka kentte okuyan çocuğunuzun cebine para koymuyorsunuz
artık, banka kartı koyuyorsunuz, örneğin. Bir köşeye çekilip ceplerinizin boşaltılması,
soyulmak derdi kalktı ortadan; yeter ki şifrenizi iyi koruyabilesiniz. Şifreniz paranızın namusu
oldu. Sıkı sıkıya korumalısınız onu.
5.
Teknolojilerin değişmesi ideolojilerin değişmesini tetikler. İdeolojiler değiştikçe
siyasal yapılar, politikalar, örgütler değişir. Çünkü bu arada kitle iletişim araçları (medya)
gelişmiştir. Dünyanın her tarafındaki değişmelerden de anında haberdar olursunuz.
Endonezya’daki depremden, Sudan’daki sel felaketinden. Örgütler gelişmiştir. Eskiden
mahallenizdeki yoksula bir tabak kuru fasulyenizi ikram ederken artık dünyanın öbür ucuna
yardım göndermeye başlarsınız. Çünkü ulaşım teknolojisi, banka teknolojisi gelişmiştir. Siyaset
anlayışları değişmiştir. Daha uzak yerlere ve konulara uzanmaya başlarsınız, ulaşmaya
başlarsınız.

4.1.2. Tarihsel Süreç İçinde Yönetim
Bütün bu büyüyen, karmaşıklaşan toplumsal yapılar içinde bir şey daha büyür, devasa
olur, karmaşıklaşır. Daha da yayılır. Yapısı değişir. Eski bildiğimiz değildir artık. Yeni
teknolojiler kullanarak gelişir. Dünyanın her tarafında, her kesiminde, her alanında, her boyutta
kendisinden vazgeçemeyeceğimiz boyutlara ve konumlara ulaşır.
Bu yönetimdir.
Yönetim de tarih boyunca teknolojilerin, ideolojilerin, siyasetçilerin, kurumların,
kuruluşların, şirketlerin, kısacası, toplumların değişme ve gelişme sürecine uygun olarak değişir
ve gelişir.
Eskilerde, kaçınılmaz olarak yüz yüze yapılan yönetim artık sanallaşır. Bilgisayarlar,
tabletler, telefonlar üzerinden yapılır olur. ABD’de satılan bir mal Çin’de üretilir. Sermaye
İngiltere’den, üretim Hindistan’da yapılır. Ve bunun yönetimi vardır. Malın yönetimi, üretimin
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yönetimi, işletmenin yönetimi, dağıtımın yönetimi, satışların yönetimi, hatta ya koruma amaçlı
yasalarla ya reklamlarla tüketicilerin yönetimi ortaya çıkar. Bu artık ulusaşırı bir işletme
yönetimidir.
Yönetim de değişen toplumsal koşullara koşut olarak karmaşıklaşır. Böyle olunca
yönetim ilkeleri değişir, kurallar değişir. Yönetimle ilgili yasalar, tüm mevzuat değişir.
Yönetim araçları değişir. (Faksla iletişim yerini bilgisayarlı iletişime bırakır. Çok daha
eskilerde dumanla haberleşmenin yerini telefona bıraktığı gibi…) Bütün bu değişen kurumların,
kurumlaşmaların, ilişkilerin güne göre değişen yönetimleri, yönetim ilkeleri, yönetim araçları
vardır.
Bu gelişme yönetimin bir bilim dalı olarak gelişmesi zorunluğunu getirir. Üzerinde
bilimle uğraşanlar çalışır. Sosyologlar, psikologlar çalışır. Siyasetçiler ister, siyaset bilimciler
çalışır. Yeni kurulmuş kurumlar yönetimde hata yapmak istemezler; neyi, nasıl yapacaklarını
öğrenmek isterler. Bilimcilere başvururlar. Araştırmalar yapılır. Sonuçlar çıkarılır ve yönetim
bilimi ortaya çıkar ve gelişir.
Yönetim bilimi bugünkü araştırmaları yapabilmek için önce tarihi, tarihteki yönetimle
ilgili gelişmeleri öğrenmek isterler; önce onu araştırırlar. Hatta tarihte, ortadan kalkmış
uygarlıkların yönetim modellerini antropologlar incelerler. Bugüne ışık tutsun diye…

4.2. Toplumların Tarihsel Gelişim Aşamalarına Göre Yönetim
Yönetim tarih boyunca var olmuştur ve ancak tarihsel gelişim süreçlerine göre
değişiklikler geçirmiştir; hâlen de geçirmektedir. Bunları bu kitabın ilgili bölümlerinde anlattık.
Bu yüzden bu bölümde yönetimin tarihsel süreç içinde geçirdiği değişmeleri somut olarak ele
alacağız.

75

Yönetimi tarihsel gelişmelere uygun olarak ve özellik farklarına göre birkaç evreye
ayırabiliriz:

Tarih öncesi dönem (Bununla yazılı tarih kastedilmektedir. Yani yazının
bulunmasından önceki dönem.)


Avcılık ve toplayıcılık dönemi


Feodal dönem (Tarım dönemi: Bununla tarımsal üretimin en yaygın olduğu
tarihsel dönem kastedilmektedir.)

Sanayileşme ve sanayi dönemi (Bununla üretim yapan buharlı makinelerin
ortaya çıktığı ve geliştiği dönem kastedilmektedir.)

Bilişim dönemi (Bununla toplumlarda telekominikatif aşamanın kablosuz
aşamaya geçtiği dönem, yani bilgisayarlar dönemi kastedilmektedir.)
Kimi yazarlarda işletme kavramı öncesi ve sonrası dönem diye bir ayrım yapılmaktaysa
(Yozgat, 1989, 2) ve bu görüş başka bilimciler tarafından da desteklenmekteyse de (Dalay,) bu
dönem aslında yukarıdaki aşamalar içinde sanayileşmenin başladığı dönemi işaret etmektedir.
Çünkü işletmeler sanayileşme dönemiyle ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bir tarihsel dönemi
ortaya çıkan kurumlaşmalarına dayanarak değil, o kurumlaşmaları ortaya çıkaran temel
dönüşümlere dayamanın daha bilimsel olacağını düşünüyorum.

4.2.1. Avcılık ve Toplayıcılık Döneminde Yönetim
Tarih öncesi dönem de avcılık toplayıcılık ve mağarada yaşama döneminin yazının
bulunmasından önceki aşamasıdır. Bu tarihsel aşamada insanlar yürüyerek ya da at sırtında
karınlarını doyurmak ve karanlıkta korunaklı bir yerde geceleme dışında başka bir işle meşgul
olamayacak durumdaydılar. Kuşkusuz yemek ve barınma mücadelesi için birbirleriyle kavga
etmeleri, bu kavgaların savaşlara dönüşmesi gibi toplumsal eylemler de bu karın doyurma ve
geceleme bağlamında düşünülmelidir.
Bu evrede yönetim deyince can güvenlikleri için bir arada yaşamak zorunda olan küçük
grupların iç yönetimleri akla gelmektedir. Tarihte en ilkel yönetim biçimi budur. Ortak çıkarları
doğrultusunda birbiri ile geçinmek zorunda olan ve bir arada yaşayan insanlar herhalde
içlerinde en güçlü olanın, sözünü geçirebilecek güçte olanların yönetiminde yaşamlarını
kurgulamışlardır. Yani güce dayalı bir otoritenin varlığı yönetimi olanaklı kılmaktaydı. Kuralı
güç ya da erk koyuyordu. Onu dinlememek ya ölmeyi ya gruptan ayrılmayı gündeme
getiriyordu.
Bu yönetim tarzında güçle birlikte adil olmak, yiyecekleri, zaman içinde ulaşılan
insanlık aşamasında hakça dağıtmak o zamanki yönetimin zaman içinde gelişen becerisini
oluşturuyordu. Güçle adalet, güçle vicdan bütünselliği geliştikçe yönetim daha güçlü ve rafine
bir duruma gelecekti. Adalet duygusu ve vicdanın yönetimde varlığını göstermesi de yönetim
olgusunun gelişmesi demekti ve uzun çağlar sonra yönetim biliminin konuları arasına girecekti.
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Herhalde avcı ve toplayıcı topluluklarda tarih öncesi dönem ile tarih sonrası dönem
arasında yönetim farkı nedir diye sorulacak olursa güce bağlı yönetime zaman içinde adalet
duygusunun eklenmesi olarak söyleyebiliriz. Çünkü tarih öncesi dönemde sadece yeme, içme,
güvenli bir yerde uyuyabilme gibi ayakta kalma mücadelesi verilirken, zaman ilerledikçe,


Yazının bulunması,



Besin maddelerinin çeşitlenmesi,



Zamanla yiyeceklerin pişirilerek yenmeye başlanması,



Yiyeceklerin uzun süre korunarak yenebilmesi (pastırma, yoğurt gibi),



Grupların topluluklara dönüşmesi,



Toplulukların büyümesi

ile topluluklar karmaşıklaşmakta ve yönetim de buna koşut olarak karmaşıklaşmaya
başlamaktadır. Bu, yönetimin ilk gelişme çağlarında herhalde giderek zorlaşan yönetimde
önderlik mücadelesi sayıları artan insanları kazanmak ve yanına çekmek için adil olma
zorunluluğunun dayatması ile gelişen bir durumdur.
Sonra, yönetiminde olan insanları bulundukları yerde uzun süre tutabilme, yaşatabilme
mücadelesi yönetimlerin ana konusunu oluşturmuştur. Bunu iki kaynakta somut olarak
görebilmekteyiz. Biri Karl Marks’ın Asya Tipi Üretim Biçimi adıyla yayınladığı eserinde adı ne
olursa olsun, önderin topluluğunu bulunduğu yerde tutabilmesi için, uzun süre yaşatabilmesi
için su kanalları açarak bulunulan yere kanallarla su getirmesi ile anlaşılabilir. Kuşkusuz bu
dönem yerleşik düzene geçişle sağlanan bir aşamadır ve ancak üstünde yaşanılan toprağın
avcılık döneminde de yöneten otoritenin denetiminde olması kadar doğal bir şey yoktur. Henüz
mülkiyet başlamamıştı ve toprak herkesin ve güce sahip olan otoritenindi. Toprak birlikte
kullanılırdı. Tarım dönemine geçişte de ilk dönemlerde böyle olmuş, toprak hep birlikte ekilip
biçilmiş ve ürünleri paylaşılmaya başlanmıştı. Toprak mülkiyetinin ortaya çıkması çok daha
sonralarıdır. Herhalde Avrupa feodalitesinden çok daha sonra…
Diğer kaynak, avcılık döneminin kalıcı kültürel izleri içinden gelerek ulaşılan tarım
döneminde Orhun yazıtlarıdır. Bilge Kağan’ın o meşhur, taşa kazınmış, “Türk halkı aç idi
doyurdum; çıplak idi giydirdim.” sözleri yönettiği kişilere karşı bir önderin ne kadar adil
davrandığının da göstergesidir.
Böylelikle tarım dönemine geçilmiştir ve kültürel birikim bir tarihsel dönemden bir
başka tarihsel döneme geçildiğinde bıçak gibi kesilip yerini yenisine bırakamayacağına göre
avcılık toplayıcılık döneminin birikimleri tarım döneminde de uzun süre etkisini göstermiş
olmalıdır. Hatta gelişerek göstermiş olmalıdır.
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4.2.2. Tarım Döneminde Yönetim
Tarım toplumunda yerleşik düzene geçildiği için örgütlenme daha gelişmiş, depolanan
yiyecekleri ve toplumu ayakta tutabilmek ve topluluktaki kadınları korumak adına sınır
savunmaları için ordular kurulmuş, eskiden herkes her şeyi yaparken (yiyecek toplama ve
savaşma gibi) üreticilerin yanı sıra üretim dışındaki diğer görevler de ortaya çıkmış ve
kurumsallaşmaya başlamıştır.
Gerçekten de ilkel komünal dönemde de (mağaralarda yaşama ve ortakçılık dönemi) ilk
işbölümü ortaya çıkmıştır. Ancak güce dayalı bir otoritenin görevlendirmesiyle ve doğal güç
ve
yaş
ayrımlarına
dayalı
işbölümü
kurumlaşmaktan çok uzakta bir işbölümüydü.
Doğal gücün belirleyici olması ve yönetici
gücün bunu kabulü ve tahakkümü ile işbölümü
yürütülüyordu. O yapıda zaten genelde
kurumsallaşma düşünülemeyeceğine göre
kurumsallaşan işbölümü tarım döneminin
ürünüdür. İşbölümünün, özellikle toprağa ve el
işi üretimine dayalı olarak gelişen işbölümü
yönetimi de yeni düzenlemelerle yeniden
biçimlendirdi. Büyüttü, geliştirdi. Platon da
Devlet kitabında toplumların oluşmasıyla
uzmanlaşma ve işbölümünü birbirinin türevi
olarak görür. Toplumların oluşmasının
uzmanlık gerektiren işlerin çoğalması, yani
işbölümü gereksinimi nedeniyle olduğunu
söyler (Eflatun, 1985, 60).
Tarımsal dönemde semercilik gibi diğer el zanaatlerinin de ortaya çıkması üretimi
çeşitlendirmiş, gereksinim hacmini büyütmüş, bu gelişme de örgütlenme ve yönetim yapısında
daha fazla ilerlemeye ve karmaşıklaşmaya yol açmıştır. Mevsimi gelince tahılların koparılması
(daha sonra kesilmesi), toplanması, taşınması ve depolanması, korunması, mekânların ve
hayvanların bakımlarının yapılması yeni iş ve görev alanlarını ortaya çıkartmış ve bunların
koordinasyonu da yönetime yeni işlevler yüklemiştir.
Tüm bu gelişmeler avcılık ve toplayıcılıktan farklı bir yaşama modelinin başlangıcı
oluşturmaktadır. Önce, yaşamak için içinde bulunulan toprağı savunmak, tarım dönemine
geçildiğinde onun mülkiyetine sahip olmak gerekiyordu. Çünkü herkesin ekip biçeceği bir
toprak sürekli savaşlara neden olacaktı. Mülkiyetin başlaması ve sahip olunan toprağın
yönetilmesi ve bu yönetimin yapılabilmesi için sağlam ve güce dayalı bir yapılanma gerekti.
Bu noktada devlet gereksinimi ortaya çıktı ve oluşmaya başladı. Tüm düzenekleriyle, kurum ve
kuruluşlarıyla devlet de bir toplumsal kurumdur. Yönetim aygıtıdır. Devleti ortaya çıkaran,
toplumsal değişme tarım devrimi nedeniyle yerleşik düzene geçilmesi ve toprakların elden
çıkarılmasının önlenmesi ve bu yüzden savunulması zorunluluğudur. Devlet yönetimi başladı.
En ilkel ve ancak güçlü bir biçimde…
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Bunu eserlerinde Barreau ve Bigot da desteklemektedirler. Devletin ortaya çıkışını tarım
düzenine geçilmesine, toprağın ve suyun savunulması için yapılan mücadeleye
bağlamaktadırlar (2008, 24-26). Bunun için herhalde en üstü düzeyde bir örgütlenme
gerekiyordu. Bu örgüt devlettir.
Devletin işleyebilmesi için yönetilmesi, bunun için de yönetim aygıtının kurulması
gerekti. Daha önceki dönemlerde (tarihten önceki ve sonraki avcılık ve toplayıcılık dönemleri)
a)

Tek önderli,

b)

Dar kapsamlı ve

c)

Tekdüze

olan yönetim, tarım döneminde devletin kurulmasıyla
a)

Geniş kapsamlı,

b)

Yapılacak işler bakımından çeşitlikli bir

c)

Takım yönetimine,

yerini bıraktı. Süreç içinde de giderek karmaşıklaştı.
Tarım dönemiyle birlikte toplumsal kurumlaşmaların çeşitlenmesi (dış gelişme),
karmaşıklaşması (iç gelişme) durmaksızın sürmüştür; toplumsal gelişmeye koşut olarak
durmaksızın sürecektir; hâlen de sürmektedir. Toplumdaki maddi kurumların ve
kurumlaşmaların çeşitlenmesi ve büyümesi de yönetimdeki büyüme ve karmaşıklaşmaya ve
çeşitlenmeye temel olmaktadır. Bu gelişmeye uygun olarak, takdir edersiniz ki, yönetim
birimleri artınca yönetici kadroların sayısı da arttı. Hizmet ve buna bağlı olarak yönetim
çeşitleri ortaya çıktı.
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4.2.3. Sanayi Döneminde Yönetim
Nasıl ki tarım devrimi, o güne değin birlikte dolaşan ve yaşayan grupları topluluk
(cemaat) yaptı, Sanayi Devrimi de tarım döneminin topluluklarını toplumlaştırdı, toplum
düzeyine gelmelerinin yolunu açtı.
Toplumsal değişme durmasızdır. Yukarıda özetlenen toplumsal gelişmeler daha da
hızlanarak sürüyordu. Avcılık toplayıcılık döneminde bir ağacın, bir avın çevresinde toplanan;
tarım döneminde ekip biçip ürün aldıkları, sulama kanalı yaptıkları bir toprağın çevresinde
toplanan insanlar sanayi döneminde de kurulan fabrikaların çevresinde toplanmaya
başlıyorlardı. Yaşam insanların nasıl daha güvenli ayakta kalacağını tarihin her aşamasında
somut olarak gösteriyordu. Gelecek sanayi üretimindeydi ve fabrikalar kurulmaya başlanmıştı.
Ulaşım araçları yoktu ki insanlar köylerinden arabalara binip işe gidip gelebilsinlerdi. Hızla
fabrikaların çevresinde konutlar yapılıp fabrikalarda çalışanlar o konutlarda oturmaya
başladılar. Böylece daha çok insanın bir arada yaşamaları gerçekleşmeye başladı. Fabrikalar
arttıkça, fabrikaların çevrelerinde konut sayısı arttıkça aynı çevrelere fırınlar, dükkânlar
açılmaya, zanaatkârlar atölyelerini kurmaya başladılar. Üstelik ürettikleri ürünleri köy köy
dolaşarak satma güçlüğü de kalmamıştı. Müşteriler çoğaldıkça kendilerine yaklaşıyorlardı. Bir
süre sonra ülkesine göre camiler, kiliseler yapılmaya başlandı fabrikaların çevrelerine.
Kalabalık arttıkça yönetim karmaşıklaşıyordu. Yönetim binaları yapılmaya başlandı. Bugün
Avrupa’da her kentte şimdiki büyük kentlerin eski çekirdekleri olan merkezî yerleşimlerde bir
kilise, bir pazar yeri ve belediye binası vardır. Anadolu’da da Asya’da da tarihsel gelişme
aynıdır. Kentleşme ve bugüne uzanan büyük kentler dünyanın her tarafında gelişmeye böyle
başlamıştır.
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Sanayileşme görüldüğü gibi kentleşmeyi doğurmuştur. Kentleşme çok çeşitlenen
gereksinim maddelerinin belirli merkezlerde üretilerek satılmasını kolaylaştırmıştır. Kentler
üretim ve tüketim yoğunlaşmasının merkezleri olmuştur. Başka bir deyişle, kentleşme
nedeniyle üretim ve tüketim ilk kez bu denli yoğunlaşmıştır. Üretim çeşitlenmiş, fiyatlar
düşmüştür. Kentsel yaşam hareketlenmiştir. Yeni yönetim alanları açılmış, yönetimin yeni
boyutlar kazanmasıyla devlet organları gelişmiş, bunlar için yapılan binalar kentleri daha da
büyütmüştür. Her bir üretim merkezî için yeni yönetim odakları, yönetim anlayışları
doğmuştur.
Yozgat’ın yazdığı (1989, 2), Dalay’ın benimsediği (Dalay, www) gelişme, işte bu sıralar
oluşmaya başlamıştır. Yani işletmelerin kurulmaya başlamasıyla çağdaş yönetim bilimi
gelişmeye başlamıştır. Yönetim biliminin ilk temellerini atanlar da daha milattan önce 427-347
yılları arasında yaşayan Platon, MÖ 384-322 yılları arasında yaşayan Aristo ve yandaşları
tarafından atılıyordu. Platon’un Devlet adlı eseri de bugün hâlâ temel kitaplardan biridir.
Çünkü çok farklı anlayışlarla, deneyimsiz tarihsel dönemlerde denetimsiz bir yapıda
yapılan yönetim uygulamaları zorla çalıştırmadan gelen anlayışların da önceleri varlığını
sürdürmeye çalışmalarıyla tarihte zorlu bir çalışma döneminin başlamasına neden oldu. Daha
sonralarıdır, kapitalizmin kuralları içinde insanın çalışma ortamında özgürleşmesi olgusu.
Yedek işsizler ordusu arttıkça çalışmak istemeyip gidenlere derhal yol verildi. Çünkü kapıda
çalışmak için bekleyenler çoktu.
Ve gene çok daha sonralarıdır, çalışanların sağlık, bakım, eğitim sorunlarının işveren ve
devlet eliyle giderilmeye çalışılması (1881, Almanya). Yani sosyal devletin ortaya çıkması…
Aynı dönemlerde ortaya çıkan işçi direnişleri, hak arayışlar, işverenlerin uzun süre
direnmelerine yol açtı. Uzlaşma mantığı çok daha sonraları gelişti. Grevler çok daha sonraları
yasalara bağlanarak hak kabul edildi.
Bütün bu gelişmeler yasama, yürütme ve yargı organlarının büyümesinin, gelişmesinin
kapılarını açtı. Devlet yönetimleri yeni birimlerle (kurumlarla) sağlamlaştırıldı. Giderek
karmaşıklaşan hiyerarşik yapılar oluştu. Parlamentolar, parlamenterler, bakanlıklar, bakanlar,
müsteşarlar, genel müdürlükler genel müdürler, daire başkanlıkları daire başkanları,
müdürlükler müdürler, şeflikler ve şefler ve bunların çalışma birimleri geliştikçe gelişti.
Yönetim girift bir duruma geldi.
Yönetimin görevleri artık sadece toprakların savunulması, korunması ile sınırlı değildi.
İç güvenlik, her yerleşimde güvenlik birimlerinin oluşturulması, iç düzenin sağlanması,
yargının geliştirilmesi, suçluların yakalanıp cezalandırılmaları, bireysel ve genel sağlık
sorunları, halk sağlığı, kamusal üretim, özel üretimin düzenlenmesi, kolaylaştırılması, ülkede
dağıtımın yapılabilmesi için yeterli yolların inşa edilmesi, barajların, elektrik trafolarının,
giderek havaalanlarının yapılması, su yollarının açılması, halka eğitim verilmesi, eğitimin yatay
(her yerleşime okul açılması, öğretmene yetiştirilmesi…) ve dikey geliştirilmesi (ilkokullar,
ortaokullar, liseler, üniversiteler, halk eğitim merkezleri…) sosyal refahın sağlanması, bakıma
muhtaçların bakımları, yurtdışında yaşayan yurttaşların sorunlarının giderilmesi, bankaların
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açılması, ekonomik dolaşımın kazanç getirici bir düzlemde sağlanması, kalpazanlıkların
önlenmesi, çocuk bahçelerinin açılması gibi daha sayamayacağımız birçok iş devletin görevleri
arasına girdi.
Birçok kaynaklar kamu yönetimi ile metropolitan alan yönetimini özellikleri
bakımından birbirinden ayrı görmektedir. Kamusal alan olsa da, kamu yönetimi olsa da
metropolitan alan, yeni geniş kent yönetimleri kendine özgü özellikler taşır. Hatta kent
yönetimlerini sadece kentin büyüklüğü değil, o kente gelen ve yerleşen nüfusun ekonomik,
kültürel ve sosyal özellikleri de kendine özgüleştirecektir. Kolaylaştıracaktır ya da
güçleştirecektir, ancak farklılaştıracaktır (Bkz. İşbir, 1982, 50-56)
Bu girişle merkezden yönetim, yerinden yönetim; merkezî yönetim, yerel yönetim
tartışmaları gündeme geldi. Türkiye’de bu boyut hâlâ sürmektedir. Yönetim modelleri yeni
yapılanmalara gebedir.

4.2.4. Bilişim Dönemi Yönetimi Nasıl Olacak?
Bu noktadan sonra sanayi döneminin aşılıp bilişim dönemine geçilmesi ile ilgili bölümü
fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü henüz bu yeni dönem kendisini sonuçlarıyla tam olarak
netleştirememiştir. Çünkü henüz 90’lı yıllarda toplumları etkisi altına almaya başlayan bilişim
sektörünün yönetim uygulamaları ve bilgisi üretme sürecinde alacağı daha çok yol vardır.
Ancak bu aşamada ortaya çıkan görünüm şudur:
1.
2.
gelinmiştir.

Buhar gücü ile üretim yerini elektrikle üretime bırakmıştır.
Çalışan işgücü sayısı hızla düşmüş, az işçiyle daha çok üretim yapılır duruma
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3.

Üretimde insanların yerini robotların alma süreci hızlanmaktadır.

4.
İnsanla sanal üretimde yoğunlaşmış, sadece mal değil, yazılım ve düşünce ve
öğrenme süreçleri değişmiştir (sanallaşmıştır).
5.

Üretim mekânları evrenselleşmiş, yeryüzüne yayılmıştır.

6.

Yönetim evrenselleşmiştir.

Ancak bu noktada yapılabilecek iki değerlendirmeyi yaparak sonuca gelelim:
1.
Bilişim dönemi kurumlaşmaları merkezîleşmeden uzaklaşarak dağınık
mekânlara yayılmışlardır. Bu arada homeofis adıyla anılan büroev ya da ofisev düzeni ortaya
çıkmıştır. Yani insanlar gelir sağlamak için yaptıkları ve eskiden bürolarda yaptıkları birçok işi
kendi evlerinde oturarak yapabilme rahatlığına sahip olmuşlardır. Bunlar için ezelden gelen
yönetim anlayışları değişikliğe uğramıştır. Bir bilgisayar başında, bir yazıcı ile çalışan, o güne
değin büroda yaptığı birçok işi evine çıkaran çalışanlar geçimlerini ve gelirlerini
sağlamaktadırlar artık. Büyük bürolar ve merkezî yönetim birimleri küçülmektedir. Öyle ki
bürokratik yönetimde işlerini yapabilmek için insanlar büroevlerinde masa bilgisayarı başında
oturma külfetinden bile kurtulacaklar; ellerindeki tablet telefonlarla işlerini her mekânda
yapabileceklerdir. Büroevler yerlerini “her yer büro”ya bırakacaktır.
2.
Tarım üretiminden sanayi üretimine geçilen tarihsel süreçte daha az işçiyle daha
çok üretim yapılması, haklı olarak, Sanayi Devrimi ve bu devrimin önemli bir boyutu olarak
görülmüştü.
Bilişim
döneminde daha da çok üretim
için daha da az insan çalışması
yeterli olmaktadır. Bu süreç
daha da gelişmektedir. Daha az
insanla iş yapmak yönetimi
daha da yalınlaştıracak mıdır,
yoksa
daha
da
mı
karmaşıklaştıracaktır.
Herhalde, tarihsel anlamda
kısa sayılacak bir süreyi
kapsayan dönemde bu durum işletme yönetimi düzeyinde işleri kolaylaşacak, devlet ve kamu
yönetiminde işleri zaman içinde güçleştirecektir, göreceğiz. Ama bunun daha da ilerisi,
çoğunlukla çalışmayan bir toplumu boş zaman değerlendirme etkinlikleriyle mutlu eden bir
yönetim sistemine geçildiğinde durum ve sonuç ne olur, onu da herhalde zaman gösterecektir.
3.
Bilişim dönemi yöneticileri otorite temelli güce dayalı yöneticiler olmayacak,
beyin ve üretim gücüne dayalı yöneticiler olacaktır. Yani yönetimin bilgi temelli niteliği ve
buna bağlı olarak yönetim niteliği yüksek olmak durumundadır. Bu süreç de toplumda statü
düzeyinde eski bürokratik yapıdan çok farklı bir bürokratik kast sisteminin oluşmasına
götürecektir.
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4.
Yazışmalar kısalacak, bürokraside kâğıt, imza, mühür, kaşe dönemi ortadan
kalkacaktır. Kâğıtsız, elektronik dosyalama sistemi kâğıdı bürokrasiden kovacaktır. Bu
bürokraside ve yönetimde posta işlemini ve posta masraflarını da sıfırlayacaktır. Öte yandan,
elektriklerin anlık bile kesilmesi yönetimde büyük karmaşa ve aksaklık çıkaracaktır.

Sonuç: Görüldüğü gibi tarihsel olarak toplumlar büyüdükçe, geliştikçe yönetimler de
çeşitlendi, büyüdü, karmaşıklaştı. Çok büyük oranda nitelik değiştirdi. Bunun için, bilişim
dönemi yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair yeni araştırmalar yapılması, özelliklerinin
ortaya çıkarılması ve bunlara göre yeni yönetim anlayışları ve modellerinin geliştirilmesi
gerekecektir ve bu bugün için, şimdiden, büyük önem taşımaktadır.

4.3. Toplumsal ve Maddi Kurumlaşmalar
Sonuç olarak toplumların durmaksızın değişmesiyle ortaya çıkan kurumlaşma olgusu
iki boyutta ele alınmalıdır.
1.

Toplumsal kurumlar

2.

Maddi kurumlar.

Biraz sonra okuyup öğreneceğiniz kurumlaşmaların birincisine toplumsal kurumlar
denmektedir. Diğeri de maddi kurumlardır. Ancak, sosyoloji, bunların her ikisini de toplumsal
kurumlar olarak görür, ikisi birbirine karışabilir. Birine, birincisine, sosyolojik kurumlar,
diğerine örgütsel kurumlar desek, ikincisi de sosyolojinin ilgilendiği kurumlar arasındadır, gene
karışabilir. (Gene de örgütün sadece sosyolojinin değil, sosyal psikolojinin, sosyal çalışmanın,
iktisat gibi daha birçok disiplinin ilgi ve çalışma alanları arasında olduğunu ve bu disiplinlerin
örgüte bakışlarının kendilerine özgü olduğunu söylemeliyiz.) Gene de bir numarada anlatmaya
çalıştığımız kurumlara, daha iyi anlamak için büyük boy kurumlar da denebilir. Çünkü bu
kurumlar enine boyuna; derinliğine yüceliğine, toplumun her noktasında varlığını gösteren
kurumlardır. Soyut kurumlardır. İki numaralı kurumlar, maddi kurumlar, ne kadar büyük olsalar
da toplumsal kurumlarla kıyaslayınca daha küçük ve somut kalırlar. Bu nedenle, birinci
kurumlarla karşılaştırma çerçevesine küçük boy kurumlar denebilir.
Şimdi bunların açıklamasına geçelim.
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4.3.1. Toplumsal Kurumlar ve Kurumlaşmalar
Kurumlar)

(Büyük Boy

Bunlar, sözlüklerde “Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren,
genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese.” olarak tanımlanmaktadırlar (TDK).
Yani toplumsal ilişkilerin doğurduğu, toplumsal ilişkiler içinden doğan ve biçimlenmesinde
temelde teknolojinin, o bağlamda ve aynı zamanda kültürün rol aldığı soyut ve karmaşık
örgütlenmeler olarak anlamaya çalışmalıyız. Sosyolojinin çalışma alanı içinde olan kurum,
gene toplumsal değişmelere bağlı olarak tarihsel süreçte değişme gösterir. Bu değişmeyi
sağlayan gene temelde teknoloji ve kültürdür. Kültür ve teknolojinin biçimlediği bir kurumdur
ayrıca. Kültür teknolojinin ürünüdür, ancak kurumların değişmelerine önemli oranda belirleyici
rol oynar. Bu nedenle onu da konunun anlaşılmasının belki biraz kolaylaşması için teknolojinin
yanında belirtmekte yarar olduğunu düşünüyorum.
Şimdi biraz farklı bir değişle konuyu biraz daha açarsak; sosyolojik kurumlar,
toplumların içinde, insan iradesiyle değil, toplumların kendi iç dinamiklerinin oluşturduğu
yapılardır. Kurumlar, insan, toplumsal dinamiklerle kendilerini oluşturan kurumlar ve temelde
sürekli değişen teknoloji üçlüsünün bütünlüğü içinde bedenlenirler (vücut bulurlar.)
Bu anlatmaya çalıştığımız kurumların İngilizce karşılığı institution’dur. Türkçeye de
geçmiş enstitü sözcüğü buradan gelir. Enstitü de bir kurumdur çünkü. Ancak, maddi kurumlar
arasına girer. Büyük boy kurumların Arapça kökenli
anlamdaşı da müessesedir. Müessese de maddi ögeleriyle
kurulmuş, bina içinde bulunan maddi kurumlara da
dendiğinden gene iki kavram karışabilecektir.
Toplumsal ya da büyük boy kurumlar pek çoktur.
İlk elde akla gelenler ailedir, eğitimdir, hukuktur,
kültürdür, dildir, dindir, ekonomidir, siyasettir.
Toplumsal kurumlar soyuttur demiştik. Gerçekten de
bunların içinde sadece aile somut gibi görünse de aileyi
görünür bir aile olarak değil bir kurum olarak
düşündüğünüzde o da soyuttur. Toplum bilimsel olarak
ana, baba ve çocuklardan oluşan, kendine özgü yapısı ve değerleri olan, kendi içinde
dayanışmacı, aralarında güven sağlayan içten ilişkilerin sürdürüldüğü bir bütünlüktür.
Bu toplumsal kurumlar oluştukları konu çerçevesinde toplumsal gereksinimleri
karşılarlar. Gereksinimi karşılayamayan toplumsal kurumlar yerlerini yeni toplumsal
kurumlara bırakırlar.
Aile gibi diğer kurumlar da insanlara farklı statüler kazandırır. Toplum içinde onlara
belirli roller verir. Bireyler de yakın ve uzak çevreleri içinde, onları etkileyerek ve onlardan
etkilenerek kendi statüleri içinde rollerini yerine getirirler ve kurumlar böylece yaşar, soluk alıp
verir. Toplumda herkesin ya aile, ya eğitim, ya hukuk, ya ekonomi, ya dil, ya din, ya bir başka
kurum, herhangi bir kurumla ilişkili bir rolü vardır. Bu roller toplumda sık bir ağ oluşturur. Bu
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ağ bir yandan toplumsal dayanışmayı sağlarken, bir yandan bireylerin, grupların, aileleri ve
toplulukların çeşitli gereksinimlerini karşılarken bir yandan da toplumda dinamikliği sağlarlar.
Toplum büyük boy kurumların toplamıdır adeta. Tabii ki diğer küçük boy kurumlar ve
toplum üyeleri insanlarla birlikte.

4.3.2. Maddi Kurumlar ve Kurumlaşmalar (Küçük Boy Kurumlar)
Toplumdaki maddi kurumlar toplumsal kurumlarla karşılaştırınca küçük kalırlar, ancak
onlar da toplumun her basamağında, her boyutunda vardırlar. Maddi kurumlar, adları üzerinde,
tüm somut parçalarıyla gözle görülür, eller dokunulur kurumlardır. Ayrıca, bu başlık altında
anlamlandırılan kurum kavramı kamusal bir anlam yüklüdür. Örneğin ticari işletmelere kurum
denmez. Sivil toplum örgütlerine kurum denmez. Kurum kamusaldır. Onun için kamu kurumu
ya da kamu kurumları denir. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, kamuya ait her
kuruluş bir kamu kurumudur ve ona bağlı kuruluşlardır. Kamusal bankalar kamu kuruluşudur.
Belediyeler, başkanları seçimle de gelseler, kamu kurumlarıdır.
Bunların da altında yer alan birçok kamu kurumu gerçekten de kurum adıyla
adlandırılmıştır. Örneğin, İş Kurumu, Halk Sağlığı Kurumu, Et ve Süt Kurumu gibi. Çünkü
bunlar da kamuya ait kurumlardır. Adında kurum olsun olmasın tüm kamu kurumlarına ait
kuruluşlara da kamu kurumlarına ait kuruluşlar denir. Ya da kamu kuruluşları denir. Örneğin,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzurevleri, kadın konukevleri, sevgi evleri, çocuk
evleri vb. kamu kuruluşlarıdır. Valiliklere bağlı kuruluşlar kamu kuruluşlarıdır. Kamu kurum
ve kuruluşları kamu hizmeti verirler. Mutlaka kâr amacı gütmezler, topluma hizmet
önceliklidirler. Adı üzerinde, kamu üniversiteleri kamu kurumlarıdır. Vakıf üniversiteleri kamu
kurumu değildir. Vakıfların kâr hedefleri olmasa da vakıfların iktisadi işletmelerine bağlı
çalışan vakıf üniversiteleri kâr amacı olan kuruluşlardır; kâr etmeden varlıklarını
sürdüremezler.
Bu arada kurum ve
kuruluş arasında ciddi bir fark
vardır ve bu farkı öğrenciler
bilmek zorundadırlar. Kurum
İngilizcede
institution,
Almanca Anstalt (m), iken
kuruluş
İngilizcede
establischment, Almancada
Einrichtung’dur. Kurum ile
kuruluş arasında çok büyük
bir fark vardır. Lütfen birbiri
yerine kullanmamaya, farkı
fark ederek kullanmaya gayret ediniz.
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Kurum, kuruluştan çok daha büyük, ulusal düzeyde geniş, altında kendisine bağlı,
örneğin müsteşarlıklar, genel müdürlükler, müdürlükler vb. gibi birçok farklı örgütlenmeler
olan kamusal örgütlenmelerdir.
Kuruluş ise bir ya da entegre birkaç binada, hem konu hem hizmet verilen kesim olarak
sınırları belirlenmiş, kurum hizmetlerinden daha dar kapsamlı hizmetler ve özellikle somut
hizmetler verilen, hizmet çevresi dar hizmet birimleridir.
Kurumlar ulusal düzeydedir, ülkenin her yerine ulaşırlar, kuruluşlar yereldir, yakın
hizmet çevrelerine hizmeti amaçlamışlardır. Kurumlara örnek olarak şunlar verilebilir:
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, bunlara bağlı, örneğin, Karayolları Genel
Müdürlüğü, Türk Standartlar Enstitüsü; Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu vb.
Kuruluşlara örnekler ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere farklı
kamu kurumlarına, belediyelere bağlı kadın sığınma evleri, yaşlı bakım merkezleri, aile yaşam
merkezleri, kreşler gibi yakın çevreye somut hizmetler veren örgütlenmelerdir. Kuruluş, aynı
zamanda, sivil toplum örgütlerine ve ticari kuruluşlara bağlı hizmet örgütlenmelerine de denir.
Ticari huzurevleri, kreşler, dershaneler, özel okullar birer kuruluştur.

4.3.3. Aralarındaki Benzerlikler ve Farklar
Toplumsal kurumlar ile maddi kurumlar arasındaki benzerliklerin başında ikisinin de
örgütlenme olduğu gelir. Ancak birincisi doğal örgütlenme, ikincisi yapay örgütlenmedir.
Doğal ve yapay örgütlenmelerin özelliklerini taşırlar.
İkisi de toplumların gelişim süreci içinde ulaşılan aşamadaki gereksinimlerden
kaynaklanırlar. Nasıl ki tarım toplumuna geçildiğinde yönetim örgütlü bir duruma gelir, nasıl
ki bilişim aşamasında kâğıt ortadan kalkar; aynen bunlar gibi, ikisi de doğal tarihsel gelişmenin
ürünüdür. İkisi de durmaksızın süren bir gelişme içindedir.
Toplumsal kurumlarla maddi kurumlar arasındaki farklar açısından bakacak olursak
toplumsal kurumların maddi kurumlara göre çok daha karmaşık ve topluma hücre hücre
yayılmış olduklarını görürüz. Maddi kurumların sınırları daha belirgin, görünürlükleri daha
fazla iken toplumsal kurumların sınırları daha karmaşık, görünürlükleri daha belirsizdir.
Aralarındaki en temel farklardan biri, büyük boy kurumların tarihsel süreçte ortaya
çıkan tarihsel ve doğal yasalara göre kuruluyor, çalışıyor ve değişme gösteriyor olması iken,
küçük boy kurumların bir ülkedeki yazılı hukuk kurallarına uygun olarak parlamento tarafından
çıkarılan yasalara ve hükumetlerin kararlarına göre kurulması ve işlemesidir. Parlamento
yasaları büyük boy kurumların değişim ve gelişimlerine müdahale edemez, onları denetime
alamaz, yönlendiremez. Kısası, küçük boy kurumlar parlamento yasalarına göre kurulur ve
işlerken büyük boy kurumlar teknolojinin ve doğanın yasalarına göre ortaya çıkar ve çalışırlar.
Küçük boy ve büyük boy kurumlar arasında yapısal/kurgusal özelliklerinde olduğu
kadar işleme özelliklerinde de farklılıklar sözkonusudur. Büyük boy kurumların işleme
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kurallarını gelişen teknoloji ve değişen toplum belirlerken, küçük boy kurumların işleme
kurallarını üst yönetimler ya da doğrudan yönetimler belirler.
Her ikisi de değişen teknolojik ve toplumsal/tarihsel temelli değişimlere uygun olarak
değişim süreçleri yaşarlar. Büyük boy kurumların değişim süreçleri daha ağır ve hantaldır.
Küçük boy kurumların işleyişleri iktidarlar, hükumetler ya da şirketler gibi daha alt düzeydeki
yönetimler tarafından istendiği zaman değiştirilir. Az sayıda, sağlam kurulmuş, klasik ve kalıcı
küçük boy kurumların yapısal ve işleyişle ilgili dönüşümler daha geç olabilir.
Maddi kurumlar olarak kamu kurumlarına aralarındaki farklar düzeyinde bakacak
olursak, bu kurumlar işlevlerine göre üçe ayrılır:


Yasama kurumları,



Yürütme kurumları ve



Yargı kurumları.

Bunlar aynı zamanda toplumsal kurumlardır da. Örneğin yasama ve yargı kurumları ve
kuruluşları hukuk kurumu içinde yer alırlar. Yasama kurumları ve kuruluşlar aynı zamanda
siyaset kurumu içinde yer alır. Yürütme kurumları ise iş görevleri ve çerçeveleri kapsamında
hangi toplumsal kuruma aitlerse onun altında toplumsal bir işlev görürler.

4.4. Kurum ile Kuruluş Arasında Benzerlikler ve Farklar
Çoğu zaman gündelik dilde kurum ve kuruluş kavramları birbirinin yerine karmakarışık
kullanılır. Oysa birbirlerinden çok farklı yapıları anlatırlar. Özellikle kendisini iyi anlatabilmesi
için sosyal hizmet alanlarında çalışanlar kurum ile kuruluş arasındaki farkı iyi bilip doğru
yerlerinde kullanmalıdır. Çünkü örneğin, sosyal hizmet kuruluşları diyebiliriz de sosyal hizmet
kurumları diyemeyiz. İçinde çalıştığımız örgütleri, yapıları net anlatabilmemiz için örgüt,
kurum ve kuruluş arasındaki farkları iyice bilmemiz gerekir. Yoksa bizi anlamazlar. Meslek
elemanı olarak kendimizi iyi anlatamamış oluruz. Mesleki terminolojiyle değil de kahvede
konuşmuş gibi oluruz.
Burada örgütün, kurum ve kuruluşun tanımlarına, açıklamalarına girmeyeceğim. Onları
bir önceki bölümde uzunca anlattık. Lütfen o bölüme bilgisayarınızın bul komutu ile 7.2.1.2.
yazarak ulaşın ve tekrar gözden geçiriniz. Bundan yüksünmeyin. Bunu yaparsanız aşağıdaki
satırları daha kolay anlayacağınıza güvenebilirsiniz. (Bkz. 7.2.1.2).
Kurum ile kuruluş arasında birkaç benzerlik olduğu gibi asıl çalışmalarımızı etkilemesi
açısından bilmemiz gereken önemli farklar vardır. Önce ortak noktalara değinelim.
Kurum ve kuruluşların birkaç ortak noktaları vardır.
a)

İkisi de örgütlenmedir; birbirinden farkları da olsa ikisi de örgüttür.
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b)
İkisi de bina/lar, odalar ile masalar, sandalyeler, dolaplar, iletişim araçları, yazım
çizim araçları gibi çeşitli kullanım araçları vb. gibi çeşitli donanımlara sahiptirler.
c)
d)
çalışırlar.

İkisi de temel olarak hizmet odaklıdır.
İkisi de belirli yönetim özellikleri olan yönetimlere sahiptirler ve yönetim altında

Ancak ikisi arasındaki farklar daha çoktur:
a)
Kurum doğrudan kamusal örgütlenmeler iken kuruluşlar kamusal, yerel, özel ya
da sivil merkezli olabilir.
b)
Dolayısıyla kurumda bürokratik yapı ve ilişkiler oranı daha yüksek, kuruluşta
daha düşüktür.
c)
büyüktür.

Kurum kuruluştan he zaman fiziksel mekân, ortam, bütçe ve kadro olarak daha

d)

Dolayısıyla kurum daha büyük, kuruluş daha küçük bir örgüttür.

e)

Kurumda hizmet boyutu daha kapsamlı, kuruluşta daha dardır.

f)

Kurum örgütlenme ağı olarak yaygın, kuruluş daha dar kapsamlıdır.

g)

Kurum ulusal (ya da uluslararası) kuruluş daha yereldir.

h)

Kurum daha siyaset ve hizmet politikası odaklı, kuruluş daha hizmet odaklıdır.

i)
Her ikisi de ikincil kurum olmasına karşın, kurumda ikincil ilişkiler daha
baskındır; kuruluşta yerine göre birincil ilişkiler daha geçerli olabilir.
j)
belirgindir.

Kurumun hizmet standartları kuruluşun hizmet standartlarına göre daha

k)
yalındır.

Dolayısıyla kurumun hizmetleri daha karmaşık, kuruluşun hizmetleri daha

l)
Dolayısıyla kurumda çalışanlar arasındaki ilişkiler daha biçimsel (formal),
kuruluşta çalışanlar arasındaki ilişkiler daha biçimdışıdır (informaldir).
m)

Kurumun hizmet ağı daha yaygın, kuruluşun daha dardır.

n)
Ancak, kurumun hizmetleri her zaman daha yoğun olmayabilirken kuruluşun
hizmetleri sürekli daha yoğundur.
o)
Çünkü odaklanılan konular kurumlarda daha fazla, kuruluşta daha merkezî
odaklı ve daha derinlemesinedir.
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p)

Kurumlarda hizmet kalemleri sayı olarak fazla, kuruluşlarda daha sınırlıdır.

Kuşkusuz kurum yönetimi ile kuruluş yönetimi arasında da büyük farklar vardır.


Kurum yönetimleri daha kapsamlıdır, daha karmaşıktır.



Hiyerarşik yapı kurum yönetiminde daha kapsamlıdır.



Kurumda hiyerarşik düzen daha karmaşıktır.



Kurumda hiyerarşik düzen daha katıdır.


bulabilir.

Kuruma göre kuruluşta yönetimde birincil ilişkiler daha çok hareket alanı


Bu karmaşık yapı içinde çalışıldığı için kuruluşa göre kıyasladığımız takdirde
kurumda bireysel olarak çalışan niteliğinin daha yüksek olması beklenir.


Kurum yönetiminde resmiyet düzeyi daha yüksektir.


Bu nedenle kurumda yönetim daha kuralcıdır; kuruluşta yönetimde esneklik
daha anlaşılabilir.

Kurumda “bugün git yarın gel” anlayışı daha çok ortam bulur. İşleri ertelemek
daha kolaydır.
Kurumlar ile kuruluşlar arasındaki ortak noktaları ve farkları bilmek,
a)

O örgütlenmelerden beklenen (hizmet alan açısından) ve

b)

O örgütlerde verilmek istenen (çalışan açısından)
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hizmetler bakımından bizleri bilinçli kılacaktır. Ayrıca bu özellikleri bilmek kurum ya
da kuruluşun yönetimi pozisyonuna gelenler için yol gösterici olacaktır.
Bu örgütlenmelerde çalışanlar yukarıdaki özellikleri iyi bildikleri takdirde çalıştıkları
kurum ya da kuruluşta kurallara ve ortama uyma ve bu ortama kendisini hazırlama konusunda
daha başarılı olacaklardır.
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Uygulama Soruları
1)
açıklayınız.
2)

Tarihte kaç toplumsal gelişme aşaması vardır? Bunların adlarını sayıp kısa kısa
Yönetim olgusu hangi tarihsel aşamada kurumsallaşmıştır, anlatınız.

3)
Yönetime büyük boy ve küçük boy diye adlandırdığımız olgular hangileridir?
Neden biri büyük boy, diğeri küçük boy olarak adlandırılmaktadır, anlatınız.
4)

Toplumsal kurumlar ile maddi kurumlar arasında ki farkları açıklayınız.

5)

Kurum ile kuruluş arasındaki kavram farkını anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, temelde toplumbilim ile yönetim arasındaki kopmaz bağları anlattık. Her
birinin tarihsel gelişme süreçlerinin birbirine paralel geliştiğini anlattık. Kurum kavramını
toplum bilimsel boyutta öğrenir ve açıklarken sık sık karıştırılan kurum ile kuruluş arasındaki
önemli farka da değindik. İki farklı anlam taşıyan kurumun ikinci anlamı ile kuruluş arasındaki
temel benzerlikleri ve farkları gördük.
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Bölüm Soruları
1)

Toplumların en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Toplumlar canlı organizmalardır.

b)

Toplumlar büyük organizmalardır.

c)

Toplumlar insanlardan oluşur.

d)

Toplumlar değişmez özelliklere sahiptir.

2)

Yönetimin en temel özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Sabit bir yapıdadırlar.

b)

Toplumların değişmelerine uygun olarak değişme gösterirler.

c)

Bir yönetimin başlaması

d)

Bir yönetimin bitişi

3)
Toplumların tarihsel süreçte değişmelerini sağlayan en temel düzenek, en temel
olgu aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Demokrasi

b)

Otoriter bir yönetim

c)

Teknoloji

d)

Otokrasi

4)
hangisidir?

Yönetimin tarihsel süreçte değişmesine yol açan en temel neden aşağıdakilerden

a)

Toplumlardaki değişme, dönüşüm

b)

Siyasetin müdahalesi

c)

Parlamenter düzenlemeler

d)

Halkın tepkisi
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5)
Kitapta anlatılan çerçevede, toplumların tarihsel gelişim aşamalarına göre aldığı
yeni yapılanmalar tarihsel sırasına göre aşağıdakilerden hangi sıraya göre gelişme göstermiştir?
a)

Sanayi dönemi, avcılık ve toplayıcılık dönemi, tarım dönemi, bilişim dönemi

b)

Avcılık ve toplayıcılık dönemi, tarım dönemi, sanayi dönemi, bilişim dönemi

c)

Tarım dönemi, avcılık ve toplayıcılık dönemi, sanayi dönemi, bilişim dönemi

d)

Avcılık ve toplayıcılık dönemi, sanayi dönemi, tarım dönemi, bilişim dönemi

6)

Devlet örgütlenmesi ve yönetiminin hangi tarihsel dönemde ortaya çıktığı kabul

a)

Avcılık toplayıcılık döneminde

b)

Tarımsal dönemde

c)

Sanayi döneminde

d)

Bilişim döneminde

edilir?

7)
İşletme yönetiminin aşağıdaki toplumsal dönemlerden hangisinde ortaya çıktığı
kabul edilir?
a)

Avcılık toplayıcılık döneminde

b)

Tarımsal dönemde

c)

Sanayi döneminde

d)

Bilişim döneminde

8)

Tarihte Devlet adıyla devlet konusunda yazılmış ilk eser kime aittir?

a)

Platon

b)

Sokrat

c)

Aristoteles

d)

Karl Marks
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9)

Tarihin hangi gelişmeyle birlikte başladığı genel bir görüş olarak kabul edilir?

a)

Matbaanın icadıyla

b)

Tarım dönemine geçişle

c)

Ateşin bulunmasıyla

d)

Yazının icadıyla

10)
Bilişim dönemiyle yönetimin yaşadığı en devrimsel değişiklik aşağıdakilerden
hangisi olmuştur?
a)

Pazar payının ortadan kalkması

b)

Merkezi büroların yerine büroevlerin gelişmeye başlaması

c)

Otoriterleşmesi

d)

Demokratikleşmesi

Cevaplar
1)a , 2)b , 3)c , 4)a , 5)b , 6)b , 7)c , 8)a , 9)d , 10)b
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5. YÖNETİM KONUSUNA DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde davranış bilimlerinin her biri kendi çerçevesinde görüp yorumladığı
davranışın yönetim bilimi çerçevesinde ele alıp hem her bir davranış bilim dallarının hem de
yönetim biliminin davranışa yaklaşımını öğreneceğiz. Bu temeli aldıktan sonra sosyal çalışma
boyutuna geçeceğiz ve sosyal çalışma, davranış ve sosyal çalışma yönetimi üçlüsünün
boyutlarını öğrenmemiz kolaylaşacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
nelerdir?

Davranış nedir?
Birey, grup, toplum ve tarih boyutunda insan davranışlarının farklılıkları

3)
Sosyal çalışma yönetiminde davranışı gözlemleyebilmenin ve izleyebilmenin
önemi nedir?
4)
gelmelidir?

Sosyal çalışma yönetimi denildiği zaman akla sadece bir kuruluşun yönetimi mi
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Davranış bilimleri ne
demektir; davranış bilimleri
hangileridir?

Öğrenci bu bölümde yeni bir
bilimsel boyut kazanacak,
davranış bilimlerini
öğrenecektir..

Bu kazanımı elde etmek için
yapılması gereken, konuyu
içerden ve dışardan iyi
okuyup anlamaya
çalışmaktır.

Davranış bilimlerinin ayrı
ayrı davranışa bakışları
nasıldır?

Adları geçen bilim dallarının
davranışı hangi boyutlarıyla
ilgilendiklerini ve
incelediklerini öğrenerek
davranış bilgilerini çok
boyutlandırmış olacaktır.

Öğrenci farklı bilim
dallarının davranışa bakış
farklarını, birbirinden
ayrımlarını öğrenene kadar
yeni kaynakları
karıştırmalıdır.

Sosyal çalışma yönetiminde
davranışların önemi nedir?

Davranış ve sosyal çalışma
yönetimi, hatta sosyal
hizmet yönetimi ilişkisini
kurmaya başlayacak ve bu
sayede mesleki bakışı da
genişleyecektir.

Bu konu üçlü öğrenmeyi
gerektirecektir. (1) Sosyal
hizmet ve sosyal çalışma
nedir? (2) Yönetim nedir?
(3) Davranış nedir?
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyoloji

•

Psikoloji

•

Sosyal psikoloji

•

Antropoloji

•

Sosyal hizmet

•

Sosyoloji

•

Yönetim

•

Sosyal hizmet yönetimi

•

Sosyal çalışma yönetimi
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Giriş
Yönetim konusunda davranışçı yaklaşım, yönetim ile insan davranışlarının ilişkisini
inceleyen bölümdür. İlişki şudur: İnsansız yönetim olmaz. Yönetim insan için insanlarla yapılır.
Yönetimde insan davranışları çok önemlidir. Yönetici davranışları başarılı ve etkili bir yönetim
için büyük önem taşır. Buna karşılık yönetilenlerin davranışı da yönetimi etkiler. Yönetilen
davranışları ile yöneten davranışları arasındaki ortaklık ya da zıtlık yönetimin başarısını,
etkisini ve niteliğini ortaya koyacaktır.
Ayrıca, yönetim bütünsel, tümel bir olgudur. Birey davranışı, aile ve grup davranışına,
topluluk ve toplum davranışına kadar boyutlanarak büyür. Bu her boyut yönetimi farklı
oranlarda etkiler. Bunların incelenmesi yönetim konusunda bizi etkili ve başarılı noktalara
götürür. Hem kuramsal boyutta, hem uygulama boyutunda… Bu bilgiler ilerdeki başarılı
uygulamalarınıza düşünsel bir destektir.
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5.1. Yönetim Konusuna Davranışçı Yaklaşım Ne Demektir?
Davranış bilimleri ayrı bir bilim dalı (disiplin) olarak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
(1945), ABD’de ortaya çıktı. Çünkü süreç içinde gelişen sanayi üretiminin daha verimli
olabilmesi için çeşitli araştırmalar yapan bilimciler olaya psikolojik, sosyolojik, sosyal
psikolojik ve sosyal antropolojik açılardan bakmaya başladılar ve gördüler ki bu bilim dalları
aslında insan davranışlarını inceliyor. Farklı boyutlarda ama insan davranışlarını inceliyorlar.
Hedefleri aynı. Savaş sonrasında bu tür çalışmalar daha da arttı ve yaygınlaştı. Bu süreç içinde
savaştan sonraki beş yıl içinde hızla bu tür araştırmalar gelişti ve bu süreç içinde de davranışları
inceleyen bu bilim dallarının hepsinden yararlanarak davranış bilimleri adıyla yeni bir bilim
dalının gelişmesi yoluna girildi.
Yönetim konusuna davranışçı yaklaşım yönetim olgusuna insan davranışları açısından
bakmaktır.
Yönetim karmaşık insan ilişkilerinin ve davranışlarının örgütlü bütünlüğüdür.
Yöneticinin davranışı muhatabını (memur, işçi, müşteri, öğrenci, sorun sahibi,
başvuran…), muhatabın davranışı yönetimde bulunanı etkiler.
Yönetim davranışlarla örülüdür. Yönetimle davranış arasında birbirini besleyen ve
bütünleyen bir ilişki; kopmayan bir bağ vardır. Hem yönetici boyutunda, hem yönetilen/ler
boyutunda davranışların birbiriyle ilintili ve etkileyici örüntüsü yönetimi biçimlendirir. Bir
başka deyişle yönetim davranışlar örüntüsünün bilinçli bütünlüğüdür. Buradaki bilinçlilik
yöneticilerin yaptıkları yönetim konusunda hedeflerinin ve yöntemleriyle ilgili sahip oldukları
kararlarının yarattığı bir bilinçtir.
Davranış halk arasında anlaşılacak bir tanımlamayla, en basitiyle, insanların (ya da
hayvanların) bir durum ve olay karşısında takındıkları tavra bağlı olarak bedenlerinin yaptığı
hareketlere denir. TDK Sözlüğü de davranışı şöyle tanımlar: “Davranma işi, tutum, davranım,
muamele, hareket.” Biyoloji, davranışı organizmanın dış uyaranlara karşı verdiği tepkiye beden
yapısındaki özellikleri ve salgıları da katar. Psikolojide davranış, organizmanın uyaran/lar
karşısında verdikleri tepkiler olarak tanımlanır. Bu uyaranlar organizmayı harekete geçiren her
türlü etkidir. Etkiye tepki ilkesi burada işleyerek davranışı ortaya çıkarır. Bu tepkiler dışsal da
olabilir içsel de… Felsefe davranışı, dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı olarak görür.
Sosyal çalışma davranışı nasıl değerlendirebilir? Tabii ki felsefenin ve psikolojinin tanımlarını
temel alır; çünkü bunlar bilimsel tanımlardır ve ancak, sosyal çalışma, sosyal boyutta davranışı,
felsefe ve psikoloji biliminin çerçevesinde kendisinden bir şeyler katarak zenginleştirir.
Davranış, sosyal çalışmaya göre, insanların bireysel ve sosyal olgular ve olaylar karşısında
konuşturdukları beden dilidir. Ve sosyal çalışma, konuşturulan bu beden dilinin çevredeki
başka davranışları da kendine göre biçimleyeceğini de düşünür. Davranış tek bir davranış olarak
kalmaz. Diğer davranışları da etkiler. Böylece sosyal etkileşimler ona göre belirli bir yöne gider.
Beden diline göz kaş, yüz ifadesi ya da dış etkiye göre oluşmuş hareketsizlik de girer.
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Sosyal bilimler örneğin davranış konusuna ve bunun gibi kendilerini ilgilendiren
kavramlara ve olgulara kendi bilim dallarının pencerelerinden bakarlar. Felsefe, psikoloji,
sosyoloji, pedagoji vb. gibi… Oysa sosyal çalışma, davranışa ve mesleğini ilgilendiren bütün
kavramlara, olgulara diğerleri gibi tek bir pencereden, kendi penceresinden bakmaz, geniş bir
perspektiften bakar. Örneğin, ekonomik, kültürel, psikolojik, pedagojik, toplumsal ve sosyal
temelli bakar. Bu onun yapılanması ile ilgilidir; yapısından kaynaklanır. Çünkü sosyal çalışma
uygulamalı bir bilimdir ve insanı tanıması, insanın sorunlarını çözebilmesi için onu her
boyutuyla görebilecek geniş bir çerçeveden bakmasını gerektirir. İnsanın sosyal sorunlarının
çözümü için onu
-

Ekonomik,

-

Kültürel,

-

Psikolojik,

-

Toplumsal,

-

Sosyal

boyutlarıyla tanımak zorundadır. Bunun için ekonomist, psikolog, sosyolog olması
gerekmez. O bilim dallarına saygı duyar, o bilim dallarından yararlanır. İnsanı genel olarak
tanıması, algılayabilmesi için de bilimin, özellikle felsefe, toplumsal tarih, sosyoloji, psikoloji,
sosyal psikoloji, antropoloji, araştırma ve yöntembilim dallarını tanıması gerekir. Bu nedenle
farklı bilim dallarının temel bilgilerine sahiptir. Örneğin;
Ekonomik temelden anlaşılan, ekonomik koşulların davranışı olumlu ya da olumsuz
etkilediği; etkileyeceği gerçeğidir.
Kültürel temelden anlaşılan, kişinin sahip olduğu kültür dünyasının davranışlarını
etkilediği; etkileyeceği gerçeğidir.
Psikolojik temelden anlaşılan, kişinin sahip olduğu doğuştan ya da çeşitli toplumsal
etkilerle oluşan ve biçimlenen kişilik ve ruhsal yapısının o günkü davranışlarını etkilediği;
etkileyeceği gerçeğidir.
Toplumsal temelden anlaşılan, içinde yaşanılan toplumdaki tüm toplumu etkileme
boyutundaki ekonomik, doğal (doğa ile ilgili), dış ve iç politik olayların ve gündelik siyasetin
kişi davranışlarını etkilediği; etkileyeceği gerçeğidir.
Sosyal temelden anlaşılan, elbette gene ekonomik, kültürel, toplumsal bağlamlar
içinde kişinin yakın çevresinin; ailesinin, ana baba kardeş ilişkilerinin; oyun gruplarının; sokak
arkadaşlarının; çete gruplarının; dostlar grubunun; iş arkadaşlarının, işyeri ilişkilerinin; hastane,
pazar yeri gibi geçici girdiği ortamlardaki kişisel ve grupsal ilişkilerin (vb…) kişinin
davranışlarını etkilediği; etkileyeceği gerçeğidir. Hatta bu düzlemde, kişinin davranışlarının
aynı zamanda bu sosyal çevresindeki insanların da etkileyeceği gerçeğidir.
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Görülüyor ki birçok bilim dalından yararlanan, uygulamaya dayalı bir bilim dalı olan
sosyal çalışma hem her bilim dalından aldığı bilgi kümeleriyle kendi tanımını daha açmış ve
varsıllaştırmıştır. Diğer bilim dallarından yararlanarak insanı farklı boyutlarıyla tanır ve onun
yararına sosyal çözümler üretir. Psikolojik çözümlerin psikologlar için, sosyolojik boyutta
çalışmaların ve çözümlemelerin sosyologlar için, felsefi yorumların felsefeciler için, ekonomik
çözümlemeler ve çözümlerin ekonomistlerin işi olduğunu bilir; o boyutta çalışma, çözümleme
ve çözümlerin onların işi olduğu gerçeğine saygı duyar. Sosyal çalışmacının işi de bu bilim
dallarının bilgilerinden yararlanarak başvuranlara ve gereksinim sahiplerine sosyal çözümler
üretmek ve sosyal sorunlarının giderilmesine katkı vermektir.
Davranış bilimlerinden; davranış bilimlerinin ürettiği bilgilerden bu anlamda yararlanır.

5.2. Yönetim Konusuna Sosyolojik Yaklaşım
Sosyoloji toplumları inceleyen bilim dalıdır. Bir diğer adı da toplumbilimdir. İkisi aynı
şeydir. Sosyoloji toplumları inceleme nesnesi olarak alır. Toplumlardaki değişmeleri inceler.
Toplumların canlı olduğunu, sürekli değişme içinde bulunduğunu, değişmenin gelişme
olduğunu bize sosyoloji öğretmiştir. Toplumların hangi temellerde, ne tür düzeneklerle
değiştiğini, hangi toplumsal koşulların hangi durumları ve sonuçları yarattığını, toplumlar
arasındaki farkları, bu farkların neler olduğunu… sosyoloji araştırır, bulur, yayınlar. Diğer
bilim dalları ve özellikle uygulamalı bilim dalları, siyaset, yönetim bilimleri gibi birçok bilim
dalı ve uygulamacılar bu bilgilerden yararlanarak bilim dallarını ve kendilerini geliştirirler.
Sosyal çalışma da sosyolojiden ve ürettiği bilgilerden yararlanır. Çünkü sosyoloji
toplumsal davranışları inceler. Sosyal çalışma toplumsal davranışlarının birey davranışlarını
etkilediğini bilir. Bu, bu alanda benimsediği temel bilgidir. Toplumdaki değişmeler toplumsal
davranışları, toplumsal davranışlardaki değişmeler grup ve birey davranışlarını değiştirir.
Bireylerin sorunlarının çözülebilmesi için bu temel bilgiye sosyal çalışmanın gereksinimi
vardır. Bu temel bilgiye dayanarak sosyolojiden sürekli yararlanır.

5.3. Yönetim Konusuna Sosyal Psikolojik Yaklaşım
Sosyal
psikoloji
grubu,
grup
davranışlarını inceleyen bilim dalıdır.
İnceleme nesnesi olarak grubu, bu
kapsamda aileyi alır. Sosyal psikoloji de
psikolojinin yaptığı gibi çalışma
öznesini, yani çalıştığı inşaları kişi olarak
değil, birey olarak görür. Çünkü insan
grup içine bireydir. Grubun bütün
üyeleriyle etkileşim içindedir, grubu
etkileyen
tüm
değişkenlerle
etkileşimdedir.
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Grup etkileşimleri bireysel etkileşimlerden farklıdır. Bu nedenle sosyal psikoloji, önce,
grupların oluşumunu, özelliklerini, gruptaki değişimleri, grup içinde insanlardaki değişimleri
inceler. Gruplar da insanlar gibi doğar, yaşar ve sonlanırlar. Grupların hangi durumlarda ve
koşullarda geliştiğini, gelişmelerinin neden ve nasıl durduğunu, gerilediğini inceler. Bu
kapsamda bireylerin grup içindeki davranışları, tutumları farklı olabilir. Evinde farklı
davranışlar ve tepkiler gösteren bir insan grup içinde çok daha farklı davranış gösterip, farklı
tepki verebilir. Sosyal psikoloji grup içi ve dışı davranış farklılıklarını inceler. İnsanın hangi tür
gruplarda nasıl davrandığını ve neden öyle davrandığını inceler. Sosyal psikoloji, grup
davranışları ve gruptaki insan davranışlarıyla ilgili kapsamlı araştırmalar yapar ve bulgularını
yayınlar. Diğer kuramsal ve uygulamalı bilim dalları ve özellikle uygulamacılar bu bilgilerden
yararlanarak kendilerini geliştirirler.
Sosyal çalışma da sosyal psikolojiden ve ürettiği bilgilerden yararlanır. Çünkü sosyal
psikoloji grup davranışlarını inceler. Sosyal çalışma grup davranışlarının birey davranışlarını
etkilediğini bilir. Bu, bu alanda benimsediği temel bilgidir. Ayrıca sosyal çalışmayı ilgilendiren
insan sorunları, yani sosyal sorunlar tek bir bireye bağlı olarak ortaya çıkmaz, çeşitli gruplar
içinde, grup etkileşimleri içinde oluşur. Bu nedenle sosyal çalışma için grup önemlidir. Toplum
ve birey davranışlarındaki değişmeler grup davranışlarını, grup davranışlarındaki değişmeler
sosyal çalışma uygulamasının öznesi olan birey davranışlarını etkiler. Bireylerin sorunlarının
çözülebilmesi için bu temel bilgiye sosyal çalışmanın gereksinimi vardır. Bu temel bilgiye
dayanarak sosyal psikolojiden sürekli yararlanır.

5.4. Yönetim Konusuna Psikolojik Yaklaşım
Psikoloji bireyi, bireyleri inceleyen bilim dalıdır. İnceleme nesnesi olarak bireyi alır.
Kişiyi almaz, bireyi alır. Aralarında bilimsel boyutta büyük fark vardır. Birey, ekonomik,
toplumsal ve psikolojik çevresi içinde, bu tür bağlantılarıyla insandır. Kişi, hiçbir dış çevre
bağlatışı olmadan insanı görmektir. Kişide ne aile ilişkileri söz konusudur, ne sokak arkadaşları,
ne iş arkadaşları, ne ekonomik durumu, ne sevdikleri ve çocukları vb… Yalın, tek ve
biyolojik…
Bireyin yakın ve uzak çevresi içinde canlı etkileşimler içinde olduğunu, bu kapsamda
sürekli değişme içinde bulunduğunu, bu değişmenin iyiye ya da – sağlıksal olarak – kötüye
giden bir değişme olduğunu bize psikoloji öğretmiştir. Bireylerin hangi temellerde, ne tür
düzeneklerle değiştiğini, hangi fizik, kültürel, ekonomik, toplumsal ve sosyal koşulların hangi
durumları ve sonuçları yarattığını, bireyler arasındaki duygu ve bakış farklarını, bu farkların
neler olduğunu vb. psikoloji araştırır, bulur, yayınlar. Diğer bilim dalları ve özellikle
uygulamalı bilim dalları, siyaset, yönetim bilimleri gibi birçok bilim dalı ve uygulamacılar bu
bilgilerden yararlanarak kendilerini geliştirirler.
Sosyal çalışma da psikolojiden ve ürettiği bilgilerden yararlanır. Çünkü psikoloji
bireysel davranışları inceler. Sosyal çalışma bireysel davranışların grup ve diğer yakın çevre
davranışlarını etkilediğini bilir. Bu, bu alanda benimsediği temel bilgidir. Bireydeki değişmeler
aile ve grup davranışlarını, aile ve grup davranışlarındaki değişmeler birey davranışlarını
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değiştirir. Bireylerin sorunlarının çözülebilmesi için bu temel bilgiye sosyal çalışmanın
gereksinimi vardır. Bu temel bilgiye dayanarak psikolojiden sürekli yararlanır.

5.5. Yönetim Konusuna Antropolojik Yaklaşım
Antropoloji tarihte kalmış toplumları ve o dönem toplumlarındaki insan davranışlarını
inceleyen bilim dalıdır. Tarihteki eski toplulukları inceleme nesnesi olarak alır. Bir diğer adı da
insanbilimdir. Yani, tarihte kalmış eski uygarlıklardaki ve bugün başka toplumlara evrilmiş
topluluk ya da toplumlardaki insanlar nasıl yaşamışlar, hangi ortamlarda ve koşullarda ne tür
davranışlar geliştirmişler, nelere nasıl tepkiler vermişler, araştırır. Aynı hedefe yönelik olarak
iki yoldan giderek araştırmalarını yapar. Bir: O dönemde yaşayan insanların fizik ortamlarını
inceler. Ne tür yerleşimlerde, ne tür evlerde oturuyorlardı? Ne ekip biçiyorlar, ne yiyip
içiyorlardı? Ticaret yapıyorlar mıydı, yapıyorlarsa ne ticareti yapıyorlar, nerelerle ticari ilişkiler
kuruyorlardı? Evlerinde ne tür eşyalar vardı? Giysileri nasıldı; ne tür kap kaçak, kaşık tabak
kullanıyorlardı? Kullandıkları testilere, bardaklara, ziynet eşyalarına kadar arar, bulur, inceler
ve bunlardan sonuçlar çıkarır. Antropolojinin bu yönüyle ilgilenen dalına fizik antropoloji
denir.
İki: Tarihteki toplulukların kültürel özelliklerini inceler. Ölü gömme görenekleri
nasıldı? Pazarcılık yapıyorlar mıydı? Evlenme ritüelleri, kalıpları nasıldı? Nasıl evlenme
törenleri yapıyorlardı? Örneğin, başlık parası var mıydı? Böylelikle, fizik antropolojinin
bulgularından insan davranışlarını çıkartmaya çalışır. Örneğin, o tarihlerde insanların
birbirleriyle ilişkileri nasıldı? Birbirleriyle nasıl iletişim kuruyorlardı? Birbirlerine karşı
davranışları nasıldı, gibi…
Hangi tarihsel ve toplumsal koşulların hangi durumları ve sonuçları yarattığını,
toplumlar arasındaki farkları, bu farkların neler olduğunu araştırarak buradan insan
davranışlarına varır. Diğer bilim dalları ve özellikle uygulamalı bilim dalları; siyaset, yönetim
bilimleri gibi birçok bilim dalı ve uygulamacılar bu bilgilerden yararlanarak bugünün
davranışlarının tarihsel temellerini, insan davranışlarının tarihsel kökenlerini anlamaya
çalışırlar; bugünü daha iyi görebilmek, daha iyi değerlendirebilmek için…
Sosyal çalışma da antropolojinin ürettiği bilgilerden yararlanır. Çünkü bugünkü insan
davranışlarının tarihsel ve kültürel köklerini, kökenlerini bilmek bugünkü sorunları anlamayı
ve o sorunların çözümlerini bulmayı kolaylaştıracaktır. Sosyal çalışma bugün çalıştığı
insanların davranışlarının, tutum ve değerlerinin tarihte kökleri olduğunu; bunun kültür birikimi
sağladığını; insan davranışlarında kültürün kaçınılmaz önemini, kültüre göre oluşan insan
davranışlarını tanımanın insanların sosyal sorunlarının tanınmasında ve çözülmesindeki büyük
rolünü bilir. Kültürün birey davranışlarını etkilediğini bilir. Bu, bu alanda benimsediği temel
bilgidir. Toplumdaki kültürel değerler birey, grup ve topluluk davranışlarını değiştirir.
Bireylerin sorunlarının çözülebilmesi için bu temel bilgiye sosyal çalışmanın gereksinimi
vardır. Bu temel bilgiye dayanarak antropolojiden sürekli yararlanır.
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5.6. Yönetim Konusuna Örgütsel Yaklaşım ve Örgüt Yönetimi
Dört davranış bilimleri açısından yönetime yaklaşmak disipliner bir yaklaşımdır. Yani
bilim boyutundan yaklaşımdır. Bir de yönetime kurgusal yapılar boyutunda yaklaşılabilir.
Bunlar bu kitabın sınırları içinde örgütsel ve bürokratik yaklaşımlardır. Bu yaklaşımda daha
çok işlevsel etkinlik aranır ve öne çıkar.
Yönetimler örgütler büyüdükçe karmaşıklaşır. Dolayısıyla yönetim ve örgütleşme
arasında önemli bir bağ vardır. Örgüt yönetimi bir dükkanın ya da ailenin yönetimi gibi değil
çok daha boyutlu ve karmaşıktır. Daha ciddi plan, program ve uygulamalarda disiplin ister.
Hatta örgütlerin yapılanma modellerine göre örgüt yönetimleri de kapasite ve işlev
olarak değişecektir.
-

Formal ve informal örgütlerle

-

Birincil ve ikincil örgütlerde

Yönetim yapıları farklı olacaktır. Çünkü beklenen işlevler farklı olacaktır. Formal
örgütler daha bürokratik iken informal örgütler daha insana, yani öndere ya da yöneticiye
bağlıdır.
Bir örgütte temel birkaç öge bulunur. Bunlar,




Çalışanlar (beyaz ve mavi yakalı çalışanlar),
Hedef kitle (Hizmet verilenler),
Kaynaklardır.

Çalışanlar hem nicel (sayı) hem nitel (bilgili ve becerili) bakımdan yeterli olmalıdır.
Örgüt yönetimi bunlar için plan, program yapmalı, bu plan ve programın içine çalışanların
eğitimlerini de koymalıdır.
İyi bir örgüt yönetimi hizmet verdiği hedef kitleyi gözeterek mal ve hizmet üretimi
yapmalıdır. Hizmet verilen kitledeki zamana ve gereksinimlere bağlı değişimleri
araştırmalarla izlemelidir. Üretimini ona uygun olan değişimlerle tasarlamalıdır.
Kaynaklar hem maddi kaynaklar, hem insan kaynakları anlaşılır. İnsan kaynaklarında
sadece sayı değil eğitim ve becerileri de örgüt düzeni içinde önemlidir. İyi eğitilmiş yeterli
sayıda insan örgütün verimi demektir.
Hem çalışan hem hizmet verilen insan ögesini iyi gözetmenin bir yolu da örgüt
psikolojisine dikkat etmektir. Örgütte yeni ve kendine özgü bir örgüt psikolojisi
yaratılmalıdır. Örgüte bağlı çalışanların olduğu bir kurumda, kuruluşta, işletmede işler daha
sorunsuz yürür ve üretim daha verimli olur.
Bu neenle birçok işletmede öğle paydoslarında bahçede sohbet, spor yapma gibi
programlar koyulur. Haftanın son günü işi erken bırakarak çalışanların bir salonda toplanıp
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haftanın verimli bitişini kutlaması, - işletme hesabından - birşeyler yiyip içmesi, diğer
çalışanlarla sohbet etmesi Avrupa kamu ve özel işletmelerinde programlı yapılan
etkinliklerdir.
Bu çok yeni bir şey de değildir. Daha 17. Yüzyıl’da ilk dokuma fabrikalarının açıldığı
Manchester ve Liverpool’da (İngiltere) köylerden akın akın çalışmaya gelenleri fabrikaya
uyumlandırmak ve becerilerini geliştirmelerini kolaylaştırmak için fabrika bahçesinde
dokunan kumaşlardan yapılan yumak toplarla ayak topu oynanmaya başlanmış ve bu da
Manchester ve Liverpool’ü futbolu yaratan iki kent olarak uzun yıllar futbolun beşiği olarak
tarihe yazmıştır.
Örgüt psikolojisinin yaratılması gereği daha o zamanlardan görülmeye başlanmıştır.
Bugün örgüt psikolojisi yeni bir alt bilim dalı olarak çok gelişmiştir. Örneğin, çalışanları
işletmede/örgütte ortaya çıkan sorunun çözümüne katmak çok eskiden beri uygulanan ve
bilinen bir gerçekliktir (Hicks, 1977, 273). Böylece işletmede sorunların daha kolay aşılacağı
ve üretimin daha verimli olacağı düşüncesine ulaşılmıştır.
Karar bireysel ve insana bağlı bir işlemdir. Hepimiz hergün bir karar veririz. Ancak
örgütlerde karar verme bireysel bir süreç değil, örgütsel bir süreç, hatta toplumsal bir süreçtir
(Onaran, 1975, 79). Onaran diyor ki, “bireylerin verdikleri kararlarla örgütsel nitelikteki
kararları birbirinden ayırmak gerekir.” Bunlardan biri kişisel, diğeri toplumsal bir süreçtir.
Ortaya çıkana fark alınacak kararın niteliğini büyük oranda etkileyecektir.

5.7. Yönetim Konusuna Bürokratik Yaklaşım
Bürokrasi yönetim biliminin temel inceleme alanlarındandır. Tarihte yönetimi
yaygınlaştıran, güçlendiren ve güçleştiren bürokrasi olmuştur. Devletlerin de büyümesiyle
devasa boyutlardaki bürokratik yapı yönetim biliminin en temel inceleme konusu olmuştur.
Öyle ki daha 1900’lü yılların başında Almanya’da yaşamış hukukçu ve toplumbilimci Max
Weber (Doğum: 21 Nisan 1864, Ölüm: 14 Haziran 1920) daha o tarihlerde bürokrasiyi masaya
yatırmış ve incelemiştir. Bürokrasi üzerine değerlendirmeleri bugün hâlâ hem gündemdedir,
hem tartışma konusudur.

Max Weber bürokrasiyi ilk analiz eden bilimcidir ve bu analizinde bürokrasinin
özelliklerini çıkartmıştır. Bunları Ekonomi ve Toplum adlı eserine yazmıştır. Bürokrasi Weber’e
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göre meşru otoritenin, yani yönetimdeki siyasal erkin emirlerini yerine getiren yansız otoritedir.
Gülmez, 1975, 68). Bu anlamda ussaldır ve ideal bir örgüt tipidir. Weber bürokrasisinde


İşbölümü ve uzmanlaşmaya gidilmiştir.



Uyulması gereken yazılı kurallar ve düzenlemeler vardır.



Kural ve düzenlemelere ayrım yapılmadan herkesin uyması esastır.



Çalışanlar kalıplı (informal) olmalıdırlar. Kişisel ve duygusal davranamazlar.



Bürokraside herkesin uyması gereken hiyerarşik bir yapı vardır.


Çalışanların seçimi, ödüllendirilmesi ve yükseltilmesi nitelik ve performans
ölçütlerine dayandırılır.


Bürokraside her şey yazılı yapılır. Bürokrasi sözlü olarak yürümez.



Örgüt bağımsızlığı için örgütsel kaynaklar dış denetimden uzak tutulur.



Çalışanlar bürokratik yetkilerini kişisel amaçlarına hizmet için kullanamazlar.

Gerçekten de bunlar bürokrasinin vazgeçilmez özellikleri ve kurallarıdır. Yönetim
dersimizin yönetim örgütlenmesi kapsamında da bilinmesi gereken önemli noktalardır. Ancak,
bu bölümle ilgili olarak bu özelliklerden çıkaracağımız davranışlarla ilgili olacaktır. Çünkü her
yönetim yapısı, kuralları ve ilkeleri, dersimizin bu bölümü kapsamında, davranışlarımızı etkiler
ve kendisine göre biçimlendirir. Öyle ki, bürokratik yapı içinde her çalışan hiyerarşik yapının
bir parçasıdır; değişmez kural ve düzenlemelerin öznesidir. Bu demektir ki kendilerine özgü,
kişisel davranış ve hareket alanına sahip değillerdir. Onlardan bu beklenmez. Davranışları
bürokratik yönetimin kurallarına uygun olmalıdır.
Her örgüt kendi insan davranışlarını yaratır. Gerek yöneticiler, gerek çalışanlar, gerekse
o hizmeti alanlar örgütsel ilişkiler içinde ve sırasında o örgütün gerektirdiği davranış kalıplarını
genişletirler. Buna örgüt davranışı denir. Bunu o örgütü oluşturan kurallar, ilkeler, mevzuat ve
yönetimin beklentileri belirler. Gündelik dilde buna bürokrat davranışı denir. Ciddi bir yüz
ifadesi Türkiye’de en başta göze çarpan özelliklerdendir. Laubali olmayan ya da kişisel
özellikleri yansıtmayan davranış kalıpları içinde yaşamak bürokrasinin özelliklerindendir.
Ayrıca, bürokrat karşısındakine, bürokratik ilişkiler içinde, mesafelidir. Çok yakın ya da çok
uzak duramaz.
Sosyal çalışma da bürokrasiden ve bürokrasinin sahip olduğu bilgilerden yararlanır.
Çünkü bürokrasi belirli davranış kalıpları ve kuralları olan bir kurumdur. Bu davranış kurum
kültürü açısından bakarsak kurumsal, bürokraside çalışan memur adına bakarsak bireyseldir.
Karşısındaki yurttaşın ya da başvuranın davranışları da ya sosyal sorunları yaratan ya da çözen
yapıdadır.
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Öte yandan, sosyal çalışmacı bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok büyük bir
ağırlıkla kamu bürokrasisinde görev alır. Bürokrasiden yararlanır; bürokrasi kültürü ve
desteğiyle sorun sahiplerine ve başvuranlarına hizmet sunar. Bunun için sosyal çalışmacı
bürokrasiyi ve bürokratik davranışları, bürokratik kuralları ve kalıpları iyi tanımak
durumundadır. Çünkü sosyal çalışma bürokratik davranışların birey davranışlarını etkilediğini
bilir. Bu, bu alanda benimsediği temel bilgidir. Bürokrasideki kalıplar davranışlarımızı
etkileyecektir. Bürokratik davranışlardaki kalıplar birey ve grup davranışlarını değiştirir.
Bireylerin sorunlarının çözülebilmesi için bu temel bilgiye sosyal çalışmanın gereksinimi
vardır. Bu temel bilgiye dayanarak bürokrasiden – konu ile ilintiliyse - sürekli yararlanır.

5.8. Yönetim Konusunda Sosyal Çalışmanın Davranış Bilimlerinden
Çıkarımları
Yukarıda, farklı boyutlarda davranışları inceleyen bilim dallarını özetle gördük.
Sosyoloji, sosyal psikoloji, psikoloji, antropoloji, yönetim bilimi gibi bilim dalları insan
davranışlarını toplumsal, grupsal, bireysel, tarihsel ve örgütsel boyutlarda incelerler. Sosyal
çalışma bu her farklı boyuttaki davranış bilgilerinden sonuçlar çıkarır ve bu sonuçları meslek
uygulamalarında, insanlarla iletişimlerinde, kullandığı yöntemlerde, bireyle çalışmada, grupla
çalışmada, toplulukla çalışmada, sosyal eylemde, araştırmada ve sosyal hizmet ve sosyal
çalışma yönetimlerinde kullanır.

Sosyal çalışma mesleği doğrudan insanla çalıştığı için, insanın toplumsal konum içinde
sosyal konumuna odaklandığı için, insanların ve hatta aynı insanın toplumsal davranışlarıyla
sosyal davranışları arasında farklılık olabileceğini bilir; kabul eder. Sosyal sorunların
çözümlerini ararken bu gerçeği göz ardı etmez.
Sosyal çalışma yönetiminin başarısı da yöneten, yönetimde çalışan ve hizmet alan
üçlüsünü oluşturan bireylerin ve grupların davranışlarını dikkate almaya bağlıdır. Yönetimde
insan davranışları yönetimin niteliğini etkileyecek oranda önemli bir etmendir. Bu demektir ki
yönetim düzeyinde sosyal çalışmacı hem kendi davranışlarını denetim ve gözlem altında
tutmasını bilecek ve hem de çalışan ve hizmet alan davranışlarını dikkatlice irdeleyerek
sonuçlar çıkarmaya çalışacaktır.
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Öte yandan uygulama ve yönetim boyutlarındaki birey, grup, aile, topluluk davranışları
sosyal çalışma akademisyenleri için de sosyal çalışma bilgisi üretme, var olan bilgileri
geliştirme, sosyal çalışma bilim dalına bilimsel katkı yapma çerçevesinde de geniş ve değerli
bir inceleme alanıdır. Onlar bu çalışmalarını davranış bilimlerinin yanı sıra, felsefe, yönetim,
ekonomi, kültür, araştırma bilim dallarından da destek alarak ve bu bilgilerle harmanlayarak
yürütür.
Sosyal çalışmacı öğrendiği toplum davranışlarıyla grup davranışları, grup
davranışlarıyla birey davranışları, aile davranışlarıyla arkadaşlık grupları içindeki davranışlar,
mesleki davranışlarla yönetim yapısı içindeki davranışların aralarında sıkı bağların olduğunu
göz ardı etmez. Ve bu bağların kimi zamanlarda ve kimi olgularda birbirini bütünleyici, kimi
olgularda da birbiriyle zıt olabileceğini bilir; ona göre mesleki çözümlemeler yapar, çözümler
üretir.
Sosyal çalışmacı grupla çalışırken grup dinamiği içinde farklı davranışlarla
karşılaşabileceğini daima aklında tutar ve buna hazırlıklı olur. Grup davranışlarının ne zaman
grubun sonunu getirebileceğini, hangi durumlarda grubu pekiştirici olabileceğini hesap eder.
Dolayısıyla grupla çalışma yaparken insan davranışlarını değişken olarak çalışmalarında
değerlendirir.
Bireyle çalışma yaparken bireyin hangi kaynaklardan etkilendiğini, hangi etkiler altında
kaldığını hesap ederek bireye yaklaşır. Bireyin zayıf ve güçlü yanlarını saptayarak iletişim
kurar. Bu etkilenimler aile, dış çevre, grup, topluluk, siyaset, kültür gibi odaklardan olabileceği
gibi içinde bulunduğu yönetim ortamından da etkilenmişlik olabilir. Sosyal çalışmacı böyle bir
saptamaya uygun çözümler araştıracak ve üretecektir.
Sosyal çalışmacının hizmet verdiği birey, grup, aile, toplulukların davranışları sosyal
çalışmacı için üç boyutta önemlidir:


Meslek uygulaması düzleminde,



Sosyal hizmet yönetimi düzleminde.



Sosyal çalışma yönetimi düzleminde.

Sosyal çalışmacının birey, grup, aile ve topluluk davranışlarını uygulama düzeyinde
kullanması bu kitabın konusu değildir. Bu yüzden onu dışarda bırakarak yönetim bağlantısına
geliyoruz. Sosyal çalışmacı sosyal çalışma yönetimiyle sosyal hizmet yönetimi arasındaki
farkları, çalıştığı alanda bunlardan her birini daha iyi geliştirebilmek için bilmek zorundadır.

5.8.1. Sosyal Hizmet Yönetimi
Sosyal hizmet yönetimi, deyince, ülkedeki sosyal hizmetlerin yatay (her sosyal hizmet
alanında) ve dikey (farklı örgüt modelleri altında, farklı sorun boyutlarında) genel yönetimi ya
da alanlara göre belirlenmiş ayrı ayrı hizmet odakları kapsamında yönetilmesi akla gelir. Bir
evde bakım hizmetinin, bir deprem bölgesindeki yardım hizmetinin, kadrosunda sosyal
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çalışmacı olsun, olmasın bir belediye ya da gönüllü gruplar tarafından yoksul bir mahalledeki
açları doyurma hizmetinin, bir sosyal içerikli derneğin, vakfın yönetimi akla gelir. Gerçekten
de;


Sosyal hizmetin her farklı alanında (yatay değişkenler),



Kamu,



Yerel,



Özel ve



Sivil sosyal hizmet örgütlenmelerinde (dikey değişkenler)

ayrı ayrı ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Çünkü bunlardan her biri farklı özelliklere
sahip yönetim ortamları ve örgütlenmeleridir.


Örgütsel boyutları (Büyüklükleri, küçüklükleri);



Örgütsel yapıları (karmaşık ya da yalın);



Yönetsel yapıları (bürokratik ya da gönüllü örgütlenme);



Yönetim kadrolarının özellikleri ve nitelikleri;


Fizik ortamları (hizmet ya da yönetim binasının ya da yönetim odalarının
büyüklükleri, küçüklükleri);


Bütçeleri

farklı olacaktır. Bu farklılıklar yönetimin


Yapısını,



Özelliğini,



Niteliğini,



Çalışma temposunun dinamik ya da durağanlığını,



Hizmetlerin etkililiği ya da etkisizliğini,



Kuruluşun, örgütün ya da yönetimin işlevli ya da işlevsiz olup olmayacağını,

etkileyecektir.
Ve bu yönetimlerde, o örgütlenme, hizmet ve yönetim yapısı içinde bulunan ve rol alan
her;
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Meslek elemanının,



Mesleksiz kişinin,



Gönüllünün

bu yönetim içinde;


Etkin ya da etkin olmayan;



Hizmet veren ya da hizmet alan;



Yöneten ya da yönetilen her bireyin

belirli bir rolü vardır,
Sosyal çalışma bu çok boyutlu değişkenler içinde bütünlüğü ve uyumu sağlamak
durumundadır. Bu onun, başarılı ve etkili olabilmesi için, görevleri arasındadır.
Aynı sorumluluk bu her basamakta ve düzeydeki yönetimlerde de olmalıdır. Çünkü
yönetim;


Bürokratik yönetimde belirli kuramlara ve kalıplara göre çalışanlar arasında;



Yerel yönetimlerde biraz daha az bürokratik kalıplar içinde çalışanlar arasında;


Özel girişim örgütlenmelerinde çok farklı nitelikte ve amaçlara sahip
katılımcılar ya da çalışanlar arasında;

Sivil toplum yönetimlerinde – biraz yukarıda belirttiğimiz gibi - çok daha farklı
katılımla oluşmuş yöneten ve yönetilen grupları arasında uyum ve etkinliği sağlama
sorumluluğuna sahip en üst organdır. Bu birbirinden çok farklı yönetim yapılanmaları içinde
en etkin yönetimin sağlanması için gerekenleri en iyi onlar bilmek durumundadırlar.
Burada ele aldığımız kamu, yerel, özel ve sivil sosyal hizmet yönetimlerinde işbölümü
ve uzmanlaşma düzeylerinde farklılıklar vardır. Yönetimin temel kurallarının değişmemesine
karşın her bir farklı yönetim ve yönetilen yapısında geçerli olacak yazılı kurallar ve
düzenlemelerde farklılıklar olması doğaldır.
Bu her bir yönetim ortamında çalışanlar düzeyinde davranış kalıpları arasında da farklar
olacaktır. Örneğin, bürokratik ortamda çalışanlar arasındaki formal ilişkiler bir sivil
örgütlenmede beklenmeyecektir, Çünkü olmayacaktır. Çünkü hiyerarşik yapı yukarıda sayılan
her bir örgütlenme yapısında farklı farklı olacaktır. Örneğin, bürokraside yazı ile yapılan işler
için özel ya da sivil yönetimlerde aynı katılıkla istenmeyecektir.
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5.8.2. Sosyal Çalışma Yönetimi
Sosyal çalışma yönetimi, deyince sosyal çalışma mesleğinin, yani sosyal çalışmacının,
mesleki işlevini yerine getirirken, herhangi bir alandaki (uygulama alanları kastedilmektedir)
ve herhangi bir düzeydeki (biraz sonra açıklayacağımız iki düzeyde) gerekli olan yönetimi
kendisinin örgütlemesi, düzenlemesi ve yürütmesi akla gelir. Sosyal hizmet yönetimi ile sosyal
çalışma yönetimi aynı değildir. Sosyal hizmet yönetimi;


Sosyal hizmet veren ve yönetim noktasında bulunan herkesin,



İster kurumsal (kuruluş düzeyinde), ister gönüllü,



İster sürekli, ister geçici,



Verilen sosyal hizmet örgütlenmesi ve sosyal hizmetleri yönetmesi

demek iken, sosyal çalışma yönetimi;


Meslek elemanı (sosyal çalışmacı) tarafından,



Sosyal çalışma disiplini çerçevesinde,



Mesleğin çalışma alanı içinde ve



Meslekî hizmetlerin sosyal çalışma gözüyle,



Bir bütünlük içinde

yönetimidir.
(Bu, yukarıda tireli satırlarla alt alta yazılan tek cümleler tiresiz, yan yana da yazılabilir.
Hatta siz bir de öyle yazarak okumayı deneyiniz. Böyle alt alta yazmak, cümle içindeki farklı
ögelerin ayrı ayrı görülmesi ve anlaşılmasının kolaylaşmasını sağlamak, yani, öğrenmeyi
kolaylaştırmak içindir.)
Sosyal çalışma yönetimi görüldüğü gibi tek boyutlu; sadece kurumsal düzeydeki
yönetim değildir. Bunun yanında mesleki yönetim de vardır. Hatta bir sosyal çalışmacı için
mesleğin yönetiminin çok daha temel olduğunu vurgulamamız gerekmektedir. Çünkü mesleki
yönetim olmadan sosyal çalışmanın yapacağı kurumsal yönetim mesleki farkını ve değerini
kolayca gösteremeyecektir.
Öyleyse sosyal çalışma yönetiminin birbirinden farklı bu iki boyutu açık olarak
netleştirilmelidir. Bir başka deyişle sosyal çalışma yönetimi ikiye ayrılır:
i.

Mesleğin yönetimi.

ii.

Mesleki bakışla kurum/kuruluşun yönetimi.
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Mesleki yönetim, adı üzerinde, mesleğin yönetimidir. Dar anlamda kendi içinde
mesleğin yönetimi, geniş anlamda, bildiğimiz yönetim biliminin genel olarak getirdiği yönetim
anlayışıyla bütünleştiği zaman da mesleki bir bakışla bir kurumun ya da kuruluşun yönetimi
akla gelmelidir.
Sosyal çalışma yönetimi sosyal hizmet yönetimi ile karşılaştırıldığında çeşitli temel
farklılıklar gösterir.

Sosyal çalışma yönetimi yönetim kavramının taşıdığı genel anlam içinde ona
kıyasla çok daha dar bir yönetim modelidir. Bununla şu anlaşılmalıdır. Geniş bir alanda verilen
tüm – sosyal - hizmetler kapsamında değil, sosyal çalışma uygulamasının yapıldığı bir yönetim
biriminde yürütülen yönetimdir.

Bunun yanı sıra sosyal çalışma yönetimi, bir başka konumda, geniş bir boyuta
sahip bir yönetim olarak da görülebilir. Yani, ülkedeki sosyal çalışma eliyle yönetim yapıldığı,
sosyal çalışma uygulamalarının yapıldığı her kurumsal ortamdaki yönetimlerin tamamı
düşünülürse alan olarak sosyal çalışma yönetimini algılama ülke çapında çok genişleyecektir.
Görüldüğü gibi, olaya hangi boyuttan baktığınıza bağlı olarak değişebilir, çünkü büyüklük ve
küçüklük göreceli kavramlardır.

Çok daha kendine özgü disiplini olan bir yönetimdir. Çünkü sosyal hizmet
yönetimi sadece yönetim bilimi kurallarına ve onları etkileyen dış çevresel koşullara bağlı iken
sosyal çalışma yönetimi bunların yanı sıra bir de mesleki disipline, kurallara ve mesleki etik
ilkelere bağlı yürütülen bir yönetimdir.

Bu nedenle, sosyal çalışma yönetimi, meslekidir, mesleki ilkeler ya da değerler
sosyal çalışma yönetiminde daha bir öne geçebilir.

Sosyal çalışma yönetimi kendisini sosyal çalışmacının yönetiminde olan bir
sosyal hizmet kurumunda/kuruluşunda kendisini gösterir. Böylece yönetimindeki nitelik
farkıyla farkını ortaya çıkarır.

Sosyal çalışma yönetimi mutlaka bir örgütsel yapı altında yapılır. Örneğin, sokak
çocuklarıyla sokak çalışması da yapılsa, verilen hizmetin sorumlusu bir kurum ya da kuruluş
olacaktır; olmalıdır. Yapan bir sosyal çalışmacı da olsa hiçbir kuruma, kuruluşa, örgüte bağlı
olmadan yapılacak bir sosyal iş sosyal çalışma uygulaması olmayacaktır. Olsa olsa sosyal
çalışma düzeyinde, niteliğinde bir sosyal hizmet uygulaması olabilir. Çünkü sosyal çalışma
örgütsel ve kurumsal bir mesleki çalışmadır. Aynı bir hekimin hiçbir hastaneye bağlı olmadan,
muayenehanesi olmadan rastladıkça ya da sokak başında durup hasta muayene etmesi nasıl bir
tıp hizmeti olarak anılamazsa kurumsuz ve örgütsüz bir sosyal çalışmadan da söz edilemez.

Kendine özgü bir sosyal çalışma bürokrasisi de vardır. Sosyal çalışma
uygulamalarında yapılan tüm işler kayıt altına alınır; alınmalıdır. Bireyle görüşmeler, sınırlı
mülakatlar, grup toplantıları, grup görüşmeleri, toplulukla çalışma yapıldığında planlanan
projeler, yapılan planlar, programlar kayda geçirilir, öyle çalışılır. Geriye dönüp arandığı
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zaman, bu olguyla, başvuranla, kim, hangi tarihte, hangi saatte, ne tür bir görüşme yapmış,
görüşmenin sonucu nasılmış, rapora ulaşılır ve geçmiş uygulama gözden geçirilir. Rapora
bakılarak bir gün aynı kişiye ya da benzer bir olguya nasıl yaklaşılması gerektiği, hangi
aşamadan başlanılması gerektiğine kolayca karar verilebilir. Böyle bir gözden geçirme de daha
sonra yapılacak olan uygulamaların niteliğini arttırıcı bir eylem olacaktır.
Mesleğin yönetimini de ikiye ayırmamız gerekmektedir:


Mesleğin işlevsel yönetimi,



Hizmetin işlevsel yönetimi.

5.8.2.1. Mesleğin İşlevsel Yönetimi
Mesleğin işlevsel yönetimi, sosyal çalışmacının meslek çerçevesinde çalışmaya karar
vereceği ya da verdiği olgu ile ilgili olarak meslek aracını (enstrümanını), yani bir kullanım
aracı olarak mesleğini nasıl kullanacağı ile ilgili alacağı kararlara yönelik yönetimdir. Bir,


Olgu (birey) ya da



Başvuran (birey) ile,



Bir aileyle,



Bir grupla ya da



Toplulukla

çalışma yapan sosyal çalışmacı önceden birçok düşünsel ve yazınsal hazırlığını
tamamlamalıdır.
Sosyal çalışmacı kimle, kimlerle çalışacaktır? Hedef kitlesi sadece başvuran mıdır,
sorun sahibi midir yoksa onların çevresinde görüşülmesi gerekenler var mıdır? Kimler vardır?
Bu hedef kitlesi ile nasıl bir mesleki ilişki kurulacaktır?
Nasıl bir sorun odağı için (birey ya da grup ya da topluluk) çözüm üretilecektir? Sosyal
çalışmacı mesleki hedefine varmak için mesleğini bir araç olarak nasıl kullanacaktır?
Sosyal çalışmacı nasıl bir çözüm modeli geliştirecektir? Çalışması sırasında hangi
araçları, yöntemleri ve teknikleri kullanacaktır?
Başvuranını ya da sorun sahibini daha iyi nasıl tanıyacaktır? Bunun için ne yapmalıdır?
Bunun için başka kimlerle görüşmeler yapmalıdır? Sorun sahibiyle mülakata gerek var mıdır?
Yapılacak mesleki çalışmanın planlaması yapılmış mıdır? Programlanmış mıdır? Plan
ve program yazılı mıdır? (Yazılı olmayan plan ve program düşünülemez.)
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Dikkat edilirse yukarıda belirtilen noktalar sosyal çalışma mesleğinin işlevini yerine
getirebilmesi için iyice düşünülmesi ve yapılması gerekli olan noktalardır. Bunlar ve bunlar
gibi daha pek çok ayrıntı gibi görünen sorunun yanıtlarının netleşmesiyle sosyal çalışma başlar.
Mesleğin işlevsel yönetimi işte bütün bunların yönetimidir. Bunu anladığımız zaman
sosyal çalışma yönetiminin ne kadar karmaşık, çok boyutlu ve güç olduğu anlaşılacaktır. Zaten
ne meslek uygulaması ne yönetimi, “bence”, “olsa olsa”, “bana göre”, “benim canım böyle
yapmak istiyor” gibi kişisel eğilim ve düşüncelerle yapılamaz.
Tüm bunlar birey, aile, grup ya da toplulukla ilgili olarak, bağımsız ve özel koşullara
uygun biçimde kararlaştırılmadıkça yapılan çalışma, belki en fazla bir sosyal hizmet olur, ancak
sosyal çalışma olmaz. Çünkü mesleki çerçevede sistemsiz, disiplinsiz, kuramsız, kuralsız ve
kitapsız bir çalışmadır. Mesleğin yansıtılmadığı çalışma sosyal çalışma olmaz. Mesleğin
disiplin, ilke, kural ve değerleriyle yansıtılmadığı, mesleki bir plan ve program içinde
yürütülmeyen bir çalışma sosyal çalışma olmaz.
Çünkü sosyal hizmeti yapmak isteyen herkes yapar. Sosyal çalışma lisans düzeyindeki
öğretimi almamış kimseden sosyal çalışma bilim dalına uygun mesleki bir uygulama bekleme
hakkına kimse sahip değildir. İşte bu yüzden bu çerçevede yapılan çalışma sosyal bir boyutu ve
niteliği varsa bir sosyal hizmet olabilir, ancak sosyal çalışma olmaz.
Sosyal hizmet ile sosyal çalışma arasındaki bu büyük ve temel farkı iyi anlamak, sosyal
çalışma mesleğinin işlevini, rolünü ve değerini anlamak demektir.
Gerçekten de görüldüğü gibi, sosyal çalışmanın mesleğin işlevsel yönetimi mesleğin,
düşünsel boyutta, (a) planlama, (b) programlama ve (c) uygulama kararları ile ilgili yönetimidir.
Bu soyut bir yönetimdir. Buna sosyal çalışmacı ya tek başına, ya mesleki uygulama takımı
olarak karar verecektir.
Mesleğin işlevsel yönetimi sosyal çalışmacının mesleki anlamda, mesleki çemberi
içinde, yani, meslek kuram ve uygulama bilgileri, kuralları ve ilkeleri içinde, kendisinin kendisi
tarafından yönetilmesidir. Bu çalışmayı meslek arkadaşlarıyla da görüşmeler yaparak daha da
sağlamlaştırabilir.
Bir mesleğin işlevsel yönetimi herhalde o mesleğin işlevlerini, meslek olarak işlevlerini,
yani meslek olarak kendisinden beklenen işleri tam anlamıyla yerine getirmesini sağlayan
yönetim anlayışı ve çalışmasıdır. Bunu da o mesleğin elemanından başkası layığıyla yapamaz.

5.8.2.2. Hizmetin İşlevsel Yönetimi
Hizmetin işlevsel yönetimi, yapılan sosyal çalışmanın, uygulanan meslek
müdahalelerinin etkin ve başarılı olarak yapılabilmesi için, fiziksel ve somut hazırlıkları da
kapsayan, verilecek sosyal hizmetin aksamadan yürümesini sağlayan yönetim çabalarıdır.
Diğer takım arkadaşlarıyla ve sorun sahibi ya da başvuranla ve onların sorun yarattığı
düşünülen ya da sorundan etkilendikleri görülen (mağdur durumda olan) çevreleriyle yapılan
bir yönetimdir.
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Bir olgu ya da başvuran ile, bir grupla ya da toplulukla çalışma yapan sosyal
çalışmacı/lar ve çalışma takımında bulunan diğer çalışanlar hedef kitleye uygun görülen
çözümün hangi ekip üyesi tarafından, hangi gün, nerede, hangi süreler içinde, hangi saatler
arasında uygulanacağı; bu çözümde diğer takım üyelerinin rollerinin ne olacağı, raporların kime
ve ne zaman teslim edileceği, bir sonraki aşamada hangi sosyal çalışmacının devreye gireceği
(ya da kimsenin devreye girmeyeceği) konularında yapılacak olan ve yapılan planlı ve
programlı yönetimdir. Bu somut bir yönetimdir. Herkesin gözünde, yönetim dendiğinde, somut,
görünür bir eylem olduğu için, akla gelen yönetim çeşidi budur. Bu yönetimi de sosyal
çalışmacı takım arkadaşlarıyla birlikte ya da yönetim iradesini kullanarak düzenler ve yapar ya
da yaptırır.
Hizmetin yönetimi ile mesleğin yönetimi birbirinden çok farklı iki uğraş olsalar da bir
bütünlüğün parçalarıdırlar; birbirlerinden kolay kolay ayrılamazlar.
Sonuç olarak sosyal çalışma mesleği sosyal çalışma disiplininin bilimsel çalışmalarıyla
insana vereceği sosyal hizmetler çerçevesinde, bilimsel disiplini kapsamında vereceği sosyal
tedavi, sosyal rehabilitasyon, sosyal bakım, sosyal destek, sosyal yardım gibi mesleğini
ilgilendiren konularda davranış bilimlerinden çeşitli çıkarımlar yapar. Bu çıkarımlara göre
vereceği mesleki hizmetleri kullanacağı yöntemlerin de desteğiyle yürütür. Bu hizmetlerin
başarılı yürütümüne bu noktada en büyük destek insan davranışları konusunda sahip olduğu ve
kullanacağı bilgileri sağlar.
Sosyal çalışma, genel anlamda, insana yardım konusunda davranış bilimlerinden aldığı
destekle yararlandığı insan davranışları konusunda yönetim sürecinde yararlanmaz mı? İnsan
davranışları bir sosyal sorunun çözümü konusunda ipuçları verdiği sosyal çalışmacıya yönetim
sürecinde de sürekli ipucu verir. Bundan yararlanmak ve başarılı bir yönetim süreci oluşturmak
sosyal çalışmacının bilgi ve beceri düzeyine, deneyimine ve sanatsal yeteneğine kalmıştır.
Sosyal çalışma davranışı kendi bilim dalı çerçevesinde görür ve mesleki uygulamasına
aktarır. Sosyal çalışmacının, mesleki disiplini, yani, sosyal çalışma bilim dalı sayesinde insan
davranışlarını bilmesi, tanıması, gözlemlemesi ve yorumlaması onun yürüteceği sosyal çalışma
yönetiminin niteliğinin gelişmesine de büyük katkı sağlayacaktır.
Sosyal hizmet etkinliklerinde insan davranışını bilerek ve değerlendirerek etkinlik
yapmak ve onlara katılmak o etkinliğe katılanların ilgi, bilgi ve beceri düzeylerine kalmış bir
tutumdur. Oysa sosyal çalışmanın insan davranışlarını bilimsel boyutta bilerek ve
değerlendirerek insana yaklaşması mesleki zorunluluk ve görevidir.
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Uygulama Soruları
1)

Yönetimin davranışla ilintisini kurunuz.

2)

Davranış nedir?

3)

Davranış bilimleri hangileridir?

4)

Sosyoloji bilim dalının davranışa bakışı nasıldır?

5)

Psikoloji bilim dalının davranışa bakışı nasıldır?

6)

Sosyal psikoloji bilim dalının davranışa bakışı nasıldır?

7)

Antropoloji bilim dalının davranışa bakışı nasıldır?

8)

Sosyal çalışma bilim dalının davranışa bakışı nasıldır?

9)

Sosyal hizmet yönetimiyle sosyal çalışma yönetimi arasındaki farkları anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde;


Yönetimin davranışların karmaşık örüntüsü olduğunu;



Davranış bilimleri diye bir bilim dalı olduğunu;



Bu bilim dalının diğer başka bilim dallarından oluştuğunu;



Sosyolojinin davranışı toplumsal çerçevede;



Psikolojinin davranışı bireysel çerçevede;



Sosyal psikolojinin davranışı grupsal çerçevede;



Antropolojinin davranışı tarihsel çerçevede;



Sosyal hizmetin davranışı sadece uygulama çerçevesinde;


Sosyal çalışmanın davranışı kendi bilim dalına göre yapılan uygulama
çerçevesinde gördüklerini;

Sosyal çalışma yönetiminde mesleki disiplinin, yani sosyal çalışma bilim
dalının insan davranışlarını bilmesi, tanıması, gözlemlemesi ve yorumlamasının sosyal
çalışma yönetiminin niteliğinin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Davranış bilimleri anlayışı ve davranış bilimleri ilk olarak ne zaman ortaya
çıkmaya başladı?
a)

Birinci Dünya Savaşı’ndan önce

b)

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra

c)

Sanayi Devrimi’nden sonra

d)

Fransız Devrimi’nden sonra

2)

Aşağıdaki tanımlardan hangisi davranışı doğru olarak tanımlamaktadır?

a)

Davranış davranma işidir.

b)

Davranış bir yönetim biçimidir.

c)

Davranma organizmanın etkiye karşı verdiği tepkidir.

d)

Davranış ani olarak harekete geçme demektir.

3)
Sosyal çalışma davranışı diğer bilim dallarından farklı bir yaklaşımla görür.
Nasıl görür?
a)

Diğer bilim dallarından daha dar anlamda, sadece sosyal dayanışma kapsamında

b)

Diğer bilim dallarına göre davranışa daha fizyolojik bakar.

bakar.

c)
Diğer davranış bilim dallarının bireysel bakışlarına karşılık davranışı daha
toplumsal görür.
d)
Diğer davranış bilim dallarının davranışa yaklaşımlarının tümünden yararlanır
ve geniş bir davranış algısı oluşturur.
4)

Sosyal psikoloji davranışı hangi boyutta inceler?

a)

Birey davranışı boyutunda

b)

Grup davranışı boyutunda

c)

Toplum davranışı olarak

d)

Tarihsel boyutta

5)

Psikoloji davranışı hangi boyutta inceler?
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a)

Birey davranışı boyutunda

b)

Grup davranışı boyutunda

c)

Toplum davranışı olarak

d)

Tarihsel boyutta

6)

Antropoloji davranışı hangi boyutta inceler?

a)

Birey davranışı boyutunda

b)

Grup davranışı boyutunda

c)

Toplum davranışı olarak

d)

Tarihsel boyutta

7)

Sosyoloji davranışı hangi boyutta inceler?

a)

Birey davranışı boyutunda

b)

Grup davranışı boyutunda

c)

Toplum davranışı olarak

d)

Tarihsel boyutta

8)
Yönetim biliminin davranışı incelemesinin bilimsel temeli aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
a)

Diğer davranış bilimlerine destek olmak için.

b)

Diğer davranış bilimlerine, özellikle psikolojiye destek olmak için.

c)

Çünkü yönetim davranışlar ağının karmaşık örüntüsüdür.

d)

Sadece kendi bilimsel ağını genişletmek için.

9)

Örgütsel davranış için aşağıdakilerden hangi cümle yanlıştır?

a)

Örgütsel davranış birey davranışlarının örgüt düzeyindeki örüntüsüdür.

b)

Örgütün işlemesini sağlayan davranış kalıplarıdır.

c)
Bir örgütün sağlıklı işlemesi için üzerinde durulması, incelenmesi gerekli
davranışlardır.
d)

Tek tek insan davranışlarıdır.
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10)

Sosyal çalışma yönetimi dendiği zaman aşağıdakilerden hangisi akla gelmelidir?

a)

Mesleğin işlevsel yönetimi

b)

Hizmetin işlevsel yönetimi

c)

Hem mesleğin hem hizmetin işlevsel yönetimi

d)

Kurumsal yönetim

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)d, 4)b, 5)a, 6)d, 7)c, 8)c, 9)d, 10)c
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6. YÖNETİM ÇEŞİTLERİ I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde tarihsel ve toplumsal boyutta dünyada denenmiş, denenememiş, başarılı
olmuş ve uzun sürmüş, başarısız olmuş, kısa sürmüş her türlü yönetim sistemlerini, modellerini
ve biçimlerini ele alıp kısa kısa tanıyacağız. Bu okuma sürecinde yönetim boyutunda tarihi de
tanıyacağız, tarihsel süreçlere daha bir hâkim olacağız. Sadece yönetimin çeşitlerini öğrenmiş
olmayacak, aynı zamanda tarihsel bir panorama içinde toplumsal yapıların seyrini de izlemiş
ve kavramış olacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yönetimler kaça ayrılır?

2)

Yönetimler hangi bakış açılarıyla çeşitlerine ayrılabilir?

3)

Tarihsel sürece göre yönetim çeşitleri neler olabilir?

4)

Yapılandırılışlarına göre yönetim çeşitleri neler olabilir?

5)

Cinsiyete göre yönetim çeşitleri neler olabilir?

6)

Üretim ve yaşama modellerine göre yönetim çeşitleri neler olabilir?

7)

Toplumsal ve ekonomik modellere göre yönetim çeşitleri neler olabilir?

8)

Siyasal sistemlere göre yönetim çeşitleri neler olabilir?

9)

Yönetim anlayışlarına göre yönetim çeşitleri neler olabilir?

10)

Tarihsel adlandırılışlarına göre yönetim çeşitleri neler olabilir?

11)

Demokratik yapılanmalarına göre yönetim çeşitleri neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yönetim çeşitleri

Öğrencinin ele aldığı bir
konuyu çeşitlerine
ayırabilmesi konusunda
düşünce geliştirebilmesi
beklenir.

Öğrencide analitik düşünme
becerisini geliştirecek eğitim
çalışmaları yapılmalıdır.

Yönetimin hangi
kategorilere göre çeşitlere
ayrıldığı

Çeşitlere ayırabilmek için
belirli sağlam temellerin
oluşturulması, kavranması
ve içlerinin doldurulabilmesi
yönünde zihin becerisi.

Tarih, toplum, kültür ve
siyaset temellerinin
oluşturulabilmesi için
öncelikle bu dört temel
üzerine çeşitli kaynaklardan
bilgi toplanmalıdır.

Her yönetim çeşidinin ayrı
ayrı uygulama temelleriyle
birlikte kavranarak
öğrenilmesi.

Farklı yönetim model ve
çeşitlerinin öğrenilmesi.

Öğrenme güdüsü içsel
olarak harekete geçirilmeli,
birlikte çalışan öğrenciler de
bu yönetimi çeşitlerini
öğrenme konusunda
kendilerine hayali birer
yönetici rolü biçerek
birbirlerini güdülemeleri
yararlı olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Arkaik

•

Çağdaş: Modern

•

Çağ ötesi: Postmodern

•

Yönetim biçimi

•

Yönetim modeli

•

Yönetim sistemi

Ayrıca bölümde adları geçen yönetim çeşitlerinin ayrı ayrı adları öğrenilmelidir.
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Giriş
Yönetimi öğrenmek sadece ne olduğunu öğrenmekle, tanımını kavramakla
(ezberlemekle değil, kavramakla) tamamlanmaz. Yönetimle ilgili çekirdek bilgiden sonra, bu
tanımdır, ne olduğudur; yastık bilgileri de öğrenmek ve kavramak gerekir. Yastık bilgiler destek
bilgilerdir. Sizi ve aldığınız kök bilgileri ayakta tutar. Konuyu iyice öğrenmek istiyorsanız, şunu
bilmelisiniz: Nasıl ki bir fidanı toprağa dikmekle kalmaz, etrafını toprakla taşla desteklersiniz
ve nasıl ki sonunda bir cansuyu dökersiniz; kök bilgiyi de (tanım, ne olduğu), etrafını diğer
bilgilerle (özelliği, amaçları, çeşitleri vb.) desteklemek ve zaman zaman sulamak (bilgileri
yinelemek, okumak, anlatmak vb.) gereklidir.
Yönetimin çeşitlerini bilmek kişiyi bilgili kılmanın ötesinde insanın bakış açısını, yani
ufkunu genişletir. Yönetim konusunda insana esneklik sağlar; çözümler üretmesini
kolaylaştırır. Yanlış denemelerden uzak tutar, yönetim modeli uygulanmasında güvenli kılar.
Yönetim becerinizin gelişme sürecinde hızlandırıcı etki yapar. Kavramayı kolaylaştırır. Çünkü
kavrama ilk öğrenilenle sağlanamaz, bir anlık bir olgu değildir. Zaman ve öğrenme süreci içinde
gelişir ve tamamlanır. Bu nedenlerle, bu bölümde yönetim çeşitlerini enine boyuna
inceleyeceğiz.
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6.1. Yönetimin Soyut ve Somut Çeşitleri
Yönetim, düşünebileceğiniz gibi çok genel bir kavramdır. Yön sözcüğünden çıkan
yönetmek fiilinin kökünden türetilmiştir. Yön göstermek, belirli bir yöne yöneltmek,
yönlendirmek anlamındadır. Bu kadar genel anlamda bir yönetimin kuşkusuz çok çeşitleri olur,
farklı uygulamaları olur. Bu bölümde bunları ele alıp bir özet hâlinde tanıtacağız.
Lisede konuları işlerken ikiye ayıralım, üçe ayıralım gibi bir konuyu birkaç dala ayırmak
bizim için yeterli ve önemli bir konu idi. Üniversite düzeyinde bu sınıflandırmaların sonu
bucağı olmaz. Her konu çok çeşitli boyutlardan farklı farklı sınıflandırılabilir. Bilmelisiniz ki
bilim bir sınıflandırmadır. Bilim sınıflandırma sistematiğidir. Bakış açınıza, ele almak
istediğiniz yöne göre konuları istediğiniz gibi sınıflandırabilirsiniz. Doğru ve iyi bir
sınıflandırma, çeşitlerine ayırma konuyu kavramamızı kolaylaştırır. Aynı konuya çok boyutlu
bakmanızı sağlar. Sizleri düşünce dünyanızda yaratıcı kılar.
Yönetimin çeşitleri dendiği zaman birkaç öge ve birkaç soru karşımıza çıkar. Yönetimi
hangi açıdan çeşitlerine ayıracağız? Tarihsel olarak mı, toplumsal değişime bağlı özellik
değişmelerine göre mi, özelliklerine göre mi, modellerine göre mi, ülkelere göre mi, sektörlere
göre mi, kurum ve kuruluşlara göre mi, gereksinim sıralamasına göre mi, biçimlerine göre mi,
amacımıza göre mi, hangi boyutta çeşitlerine ayıracağız? Bunların hepsine göre farklı farklı
yönetim çeşitleri ortaya çıkar. Bunu düşünmeye başlarsanız öğrenmeden öte önemli bir zihin
çalışması yapmış olursunuz.
Bu yönetim biçimlerini kısa kısa açıklamaya çalışalım. Bunu yaparken de birbiriyle
benzer ya da aynı anlam taşıyan yönetimleri bir araya getirmiş olacağız.
Felsefi sistemler olmadan yönetim konusu ile ilgili modelleri geliştiremezsiniz.
Ekonomik ve toplumsal sistemleri oluşturmadan yönetim modellerini geliştiremezsiniz ve
politik sistemler olmadan yönetim modellerini oturtamazsınız. Her sistem tarihin ve toplumsal
yapının belirli dönemlerinde günceldir, işler, çalışır ve yönetim modellerini oluşturur ve
yürütür. Tarihin bir döneminde geçerli olan bir sistem bir başka dönemde geçerliliğini
yitirmişse artık ona bağlı yönetim modeli de değişmek, yeni yapıya göre yapılanmak
zorundadır. İster tarihsel olsun (dikey yapılanma) ister toplumsal olsun (yatay yapılanma) yeni
yapılanmalarda eski yapılanmaların ortaya çıkardığı yönetimler uygulanamaz, sürdürülemez.
Bölümde geçen yönetim biçimi, yönetimin nasıl biçimlendiğini anlatan bir terimdir.
Tarihsel, toplumsal, siyasal olarak yönetimler arasındaki görünüm farkları bunun göstergesidir.
Yönetim modeli, bir yönetimin, aynı bir giysi modelinde olduğu gibi, dışardan bakıldığında
nasıl bir genel görünüme sahip olduğunu anlatan bir terimdir. Eski model bir yönetim, yeni
model bir yönetim, topluma uygun ya da uygun olmayan bir model gibi söylemler model
terimini anlamamızı kolaylaştıracaktır. Yönetim sistemi de bir yönetimin işleyebilmesi için
gerekli parçaların ve ögelerin neler olduğunu düşünerek, bu parçalar ve ögeler arasında sağlıklı
işleyen bir bütünlüğü anlatan temel bir terimdir. Sistem bütünlüğü sağlanmamışsa sistemsiz her
konuda olduğu gibi yönetim düzeneği de işlemeyecektir. Yönetimi oluşturan parçalar, yönetim
için gerekli olan birçok birimlerdir. Şeflikler, destek birimleri, şubeler vb… Ögeler (insan
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ögesi), yönetimi oluşturan insanlar, çalışanlar, gidenler, gelenler, masa, sandalye, telefon,
kırtasiye vb. gibi maddi ögeler, kullanılması için bulunan elektrik, su, doğalgaz, güvenlik vb.,
bütün bunlar yönetimi oluşturan karmaşık bir bütünlüktür. Sistem bunların bütününün, bir
bütünlük içinde kusursuz işlemesini ifade eder.
Yönetim biçimlerini çok farklı çeşitlerde sınıflandırabiliriz. Ancak hepsinden önce
yönetimin soyut ve somut olarak çeşitlerine ayırmakla işe başlamamız gerektiğini düşünüyoruz.
Çünkü soyut sınıflandırmalar kuramsaldır, insan aklının soyut boyutta kategorize ettiği
konulardan oluşur. Somut sınıflandırmalar ise yaşamın içinden, yaşanarak, denenerek ya da
tartışılarak ortaya çıkan uygulamaların sınıflandırılmasıdır. Somut sınıflandırmaları, tarihsel
gelişim süreci çizgisinde bir yol izlerken bu temel rotada toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel
gelişim süreçlerine dayanarak yapacağız. Tarihsel ve toplumsal sürece uygun olarak belirli
tarihlerde ve farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış yönetimleri yönetim çeşitleri olarak ele
alacağız.
İkisine de ayrı ayrı gereksinim vardır. Çünkü soyut düşünmek bizi somutu anlamamızı
kolaylaştırır; somut düşünmek işe, yaşama ve uygulamaya hazırlar.
Aşağıdaki ilk iki sınıflandırma (6.2. ile 6.3.) soyut sınıflandırmalara iki örnek olup,
diğerleri somut sınıflandırmalardır.

6.2. Tarihsel Sürece Göre Yönetim Biçimleri
6.2.1. Arkaik Yönetimler
Bu beş yönetim özellikleri itibariyle birbirlerinden çok farklıdır. Tarihsel süreçle
bağlantılı olarak ortaya çıkarlar. Arkaik yönetim ile tarihin eski çağlarında kalmış yönetimler
kastedilmektedir. Bugün örnekleri görülmez. Örneğin Cengiz Han’ın, Atilla’nın yönetimleri ve
yönetim anlayışları… Kuzey’de (İskandinavya’da) Vandallar, Avrupa’da (Eski Yunan’da ve
Roma’da) (Milat dönemleri) Barbarlar kendilerine göre bir yönetim anlayışına sahiptiler ve
bugün artık böyle bir yönetim anlayışı hiçbir zaman yaşayamayacaktır. Bu anlayış o günkü
koşullar tarafından belirlenir. Herhalde bugün fetih, yayılma ve istila anlayışıyla bir yönetim
kendisine taban bulmayacaktır.

6.2.2. Klasik Yönetimler (Eskiden Gelip Hâlen Süren Yönetimler)
Eskiden gelip hâlen süren yönetimler İngiltere’de, Hollanda’da, Ürdün’de, Suudi
Arabistan’da olduğu gibi tarihin bir döneminde var olmuş ve bugün hâlâ varlıklarını sürdüren
yönetimlerdir. Gene de eskiden gelerek bugün hâlen yaşatılan yönetimlerde de büyük
değişmeler olmuş, başta kral bulunmasına karşın yönetim parlamenter monarşi, meşruti
monarşi denilen bir farklı yönetim modeline dönüşmüştür. Dünün yönetimiyle bugünün tarihsel
olarak geçerli olduğu yönetimlerin birer almaşası ortaya çıkmıştır. Örneğin İngiltere, Hollanda
kralları günümüzün parlamenter yönetimlerinin içinde ve başında yetkileri oldukça kısıtlanmış
olarak oturmaktadırlar.
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6.2.3. Neoklasik Yönetimler
Klasik, eskiden gelen ve bugün hâlâ geçerliği olan yönetimlerdir. Neoklasik demek yeni
klasik demektir. Yani, klasik yönetim modellerinden daha sonra ortaya çıkmış ve klasikle
çağdaş yönetimler arasındaki dönemde türemiş yönetim modelleridir.

6.2.4. Çağdaş Yönetimler (Güncel Yönetimler)
Çağdaş yönetimler bugünkü koşullara göre işlerlikleri olan yönetimlerdir. Çağdaş
yönetimler bugünkü gerçek yaşamla ilintili olan yönetimlerdir.

6.2.5. Çağ Ötesi (Postmodern) Yönetimler
Çağ ötesi (postmodern) yönetimler bugünün çağdaş yönetimlerinin insana değer
vermeyen, insanı üretimin maddi ögelerinden biri yapan yönetim anlayışının farklı
seçeneklerini üretmeye çalışan, ama gerçek yönetim uygulamalarının dışında duran yönetim
anlayışlarıdır. Postmodern (çağ ötesi) düşünce demek hemen her konuda var olan gerçekliğin
ötesine geçtiği düşünülen; “post”, yani “ötesi” olan her türlü düşüncelere verilen Latince addır.
Modernizmin insana ve topluma verdiği zararları gidermek amacıyla üretilen yeni, daha ileri
düşüncelere denir.

6.3. Yapılarına Göre Yönetim Çeşitleri
Yönetimleri yapılarına göre ikiye ayırabiliriz.
i.

Biçimsel Yönetimler

Biçimsel yönetim terimi, resmi, kamusal ve İngilizce sözcükle “formal” yönetimleri
anlatır. Binadan, masadan, sandalyeden, gerekli teknik donanımdan, masalardaki teknik
gereçlerden, kırtasiyeden, hiyerarşik yapıdan oluşan bir bütünlüktür biçimsel yönetim. Bir
yönetim altyapısı olan örgütün biçimi biçimsel yönetimin de altyapısını oluşturmaktadır.
ii.

Biçimsel Olmayan Yönetimler

Biçimsel olmayan yönetimler resmi olmayan, İngilizce deyişle “informal” ya da doğal
yönetimleri anlatır. Daha çok kendiliğinden yürüyen, doğal bir yapıda sürdürülen yönetimler
biçimsel olmayan yönetimlerdir. Biçimsel bir yapıya ağırlık ya da önem verilmeden ya da
bundan yoksun olarak yürütülmeye çalışılan yönetim tanımına uygun işler biçimsel olmayan
işleri anlatır. Bir de biçimsele bir yönetimde bile, yönetim yapısında bulunan en üstten en alta
kadar yönetimi oluşturan bireyler arasındaki ilişkiler ne kadar hiyerarşik ve biçimsel olurlarsa
olsunlar bir ölçüde biçim dışı kalacaklardır. Kimi kaynaklar örgütlerdeki insan ilişkilerini de
biçimsel olmayan yönetim içinde görmektedirler. Ancak bunu, hiyerarşik yapıya uygun
ilişkilerle örgütte çalışana insanların hiyerarşik değil, toplumsal ilişkileri olarak ikiye ayırırsak
bunlardan birincisi biçimsel, ikincisi biçimsel olmayan ilişkileri oluşturacaktır.
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6.4. Cinsiyete Dayalı Yönetim Çeşitleri
6.4.1.Anaerkil Yönetim
Yönetim erkinin (kudretinin) anada, yani, kadınlarda olduğu yönetim biçimidir. Aynı
terim ailede de anayı söz sahibi olarak görür. Aile yönetiminde de ana söz sahibidir. Arapça
maderşahi, Latince matriarcal anlamlarına gelir.

6.4.2. Ataerkil Yönetim
Yönetim erkinin (kudretinin) babada, yani, erkeklerde olduğu yönetim biçimidir. Aynı
terim ailede de babayı söz sahibi görür; çocuklar baba soyundan devam eder. Arapça pederşahi,
Latince partiarcal anlamlarına gelir.

6.5. Üretim ve Yaşama Modellerine Göre Yönetim Biçimleri
6.5.1. Avcılık Toplayıcılık Dönemi Yönetim Biçimleri
Avcılık toplayıcılık döneminin yönetim biçimleri, aşağıda görüldüğü üzere soy (klan)
yönetimi, oba yönetimidir.

6.5.1.1. Boy (Klan) Yönetimi
Latince kökenli klan (clan, İng.), Arapça kökenli kabile ile aynı anlamdadır. Yani klan
yönetimi ve kabile, sülale yönetimi olarak da adlandırılır. Aralarında kan bağı olan akrabalar
topluluğuna soy, klan, kabile denir. Bunların yönetimi de soy yönetimi adıyla adlandırılır. Sop
yönetimi, soy sop yönetimi adlarıyla da geçer. Boylar kan bağı ile birlikte ortak kültüre de ve
ortak ekonomik ilişkilere sahip insan topluluklarıdır. Boylar birkaç soydan (akrabalık), soptan
(ana soyuna dayalı köken), obadan oluşan toplumları anlatır. Genelde aralarında evlenmezler,
dışevlilik yaparlar. Birkaç boydan bir oymak oluşur.

6.5.1.2. Oba Yönetimi
Oba: Göçebe toplulukların çadırlarıyla konup konakladıkları yere denir. Oba yönetimi
de temel özelliği göçebe toplulukların yönetimidir.

6.5.2. Feodal Dönemin Yönetim Biçimleri (Feodal Yönetim Biçimleri)
6.5.2.1. Kağanlık Yönetimi
Avcı toplayıcı tarihsel dönem ile tarımsal döneme, yerleşik yaşama geçme süreci içinde,
öncesinde ve sonrasında varlığını sürdüren eski Türk topluluklarında, Türk boylarında
kullanılmış bir kavramdır. Kağanlık, hanların kendisine bağlı olduğu devlet başkanının
yönetimidir. Başkana da kağan denir. Hakan, imparator ya da hükümdar ile eşanlamlıdır.
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6.5.2.2. Oymak Yönetimi
İlk yerleşik düzene geçen birkaç küçük Türk boylarından oluşan topluluktur. Göçebe
olarak da yaşarlar. Oymaklar güçlerini birleştirerek dayanışma içine giren birkaç boyun
oluşturduğu topluluktur. Oymağı oluşturanlar aynı soy sop bağıyla birbirlerine bağlı, ortak dil,
din ve diğer kültür ögelerine sahip insan topluluklarıdır. Oymağın başkanına oymakbeyi
denirdi. Daha sonra Anadolu’da İslamlaşma sonrası Anadolu’da oluşan benzer topluluklara
aşiret denmeye başlandı. Aşiret ile aynı anlamdadır.

6.5.2.3. Ağalık Yönetimi
Avrupa Orta Çağı’ndaki örneklerine derebeylik yönetimi ya da feodal yönetim de denir.
Orta Çağ’da, gerek Batı’da gerek Doğu’da tarıma dayalı üretim topluluklarında görülen
yönetim biçimidir. Anadolu’da derebeylerin adı ağadır. Ağa büyük toprakların mülkiyetine ya
da kullanım hakkına sahip varlıklı kimsedir. Dolayısıyla feodal yönetim derken köyde ağalık
yönetimi kastedilmektedir. Siyasal anlayışa dayalı olarak ağalık yönetiminde köylerde köylüler
de toprakla birlikte ağanın malı idiler.

6.5.2.4. Aşiret Yönetimi
Ortak kökten geldiklerine inanılan, birkaç boydan (kabileden) oluşan, aralarında
ekonomik, toplumsal, kültürel bağlar (ortak dil, ortak din) ile akrabalık (kan) bağı bulunan
göçebe ya da yerleşik insan topluluklarına verilen addır. Aşiret sözcüğü Arapçadan gelir. Yakın,
yakınlar anlamındadır. Türkçedeki karşılığı oymaktır. Aşiret yönetiminin başında bulunan
kimse genelde aşiretin yaşlılarından olur ve aşiret reisi denir. Aşiret adı Türklerin İslam’la
buluşmasından sonra Anadolu’da yaygınlaştı. Eski Türklerde aynı topluluğa oymak deniyordu.

6.5.3. Sanayi Döneminin Yönetim Biçimleri
Feodal dönemden, yani tarıma dayalı üretim biçiminden tarihsel süreç içinde (17.
yüzyıl) sanayi dönemine geçildi. Buharın itici gücü keşfedildi. Buharla çalışan makineler,
örneğin dokuma makineleri yapıldı. Böylelikle üretim arttı ve çeşitlendi. Bu durum ticareti
yaygınlaştırdı, kent çevrelerinde ve giderek kentlerde yoğunlaşmaları hızlandırdı.

6.5.3.1. Kapitalizm (Kapitalist Yönetim)
Üretim aletleri arttıkça ve çeşitlendikçe bu aletler (makineler) doğal olarak öncelikle
feodal dönemdeki zengin kesimini, aristokrat kesimin satın alabileceği pahalılıktaydı ve onlar
makinelere sahip olarak zaman içinde toprak ve tarım zenginliğinden sanayi, fabrika
zenginliğine sıçradılar. Sanayi alanında fabrikatörler ortaya çıktı.
Kapitalizm bir toplumda üretim araçları başta olmak üzere üretilen her malın özel
mülkiyete dayalı olarak düzenlendiği ve yürütüldüğü bir ekonomik sistemdir ve bu sistemdeki
yönetim de bu temel ilkelere uygun olmalıdır. Bu yapıya bağlı olarak toplumda çalışanlar,
çalıştıranlar ya da sermaye sahipleri ile işçiler gibi farklı çıkarlara sahip sınıflar ortaya
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çıkmaktadır. Yönetim bu katmanlar arasındaki ilişkileri üretimin düzenli ve sağlıklı
yürütülmesi yönünde dengelenmesine dayanır.

6.5.3.2. Sosyalizm (Sosyalist Yönetim)
Sosyalizm bir toplumda sadece üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı olan bir
ekonomik sistemdir. Sosyalizmde komünizmde olduğu gibi devlet aygıtı ortadan kalkmaz. Sınıf
çelişkilerinin alabildiğine azaldığı bir toplumda devlet ortak mülkiyet içinde halkın devleti
olarak varlığını sürdürmeyi hedefler. Yönetim de bu temellere göre düzenlenir.

6.5.3.3. Komünizm (Komünist Yönetim)
Komünizm bir toplumda tüm üretim araçlarının ve ortak kullanılabilen tüm malların
ortak mülkiyetine dayalı, merkezî bir yönetim biçimidir. Bu yönetim biçiminde idealde çıkar
çatışmasının olmayacağı sınıfsız bir toplum hedeflenir. Komünizme göre, kapitalizmin türettiği
burjuvazi ve proletarya olarak ortaya çıkan sınıf farkı ortadan kalkacak, üretim araçlarının ve
her malın ortaklığında çelişkisiz bir toplum ortaya çıkarılacaktır. Bu da toplumda baskıcı bir
aygıt olan devletin ortadan kalkması demek olacaktır. Komünist yönetim de bu temellere dayalı
olarak oldukça merkezîdir. İdeal gerçekleşmemiş, örneğin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri
Birliği uygulamasında (1917-1989) halktan kopuk bir yönetim olgusu ortaya çıkmıştır.

6.5.4. Bilişim Dönemi Yönetim Biçimleri
Bilişim dönemi bu kitabın 4. bölümünde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Burada belki
eklenmesi gereken önemli nokta şudur. Bilişim dönemini sanayi döneminden ayıran diğer
değişkenler konu dışında kalmak üzere (ceteris paribus) en önemli nokta Sanayi Devrimi’nin
buhar gücüne dayanarak ortaya çıkması, bilişim devriminin ise elektrik gücüne dayanarak
ortaya çıkmış olmasıdır. Bir başka nokta sanayi dönemi makinalar ve makinalarda yapılan
üretim dönemidir. Bilişim dönemi sanayi dönemindeki gibi somut üretimlerin yanı sıra ve hatta
onu aşarak evrensel düzeyde sanal bir iletişim dönemi yaratmasıdır. Bilişim dönemi yönetimi
ortaya çıkmış, ancak bilişim dönemi yönetim biçimleri farklılaşmaları henüz kuramsal alana
yansımamıştır.

6.6. Toplumsal Ekonomik Modellere Göre Yönetim Biçimleri
6.6.1. Merkantilizm (Merkantilist Yönetim)
Merkantilizm feodal üretim biçiminin (feodalizm) sonunu hazırlayan Sanayi
Devrimi’yle birlikte üretimin artması ve yaygınlaşması ile hızlanan uluslararası ticaret
olgusunun ideolojik adıdır. Tarihsel ve toplumsal olarak sanayi, üretim ve uluslararası ticaret
üçlüsünün oluşturduğu ekonomik bir yapılanmayı anlatır. 16. yüzyılda Avrupa’da
sanayileşmeyle birlikte başlamıştır. Ticaretle oluşan anapara önce devletin, merkezî
yönetimlerin elinde toplanıyor ve onları daha da güçlendiriyordu. Daha önce topraktan vergi
alarak güçlenen devlet şimdi uluslararası ticaret yoluyla vergiler almaya başlamıştı. Böylelikle
değişen ve karmaşıklaşan toplumların ve uluslararası ticaretin yönetimi zorunluğu yeni yönetim
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anlayışlarını gündeme getirmiştir. Merkantilist yönetim ticaret yaptığı komşularıyla iyi geçinen,
dış ticareti destekleyen, ithalatı sınırlandırırken ihracatın artması için önlemler alan bir
yönetimdir.

6.6.2. Üniter Yönetim
Üniter devlet Fransızca unitaire sözcüğünden gelir. Birlik demektir. Bir toplumda halkın
ya da halkların, etnik grupların bir bayrak altında toplanmasını isteyen devlettir. Üniter yönetim
de farklı etnik grupları bir bayrak altında yönetilmesini temel ilke olarak gören yönetim
anlayışıdır. Bütünleştirici, toplayıcı, birlik hâlinde yaşamayı öngören yönetim biçimidir.
Merkezîyetçi yönetim de denir.

6.6.3. Federatif Yönetim Biçimi
Orta Çağ’da Avrupa’da coğrafi koşullara göre kurulmuş çeşitli derebeyliklerin zorunlu
nedenlerle bir araya gelerek, ortak çıkarları doğrultusunda tek bir yönetim altında tek bir devlet
oluşturmaları, ancak içişlerinde kendi yasalarını çıkararak özerk bir yönetimle kendilerini
ayrıca yönetmeleridir. Federatif yönetim askeri güvenlik, hepsini ilgilendiren ekonomik
çıkarlar gibi konularda yasalar çıkarıp kararlar alır ve uygularken, eğitim, sağlık vb. gibi devlet
hizmetler her derebeylikten dönüşmüş federasyonun kendi iç işi olarak görülür. Almanya,
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Birleşik Devletler Topluluğu gibi federatif yönetimler
bugün hâlâ vardır. Dünyada bugün 30’a yakın federatif devlet bulunmaktadır. Ancak geneli
ilgilendiren konularda ortaklıklar (ortak mevzuat) artmış, sadece federasyonları ilgilendiren
yerel konular federasyonların yetkisine bırakılmıştır.

6.6.4. Konfederatif Yönetim Biçimi
Federasyonların anlaşarak ve birleşerek bir çatı altında toplanmalarına denir. Başka
deyişle, federe devletler, aralarında yazılı sözleşme ile anlaşıp ortak bir yönetim altında
bütünleşirlerse konfederasyon oluştururlar. Bu durumda federe devletler içişlerinde özgür ve
kendi yönetimleriyle varlıklarını sürdürürler, ancak genel, genel siyaset, askeri, ortak bütçe gibi
çerçeve konularda andlaşmayla aralarında oluşturdukları ortak yönetim altındadırlar.
Konfederasyonlarda üye olan devletlerin temsilcilerinden oluşan bir parlamento ve bakanlar
kurulu ile yönetimlerini oluştururlar. Buna örnek, ABD 1787, İsviçre 1848, Almanya 1870
yılına değin konfederasyon olarak örgütlü idiler. Daha sonra federal devlet hâline geldiler.

6.6.5. İmparatorluk (İmparatorluk Yönetimi)
Latince kökten gelen imparatorluk buyurmak, komuta etmek ve donatmak köklerinden
gelir. İmparator, konuta eden, buyuran demektir. Tarihin ilk devletleşmelerinden başlayarak
altında birkaç ya da çok sayıda oymağı, derebeyliği, beyliği barındıran büyük devlet
oluşumlarına imparatorluk ve bunu temsil eden en üstteki yöneticiye de imparator denir. Sadece
Hristiyanlıkla ilgili bir kavram değildir. Daha İlk Çağ’da Pers, Büyük İskender
imparatorlukları, Orta Çağ’da Roma, Cermen, Moğol, Selçuklu imparatorlukları, Yeni Çağ’da
Osmanlı, Britanya, İspanyol, Portekiz imparatorlukları, Yakın Çağ’da Rusya, Alman,

137

Avusturya ve Osmanlı imparatorlukları büyük imparatorluklar olarak tarihe adlarını
yazdırmışlardır. Birinci Dünya Savaşı’yla imparatorluklar yıkılmış, daha sonra kurulan Büyük
Britanya ve İrlanda’nın birleşmesiyle kurulan imparatorluğa Birleşik Krallık adı verilmiştir.
Baştaki en üst kişi imparator ya da padişah adları taşımışlardır. İmparatorluk yönetimleri
yapıları gereği yayılmacı ve monarşiktirler. Yoksa ekonomik ve yönetimsel olarak
büyüyemezler (yayılmacılık ideolojisi) ve farklı toplulukları tek bayrak altında tutamazlardı
(monarşik yönetim).

6.6.6. Özerklik (Özerk Yönetim)
Muhtar ve otonom sözcükleriyle de karşılanan özerklik bir toplumun parçası olup da
kendisini ayrı bir yasaya bağlı olarak yöneten toplulukların yönetim sistemleridir. Özerk
yönetim de bir toplum ya da topluluğun içinde bulunduğu genel toplumun ve ülkenin mevzuat
ve kurallarıyla değil, kendine özgü mevzuat ve kurallarla yönetilmesi demektir. Genel
kurallarda merkezî yönetime bağlı, ancak iç işlerinde toplumun kendisini yönetmesi demektir.
Bağlı olunan devletten belirli koşullar altında farklı bir yönetim biçimi olan yönetimdir;
toplumdur. Özerklik kendini yönetme hakkını benimser. Yönetsel özerklik mali özerklikle
desteklenir. Otonomi (Otonomik yönetim), özerkliğin ve özerk yönetimin Latin kökenli adıdır
(autonomous, İng.). Eski Yunancada autonómos kendini yöneten demektir. Oto kendi, nomi
paylaşmak paylaştırmak, sahip olmak, egemen olmak ve yönetim anlamlarındadır.

6.6.7. Zemstvo
Rusça kökenli sözcük olan zemstvo Rus Çarlığı’nın Avrupa kenar topraklarındaki kırsal
bölgelerde (Ukrayna vb.) 1860’lı yıllarda yürüttüğü yönetim biçiminin adıdır. Ekonomik
yönetimi yerel güçlere bırakan bu yönetim modeli liberal bir model olarak bilinir. Zemstvolar
il ve ilçe olarak iki bölgeliydiler. Her bölgede yerel eşraftan seçimle gelen yönetim organları
oluşturuldu. Merkeze bağlı, ancak özerktiler. Eğitim, kamu sağlığı, yerel tarım ve sanayiye
destek sağlamak gibi görevleri vardı. Köylerin modernleştirilmesine katkı verdiler. Zamanla
yapıları bozuldu. Varlıklı eşrafın yönetime geldiği yapılar hâline geldiler. 1917’de Bolşevik
devrim yönetimi tarafından dağıtıldılar.

6.7. Siyasal Sistemlere Göre Yönetim Biçimleri
6.7.1. Otoriteryanizm
Otoritarizm ile aynı anlamdadır. Otoriter yönetim anlayışına sahip siyasal erk küçük bir
grubun elindedir ve bunlar otoriter bir yönetim sergilerler. Halkın, haklarının sağlanmasında
söz hakları yoktur. Tek otorite devlet adına devleti yönetenlerdir. Halkın otoriteye mutlak itaati
temeldir. Köken olarak Fransızca autoritaire sözcüğünden gelmektedir. Otoriter bir yönetim
biçimidir.
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6.7.2. Totalitarizm (Totaliter Yönetim)
Devlet yönetiminde tüm yetkiler merkezîleştirilmiştir. Halkın bireysel özgürlükleri göz
önüne alınmaz. Önemli olan devletin gücü, çıkarları ve istikrarıdır. Latince totus tüm, bütün
demektir. (Aynı Türkçedeki kamu sözcüğünün karşılığı gibi.) Totus ile devleti oluşturan herkes
kastedilmektedir. Totalitario olarak ilk kez 1920’lerde İtalyan totaliter önder Benito Mussolini
tarafından kullanılmıştır. Bir başka ifadeyle Mussolini’nin oluşturduğu faşizm totaliter bir
rejimdir ve yönetim biçimidir.

6.7.3. Diktatörlük Yönetimi
Otokratik, otoriter bir yönetim biçimi uygulayan sistemin adıdır. Diktatörlük yönetimi
tek başlı ve tek seslidir. Sadece siyasal yönetim değil, ordu, maliye vb. her birim tek kişiye
bağlıdır. Mutlak üstünlüğe sahip yöneticilerin yönetimidir.

6.7.3.1. Totaliter Diktatörlük (Katı Diktatörlük)
Temsil ettiği toplum kesimlerinin çıkarları dışında başka bir hedef gözetmeyen, tek
kişiye bağlı otoriter yönetim biçimidir.

6.7.3.2. Müşfik Diktatörlük
Tek sesli, otoriter bir yönetimin otoriterliğinin yanı sıra ülkede sadece bir azınlığın
çıkarlarına değil de geniş yoksul kesimlerin de yararına çalıştığı algısını veren yönetim
biçimidir.

6.7.3.3. Despotluk; Despotizm (Despot Yönetim)
Despot eski Yunancada efendi, egemen, güçlü, muktedir, diktatör anlamlarına gelen bir
sözcüktür. (Dem ev ve poti güçlü anlamında iki sözcüğün birleştirilmesiyle türetilmiştir.)
Devleti bir kişinin ya da küçük bir grubun önderinin kişisel ve grupsal çıkarları yönünde, mutlak
bir siyasal güçle kendi başına yönetmesidir. Yönetilenlerin müdahale ve söz hakları bulunmaz.
Despotik yönetime karşı çıkılamaz. İlk çağlarda geçerli olan tiranlık yönetiminin farklı
dönemlerde ve farklı ülkelerdeki adıdır. Tarihten örnek olarak Mısır firavunlarının yönetimi
verilebilir.

6.7.4. Liberalizm (Liberal Yönetim)
Liber Latince özgür demektir. Liberalizm toplumda ekonomik girişim boyutunda
herkesin bireysel özgürlüklerine saygı gösteren bir ideolojik ve siyasal anlayıştır. Liberaller
ekonomide bireylerin özgürce her alanda girişimcilik yapacaklarını düşünürler. Liberal yönetim
de insanları bu yönde destekleyen ve kendilerine daha özgürce gelişebilmeleri için olanaklar
sağlaması düşünülen yönetimdir. Liberal düşünceler 18. yüzyılda aydınlanma süreciyle birlikte
ortaya çıktı. Liberal yönetimler toplumda bireysel özgürlüklerin sınırsızca yayılması yönünde
kapılar açan yönetim anlayışıdır.
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6.7.5. Faşizm (Nazizm) (Faşist Yönetim)
Fransızca fascisme’den gelir. İtalya’da 1922-1943 yılları arasında hüküm süren yönetim
biçimidir. Meslek kuruluşlarına, korporasyonlara dayanır, ulusçu, otoriter, baskıcı bir yönetim
biçimidir. Topraklarını genişletme hedefi vardır. Bu nedenle de askeri güce dayanır. Daha sonra
Almanya’da Nazizm adıyla egemenliğini sürdüren yönetim biçimiyle (1933-1945) model ve
hedef olarak aynıdır.

6.7.6. Polis Devleti
Hukuk devleti kavramının tersi anlamda kullanılan bir kavramdır. Ülkedeki
hukuksuzluğu ve hukuksuzluğun yaratacağı kargaşayı polis gücüyle önlemeye çalışan yönetim
biçimi demektir. Bu yönetim biçiminde yönetim hukuk kurallarını hiçe sayar ve ortaya çıkacak
tepkileri polis gücüyle bastırır. Egemenliklerini polis gücüyle sürdüren faşist yönetimler için
kullanılan farklı bir deyiştir.

6.7.7. Sosyal Demokrasi (Sosyal Demokrat Yönetim)
Kendine özgü özellikleri olan sosyal demokrasi yukarıda açıkladığımız kapitalist üretim
biçimi ve toplum modelinin uygulamada yapısal olarak ortaya çıkardığı sıkıntıları, örneğin
toplumsal sınıflar arasında eşitsizlik, gelir adaletsizliği, hak eşitsizliği gibi konularda ortaya
çıkan dengesizlikleri aynı toplumsal sistem içinde gidermek için bulunmuş çözümler modelidir.
Bir siyasal ve toplumsal modeldir. Böyle bir modelde gereksinim duyulan yönetim biçimi de
modelin gerçekleştirmek istediklerini gerçekleştirmesini sağlayacak bir sisteme sahip olacaktır.
Ona göre düzenlenmiş olmalıdır. İlk olarak İskandinav ülkelerinde ortaya çıkarak kendisine
zemin bulmuş bir yönetim sistemidir.

6.7.8. Refah Devleti (Refah Devleti Yönetimi)
Bir başka adıyla sosyal devlet. Yurttaşlarının ekonomik ve sosyal refahlarını diğer
işlevlerinin üzerinde tutan devlet ve yönetim anlayışıdır. Refah devletleri yurttaşlarının
refahının sağlanmasında kendisini sorumlu tutar ve yönetim erkini insanların daha rahat
yaşaması temeli üzerine koyar. Refah devletinde yönetim herkesin gelirine uygun düzeyde
vergi alır; sosyoekonomik bakımdan uygun durumda olmayanlardan vergi almaz.

6.7.9. Sosyal Devlet (Sosyal Devlet Yönetimi)
Sosyal devlet, kapitalist üretim ilişkileri içinde eşit dağıtılması olanaklı olmayan ulusal
gelirin toplumun tüm katmanları arasında adaletli dağıtılması için devlet yönetimi tarafından
belli politikalar doğrultusunda yapılan transfer harcamaları yoluyla ulusal gelirin herkese
oransal eşit dağıtımını öngören sistem ve bunun yönetimidir. Amacı toplumda – olabildiğince
- gelir adaleti ve sosyal eşitliği sağlamaktır. Sosyal devletin hedefi refah devleti olduğu için
sosyal devlete refah devleti de denir.
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6.7.10. Özyönetim
Mülkiyeti kamuya ait ya da özel girişim elinde bulunan fabrikaların tasfiyesi ya da
özelleştirilmesi durumunda üretimin o fabrikada çalışan işçilerin yönetiminde sürdürülmesini
savunan yönetim biçimidir. Ya da fabrika özel girişim eliyle yönetilse ve üretim yapılsa da
stratejik kararlarda ve genel üretim konularında çalışan işçilere danışılmasını ve alınacak ortak
kararlar doğrultusunda fabrikanın yönetilmesini savunan bir yönetim anlayışıdır. Dünyanın
çeşitli ülkelerinde denemeleri yapılmış, daha çok geçici dönemlerde sürdürülebilmiş yönetim
biçimidir. Örneğin Tito döneminde Yugoslavya’da ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde
görülmüştür.

6.8. Yönetim Anlayışlarına Göre Yönetim Biçimleri
6.8.1. Tiranlık Yönetimi
Sözcüğün kökü Yunancaya dayanır. Yönetimde hukuk ve kural tanımayan yönetim
biçimi olarak tarihe geçmiştir. Yönetilen halkın hiçbir hakkını tanımayan, sadece yönetimin
(devletin) çıkarlarını gözettiğini düşünen, halka şiddet göstererek yönetimini yürüten yönetim
biçimidir. Yönetimin başında olana tiran denir. MÖ ilk yüzyılda Yunanistan’da görülen bu tür
yönetimler nedeniyle kavram yönetim literatürüne geçmiştir.

6.8.2. Hegemonya (Hegemonik Yönetim)
Yönetimin diğer güçlü birimler üzerinde siyasal üstünlüğünü sağlama amaçlı baskıcı
yönetim. Sözcük Yunancadan gelir.

6.8.3. Otokrasi (Otokratik Yönetim)
Tek bir bireyin yönetimidir. Monarşinin bir başka çeşididir. Ondan farkı, tek başına
yöneten kişiye yönetim miras yoluyla aileden geçmemiştir. Kişi yönetimi ele geçirmiştir. Böyle
olduğu içindi ki, zaman zaman otokratlar yönettikleri halkın, topluluğun istek ve beklentilerine
uygun davranmaya çalışırlar. Ancak diktatörlük gibi belirli modellerde halkın istek ve
beklentileri gözetilmez. Devletin çıkarları ile yöneten kişi ya da grubun çıkarları gözetilir.

6.8.4. Oligarşi (Oligarşik Yönetim)
Birkaç kişinin yönetimi, küçük bir azınlığın yönetimi anlamındadır. Bu yönetim modeli
de aristokratların kaç kişi ile yönetimde olduğu sorusuyla ilintilidir. Oligarşik yönetim birkaç
aristokratın yönetimi olarak da görülebilir. Devletin tüm organları küçük bir azınlığın elindedir.
Mutlakiyetçi yönetim çeşididir. Aristokrasi, meritokrasi, cunta, plütokrasi, stratokrasi,
talassokrasi, teokrasi, teknokrasi, timokrasi gibi çeşitleri vardır. Bunların hepsi de oligarşik
kavramına uygun, yani, küçük bir azınlığın yönetimidir.
Oligarşik yapıların da kendi içlerinde farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum oligarşik
yönetimler arasında farklılıklar doğurmuştur.
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6.8.5. Aristokrasi (Aristokrat Yönetimi)
Yunanca aristo en iyiler demektir. Aristokrasi de ülkedeki en iyilerin, yani en
okumuşların, aydınların, seçkinlerin yönetimidir. Türkçesi, soyluların yönetimidir. Aristokratik
yönetim de eski Yunan’da ekonomik, toplumsal ve siyasal egemenliği elinde bulunduran seçkin
ailelerin yönetimi biçimini anlatır. Toplumdaki soyluların yönetimi demektir. Demokratik
yönetiminin, yani halkın yönetiminin tersidir. Platon’a göre en iyi yönetim biçimi aristokratik
yönetimdir, çünkü aklın temel alındığı bir yönetim biçimidir. Oligarşi, demokrasi, timokrasi,
tiranlık gibi yönetimler, Platon’a göre, aristokrasinin bozulmuş biçimleridir. Aristokrasi, tarihin
çeşitli evrelerinde, aşağıdaki yönetim biçimlerinde de yönetenlerin halkın dışında, ondan üstün
görülenler olması nedeniyle aşağıdaki diğer yönetim biçimleriyle bütünleşmiştir.

6.8.5.1. Saltanat (Saltanat Yönetimi)
Saltanat, Batı’da Hristiyan toplumlarında görülen monarşinin Müslüman Doğu
toplumlarındaki modeli ve adıdır. Yani - yönetim hükmünü icra eden – ve bir soydan gelen bir
hükümdarın tek başına (denetim düzenekleri olmadan) devleti yönetmesidir ve saltanatta (ve
monarşide) yönetim aileden ilerler; babadan oğula (meşrutiyette kimi zaman kız çocuğuna)
geçer. Örneğin Osmanlı Saltanatı 633 yıl sürmüştür.

6.8.5.2. Meritokrasi
Yönetmeyi hak edenlerin yönetmesi anlayışına dayanan bir yönetimdir. Yönetmeyi hak
edenler soylular da olabileceği gibi yetkin olanlar, liyakata sahip olanlar da olabilir.

6.8.5.3. Cunta Yönetimi
Ülkenin yönetimine askeri darbe yoluyla el koyan ve siyasal gücü eline geçiren askeri
grubun yönetimine verilen addır. Bunlar kendilerini seçkin ve farklı (güçlü) görürler.
Demokrasi dışı, zor yoluyla sağlanmış bir yönetimdir. Halkın yönetimini güç kullanarak ele
geçirdiği için halkı kazanma amacı olan bir cunta yönetimi, isterse, kendi denetiminde olmak
koşuluyla yarı parlamenter bir yapı oluşturabilir; ya da danışma kurulu gibi halkın
temsilcilerinden oluşan bir birim kurup onunla çalışabilir. Cunta sözcüğünün kökeni
İspanyolcadan gelen junta’dır (Hunta okunur.) Katılmak anlamındadır.

6.8.5.4. Plütokrasi (Plütokratik Yönetim)
Yunanca ploutos varlıklar tanrısının adıdır. Hükûmet, iktidar anlamındaki kratos ile
birleşince varlıklıların yönetimi ortaya çıkmaktadır. Plütokrasiye göre devleti varlıklılar birlikte
yönetmelidirler. Varlıklı olanların yönetimde olmasını ifade eder. Varlıklıların yönetimi
demektir. Bu anlamda aristokratik yönetimle özdeşleşir. Çünkü soylular, asiller zaten varlıklı
halk kesimiydiler. Plütokrasi oligarşik yönetimin varlıklılar eliyle yürütülmesidir.
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6.8.5.5. Stratokrasi
Stratos eski Yunancada ordu demektir. Kratos güç, egemenlik anlamındadır. Yani,
ordunun yönetimdeki egemenliği demektir. Stratokrasi bugünkü deyişle askeri yönetimdir.
Yönetime ordunun egemen olduğu, yöneticilerin asker olduğu hükûmetin yönetimidir.

6.8.5.6. Talassokrasi
Kıyılarda bulunan küçük devletlerin varlıklarını deniz yoluyla yaptıkları ticarete
bağlandığı, ülke içinde karasal kesime derinleştikçe güçsüzleşen yönetimlere verilen addır.
Yani karasal bölgelerde zayıf, denizcilik etkinliklerinde güçlü olan devletlerdir. Fenikeliler gibi
(MÖ 1200-1000). Aragon Krallığı, Dorlar, Kartacalılar, Normanlar, Pergamon vb. ülkeler bu
sınıfa girer. Yunancada thalassa deniz, krasi güç, hükmetmek olduğuna göre, sözcük, denizin
yönetimi diyebileceğimiz bir anlam taşır.

6.8.5.7. Teokrasi (Teokratik Yönetim)
Dine dayalı yönetim biçimi demektir. Dini otoritenin devlet otoritesine de sahip olması,
ülkeyi yönetmesidir. İslam’da şer’i yönetim, şeriat yönetimi olarak adlandırılan yönetim
biçimidir. Theos Yunancada tanrı demektir. Kratia da düzen demektir. Yani, theokratia
Tanrı’nın düzeni anlamını taşır. Yönetim ve hukukta dinsel kurallar geçerlidir. Yani fıkıh
denilen din hukuku yönetimin de hukukudur. Dinsel temelli bir yönetim anlayışı egemendir.
Yönetim kuralları dinsel temellere, inanç temeline ve dinin gerektirdiği kurallara göre
biçimlendirilir. Teokrasi kavramının Avrupa’da ilk kullanılması (İngiliz kaynaklarına göre)
1622’dir. Vatikan, Suudi Arabistan ve İran gibi ülkeler teokratik, bir başka deyişle şeriatla
yönetilen ülkelerdir.

6.8.5.8. Teknokrasi (Teknokratik Yönetim)
Teknokratların, yani teknik elemanların, mühendislerin, konularında uzman kişilerin
yönetimde olduğu yönetim biçimidir. Amaç siyaset ve yönetimin, bilimin ışığında ve
desteğiyle, akla dayandırılarak yapılmasıdır. Bu anlayış ABD’de 1929 büyük ekonomik
bunalımının geleceğini gören ve önlem almak isteyen ABD’li bilimci Thorstein Bunde Veblen
(1857-1929) tarafından ileri sürülmüştür. Gelecek büyük ekonomik yıkımı sibernetik sistemlere
ve bilgilere sahip ve hâkim oldukları için ancak, mühendisler, teknokratlar önleyebilirdi. Böyle
bir hükûmet kurulmasını önerdi. Ancak büyük ekonomik bunalımın patladığı 1929 yılından bir
yıl önce öldü.

6.8.5.9. Timokrasi (Timokratik Yönetim)
Platon’un Devlet adlı yapıtında sözünü ettiği bir yönetim biçimidir. Eski Yunancada
time onur demektir. Platon timokrasiyi kısaca yöneticinin kendini yüceltme hırsının mantığının
önüne geçtiği yönetim biçimi olarak tanımlıyor. Savaş kazanmak için savaşa girmek, onur, ün
kazanmak için ülkeyi tehlikeye atacak girişimlerde bulunmak timokratik yönetimin
örnekleridir.
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6.8.6. Mutlakiyet (Mutlak Yönetim)
Arapça köküyle mutlak güce sahip kişi anlamında mutlak iktidarı anlatan bir yönetim
modelinin adıdır. Tek bir kişinin ya da belirli dar bir grubun yönetimine dayalı olan yönetim
biçiminin adıdır. Mutlak yönetimde bu gücü sınırlayacak, frenleyecek bir düzenek, kurum ya
da mevzuat yoktur. Sınırsız iktidarı tanımlar. Tarihte belirli dönemlerde büyük
imparatorlukların yönetimidir. Osmanlı İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu gibi… Mutlakiyet
rejimlerinin yönetimi monarşi ve/ya oligarşi ile oluşur. Fransa Kralı 16. Lui tarafından söylenen
“Devlet benim” sözü mutlak yönetimin ve mutlakiyetin en açık ifadesidir. Mutlakî yönetim
anlayışını oluşturan toplumsal değişme, Orta Çağ Avrupa’sında derebeyliklerin birleşme
gereksinimi duymalarıdır. Bu yeni oluşumda ortaya çıkan yönetim anlayışı mutlakıyettir.
Birkaç derebeyliği egemenliği altında tutmanın yolu kralın ya da yöneten grubun mutlak irade
göstermesinden geçiyordu. Aynı tarihsel gelişme Anadolu’da da yaşanmıştır. Osmanlı
İmparatorluğu’nda mutlakiyetin ortaya çıkmasının nedeni 13. yüzyılda Anadolu beyliklerinin
birleşmesiyle oluşan Osmanlı İmparatorluğu’nun bu birleşmeyi sürekli kılabilmek için mutlakî
bir yönetim otoritesi kurması zorunluğuydu.

6.8.7. Monarşi (Monarşik Yönetim)
Monarşi de otokrasi gibi tek bireyin yönetimi demektir. Monark monarşi ile yönetilen
ülkenin hükümdarıdır ve bu da soylu, yani aristokrattır. Monarşide de yönetim miras yoluyla
aileden geçer. Dolayısıyla aristokrasi yönetiminden farkı olmasa gerektir. Kendine özgü
özelliği, monarşik iktidarın aynı kişi elinde ölene değin sürmesidir. Tarihsel gelişim sürecine
göre iki çeşidi vardır:

6.8.7.1. Mutlak Monarşi
Tek başlı yönetim biçimidir. Mutlak iktidar sahibi hükümdarın tek elden yönetimidir.
Ortak bir görüş ve denetim söz konusu değildir. Yasama, yürütme ve yargı erkleri tek kişinin
elindedir. Yönetimi denetleyen ve sınırlayan hiçbir siyasal ya da örgütsel sistem yoktur.
Hükümdar tek otorite sahibidir. Bu, ülkesine ve sistemlere göre hükümdar, kral ya da padişahtır.
Mutlakiyetçi yönetim çeşididir.

6.8.7.2. Meşruti Monarşi (Anayasal Monarşi)
Yönetenin (Monark) yetkilerinin anayasal kurallar tarafından sınırlandırıldığı yönetim
sistemidir. Parlamentoları oluşmuştur. Ancak bilinmelidir ki her parlamenter rejim anayasal ve
meşruti de olmayabilir. (Umman Devleti gibi.) Meşruti monarşi anayasal kuralların işlediği
monarşileri ifade etmektedir. Anayasal monarşi de denir.

6.8.7.3. Parlamenter Monarşi (Meşrutiyet)
Yönetenin (monark) yetkilerinin anayasal kurallar ve parlamenter sistem tarafından
sınırlandırıldığı yönetim sistemidir. Demokratik çalışan parlamentoları mevcuttur.
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6.8.8. Meşrutiyet (Meşruti Yönetim)
Monarşik yönetimin en gelişmiş biçimidir. Bu nedenle açıklaması bu sayfalarda
monarşinin altında yer almaktadır. Güne en uygun bir monarşik yönetim olduğu için ayrıca
almayı da anlamlı gördük. Meşruti yönetimi tek başına, düzenli işleyen bir parlamento ve onu
taşıyan anayasaya sahip, yönetenin anayasal yetkilerle donatıldığı ve sınırlandırıldığı bir
yönetimdir. Monarşilerde olduğu gibi yönetim aile soylu ilerler. Ancak gelişmiş meşruti
yönetimlerde seçimle göreve gelen hükûmet modeli yerleşmiştir.

6.8.9. Teokratik Yönetim Biçimleri
6.8.9.1. Şeriat (Şer’î Yönetim)
Batı terminolojisinde Hristiyan toplumlarında teokrasi olarak kullanılan yönetim
biçiminin İslam toplumlarındaki benzeridir. İslam toplumlarında devletin dinsel kurallara göre
yönetilmesi, devletin başında din adamlarının olduğu bir yönetim biçimidir. Mevzuat, en yüce
din kitabı olan Kur’an’dır. (Hristiyanlıkta İncil.) Suudi Arabistan, İran gibi ülkeler şeriatla
yönetilen ülkelerdir.

6.8.9.2. Hilafet (Halifelik Yönetimi)
Arapça olup anlamı, sonra gelen, yerine gelen anlamında bir sözcüktür. Hz.
Muhammed’in ölümünden sonra oluşturulan yönetim makamıdır. Halife-i Resulallah [Allah’ın
elçisinin (Hz. Muhammed) halifesi (ölümünden sonra yerine geleni)] olarak adlandırılmışlardır.
Halifelik Hazreti Muhammed’den sonra İslam’ın temsili ve sürdürülebilmesi için oluşturulmuş
en yüce makamın adıdır. Halife, Sünni İslam topluluklarının dinsel yönetiminin başıdır. Aynı
zamanda İslam dininin (Sünnî) koruyucu temsiliyetini simgeler. Bilindiği gibi, Hz.
Muhammed’in vefatından sonra sırayla gelen dört halifeden sonra (Ebu Bekir, Ömer bin
Hattab, Osman bin Affan, Ali bin Talib) halifelik sırasıyla Emevilere, Abbasilere, Fâtımîlere,
Memlûklere (Kölemenler) ve oradan da Osmanlı İmparatorluğu’na geçmiştir. Yavuz Sultan
Selim ile başlayan halifelik ondan sonra gelen tüm padişahlar tarafından temsil edilmiştir. Son
halife padişah olmadan TBMM tarafından atanan II. Abdülmecit’tir. 3 Mart 1924’te TBMM
tarafından halifelik kaldırılmıştır.

6.8.9.3. Papalık (Meşrutî Yönetim)
Hristiyanlığın en büyük mezhebi olan Katolik kilisesinin en üst makamına verilen addır.
Başında bulunan kişiye papa denir. Papalık makamı İtalya’nın Roma kentindeki Vatikan'dır.
Vatikan'ın sembolik olarak siyasal sınırları, bayrağı, radyosu vardır. Kendine özgü pulları ve
sembolik bir ordusu vardır. Papalıkla İmparatorluk (Roma ve Alman imparatorlukları)
arasındaki egemenlik mücadelesi 12. yüzyıldan başlayarak 250 yıl sürmüştür. Bu döneme
engizisyon dönemi denir. Vatikan, 1577'de Papalık merkezi olmuştur, gücü sınırlanmış,
yetkileri daraltılmıştır. Bu süreçten sonra 1929'da bağımsız bir yapıya kavuşmuştur. Vatikan
sembolik olarak Katolik dünyanın merkezi olarak kabul edilir. Katolik mezhebi oradan
yönetilir.
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6.8.10. Laisizm (Laik Yönetim)
Devletin, o devletin de sahip olduğu din kurallarına göre değil, dünyevi kurallara ve
hukuka göre yönetilmesidir. Laik devlet halkın din ve inanç özgürlüğüne karışmaz, onların
dinsel ibadetlerini rahatça yapabilecekleri ortamları hazırlar. Ancak dinsel kuralları devlet
yönetiminin dışında tutar.

6.8.11. Demokrasi (Demokratik Yönetim)
Sözcük olarak halk iktidarı anlamındadır. Demokratik anlayışa göre devlet yönetiminin
oluşturulmasında, biçimlenmesinde ve yürütülmesinde her yurttaşın tek tek hakkı vardır.
Toplumdaki herkes düşüncesini açık olarak söyler, tartışır ve oylama sonunda en çok oyu alanın
dediği yapılır; yönetim biçimi belirlenir. Demokrasinin bir diğer koşulu da çoğunluğun istediği
gerçekleştirilirken azınlığın, düşüncesi kabul edilmeyenlerin de hakları gözetilir. Demokrasi iki
farklı modelde kendisini gösterir. (1) Doğrudan demokrasi, (2) Temsili demokrasi, Demokrasi
de ikiye ayrılmaktadır:

6.8.11.1. Doğrudan Demokrasi
Topluluk ya da toplumlar yeterli küçüklükteyken herkes bir araya gelip topluluk adına
önemli kararları alabiliyorlardı. Bu doğrudan demokrasidir. Yani, isteyen herkesin kararlara
katılabildiği demokrasi doğrudan demokrasidir. Bunun örnekleri tarihte eski Yunan ve Roma
topluluklarında görülmekteydi. Tarihte Aristo ve Pluton demokrasinin düşünsel önderliğini
yapan iki filozoftur.

6.8.11.2. Temsili Demokrasi
Topluluklar büyüyüp toplumlaştıkça ve dolayısıyla karmaşıklaştıkça herkesin bir alanda
toplanıp yönetim kararları alması olanağı kalmamıştır. Bu nedenle halkın, toplumdaki tek tek
bireylerin görüşlerini seçtiği temsilciler aracılığıyla yönetime iletmesi yöntemi geliştirilmiştir.
Temsili demokrasi halkın temsilcileri yoluyla isteklerini yönetime ilettiği ve yönetimi
yönlendirdiği bir yönetim biçimidir. Temsilcilerin toplandığı yer de parlamentodur; Türkiye’de
Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Günümüzde en gözde ve en yaygın olarak benimsenen
yönetim biçimi budur.

6.9. Tarihsel Adlandırılışlarına Göre Yönetim Biçimleri
6.9.1. Padişahlık Yönetimi
İslam’dan önce Sasani hükümdarlarına verilen unvan. 1421’de Osmanlı
İmparatorluğu’nun başına geçen II. Murat zamanında kullanılmaya başlanmış ve giderek diğer
İslam devletlerinin başları için de kullanılmaya başlanmıştır. Padişah Farsçadan geçme olup
şahların en büyüğü demektir. II. Murat’tan başlayarak Osmanlı İmparatorluğu’nun başındaki
yöneticilere padişah denmeye başlandı. Daha önceleri beyliklerin başlarında bulunan
yöneticilere bey ya da gazi deniyordu. Osman Bey, Orhan Bey, Ertuğrul Gazi… Padişahlık
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soydan geldiği için monarşik bir yönetim biçimidir. Padişah, tek kişilik otoritesi altında
imparatorluğun yayılması, genişlemesi, büyümesi temelinde dayanan bir ideolojinin başında
bulunan yöneticidir. Aynı konum Müslüman, Hıristiyan, dünyadaki tüm imparatorluk yapısında
vardır.

6.9.2. Krallık Yönetimi
Krallık imparatorluğun altında, prensliğin üstünde bir devlet modelidir. Krallık
yönetiminin başı kraldır. Monarşik bir yönetim yapısına sahiptir. Soydan gelen yöneticilikte
erkek olma koşulu yoktur. Kadın da olabilir. Bu yüzden kralın yanı sıra kraliçe de yöneticilik
yapabilir. Eski bir yönetim biçimi olmasına karşın (Orta Çağ yönetim biçimi) krallıklar
imparatorluklar gibi ortadan kalkmamıştır. Mutlak monarşik yönetim biçimini terk edip meşruti
monarşi düzeyine gelerek monarşik yapılarını koruyan devletler bugün de vardır. İngiltere
Birleşik Krallığı, Hollanda͵ Belçika͵ Portekiz͵ İspanya, Danimarka gibi… Cumhurbaşkanı
yerine hâlen kral ve kraliçeler tarafından yönetilirler. Bu arada bugün, Arap ülkesi ve resmi dini
İslam, dili Arapça olmasına karşın Orta Doğu’da bulunan Ürdün devleti (Ürdün Haşimî
Krallığı) ile Suudi Arabistan bugün dünyada krallıkla yönetilen ender Müslüman ülkelerdendir.
Üstelik meşruti monarşi ile değil, mutlak monarşi ile yönetilmektedirler.

6.9.3. Prenslik Yönetimi
Avrupa’da Orta Çağ’da krallıklardan daha küçük toprakların egemenleri prenslerdi.
Bunlar bir kralın egemenliği altındaki topraklarda belirli, daha küçük bir toprağı kendi başlarına
yönetirlerdi. Prensliklerde çoğu zaman bir, en çok birkaç kent bağlı olurdu. Bunlar da tek
yönetimli monarşik yönetimlerdi. Tarihte kalmış olan bu küçük yönetimlerin bugün yaşayan
tek örneği Avrupa’daki Monako’dur. Adı da Monako Prensliği’dir. Hâlâ monarşik prenslikle
yönetilir. Sahip olduğu birkaç kent vardır.

6.10. Demokratik Yapılanmalarına Göre Yönetim Biçimleri
6.10.1. Cumhuriyet (Cumhuriyet Yönetimi)
Kavram Arapça kökenlidir, Osmanlı Türkçesinde yer almış bir terimdir. Cumhur Ar.
Bir araya gelme, toplanma, topluluk oluşturma demektir. Bu anlamda ad olarak da topluluk,
toplum, kamu anlamını taşır. Devleti yönetecek olan kişinin, yani hükûmet başkanının belirli
bir süre için halk tarafından seçildiği yönetim biçimidir. Cumhuriyete yönetiminde seçilen
hükûmet yönetimini yetkileri belirli ölçülerde sınırlandırılmıştır. Mutlak bir yönetim söz
konusu değildir. Ve seçilenler halkın istediği kişiler olduğu için ideal olarak düşünülür ki belirli
bir soyda, aileden ya da güç odaklarından gelmez. Bu açıdan oligarşi ve monarşi terimlerinin
tersi bir yapıyı anlatır. Cumhuriyet ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu’nda 1879’li yıllarda Genç
Osmanlılar ve Mithat Paşa tarafından konu edinilip tartışılmaya başlanmıştır. Cumhuriyet
temsili bir demokrasi anlayışı ile birlikte bedenlenir. Çünkü aile ve soy soptan gelmeyen bir
yönetim ancak halkın serbest iradesiyle seçim yoluyla oluşabilecektir.

147

6.10.1.1. Merkezî Cumhuriyet
Belirli bir aileden değil, serbest seçimle gelen ve ancak parlamenter bir temele
oturmayan yönetim biçimi demektir. Parlamenter olmayan bir cumhuriyet yönetiminin geçici
örnekleri dışında süregiden bir örneği yoktur.

6.10.1.2. Parlamenter Cumhuriyet
Devleti en üstü düzeyde yönetecek kişinin aileden, soydan değil de seçimle gelip
parlamenter yapı içinde yönettiği bir yönetim biçimidir. Bu yönetim biçiminde cumhurbaşkanı
daha çok temsili niteliktedir. Yönetim erki parlamenter rejim içinde yeri bulunan başbakanda
toplanmıştır.

6.10.2. Parlamenter Sistem (Parlamenter Yönetim)
Parlamenter yönetim, ülkeyi yönetilmesi için gerekli yasaların hükûmetin önderliğinde
bir araya gelen seçilmiş toplum temsilcileri (perlamenterler, milletvekilleri) tarafından birlikte
tartışılarak oluşturulduğu ve çıkarıldığı organ olan parlamento yoluyla ülkenin yönetildiği
sistemin adıdır. Parlamento İtalyancadan gelir. Parlament görüşme, tartışma, şura demektir.
Kökeni Fransızca parler, yani, konuşmaktan gelir. Parlamenter sistem tarihte ilk olarak
İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Kral danışmak istediği konular için ülkenin her tarafından
temsilciler seçtirir, çağırır, danışır ve evlerine geri yollardı. Daha sonra süreklilik kazanmıştır.
Parlamenter sistem en sağlıklı biçimde demokratik yönetimlerde yaşar. Ancak meşruti
(meşrutiyet) yönetimlerde de kimi despot, faşist yönetimlerde de parlamentolar görülebilir.
Parlamentoya meclis de denir. Parlamentolar yasama organlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki
adı Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

Resim 1: Mavi ile işaretlenmiş ülkeler ÇİFT MECLİSLİ, turuncu ile işaretlenmiş ülkeler
TEK MECLİSLİ, kara ile işaretlenmiş ülkeler MECLİSSİZ ülkelerdir. (Vikipedi’den
alınmıştır. https://tr.wikipedia.org/wiki/Parlamento)
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6.10.2.1. Tek Parlamentolu Yönetim Sistemi
Dünyada bugün çoğu parlamentolar tekli sisteme göre yapılandırılmıştır. Yasaya göre
belirli süreler için, ülkenin koşullarına göre belirli sayıda seçilen parlamenterler
(milletvekilleri) bu parlamentonun çatısı altında çalışırlar; hükûmetin önderliğinde yasa
çıkarırlar.

6.10.2.2. İki Parlamentolu Yönetim Sistemi
Kimi parlamenter sistemler iki parlamentolu, yani iki meclisli olabilir. Örneğin,
parlamenter sistemin beşiği olan İngiltere’de iki meclis vardır. Lordlar Kamarası ile Avam
Kamarası adlarıyla anılırlar. Lordlar Kamarası soylu ve varlıklıların görev aldığı meclistir. Bu,
demokrasinin yetkin ellerde gelişebileceği tezinin uygulamasıdır. Avam Kamarası hiçbir
önkoşul belirtilmeden halk içinden seçilen temsilcilerden oluşturulur. Bu da demokrasinin
halkın yönetimi olduğu tezinin uygulamasıdır. Türkiye’de de 1961 Anayasası ile getirilmiş iki
meclisli sistem vardı. Bunlardan biri 150 üyeli Cumhuriyet Senatosu, diğeri 450 üyeli Millet
Meclisi idi. 1982 Anayasası ile bu ikili sistem kaldırılmıştır.

6.10.3. Partili Yönetimler
Halkın iradesinin parlamentoya yansımasını sağlayacak yönetim biçiminin tek yolu
kendine özgü belirli görüşlere sahip grupların birleşerek parti kurmaları ve o görüş etrafında
birleşenleri siyasal yönetime, en azından parlamentoya taşımayı amaçlamalarıdır. Partiler
parlamenter düzenlerde olabilir. Parlamentonun olmadığı yerde parti olmasına gerek de yoktur,
çünkü ister soydan, ister ekonomik ya da silahlı güce dayansın yönetime gelenin bir görüşü
temsil etmek için parti kurmasına bile gerek olmaz. Partiler farklı görüşlerin seslerini yönetime
yansıtabilmeleri ve demokratik yoldan iktidara gelebilmeleri için etkin bir araçtır. Meşruti
monarşiyle başlayan parlamenter düzenle birlikte partiler de ortaya çıkmaya başladı. Önce tek
partili yönetimler görüldü. Demokrasinin gelişmesiyle birlikte, farklı görüşlerin de kendilerini
göstererek yönetime ve dolayısıyla parlamentoya girme çabaları ortaya çıktıkça seçimlere giren
parti sayısında artmalar oldu. Bugün demokratik ülkelerde tek, hatta çift partili sistemler
yerlerini çok partili sistemlere bırakmıştır. Partili yönetimler seçimi kazanan partinin
göstereceği adayın Cumhurbaşkanı tarafından başbakan olarak atanmasıyla ve onun da
bakanlar kurulunu oluşturup Cumhurbaşkanının onaylamasıyla ülkeyi yöneten Başbakan ve
bakanlar kurulundan oluşur.

6.10.4. Koalisyon Yönetimleri
Bir partinin, seçimlerde hükûmeti kurabilmek için yeterli oyu alamaması durumunda
aralarında anlaşan ve birlikte oylarıyla çoğunluğu sağlayan diğer iki ya da daha çok partinin bir
araya gelip bir sözleşmeyle kendi aralarında başbakanı seçmeleri (ki, bu da genellikle aralarında
en çok oy alan partinin başkanı olur) ve koalisyona katılan partilerin bakanlar kuruluna sahip
oldukları milletvekili oranınca bakan vermeleri yoluyla oluşturulan hükûmet modelidir. Burada
koalisyon ortak yönetim anlamındadır. Coalition Latince kökeni bakımından – birbiri içine
geçen ağaç dalları gibi - birlikte büyümek anlamından gelmektedir. Birlikte olmak, birlikte
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çalışmak demektir. Kavram bu anlamda İngiltere ve Avrupa’da 1700’lü yıllarda kullanılmaya
başlandı. İlk koalisyon hükûmeti 1783’te İngiltere’de Portland dükü başkanlığında kurulan
Whig-Tory ittifakıdır. Daha önce de Avrupa devletlerinin Fransa’ya karşı oluşturdukları birliğe
koalisyon denmiştir.

6.10.5. Başkanlık Sistemi (Başkanlık Yönetimi)
Cumhuriyet rejimlerinde devlet yönetiminin tek bir kişinin elinde bulunduğu yönetim
biçimidir. Yürütmenin başı başbakan değil, başkandır. Ancak parlamento vardır, yasalar
parlamento tarafından yapılır. Başkanlık sistemini özel kılan özellik, parlamenter Cumhuriyet
rejiminde olduğu gibi yasamanın yürütmeyi, yani başkanlığı feshetme, görevden alma yetkisi
bulunmamasıdır. Başkanlık yönetimi yürütmeye daha fazla hareket alanı kazandırır, daha rahat
çalışmasını sağlar. Hükûmet başkana bağlıdır. Başkanın yetkileri başbakanın bulunduğu
yönetim sistemiyle karşılaştıracak olursak başbakandan çoktur. Başkanlık düzeninde başbakan
yoktur, başbakanın görevleri, daha genişletilmiş olarak başkandadır. Başkanlık sistemine örnek
Amerika Birleşik Devletleri’dir.

6.10.6. Yarı Başkanlık Sistemi (Yarı Başkanlık Yönetimi)
Başkanın yetkilerinin, özellikle yüce divan, veto ve bütçe gibi ulusal ve yargısal
konularda bir miktar daraltılmıştır. Yarı başkanlık sistemine örnek olarak Fransa verilebilir.
Yarı başkanlık sistemi başkanlık sistemi ile başbakanın yürütmenin başında olduğu parlamenter
sistem arasında bir yönetim biçimidir. Hem başkan hem başbakan vardır. Yetkiler biri halkın
seçtiği, diğeri parlamentonun güvenine sahip iki yönetici arasında yasalarla paylaştırılmıştır.

Başkanlık sistemli cumhuriyetler.
Bir parlamentoya bağlı başkana sahip cumhuriyetler.
Yarı başkanlık sistemli cumhuriyetler.
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Parlamenter cumhuriyetler.
Parlamenter meşrutî monarşiler (monark kişisel yetkiye sahip değil).
Karma meşrutî monarşiler (monark kişisel yetkiye sahip ve genellikle parlamento zayıf).
Mutlak monarşiler.
Tek parti cumhuriyetleri.
Yönetimle ilgili anayasal hükümlerin askıya alındığı ülkeler (örneğin darbe sonrası askeri
diktatörlükler).
Yukarıdaki sistemlerin hiçbirine uymayan ülkeler.
(Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Fkanl%C4%B1k_sistemi)

6.11. Düşünsel Planda Değerlendirilen Yönetim Biçimleri
6.11.1. Etnokrasi (Etnokratik Yönetim)
Eski Yunancada etno ırk, krasi güç, yönetim demek olduğuna göre etnokrasi belirli bir
ırkın yönetimi anlamına gelmektedir. Belirli bir ırktan olan azınlık bir grubun ülke yönetimini
ele geçirerek kendileri dışındaki etnik gruplara baskı yaptıkları yönetim biçimini anlatmaktadır.
Kendilerinden olmayan etnik gruplar bu yönetim altında sıkıntı yaşarlar. Sınırlı ve belirli bir
ırkı gözeten bir yönetim biçimidir. Etnokrasi kavramı ilk kez 1975 yılında Linz tarafından
kullanılmıştır (Çakmak, 1986, 84).

6.11.2. Demarşi (Demarşik Yönetim)
Latince kökenli demachia, eski Yunan uygarlıklarında kent yönetimi anlamında
kullanılmıştır. Demarşi doğrudan demokrasi dönemlerinin yönetim biçimidir. Yöneten kişiye
de demark (demarchus) denirdi.

6.11.3. Gerontokrasi (Gerontokratik Yönetim)
Yunanca yaşlı anlamındaki gèron kökeninden gelir. Gerontoloji yaşlanmanın, yaşlılığın
bilimi anlamına gelmektedir. Gerontokrasi de bir ülkedeki en yaşlıların ülke yönetimde söz
sahibi olmalarıdır. Sonuçta bu yönetim biçimi daha çok ailelerin, kabilelerin, klanların ağırlıkta
olduğu topluluk modellerinde geçerli olan bir yönetim biçimidir.

6.11.4. Kleptokrasi (Kleptokratik Yönetim)
İngilizceden gelir (cleptocracy). Ülkenin her türlü ekonomik kaynağını kendi amaçları
doğrultusunda kullanmak isteyen yönetim biçimidir. Bir başka deyişle yönetim erkinin devleti
ve kaynaklarını soymasıdır. Bilindiği gibi klep eski Yunancada çalmak, kléptēs hırsız, mania
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delilik demektir. Hiçbir gereksinimi yokken gereksiz şeyleri çalanlara kleptoman ve bu
hastalığa da kleptomani denir. Kleptokrasi de hırsızın yönetimi, iktidarı demektir.

6.11.5. Anarşizm (Anarşik Yönetim)
Anarşizm içinde ciddi bir çelişki taşır. Anarşizm yöneticisiz yönetim demektir. Çünkü
anarşizm yöneticiliği, otoriteyi, erki, baskıyı, - yönetimin olmazsa olmazı olan – hiyerarşiyi
reddeder. Fransızca kökenindeki anarchie kargaşa demektir, yönetimsizlik, öndersizlik,
iktidarsızlık demektir. Yönetim için de bir otoriye, buyurganlık gerekir. Bunu reddeden bir
yönetim biçimidir anarşizm. Eski Yunancadan gelen archie kökü de bugün uçaksavar toplu
anlamında kullanılmaktadır. Görülüyor ki saldırıp yakıp yıkmak kökünden türetilmiştir
anarşizm. Şu önemlidir. Anarşizm ve anarşist yönetim felsefi ve toplumbilimsel bir terimin
ötesinde bir gerçeklik taşımaz. Somutlaştırmaya kalkarsak kargaşa, anarşi ve terörün silahlı
yönetimiyle karşılaşırız ki bu günümüzde hiçbir zaman yasal çerçeveye ve hukuk düzenine
uyan bir yönetim biçimi olamaz. Öyleyse, anarşik yönetim kuramsal olarak bir modelsizlik
modelidir ve sadece soyut düşüncede konuşulabilir. Uygulamaları tarihte çok kısa süreli olmuş
ve hüsranla sonuçlanmıştır. Anarşizmin hedefi yönetimsiz bir toplumsal eşitlik ve buna bağlı
olarak sınırsız bireysel özgürlüktür. Herkesin bildiği gibi yaşadığı toplum yönetimsizlik içinde
düşünülebilir ancak bu da kargaşa yaratır ve toplum toplum olmaz.

6.11.6. Kratokrasi (Kratokratik Yönetim)
Eski Yunancada kratēs güç, iktidar anlamındadır. Yani, gücün, güçlülerin yönetimi
demektir. Bir anlamda, yönetim biçiminden çok, yönetenin belirli bir gücün sahibi olduğunu
ifade eden bir sözcüktür. Yönetim biliminde üzerinde düşünülen ve çalışılan bir yönetim
özelliği olarak değerlidir.

6.11.7. Kritarşi (Kritarşik Yönetim)
Yunanca krito yargıç, arkhe hükûmet demektir. Buradan hareketle, kritarşi yönetimde
yargıçların egemen olduğu yönetim biçimidir. Hukuk düzeninin ve toplumda hukukun önemini
belirtmek için eski yunan filozoflarının ortaya attıkları bir düşünce modelidir.

6.11.8. Logokrasi (Logokratik Yönetim)
Eski Yunancada logo yönetim demektir. Kratos da iktidar, güç olduğuna göre yönetimin
gücü anlamını taşımaktadır. Bu güç, logokraside kurallardan gelmektedir. Bu kurallar
yönetimin kurallarıdır. Ülke kurallara dayanılarak yönetilmelidir. Bu da bizi hukuk rejimi içine
sokacaktır.

6.11.9. Nomokrasi (Nomokratik Yönetim)
Eski Yunancada nomo yasa demektir. Kratos güç, yasaların gücü demektir. Nomokrasi,
yasaların, yani hukukun üstünlüğüne dayalı yönetim demektir. Bu özelliğiyle diktatörlükler,
mutlak yönetimler ya da teokratik yönetimlere karşı bir yönetim biçimi olduğu görülmektedir.
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Ancak şeriat yönetimleri de ideal İslami yönetimin nomokratik yönetim olduğunu belirtmekte
ve uyulacak yasanın ilahî yasalar, yani şeriat yasaları olduğunu söylemektedirler (Bkz. Seyyid
Hüseyin Nasr, 2002, 148).

6.11.10. Oklokrasi (Oklokratik Yönetim)
Toplumu ayaktakımı denilen kesimin yönetmesi anlamında bir yönetim terimidir. Eski
Yunanda demokrasi tartışmalarında demokrasinin ayaktakımının başa geçmesi eleştirisini
yapanlarca küçültücü anlamda kullanılmış, ancak demokrasinin gelişmesiyle tabandakilerin
yönetimi olarak anlaşılmaya başlanmıştır. Eski Yunancada oklos kalabalık, güruh anlamlarında
bir sözcüktür. Krasi de güç olduğuna göre güruhun (ayaktakımı), kalabalıkların gücü
anlamındadır.

6.11.11. Poliarşi (Poliarşik Yönetim)
Poli eski Yunancada çok anlamına gelmektedir. Arşi de yönetim demek olduğuna göre
poliarşi çok kişi tarafından gerçekleştirilen yönetim, çoklu yönetim demektir. Tek kişiye bağlı
monarşi, oligarşi gibi bir yönetim değil, çokluğun (çoğunluğun değil) yönetimini temel alan
yönetim biçimidir. Aslında 1953 yılında modern bir siyaset bilimi terimi olarak Robert A. Dahl
tarafından ortaya atılan bu kavram temsili demokrasileri anlatmak için kullanıldı. Çoğunluğu
temsil eden temsilcilerin (çokluk) yönetimi anlatılmak istenmektedir. Sonuçta demokratik bir
yönetim modelini anlatmak isteyen bir kavramdır.

6.11.12. Şirketokrasi (Korporatoktasi) (Korporatokratik Yönetim)
Bir yönetim anlayışını vurgulamak için oluşturulmuş bir terimdir. Şirketlerin ekonomik
gücünü elinde bulunduran yönetimleri tarafından ya da çeşitli çıkar grupları tarafından denetim
altında tutulduğunu ve onların çıkarları doğrultusunda yönetildiğini anlatmak için bulunmuş bir
terimdir. Şirket egemenliği, şirket otoritesi, egemen şirket sistemi anlamlarında
kullanılmaktadır. İlk olarak 2011 yılında yayınlanan Uygarlıkların Bedeli (The Price of
Civilization) adlı kitabında bu kavramı şirketlerin dünyayı yönetme güçlerini eleştirmek için
eleştirel anlamda kullanan Kolombiya Üniversitesi ekonomi profesörlerinden Jeffrey Sachs’tır.
Türkçeye şirketokrasi olarak çevrilen sözcüğün İngilizcesi corporatocracy’dir.

6.12. Değerlendirme
Görüldüğü gibi tarihin her evresinde görülen, tartışılan, ortaya çıkan, geçici, kalıcı olan
birçok yönetim biçimi vardır. Bunlar kısa kısa açıklanmıştır. Ancak bunların arasında, tüm
özgünlükleri bir yana, Peronculuk (Peronizm), Lenincilik (Leninizm), Stalincilik (Stalinizm),
Maoculuk (Maoizm), Atatürkçülük (Kemalizm) gibi kişilerin siyasal kişiliklerinde beliren
kendilerine özgü yönetim biçimleri alınmamıştır. Çünkü onlar da kendi çağlarında mevcut
yönetimlerden farklı modeller denemişler ve bunlar zaten zamanında daha genel adlarla
adlandırılmışlardır.
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Tüm bu yönetimlerin başlarında bulunan ve yönetim erkini elinde bulunduranlar her
dilde farklı sözcüklerle anılırlar. Türkçede padişah (Fa.), sultan (Ar.), halife (Ar.), hükümdar
(Ar.+Fa.), imparator (İt.), kral (Sı.), kraliçe (Sı.), kayzer (Alm.), prens (Fr.), prenses (Fr.),
firavun (Ar.), şah (Fa.), emir (Ar.), kont (Fr.), derebey (Tr.), hakan (Tr.), han (Tr.), oymakbeyi
(Tr.), Giray (Moğ.), kağan (Tr.) gibi çeşitli adlarla anılırlar. Bunlar değişik dillerden, o dillerin
konuşulduğu ülkelerde kullanıldığı biçimiyle Türkçeye geçmişlerdir.
Örneğin, bilirsiniz, padişah, İslamiyet’le yönetilen imparatorluklarda, örneğin, Osmanlı
İmparatorluğu’nda imparatorluğun başındaki kişiye verilen unvandır. Kral ya da Almanya’da
kayzer (Kaiser) aynı unvanın Hristiyan imparatorluklarının başındakinin adıdır. Padişah ya da
kral imparatorluk düzeyindeki devletin karmaşık yapısının en üstündeki kişilerdir. Devlet
başkanlığı yetkilerinin tümünü taşırlar. Padişah, Farsçada şahların en büyüğü anlamında bir
sözcüktür. Sultan, padişahlara verilen ve erkeklerde adlarının önünde, kadınlarda adlarının
arkasından kullanılan üstünlük ve soyluluk gösteren bir kavramdır. İmparator gene birçok
derebeyliğin bir araya gelerek oluşturduğu imparatorluğun başındaki kişidir. En üst yöneticidir.
Kral ya da kraliçe bu derebeyliklerden birinin başındaki yöneticiye verilen sandır.
Görüldüğü gibi kralın karısına kraliçe, imparatorun karısına imparatoriçe, prensin eşine
ya da prenslik statüsündeki kadına prenses olarak farklı bir sözcük türetilmişken, padişahın
karısına da sultan denmekle birlikte padişaha da sultan denmektedir. Padişahın dişil karşılığı
yoktur. Sultanın da eril karşılığı yoktur. Bu durum Germen ve Latin dillerinde dişil, eril (ve
cinssiz; nötral) ayrımının bulunmasıyla, Türkçede dişil, eril ayrımının olmamasıyla ilgilidir.
Sultan sadece başa ve sona konmakla dişil eril farkını göstermektedir. Örneğin, Sultan
Süleyman ya da Hafize Sultan gibi… (Bu düzenlemenin tek istisnası Cem Sultan’dır. Onun da
Cem Sultan zamanında yapılan bir şakadan ve takılma ile ilgili olduğu ve öyle yerleştiği çeşitli
kaynaklarda söylenmektedir.
Halife de Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahın bir başka unvanıdır. Hz. Muhammed’in
vekili olarak dünyadaki tüm Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapan
yöneticinin, daha önce yani padişahın İslami boyutlu diğer unvanıdır.
Oymak Arapça kökenli Aşiret sözcüğünün Türkçedeki karşılığıdır. Boy, Arapça kabile,
Fransızca kökenli klanın Türkçe karşılığıdır. Oymaklar boylardan oluşur. Boyların başında han
bulunur, oymakların başında oymakbeyi bulunur. Arap kültüründe, aşiretlerin başındakine,
Anadolu’da ağa ya da bey, kimi yerlerde paşa, Arap yörelerinde emir denir.
Türk, Moğol ve Tatar hanlarına hakan adı verilirdi. Han Osmanlı’da padişahların
adlarının sonlarına getirilen ve soyluluk ve üstünlük gösteren unvandır. Doğu ülkelerinde de
devleti yönetenlere denirdi. Kırım hanı, gibi. Giray, Kırım hanlarına ve han ailesinden olan
prenslere verilen bir sandır. Kağan, hakan, imparator gibi hanların bağlı olduğu devlet
başkanıdır.
Tarihin ve toplumların farklı aşamalarında ortaya çıkan bu birbirinden farklı yönetim
çeşitlerinin neler olduğunu, ayrı ayrı özelliklerini ve farklılıklarını öğrenmek bu dersin
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çerçevesine girmediğinden sadece adlarını vermekle yetiniyoruz. İlgili öğrenciler internetten ya
da çeşitli kitaplardan bu kavramları arayarak bilgilerini genişletebilirler.
Tarih boyunca, çeşitli tarihlere denk düşer biçimde birbirine benzer, hatta aynı hedefe
yönelik yönetim biçimleri görülmektedir. Yukarıda da ayrı ayrı okuduğunuz zaman bir
kısmının birbiriyle oldukça benzer olduğunu göreceksiniz. Benzerdirler, ancak farklı tarihsel
ve toplumsal dönemlere denk düştüğünden farklı adlarla anılmışlardır. Örneğin, bir çağda
tiranlık, bir başka tarih döneminde oligarşi, daha ileri bir tarih aşamasında cunta, aynı otoriter
amaç taşıyan yönetimlerdir. Mutlakiyet de tek kişinin mutlak otoritesini anlattığından birçok
başka yönetimle benzerlik taşır. Ancak sürdürüldüğü tarihler itibariyle aralarında büyük farklar
bulunmaktadır.
Tarihte ve günümüzde yönetimin bu farklı çeşitleri, bir, o tarihsel dönemin, iki, o
zamanki toplumsal ve ekonomik yapının gereksinimlerine göre biçimlenmişlerdir. Bugün de
bugünün gereklerine uygun yönetim biçimleri gündemdedir.
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Uygulama Soruları
1)
Yönetim biçimleri dendiğinde ne anladığınızı bir kâğıt ve kalem alarak ya da
bilgisayarınızda bir sayafa açarak ekrana yazınız.
2)
Yönetimleri neden çeşitlerine ayırmamız gerektiğini, bunun size sağlayacağı
yararları yazınız.
3)
Bu bölümdeki koyu harflerle yazılmış birbirinden çok farklı yönetim çeşit ve
modellerini her sayfada aralarından bir tanesini seçerek sözel olarak kendinize anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde insanlık tarihi boyunca dünyanın her tarafında, tarihsel olarak, toplumsal
boyutta, çeşitli dinlere dayalı olarak ne gibi yönetim çeşitleri ortaya çıkmış, yaşanmış, onları
gördük ve öğrendik. Yönetimler arasındaki farkları, bu farkların nelere bağlı olarak ortaya
çıktığını, günümüz için en uygun yönetim modellerinin hangi çeşit içinde yer aldığını öğrendik.
Yönetimin tanımını ve ne olduğunu öğrendikten sonra okuduğumuz bu bölüm bilgi çeperimizi
genişletti. Yönetim konusunda daha geniş bir boyuttan bakabiliyoruz artık.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin soyut açıdan çeşitlerinden değildir?

a)

Arkaik yönetimler

b)

Klasik yönetimler

c)

Çağdaş yönetimler

d)

Hiyerarşik yönetimler

2)
Hiyerarşik yapısı ve örgütlenme ortamından oluşan yönetim biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Yarı biçimsel yönetimler

b)

Biçimsel yönetimler

c)

Biçimsel olmayan yönetimler

d)

Standart yönetimler

3)
Topluluk içinde yönetim erkinin, gücünün kadınlarda olduğu yönetim biçimine
ne ad verilir?
a)

Ataerkil yönetim

b)

Hiyerarşik yönetim

c)

Böyle bir şey olmaz

d)

Anaerkil yönetim

4)
Aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisi avcılık toplayıcılık dönemi yönetim
biçimlerindendir?
a)

Boy yönetimi

b)

Kağanlık yönetimi

c)

Aşiret yönetimi

d)

Ağalık yönetimi
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5)

Sanayi Devrimi ile bilişim devrimi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Sanayi Devrimi üretim yapar, bilişim devriminde üretim yoktur.

b)
başlamıştır.

Sanayi Devrimi buharın itici gücüyle, bilişim devrimi elektrik gücüyle

c)

Sanayi Devrimi ile bilişim devrimi aynı şeydir.

d)

Sanayi Devrimi iletişimlidir, bilişim devrimi iletişimsizdir.

6)

Aşağıdakilerden hangisi imparatorlukların özelliğidir?

a)

Monarşiktirler.

b)

Demokratiktirler.

c)

Çok partili parlamenter sisteme sahiptirler.

d)

Etnokrattırlar.

7)
Platon’a göre oligarşi, demokrasi, timokrasi ve tiranlık hangi yönetimin
bozulmuş biçimleridir?
a)

Meritokrasinin

b)

Aristokrasinin

c)

Cunta yönetiminin

d)

Plütokrasinin

8)

İslam dünyasında imparatorlukların başındaki kişi hangi adla adlandırılır?

a)

Kağan

b)

Sultan

c)

Padişah

d)

İmparator
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9)
hangisidir?

Parlamenter sistemin ilk kez içinde oluştuğu devlet sistemi aşağıdakilerden

a)

Saltanat

b)

Monarşi

c)

Parlamento

d)

Cumhuriyet

10)
Aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisi tek kişinin iktidarı değil, çok kişinin
yönetimi, çoklu yönetim anlamına gelmektedir?
a)
Poliarşi
b)

Oklokrasi

c)

Logokrasi

d)

Oklokrasi

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)d, 4)a , 5)b, 6)a , 7)b, 8)c , 9)b, 10)a
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7. YÖNETİM ÇEŞİTLERİ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yönetimi gerekli kılan ve biçimlendiren örgütsel yapıların çeşitlerini
öğreneceğiz. Kamu, özel ve sivil örgütlenmeler nelerdir ve bu örgütlenmelere uygun yönetim
biçimleri nasıl olabilir? Kamu, özel ve sivil örgütlenmeler arasındaki farklar neler olabilir?
Örgütlenmelerin Türkiye’deki farklılıkları ve çeşitleri bu bölümde öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Öncelikle kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları arasındaki yapılanma farklarını iyi
kavrayınız. Bunu kavramak için kendinize bunların ayrı ayrı neler olduğuna dair sorular
sorunuz. Kamu nedir? Kamu örgütlenmesi nasıldır? Kamu yönetimi nedir? Özel girişim ile özel
işletmenin anlam farkı nedir? Şirket ile firma arasında fark var mıdır? Sivil toplum örgütü ile
sivil toplum kuruluşu arasında fark var mıdır? Varsa nedir? Örnekleri neler olabilir? Bu soruları
kendinize sorun; vereceğiniz yanıtlar sizi memnun diyorsa öğrenmişsiniz demektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kamu yönetimi çeşitleri

Kamu yönetimi çeşitlerini
tanımak.

Anlayarak ve kavrayarak
okuma yapılmalı ve çeşitli
kaynaklardan desteklenmeli.

Özel işletme çeşitleri

Özel işletme yönetimlerini
tanımak için önce özel
işletme çeşitlerini tanımak.

Anlayarak ve kavrayarak
okuma yapılmalı ve çeşitli
kaynaklardan desteklenmeli.

Sivil toplum örgütleri ve
sivil toplum kuruluşları
nelerdir?

Sivil toplum örgütleri ile
onlara bağlı sivil toplum
kuruluşlarını tanıyarak
oralarda çalışma koşullarını
anlamaya çalışmak.

Anlayarak ve kavrayarak
okuma yapılmalı ve çeşitli
kaynaklardan desteklenmeli.
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Anahtar Kavramlar
•

Kamu yönetimi

•

Özel işletmeler

•

Şirketler

•

Sivil toplum örgütleri (STÖ)

•

Sivil toplum kuruluşları (STK)
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Giriş
Altıncı bölümde öğrendiğiniz yönetim çeşitleri tarih boyunca dünyanın çeşitli
toplumlarında karşımıza çıkan, denenmiş ve tartışılmış yönetim çeşitleri idi. Bu yedinci
bölümde Türkiye’de var olan yönetim çeşitlerini yaratan örgütlenme modelleri ele
alınmaktadır. Farklı düzey ve konumlarda oluşturulmuş örgütlenmeler çeşitleriyle ele alınacak
ve bu birbirlerinden farklı örgütlenmelerin alt çeşitleri araştırılacaktır. Bunları tanıdıktan sonra
yönetim konusunda biraz daha geniş bir ufka sahip olacaksınız.

166

7. Yönetim Çeşitleri
Altıncı bölümde tarihi izleyerek inceledikten sonra bu bölümde günümüze gelip
günümüzün yönetim modellerini inceleyeceğiz. Onların farklılıklarını, çeşitlerini tanıyacağız.

7.1.
Günümüz
Çeşitlendirilmesi

Yönetimlerinin

(Çağdaş

Yönetimlerin)

Daha uygulamaya yönelik düzlemde yönetimleri sınıflandıracak olursak yönetimin,
algı, anlayış ve model farklılıklarına göre ikiye ayrıldığını görürüz.


Kamu yönetimi ve



İşletme yönetimi.

Çünkü örneğin, yönetimin devlet ve özel kesimlerde ele alınış biçimi faklıdır. Başka
deyişle kamu yönetimi ile özel işletme yönetimi arasında büyük farklar vardır. Ancak, çağdaş
yönetimleri, yani güne uygun ve günümüzde geçerliğini sürdüren yönetimler arasında bir başka
yönetimi daha koymak zorunluluğu kendisini göstermektedir. Bu da sivil toplum örgütleri
yönetimleridir. Çünkü bunlar da algı ve anlayış ve hatta işleyiş bakımlarından kamu ve özel
girişim yönetimlerinden büyük oranda farklılık göstermektedir. Bu nedenle, yönetimleri,
günümüzde, öncelikle üç ana bloğa ayırmamız gerekli olmaktadır.
1. Kamu yönetimi
2. Özel girişim yönetimleri
3. Sivil toplum yönetimleri
Kamu yönetimi, hepinizin bildiği gibi, devlet yönetimidir. Kamu organları eliyle kamu
hizmetlerinin yönetimidir. Daha önceki bölümlerde ayrıntılarıyla açıkladık. Kamu yönetimi
merkezî bir organdır. Ülkenin başkentinden, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın bulunduğu
yerden yönetilir. Kamu hiyerarşisine göre Cumhurbaşkanlığı yönetiminden köy, muhtarlık
yönetimine kadar inerek çok geniş bir alanı kapsar.
Özel girişimler, şirketlerin büyüklüklerine göre birbirinden farklı örgütlenme ve
yönetim biçimleri olan bir yapılanmadır. Bunların yönetimi ticari yönetim olarak da
adlandırılabilir. Özel işletmeler eliyle kâr amaçlı yapılan çalışmaların yönetimidir.
Sivil toplum örgütleri gönüllülük temeline dayanan örgütlenmelerdir. Önceden
belirledikleri bir amaca uygun olarak hizmet (ve gereğinde mal) üretmek için bir araya gelen
bir grup gönüllünün mevcut yasal düzenlemelere göre kurdukları gene birbirinden farklı
örgütlenmelerden oluşur.
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Sivil toplum yönetimi gönüllüler eliyle yapılan örgütlenmelerde yapılan yönetimdir.
Kamu ve ticari yönetimlere göre çok daha gevşektir, daha demokratiktir, daha kısa süreli ve
bozulma etkilenmelerine açıktır.
Kamu yönetimi de özelliklerine göre kendi içinde ikiye ayrılır:
1. Merkezi yönetim
2. Yerel yönetimler
Bu iki yönetim modellerinin birbirinden çok farklı özellikleri bulunmaktadır.
Adlarından da anlaşılacağı üzere merkezî yönetim merkezden (a) siyasal ve (b) bürokratik
kurumlar tarafından yürütülürken, yerel yönetimler (a) o hizmet için yapılan seçimle gelen ve
ancak (b) iktidarda olan siyasal gücün yönlendirmesi ve denetiminde çalışan örgütlenmelerdir.
Merkezi yönetimler Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık yönetiminden başlayarak
bakanlıkların ve alt birimlerinin yönetimleridir. (Müsteşarlık, genel müdürlük, daire
başkanlıkları, kurum yönetimleri (Örneğin, Halk Sağlığı Kurumu) gibi…
Yerel yönetimler, yönetimi seçimle gelmiş kamu kurumlarıdır. Onların da kendi
içlerinde çeşitleri vardır.


Belediyeler ve



İl özel idareleri.

Bunların altında, belediye meclislerinin yönetimi, il genel meclislerinin yönetimi gibi
daha alt düzeyde yönetim birimleri bulunmaktadır.

7.2. İşletmelerin Çeşitleri
Konumuzu çok fazla ve doğrudan ilgilendirmediği için özel girişim çeşitlerini
belirtmekle yetineceğiz.
Önce girişimciliği soyut, düşünsel boyutta çeşitlerine ayıralım.
-

Fırsat girişimciliği
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-

Yaratıcı girişimcilik

-

Takipçi girişimcilik

-

İç girişimcilik

-

Bağımsız girişimcilik

-

Yatırımcı girişimcilik

Paylaşımcı/katılımcı
girişimcilik
-

Yönetici tipi girişimcilik

-

Bilişimci girişimcilik

-

Kopyacı girişimcilik

-

Stratejik girişimcilik

-

Ortak girişimcilik

(Bkz. Küçük, 2015)
Girişimciliğin bu – soyut – çeşitleri daha çok girişimcinin yapısıyla, anlayışıyla, bilişsel
ve bedensel becerisiyle ilgilidirler. Kimi insan belirli fırsatları kaçırmaz, kimi insan daha
yaratıcı olur, başka yapılanları kopyalar, biriyle ortak olarak işe girişir vb. Bunlar, işe başlarken
daha çok girişimcinin özelliklerine dayalı girişimcilik çeşitleridir.
Bir de her ülkede olduğu gibi hukuk düzeninin zorunlu kıldığı ve uyulması gereken
kurallara uygun kurulabilecek girişimcilik çeşitleri vardır. Bunların en başında ve en üstünde,
ana işletme grupları diyebileceğimiz,
-

Kamu işletmeleri

-

Karma işletmeler

-

Özel işletmeler,

-

Yabancı sermayeli işletmeler.

bulunur. Bunların da işletme özellikleri ve koşulları birbirinden farklıdır. Biri gerçek
özel işletme olarak varlığını sürdürürken, diğeri kamu işletmesi olarak, kamu çıkarlarına uygun
üretim yapmayı hedefler. Bir de bir taraftan (yabancı sermayeli girişimciyi davet eden ülke
tarafından), ülkeye yabancı sermaye girmesi amaçlı, diğer taraftan (yabancı sermayeli girişimci
açısından) kâr amaçlı yatırım yapan girişimcilik türü vardır: Yabancı sermayeli girişimler.
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Bu üç işletme çeşidinden hangisinin teşvik edileceği, hangisinin daha fazla
destekleneceği ya da desteklenmeyeceği o ülkenin siyasal erkinin karar vereceği bir konudur.
Her ülkede siyasal yapılanmalara ve kararlara uygun olarak bu üç grup birbirinden farklı
gelişmeler gösterecektir.

7.2.1. Kamu İşletmeleri, Çeşitleri ve Yönetimleri
Kamu işletmeleri, sermayesinin tamamı ya da %51’in üzerindeki kısmı kamu tüzel
kişilerine, yani devlete ait olan işletmelerdir. Kâr amaçları olmakla birlikte bu temel amaç
değildir. Topluma yaygın hizmet götürmek, yurdun gelişmemiş ya da az gelişmiş bölgelerine
ekonomik, kültürel ve sosyal yönden kalkınma destekli hizmet götürmek, ülkenin ekonomik
kalkınmasına katkı vermek, kamu kurumlarına gelir sağlamak temel amaçları arasındadır.
Çeşitleri:
-

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT)

-

Katma bütçeli işletmeler

-

Döner sermayeli işletmeler

-

Yerel yönetim işletmeleridir.

Kamu işletmeleri Türk Kamu İşletmeleri Birliği çatısı altında birleşmişlerdir. Birlik
çatısı altında iç denetimler, bilgilendirme çalıştayları, kongreler yaparak ortakların birlikte
gelişmelerini, sorunlarını birlikte çözebilmelerini sağlayacak çalışmalar yaparlar. Birlik yasal
bir organdır.
Karma işletmeler de ortakları arasında yerli ve yabancı ortaklar bulunan kamu
işletmeleridir.
Kamu işletmelerinin yönetimi kamu yönetim organlarına kıyasla daha esnek bir yapıları
olmalarına karşın kamu bürokrasisi çatısı altında yürütülür.

7.2.1.1. Özel İşletmeler, Çeşitleri ve Yönetimleri
Özel işletmeleri fizik ve çevre koşullarına göre şu şekilde çeşitlerine ayırabiliriz:
-

Etkinlik alanlarına,

-

İşlevlerine,

-

Tüketicilerin (alıcıların) türüne,

-

Üretilen mal ve hizmet türüne,

-

Üretim faktörlerinin mülkiyetine,

-

Büyüklüklerine,
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-

Hukuksal yapılarına

göre işletmeler farklı özellikler gösterecektir.
Etkinlik alanlarına göre işletmeleri;
-

Mal üreten işletmeler,

-

Hizmet üreten işletmeler

olarak ayırabileceğimiz gibi,
-

Satıcı işletmeler ya da

-

Pazarlama kuruluşları

olarak da çeşitlerine ayırabiliriz.
İşletmeleri tüketicilerin türüne göre ikiye ayırabiliriz:
-

Son tüketiciler için mal ve hizmet üreten işletmeler,

-

Diğer işletmeler için mal ve hizmet üreten işletmeler.

Ayrıca, üretilen mal ve hizmet türüne göre de işletmeleri çeşitlerine ayırabiliriz.
-

Sanayi ve endüstriyel işletmeler,

-

Ticaret işletmeleri,

-

Banka işletmeleri,

-

Tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık işletmeleri,

-

Madencilik ve taş ocakları işletmeleri,

-

Taşıma ve depolama işletmeleri,

-

Hizmet işletmeleri

gibi sınıflandırmalar yapılabilir.
Bu çeşitlendirmeler açıklamalarını içlerinde taşıdıkları için ve ayrıca doğrudan
konumuz olmadıkları için adlarını vererek devam ediyoruz.
Somut boyutta, her ülkenin mevzuatına uygun olarak kurulabilecek özel işletme
çeşitlerine gelecek olursak Türk hukuk mevzuatına göre Türkiye’de kurulabilecek özel işletme
türleri şirket ya da firma olarak adlandırılmaktadır.
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Kaynak: http://www.muhasebedersleri.com/ekonomi/isletme-cesitleri.html
Çizelgede görüldüğü gibi işletmeler her ne kadar üçe ayrılıyorsa ve vakıf ve derneklerin
kuracağı kâr amaçlı kuruluşlar da şirket türüne giriyorsa da biz bu kitapta konumuz itibariyle
vakıf ya da derneklerin kurduğu “iktisadi işlemeleri” dördüncü bir işletme türü olarak alma
eğilimindeyiz. Çünkü bunlar tek kişi işletmesi olmadığı gibi tamamı kişilerden oluşmuş
şirketler değildir. Sorumlu organları altında kuruldukları vakıf ya da derneklerdir ve onların
yönetim kurullarıdır. Örneğin, bu çerçevede kurulmuş iktisadi işletmeler sağladıkları kârı
sadece bağlısı oldukları vakıf ya da derneğin hayır ya da yardım amaçlarına uygun olarak
kullanabilirler, bu amaçla kâr hedefli çalışmalar yaparlar ve ayrıca bu tür iktisadi işletmelere
şahıs şirketleri ortak olamazlar. Bu kendilerine özgü özelliklerinden ötürü iktisadi işletmeleri
de dördüncü bir işletme türü olarak yazmamız gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla işletmeleri;
-

Tek kişilik işletmeler

-

Şirketler

-

İktisadi işletmeler

-

Kooperatifler

olarak ayırabiliriz.
Tek kişilik işletmeler karar ve sorumluluğun tek kişide olduğu ene küçük işletme
birimidir.
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Şirketler (firmalar) Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre iki veya daha fazla gerçek veya
tüzel kişinin bir araya gelerek emeklerini, sermayelerini ve mallarını ortak bir amaca yönelik
olarak bir araya getirmeleriyle ortaya çıkan tüzel kişiliktir.
İktisadi işletmeler sivil toplum örgütleri tarafından kurulan, kâr amaçlı yaptıkları her
türlü işin gelirlerinin vakfın ya da derneğin amaçlarına uygun harcandığı, özel bir ortaklığın
olamayacağı ve kazancın özel amaçlar için kullanılamayacağı bir işletme türüdür. Özellikle
herhangi bir alanda sosyal hizmet vermek isteyen gönüllü ya da varlıklı hayır sahiplerinin
kuracağı işletme türü bu olacaktır.
Kooperatifler, bir üretici ya da tüketici grubun ekonomik çıkarlarını birlikte çalışma,
ortak karar alma ilkelerine uygun olarak gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler,
belediyeler, köyler, dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli kuruluşlara
denir. Kâr amaçlıdır. Ancak temel amaç kâr değildir. Tüzel kişiliktirler.
Şirketler ise,
-

Adi şirketler ile

-

Ticaret şirketleri

olarak ikiye ayrılırlar.
Ticaret şirketleri ise kendi aralarında,
-

Şahıs şirketleri ile

-

Sermaye şirketleri

olarak bölünürler.
Şahıs şirketleri
o

Kolektif şirket

o

Komandit şirket

olarak;
Sermaye şirketleri de,
o

Anonim şirket

o

Limited şirket

o

Sermayesi paylandırılmış komandit şirket

olarak birbirlerinden ayrılırlar.
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Bu şirket türlerinin her birinin kuruluş koşulları, süreçleri, işletme kuralları,
büyüklükleri ile statüleri, prestijleri birbirlerinden farklıdır.
Şirketlerin yönetimleri de şirketler büyüdükçe karmaşıklaşacaktır. En büyük şirket
türlerinden olan holding, içinde barındırdığı çok sayıda şirketin ayrı ayrı ve bir bütün olarak
yönetimi kendine özgü dikkat, kuralalar zinciri ve hiyerarşi isteyecektir.
Yabancı Sermayeli İşletmeler
Yabancı sermayeli işletmeler, çeşitli özel yasalarla Türkiye’de kurulmuş olup,
sermayesinin tamamı ya da ortaklık paylarına göre bir kısmı yabancı sermaye olan, bu
bağlamda, şirket sahiplerinin tamamı ya da bir kısmı yabancı olan şirketlerdir.
Yönetim boyutunda da özel işletmeler yönetimlerinin kendisine özgü farklılık, boyut ve
renge sahip olacağı açıktır. İşletme yönetimi açısından bakacak olursak,


Büyük işletmeler yönetimi (Holding, kartel yönetimi…)



Orta işletmeler yönetimi (Firmalar, şirketler yönetimi, kooperatifler…)



Tek kişilik işletmeler yönetimi

aralarında gerçekten önemli yönetim anlayışı farkları olduğunu kabul edebiliriz.
İşletmenin boyutları büyüdükçe yönetimleri de büyümekte ve karmaşıklaşmaktadır.

7.2.1.2. Sivil Toplum Örgütlerinin Çeşitleri ve Yönetimleri
Sivil toplum örgütlerinin çeşitlerine girmeden önce ne olduklarını bir kez daha
anımsayalım. Sivil toplum örgütleri, devlet örgütlenmesinin dışında, ortak amaçlarla bir araya
gelmiş gönüllü kişi ya da grupların belirli yasalar çerçevesinde örgütlenerek oluşturdukları
birbirinden farklı örgüt modelleri içinde amaçlarına uygun çalışmaları için kendilerinin
kurdukları örgütlerdir. Sivil toplum örgütleri devletin ulaşamayacağı alanlardaki boşlukları
dolduran, bu çerçevede kamu hizmetlerine farklı bakış açılarıyla destek olan çalışmalar
yaparlar. Bu çalışmalar düşünülebilecek her alanda yapılacağı gibi, bu dersin çerçevesi
bakımından toplumun çeşitli özel gereksinim gruplarına ya da özel gereksinim grupları olmayıp
da sosyal sorunlarla karşılaşma olasılığı olan alanlarda ve konularda sosyal sorunların ortaya
çıkmasını önleyecek sosyal çalışmalar ya da sosyal hizmet çalışmaları olabilir.
Sivil toplum örgütleri ve sivil toplum kuruluşları sosyal hizmet elemanlarının giderek
daha çok sayıda ücretli ya da gönüllü olarak görev aldıkları alan olarak belki çeşitlendirmeyi
bu kitap kapsamında daha çok hak edebilirler. Sivil toplum yönetimleri de şöyle farklı
özelliklere sahip yönetim biçimlerine ayrılabilir. Ancak, bu arada bilmeliyiz ki, sivil toplum
yönetimi deyince ve yönetim bir örgütlenme için söz konusu olduğundan genel deyişle sivil
toplum örgütleri yönetimlerini kastettiğimizi söylemeliyiz. Sivil toplum örgütleri;
1. Dernekler
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2. Vakıflar
3. Odalar
4. Sendikalar
5. Kooperatifler
olarak beşe ayırabiliriz.
Her ne kadar sivil toplum örgütleri kapsamına yerine göre belediyeler, siyasal partiler
de alınabilmekteyse de biz konumuz çerçevesinde sınırlayarak işin bu boyutuna girmeyecek ve
sosyal hizmet, sosyal destek verecek ve uygulamada örnekleri bulunan yukarıda saydığımız beş
sivil toplum örgütü boyutunda kalacağız.
Bunların her birinin yönetim modelleri, biçimleri, birbirinden farklılıklar taşımaktadır.
Bu örgütlerin hepsinin de sadece kendilerine özel yasaları bulunmaktadır. 5253 Sayılı
Dernekler Yasası (2004), 5737 Sayılı Vakıflar Yasası (2008), 6356 Sayılı Sendikalar (ve Toplu
İş Sözleşmesi) Yasası (2012), 1163 Sayılı Kooperatifler Yasası (1969). Odalar mesleki
örgütlenmelerdir. Odalar için de tek bir kuruluş yasası yoktur; oda kurulabilmesi için odası
kurulmak istenen her meslek için ayrı bir yasa çıkarılmaktadır.
Bunların da bir kısmı amaçları bakımından ya da yönetim biçimlerine göre faklı
çeşitlere ayrılırlar. Konu alanımıza girmediğinden bunlara girmiyoruz. Merak eden arkadaşlar,
internete gidip istedikleri örgütlenmelerin hangisiyle onun adını ve arkasından “… çeşitleri”
yazarlarsa özellikle vakıf, sendika ve kooperatif çeşitleri ile ilgili bilgilere ulaşabilirler.
Sivil toplum örgütleri kâr amaçlı çalışamazlar. Gelir sağlama amaçlı sivil toplum örgütü
olamaz. Belirledikleri sosyal amaçlara yönelik çalışırlar. Bunun için gerekli harcamalar için de
parayı, yurtiçi ve yurtdışında kişisel bağışçılardan, şirketlerden, diğer vakıflardan, yerel ve
ulusal hükûmetlerden bağış olarak sağlayabildikleri gibi bedeli karşılığı çeşitli hizmetler
vererek de gelir sağlayabilirler. Sivil toplum örgütleri uluslararası ilişkiler kurabilir ve
yurtdışından proje ya da parasal kaynak sağlayabilir.
Sivil toplum örgütlerine çoğu zaman sivil toplum kuruluşu denmektedir ve bu yanlıştır.
Kuruluş ile örgüt birbirinden farklı şeyler anlatan iki terimdir. Sivil toplum örgütüne sivil
toplum kuruluşu derseniz sivil toplum örgütlerine bağlı olarak açılan ve çalışan sosyal hizmet
kuruluşlarını anlatamaz olursunuz. Oysa konumuzu ve kendimizi tam anlatabilmek için bir
örgüt ile o örgüte bağlı bir kuruluşu birbirinden ayırmamız gerekmektedir.
Kısaca, örgüt, belirli bir amaç etrafında biraraya gelmiş ve süreklilik taşıyan ya da
taşıması istenen, önce insanlar ve buna bağlı olarak oluşan maddi ve manevi yapılardır.
İnsanların örgütün gereklerine bağlı olarak oluşturduğu he türlü maddi ve manevi oluşumlar
örgütü pekiştirir, geliştirir. Manevi dendiği zaman lütfen sadece din ögesini anlamayınız.
Kuralların oluşturulması, ilkelerin koyulması, örgüte uygun kararların alınması da maddi
olmayan ögelere örnektir.
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Öyle örgütler vardır ki yasaldır, yasadışıdır, yani legal ve illegaldir. Ancak kuruluşların
tamamı yasal olmak durumundadır. Çünkü kuruluş, içinde doğrudan insanlara ya da belirli
konumdaki insanlara belirli bir hizmet verilmek üzere belirli bir bina ya da binalar içinde
telefon, bilgisayar, çay ocağı, yemekhane, depo vb. gibi ilgili gereklerin de sağlanmasıyla
oluşturulmuş yapılardır. Somuttur, duvarlarını tutar, kapısından girersiniz! Örgütler soyuttur.
İçinde somut kuruluşları barındıran örgüt amaç birliği ya da ortaklığı olan bir düşünce ve
birliktelik yapılanmasıdır.
T.C. yasalarına göre sivil toplum örgütü dernek ya da vakıf gibi sivil toplum tarafından
kendi iradeleriyle oluşturulmuş örgütlenmelerdir. İngilizcesi de Non-Governmental
Organization’dur. Yani, Hükûmetdışı Örgütler. Organizasyon örgütün İngilizce karşılığıdır.
Türkçe’de halen kullanılan, Arapça kökenli karşılığı teşkilâttır. Teşkil etme oluşturma, ortaya
çıkarma anlamındadır. Yani yoktan bir şey örgütleme. Teşkilât da teşkilin çoğuludur ve teşkil
edilenler, yani oluşturulanlar demektir. Bu da örgüttür. Sözcüklerin kökenlerini merak edip
öğrenirseniz bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Böylece bir yandan yeni sözcükler öğrenmiş
olursunuz, yeni sözcükleri öğrenerek beyniniz daha çok çalışmış olacağı için de o sözcüğün
anlamını daha kolay kavrar ve unutmazsınız.
Kuruluş ise herhangi bir kamu ya da özel ya da sivil örgütlenme altında açılmış bir
kuruluştur. Yani bir sivil toplum örgütüne bağlı bir huzurevi, bir hastane, bir çocuk bakımevi
ya da kadın sığınma evi birer sivil toplum kuruluşudurlar. Bunun İngilizcesi de olsa olsa nongovernmental association ya da institutiondur. Türkçede kullanılana Arapça kökenli karşılığı
tesistir. Tesis etmek kurmak, tesis edilen, kurulan anlamındadır. Yani kuruluştur. Örneğin,
dernek olarak, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneğinin açtığı Ahmet Andiçen
Kanser Hastanesi bir kuruluştur. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği de o
kuruluşu açan bir örgüttür; bir sivil toplum örgütüdür. Yani, Ahmet Andiçen Kanser Hastanesi
bir sivil toplum kuruluşu (STK), Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği bir sivil
toplum örgütüdür (STÖ). İkisi birbirine karıştırılmamalıdır. Ya da vakıf üzerinden bir örnek:
Kadın Dayanışma Vakfı bir STÖ, bu vakfa bağlı açılmış Kadın Danışma Merkezi bir STK’dır.
Kuruluşla örgütü birbirine karıştırırsak anlatmak istediklerimizi de birbirine karıştırma,
kendimizi daha net ifade edememe tehlikesi ortaya çıkar.
STÖ ile STK arasındaki farkı en somut gösteren rakamlar olacaktır. Vakıflar Genel
Müdürlüğünün verilerine göre sivil toplum örgütü olarak vakıf sayısı 5465, bu vakıflara bağlı
sivil toplum kuruluşu sayısı 1409’dur. Bunlar STÖ’ye gelir (ya da akar) sağlama amacıyla
açılmış kâr amaçlı çok çeşitli kuruluş olabilir. (Bkz. Kaynak 7.2.1.4.)
Bu bölümde sendika ve odaları bu ders kapsamında dışarda tutarak dernek ve vakıflar
hakkında bilgi vermek istiyoruz. Çünkü dernekler ve vakıflar sosyal alanlardır ve sosyal hizmet
alanlarında çalışanlar ve çalışacaklar için önemli sosyal hizmet ortamlarıdır. Sosyal
çalışmacılar ve sosyal yardımcılar sivil toplum örgütlerinde de çalışma ortamı ve olanağı
bulacaklardır.
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7.2.1.3. Dernekler
Sivil toplum örgütlerinden olan dernekler 5253 Sayılı Dernekler Yasası’na göre (2004)
kurulur ve çalışırlar. Yasanın 2. maddesinde dernek şöyle tanımlanmıştır:
“Madde 2- a) Dernek: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve
ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve
çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi
topluluklarını ifade eder.”
Dernek, gönüllü olarak bu işe karar vermiş kişilerin kazanç sağlama ve paylaşma amacı
olmadan, kamuca kabul görmüş bir amaca uygun olarak beyin ve maddi kaynaklarını bir araya
getirerek çalışacakları örgütlenmedir. Dernek bir tüzel kişiliktir. Yani hukuk karşısında örgüt
olarak bir kişilik kazanmışlardır. Fiili ehliyete sahip herkes dernek kurabilir, derneklere üye
olabilir.
Türkiye’de T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı verilerine göre 2015
yılında faal dernek sayısı 108.778’dir. Fesihleri gerçekleşmiş dernek sayısı 161,358’dir.
Böylece Türkiye’de bugüne değin 270.136 dernek kurulmuş olduğu görülmektedir. Ancak
bunların yarıdan fazlası fesholmuştur.
Varlığı süren derneklerde toplam üye sayısı 9.977.188’dir. Bunların %80.7’si erkek,
%19.3’ü kadındır. Görülüyor ki erkekler derneklerde daha çok sayıda görev almaktadırlar.
Toplam nüfusumuz içinde de erkeklerin %10.5’i ile kadınların %2.5’i derneklere üye
olmuşlardır. Türkiye ortalaması için bu düşük bir sayıdır.
(http://www.dernekler.gov.tr/tr/AnasayfaLinkler/dernek-uye-sayilarinin-turkiye-nufusu.aspx)
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Türkiye’de Faal Derneklerin İllere Göre Sayıları
Plaka Kodu İl adı

İl nüfusu

Kişi/Km2 Dernek Sayısı

01

Adana

2.165.595

156

2278

02

Adıyaman

597.835

85

661

03

Afyonkarahisar

706.371

49

1233

04

Ağrı

549.435

48

300

05

Amasya

321.913

57

429

06

Ankara

5.150.072

210

10316

07

Antalya

2.222.562

107

2812

08

Artvin

169.674

23

397

09

Aydın

1.041.979

133

1466

10

Balıkesir

1.189.057

83

1696

11

Bilecik

209.925

49

391

12

Bingöl

266.019

32

294

13

Bitlis

338.023

48

528

14

Bolu

284.789

34

586

15

Burdur

256.898

38

391

16

Bursa

2.787.539

267

4628

17

Çanakkale

511.790

52

925

18

Çankırı

183.550

25

449

19

Çorum

527.220

41

680

178

20

Denizli

978.700

84

1487

21

Diyarbakır

1.635.048

109

1160

22

Edirne

400.280

66

661

23

Elazığ

568.753

67

689

24

Erzincan

223.633

19

354

25

Erzurum

763.320

30

912

26

Eskişehir

812.320

59

1240

27

Gaziantep

1.889.466

277

1863

28

Giresun

429.984

63

706

29

Gümüşhane

146.353

23

263

30

Hakkâri

276.287

38

198

31

Hatay

1.519.836

261

1373

32

Isparta

418.780

51

842

33

Mersin

1.727.255

112

2018

34

İstanbul

14.377.018 2.767

21578

35

İzmir

4.113.072

342

6196

36

Kars

296.466

29

297

37

Kastamonu

368.907

28

554

38

Kayseri

1.322.376

78

1443

39

Kırklareli

343.723

55

536

179

40

Kırşehir

222.707

35

316

41

Kocaeli

1.722.795

477

3171

42

Konya

2.108.808

54

2755

43

Kütahya

571.554

48

1148

44

Malatya

769.544

65

1045

45

Manisa

1.367.905

104

1574

46

Kahramanmaraş 1.089.038

76

990

47

Mardin

788.996

90

582

48

Muğla

894.509

70

1210

49

Muş

411.216

51

368

50

Nevşehir

286.250

53

380

51

Niğde

343.898

47

393

52

Ordu

724.268

122

1064

53

Rize

329.779

84

706

54

Sakarya

932.706

193

1768

55

Samsun

1.269.989

140

2006

56

Siirt

318.366

58

235

57

Sinop

204.526

35

392

58

Sivas

623.116

22

834

59

Tekirdağ

906.732

144

1120

180

60

Tokat

597.920

60

645

61

Trabzon

766.782

164

1487

62

Tunceli

86.527

12

124

63

Şanlıurfa

1.845.667

98

1076

64

Uşak

349.459

65

613

65

Van

1.085.542

56

860

66

Yozgat

432.560

31

461

67

Zonguldak

598.796

181

1025

68

Aksaray

384.252

51

370

69

Bayburt

80.607

22

176

70

Karaman

240.362

27

333

71

Kırıkkale

271.092

60

506

72

Batman

557.593

120

408

73

Şırnak

488.966

68

221

74

Bartın

189.405

91

297

75

Ardahan

100.809

21

158

76

Iğdır

192.056

54

256

77

Yalova

226.514

267

502

78

Karabük

231.333

56

677

79

Kilis

128.781

90

229

181

80

Osmaniye

506.807

162

591

81

Düzce

355.549

139

865

TOPLAM

108.778

Kaynak: http://www.dernekler.gov.tr/tr/Anasayfalinkler/IllereGoreIstatistik.aspx
Listede görüldüğü üzere illere göre dernek sayıları illerin nüfus ortalamalarıyla doğru
orantılıdır. İllerin nüfusları arttıkça dernek sayıları artmaktadır. Türkiye’de en çok faal dernek
İstanbul’dadır. 21.578. Bunu 10.316 ile Ankara izlemektedir. İzmir ve Bursa arkadan
gelmektedir. En az dernek sayısına sahip ilimiz de Tunceli olup dernek sayısı 124’tür. Bunu
dernek sayısının artması yönünde Ardahan (158), Bayburt (176), Hakkâri (198) izlemektedir.
Bir milyon ve üstü nüfusa sahip 20 ilimizden dernek örgütlenmesinin en düşük olduğu
il 860 ve 990 ile Van ve Kahramanmaraş’tır. Bu da gösteriyor ki konu sadece nüfus ile bağlantılı
değil illerin ekonomik yapısı ve sosyal dokusuyla da ilgilidir.

7.2.1.4. Vakıflar
Sivil toplum örgütlerinden vakıflar, 5737 Sayılı Vakıflar Yasası’na (2008) göre kurulur
ve çalışırlar. Bu yasanın yanı sıra Türk Medeni Kanunu’nda da ilgili hükümler bulunmaktadır.
Vakıfların gerçek anlamı, belirli bir gelire ve akara sahip varlıklı bir kimsenin ya da
ailenin, bu akarının (sürekli gelen maddi gelirinin) kendi belirlediği bir hayır amacına göre
düzenli ve sürekli olarak kullanılması için kurduğu örgütlenmedir. Vakıflar toplum yararına
çalışmayı ilke edinir. Vakıfların kâr amaçları bulunmaz. Tersine sahip olduğu varlıkların
belirlenmiş bir hayır alanında kullanılmasını isterler. Ancak gerek dernekler gerek vakıflar bu
amaçlarına uygun hizmetlerin yapılabilmesi için gelirlerinin de işletilmesini, büyütülmesini -ki
hayır çalışmaları kesintisiz ve artarak yürütülebilsin- yapabilir, kâr amaçlı yatırımlara da
girebilirler. Ancak, yasaya göre bunu dernek ya da vakıf üzerinden değil, dernek ya da vakıflar
tarafından kurulan iktisadi işletmeler eliyle yapabilirler. Bu işletmeler kâr amacı güderler,
yalnız, burada sağlanacak kâr farklı bir alanda kullanılamaz; kişi ya da özel şirketlere
aktarılamaz. Dolayısıyla, vakıf ya da dernek iktisadi işletmelerine özel kişi ya da şirketler ortak
olamazlar. Bu önemlidir. Çünkü sağlanacak gelir sadece vakfın ya da derneğin yasal amaçları
doğrultusunda kullanılacaktır.
Vakıflar da dernekler gibi sivil toplum örgütleridir. Gerçekten de ortak amaçlar
doğrultusunda bir araya gelmiş bir ya da birkaç kişinin, bir ailenin gelirlerini vakfetme yoluyla
bir amaca yönlendirdikleri sivil örgütlerdir.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 101. maddesinde vakfın tanımı şöyle yapılmıştır:
"Gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle
oluşan tüzel kişiliğe sahip mal toplulukları"dır. Tanımda geçen iki nokta önemlidir: Bunlar (1)
özgülenecek bir malvarlığı ve (2) malvarlığının özgüleneceği amaçtır. Bunlar yasaya uygun
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olmalıdır. Vakfın amacı hukuka uygun, belirli, anlaşılabilir olmalı ve özellikle süreklilik arz
etmelidir.
Derneklerin İçişleri Bakanlığına bağlı Dernekler Şube Müdürlüklerine başvuruyla
kurulabilmesine karşılık, vakıflar noterde düzenleme şeklinde yapılacak bir resmî senetle
kurulur ancak yetkili asliye hukuk mahkemesine başvurularak tescili yapılmadan vakıf
kurulmuş olmaz. Yani dernek kurulması idari bir tasarruf iken vakıf kurmak yargı yoluyla
olmaktadır.
Vakıflar,


Mülhak vakıflar



Esnaf vakıfları



Cemaat vakıfları



Yeni vakıflar



Yabancı vakıflar

olarak farklı statülerde kurulmakta ve/ya varlıklarını sürdürmektedirler.
Türkiye’de Vakıf Sayıları
Vakıf Çeşitleri (31 12 2015 rakamları)

Sayı

Mülhak vakıflar

264

Esnaf vakıfları

1

Cemaat vakıfları

167

Yeni vakıflar

5012
Sosyal yardımlaşma
(SYDV)

ve

dayanışma

Çevre koruma vakıfları
Çok amaçlı vakıflar

vakıfları

999
21
3992

Sandık vakıfları

26

Personele yardım vakıfları

95
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Kamu
vakıfları
dışındakiler)

(SYDV

551

Vakıf üniversiteleri

71

Vergi muafiyeti olan vakıflar

263

Vakıflara bağlı kâr amaçlı kuruluş
sayısı

1409

Yabancı vakıflar

21

TOPLAM

5465
Kaynak: http://www.vgm.gov.tr/icerik.aspx?Id=192

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin (17 Şubat 1926) kabulünden önce, yani
Cumhuriyet’ten önce (1923), Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulmuş ve varlıklarını
sürdüren, yönetimleri vakfedenlerin soyundan gelen vakıflara mülhak vakıflar denmektedir.
Bunların sayıları sabit olup 264’tür.
Esnaf vakıfları, Vakıflar Yönetmeliği’nin (27 09 2008/27010) 3/e maddesine göre, 5737
sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle 2008 yılında yürürlükten kalkmış 2762 sayılı Vakıflar
Kanunu’nun 1935 yılında yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş ve esnafın seçtiği yönetim
kurulu tarafından yönetilen vakıfları anlatmaktadır. Bunların sayısı sadece 1’dir.
Cemaat vakıfları, Türkiye’de yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan Bulgar,
Ermeni, Gürcü, Kaldani, Maroni, Musevi, Rum ve Süryani cemaatleri üyeleri tarafından
kurulmuş vakıflardır (167).
Yeni vakıflar olarak tanımlanan vakıflar da 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin
yürürlüğe girmesiyle bu kanuna ve daha sonraki 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine
göre kurulan vakıflardır. Doğal olarak bunların sayıları diğerlerinden yüksektir: 5012.
Yeni vakıflar da bütün vakıflar gibi kâr amacı güdemezler. Ancak gerçekleştirecekleri
hayır işleri için gereken parayı kazanmak için Vakıflar Yasasına göre iktisadi işletme
kurabilirler. İktisadi işletmenin gelirleri vakıf amaçlarına harcanmalıdır.
Sayıları en düşük olan vakıflardan biri de yabancı vakıflardır. Yabancı vakıflar
yurtdışında kurulan, Türkiye'de şube ve temsilciliği olan vakıflardır. Bunlar dernekler Yasasına
göre dernek olarak kurulurlar, ancak Vakıflar yasası hükümlerine bağlıdır.

7.3. Değerlendirme
Görüldüğü gibi alt alta getirdiğinizde yönetim birçok çeşitli bölümlere ayrılmaktadır.
Bunlardan size ve konunuza en uygun olanını öğrenmek sizin işinizdir. Ancak farklı
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yönetimlerin yaşam bulduğu farklı örgütlenme biçimlerinin hepsini öğrenmek zorundasınız.
Sosyal hizmet okuyan öğrenciler kuşkusuz yukarıda geçen ticari şirket çeşitlerini öğrenmek
zorunda değildir. Özel bir merakınız varsa tabii ki öğreniniz, ancak özel bir merakınız yoksa
burada geçen ticari şirketlerin çeşitlerini ezberlemeye kalkmayınız; sınavlarda çıkmayacaktır.
Ancak bir olayı iyi kavramak için farklı çeşitlerin olduğunu da bilmek gerekmektedir. Bunlara
bir göz atmak, neler olduklarını aklınızda tutmak sizin yönetim olayını daha iyi kavramanızı
kolaylaştıracaktır. Doğrudan her boyutuyla öğrenmenize gerek olmayan çeşitler sadece bu
nedenle kitaba alınmıştır.
Bölümde ele aldığımız özel işletmelere gelince, gündelik yaşamda bunlar sık sık
karşımıza çıkmaktadır. Haberlerde duymaktayız. Bu nedenle bunlar hakkında da genel bir
bilginiz olması sadece bu ders açısından değil, genel kültürünüz açısından da yararınıza
olacaktır. Öğrenmeye çalışınız. Kaldı ki ilerde birçok özel işletmede görev alabilme şansına
sahipsiniz. Onları daha iyi tanıdıkça içlerinde verdiğiniz hizmetler bakımında da daha etkili ve
başarılı olabilirsiniz. İşletme yönetimleri kendine özgüdür. Kitaptan öğrendiklerinizi uygulama
fırsatı bulursanız beceri olarak da gelişmiş olursunuz.
Türkiye’de genel olarak dernek örgütlenmesi son yıllarda hızlı bir gelişme göstermesine
karşın nüfusa oranla hâlâ çok düşüktür. Vakıf sayıları da derneklerle kıyaslandığında daha az
olmaları doğal olsa da Türkiye ölçeğine göre düşüktür. Gelişmiş Batı ülkelerinde örgütlenmiş
nüfusun oranı % 50’lerin çok üstündedir. Türkiye’de % 12-13 oranı Türkiye’de yurttaşların
örgütsüz olduklarını göstermektedir. Meslek odalarına üye olma meslekler için zorunluk
olduğundan konumuz çerçevesinde tutarlı bir örnek olamayacaktır, ancak sendikalara
üyeliklerin de çok düşük olduğunu biliyoruz.
Derneklerde, vakıflarda (ve diğer sivil toplum örgütlerinde) örgütlenme insanı sadece
sosyal kılmaz; toplumda belirli bir statü sahibi yapar ve yaşamına anlam katar. Diğer insanî ve
sosyal ilişkilerini olumlu yönde etkiler, çalışma yaşamında da başarısını tetikler, yaşam
niteliğini arttırır. Bu nedenle yurttaş olarak toplumda farklı bir yer almak ve insanlara yardım
ettiği için doyum sağlamak ve yaşamını anlamlandırmak için sivil toplum örgütlerine katılmak,
kurmak, üye olmak her insanın benimsemesi gereken bir anlayış olduğunu düşünüyoruz. Sosyal
örgütlere üye olmak insanı birçok ruhsal ve sosyal rahatsızlıklardan da uzak tutacağı gibi
özgüvenini de geliştirir, arkadaş ve dost çevresini de genişletir. Özellikle sosyal hizmet
alanlarında çalışanlar, çalıştıkları işlerindeki başarılarının yükselmesini ve iş doyumlarının
artmasını istiyorlarsa sivil toplum örgütlerine girmeli ve yönetimlerinde rol almalıdırlar. Ayrıca
nitelikli ve iş üreten sivil toplum örgütlerinin sayısının yüksek olduğu bir toplumda ya da ülkede
demokrasinin daha bir pekişmiş olduğu da kabul edilmelidir.
Sadece sivil toplum örgütleri eliyle demokrasinin içselleştirilmesi değil, sivil toplum
örgütlerinin ve buralarda çalışanların sayılarının artması Türkiye’de sosyal hizmetlerin de
gelişmesi, sosyal hizmet alanında çalışan tüm mesleklerin de varlıklarının kabulü,
saygınlıklarının artması demektir. Sosyal çalışma ve diğer tamamlayıcı meslekleri sadece kamu
eliyle yaşayan meslekler olarak görmemek gerekir. Onlar güçlenmiş sivil toplum örgütleri
sayesinde, sivil toplum eliyle çok daha geniş bir alanda işlevsel ve topluma yararlı olabilirler.
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STÖ’lerin yönetimleri kamu yönetimleri ve işletme yönetimleri gibi katı kurallara bağlı
değildir. Hiyerarşileri katı değildir. Bu nedenle bu
yönetimler bilgiden, kariyerden ve memurlukta
çok önemli olan liyakattan (yetkinlik) çok
beceriye dayalı yönetimlerdir. Beceri de
deneyime dayalıdır. STÖ’lerde gönüllü ya da
ücretli çalışarak deneyim kazanan ve geliştirenler
becerilerini geliştirmiş olacaklardır. Becerikli bir
STÖ çalışanının da sosyal destekler sağlamada
önemli bir alan olan sivil toplum alanında çok iş
başaracağı açıktır.
Bu açıdan sosyal hizmet alanlarında çalışan ve çalışacak olan tüm sosyal meslekler
sadece sosyal sorunlara daha iyi uzanabilmek için değil, kendilerine yeni iş alanları açılabilmesi
için de Türkiye’nin her tarafında sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi ve sayılarının artması
için gerekenleri yapmalıdır. Bu da hepsi için mesleki bir çalışmadır.
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Uygulama Soruları
1)

Günümüzde yönetim çeşitleri nelerdir?

2)

Yönetim hangi boyutlarda çeşitlerine ayrılabilir?

3)

Kamu yönetimi kaça ayrılır?

4)

Özel girişim örgütlenmelerinin çeşitleri nelerdir?

5)

Sivil toplum örgütleri nelerdir? Türkiye’de kaç tanedir?

6)

Sivil toplum kuruluşları nelerdir? Türkiye’de kaç tanedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kitabın altıncı bölümünde insanlık tarihi boyunca yaşanmış örgütlenme ve yönetim
çeşitlerini, bu bölümde de Türkiye ağırlıklı olarak günümüzdeki yönetim çeşitlerini öğrendik.
Özellikle kamu, özel ve sivil boyutlu örgütlenmeleri ve yönetim çeşitlerini ele aldık. Bunları
kısa başlıklar hâlinde tanıyarak iki sivil toplum örgütü olan dernekler ve vakıfların kuruluşları
ve yapılanmalarını öğrendik. Çünkü dernekler ve vakıflar sosyal çalışmanın ve aynı alanda
görev üstlenen tüm mesleklerin giderek önemi daha da artan çalışma alanlarıdır.
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Bölüm Soruları
1)
Günümüzde yönetim olarak en büyük ve en üstte bulunan yönetim örgütlenmesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kamu yönetimi

b)

Özel girişim örgütlenmeleri

c)

Sivil toplum örgütleri

d)

Dernekler

2)

İşletme kavramı altında yer alan işletmeleri yapılarına göre kaça ayırabiliriz?

a)

Üçe: Tek kişi işletmeleri, şirketler, kooperatifler

b)

İkiye: Kooperatifler, sendikalar

c)

Dörde: Kolektif, komandit, anonim, limited şirketler

d)

Dörde: Özel, kamu, iktisadi, kooperatif

3)

Kitapta belirtildiği üzere kamu yönetimi kaça ayrılır?

a)

İkiye ayrılır.

b)

Üçe ayrılır.

c)

Dörde ayrılır.

d)

Beşe ayrılır.

4)

İşletmeler üretim çeşitlerine göre kaça ayrılır?

a)

Sınırlı üretim ve toplu üretim

b)

Mal üreten işletmeler, hizmet üreten işletmeler

c)

Pazarlama şirketleri ve satıcı işletmeler

d)

Sadece mal üretimi
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5)
İşletme çeşitlerini sayarken genelde unutulan ve hariç tutulan işletme çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Firmalar

b)

Kooperatifler

c)

Holdingler

d)

İktisadi işletmeler

6)

Kitabınızdaki tasarıma göre sivil toplum örgütleri kaça ayrılmaktadır?

a)

İkiye

b)

Üçe

c)

Dörde

d)

Beşe

7)
Bir üretici ya da tüketici grubun ekonomik çıkarlarını birlikte çalışma, ortak
karar alma ilkelerine uygun olarak gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler,
köyler, dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli kuruluşlar
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Çok ortaklı şirket

b)

Kooperatif

c)

Şahıs şirketleri

d)

Vakıf

8)

İktisadi işletmeler hangi koşullarda kurulur?

a)

Adi şirket kategorisinde

b)

İktisadi kazanç sağlamak isteyen kişiler tarafından

c)

Sivil toplum örgütleri tarafından

d)

Tasarruf yapmak isteyen şirketler tarafından
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9)
Sivil toplum kuruluşlarını sivil toplum örgütlerinden ayıran temel özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
olmalarıdır.

Sivil toplum kuruluşlarının sivil toplum örgütlerine bağlı birer hizmet kuruluşu

b)

Aralarında bir fark yoktur.

c)

Sivil toplum kuruluşları daha büyüktür.

d)

Sivil toplum örgütleri sivil toplum kuruluşlarına bağlıdır.

10)

Dernekler ile vakıfların kuruluş farkları aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Dernekler noter tasdikiyle kurulurlar.

b)

İkisi de idari birimler tarafından kurulurlar.

c)

Dernekler mahkeme kararıyla kurulurlar.

d)

Vakıflar mahkeme kararıyla kurulurlar.

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)a, 4)b, 5)d, 6)d, 7)b, 8)c, 9)a, 10)d
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8. YÖNETİM ÇEŞİTLERİ III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yönetime farklı bakış açısıyla bakmayı öğreneceğiz. Sonrasında somut ne
demektir, somut (nicel) yönetim ne demektir, örgüt yönetimi, kurum yönetimi, kuruluş
yönetimi, askeri yönetim, sivil toplum örgütleri (STÖ) yönetimleri, sivil toplum kuruluşları
(STK) yönetimleri hakkında bilgi edineceğiz. Son olarak parti yönetimi, ticaret yönetimi,
işletme yönetimi, depo yönetimi, stok yönetimi, envanter yönetimi, makine ve ekipman
yönetimi, üretim yönetimi, hakediş yönetimi, kurumsal ilişki yönetimi, insan kaynakları
yönetimi, teknik hizmetler yönetimi, sosyal işler yönetimi, aile yönetimi, farklı alanlarda somut
işler yönetimleri hakkında bilgiler edineceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yönetime farklı gözle bakmak ne demektir?

2)

Görülür yönetimler ile algısal yönetimler ne demektir? Aralarında ne gibi farklar

3)

Somut yönetim çeşitlerinden en az on tanesini sayabilir misiniz?

4)

Somut yönetim çeşitleri arasındaki farkları düşününüz.

vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yönetimin farklı gözle
görülüp algılanması

Yönetim konusunda farklı
algı yaratmak.

Kitaptaki ilgili bölümleri
okuyarak ve internette ilgili
kavramları bulup farklı
tanımları anlamaya
çalışarak. Algı antrenmanları
yaparak.

Somut yönetimlerin
diğerlerine göre özellikleri

Somut ve soyut yönetimler
arasındaki farkların ayırdına
varabilmek.

Kitaptaki ilgili bölümleri
okuyarak ve internette ilgili
kavramları bulup farklı
tanımları anlamaya
çalışarak. Algı antrenmanları
yaparak.

Somut yönetim çeşitleri

Her gün duyduğumuz
örgütsel yönetimleri ayrı
ayrı tanımak ve
özellikleriyle bilmek.

Kitaptaki ilgili bölümleri
okuyarak ve internette ilgili
kavramları bulup farklı
tanımları anlamaya
çalışarak.
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Anahtar Kavramlar
•

Algı

•

Bakış açısı

•

Somut yönetim

•

Kolektif yönetim

•

Nicel yönetim

•

Somut/nicel/kolektif yönetim örnekleri
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Giriş
Sevgili öğrenciler! Bu bölümde yönetime bakış açınız oldukça genişleyecek. Bu ifade
sizin için adeta bir müjdedir. Çünkü bu bölümü okuduktan sonra yönetim olgusuna her gün
duyup kullandığınız çerçevede bakmamaya başlayacaksınız. Algınız ve bakış açınız
genişleyecek. Yönetime daha geniş bir açıdan bakmaya başlayacaksınız. Böylece yönetim
algınızda da ciddi değişmeler olacak. Bu sizin algı ve bilgi olarak gelişmeniz demektir. Haydi
bakalım!
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8.1. Yönetime Farklı Bakış Açısıyla Bakmak
Yönetim de sözlükteki birçok kavram gibi tek ve sınırlı bir anlama sahip değildir.
“Kavram” kuru bir “sözcük” değildir. Ondan fazla bir şeydir. Kavram demek dar ve sınırlı bir
anlamı olan “sözcüğün” bilinen anlamına, enine boyuna, yani derinlemesine ve genişlemesine
yeni boyutlar katılmasıyla oluşur. Sözcük anlam bakımından derinleşir, boyutlanır ve kavram
olur.
Yönetim de gündelik kullanımda sadece bir sözcüktür. Bir kuruluşun yönetimi,
bakanlığın yönetimi, futbol takımının yönetimi olarak bir sözcüktür; bir de kullanıldığı üretim
alanına göre (mal üretimi, hizmet üretimi, sanat üretimi ve spor) terimleşir; terim olur. Yani
yerine göre, bir spor terimi olur, yerine göre sanat, yerine göre siyaset, ticaret ve yerine göre
sosyal çalışma terimleri arasında yerini alır. Herhangi bir uygulamada ve mesleki
uygulamalarda yönetim sözcüğü de önce genel anlamıyla yer alır, giderek mesleğin yapısı ile
bütünleşir, meslekle ilgili işevuruk (operasyonel) bir anlam çerçevesine sahip olur ve böylece
hem genel, hem işevuruk anlamıyla, terimleşir.
Yönetim kavramının yönetimin yürütüldüğü herhangi bir meslekte/branşta ve meslek
dışı uygulama alanlarında anlamlanan genel tanımını öğrenmek ve anlamak yeterli olmaz.
Çünkü yönetimin farklı boyutlarda anlamları da vardır ve onları da tam anlamıyla kavramak
gerekir. Yönetimin genişliğini ve derinliğini sınırsızca anlayabilmek bu kavramın anlamını
kuru ve sınırlı bir çerçevede öğrenmiş olmakla sınırlı kalmaz, o alan ya da meslek ile ilgili özel
tanımların da daha derinlemesi ve genişlemesine, daha uygulama ağırlıklı ve birbirlerinden
farklarıyla daha kolay kavranabilmesini de sağlar.
Yönetim kavramını genel ve özel her boyutuyla kavrayabilmek de yönetim kavramıyla
rahatça oynayabilmeyi, onu uygulama ile rahatça bütünleştirebilmesini sağlar. Uygulamaya
kolayca aktarılabilmesini sağlar. Sadece kullanılan kavramı değil zihnimizi de daha iyi
kullanabilme olanağı sağlar. Bu nedenle bu ve bir sonraki bölüm için yönetimin somut ve soyut
boyutlarını ve tanımlarını ele alacağız.

8.2. Somut Ne Demektir?
Somut, elle tutulabilir, gözle görülebilir olan şeyler için kullanılan bir kavramdır.
Eskiler buna müşahhas derlerdi. Müşahhas Arapçadır. Teşhis edilmiş, şahıslaştırılmış
anlamında şahıs sözcüğünden çıkar. Yani somut, gözle görülür bir kişi… Bundan fiil üretilir.
Teşhis etmek. Müşahhas teşhis edilen demektir. Gözlem karşılığı olarak kullanılan müşahede
de bilirsiniz, gözüyle görmek, tanık olmak anlamındadır. Somutun İngilizcesi, Türkçe bilimsel
çevrelerde de kullanılan concrete’dir. Türkçe bilimsel çevrelerde konkret olarak kullanılır.
Yoğun biçimde iç içe geçmiş, balta girmez ağaç dalları ortamı için kullanılan Latince bir kökten
gelir. Ormana giden insanlar sıkı bir kütle oluşturmuş, birbirine geçmiş bu dalları görürler,
ellerler, üzerine ne yönde istiyorlarsa çalışma yaparlar. Bu somuttur. Tüm maddi şeyler
somuttur.
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8.3. Somut (Nicel) Yönetim Ne Demektir?
Yönetimi temelde iki özelliğine göre ikiye ayırmada kavram sıkıntısı yaşadığımı
söylemeliyim. Çünkü burada ele alacağımız iki farklı yönetim bakışı bir yandan somut ve soyut
olarak ayrılabilirken, zaman zaman bu yeterli olmamakta, nicel ve nitel yönetimler olarak da
ayırabilmekteyiz. Somut yönetim dediğimiz zaman en az birkaç kişi tarafından gerçekleştirilen,
masa, sandalye, dolap, telefon, faks, bilgisayar, internet vb. gibi fizik ortam(lar)ı ya da koşulları
olan, somut bir üretime dayalı yönetimler kastedilmektedir.
Soyut yönetim dediğimiz zaman da bunun tersini anlamalıyız. Maddi bir ortam
gerektirmeyen, kişinin kendisiyle ilgili, kendi düşüncesinde gerçekleştirmeye çalışacağı bir
yönetimi anlamaya çalışmalıyız. Gözle görülmeyen, elle tutulmayan bir konuda yapıldığı ya da
yapılması düşünülen yönetim anlaşılmalıdır. Kişinin kendisini yönetebilmesidir. Bunun için ne
bir başkasına, ne bir takıma ne araç gerece gerek vardır. Planlama zihindedir, uygulama kişinin
kendi iradesinde ve elindedir.
Nicel yönetim dendiğinde de anlamamız gereken sayılabilir özneler (insanlar)
tarafından sayılabilir araçlarla, sayılabilir bir hedef kitleye yönelik yapılan yönetim
çalışmalarıdır. Nitel yönetim de kişinin kendisinin ya da insanların düşünsel boyutta, kendi
düşüncelerini değiştirmek, duygularını denetlemek için yaptıkları, yapmaları gereken yönetim
çalışmalarıdır. Yani, sayılamayan, sadece düşüncede olan konularda yapılması istenen,
yapıldığı ya da yapılacağı düşünülen yönetim kastedilmektedir. Kısa bir açıklama: Nicel
yönetim yönetilen birimin ölçüsünü ya da ölçeğini ilgilendiren bir kavram, nitel yönetim ise
yönetilen birimin ölçüsünü ya da ölçeğini değil niteliğini ilgilendiren bir kavramdır. (Nicelik
sayılabilen, nitelik sayılamayan durum ve değerleri anlatır.) Bu konuya ayrıntılı olarak bir
sonraki bölümlerde gireceğiz.
İki farklı yönetimi ayırmak için zaman zaman bu da tam anlatılmak istenene
yetmemekte, bir başka boyutta kolektif ve bireysel yönetimler (yani, birkaç kişinin
birlikteliğiyle gerçekleşebilen yönetimler) ayrımı anlatılmak isteneni belki daha farklı boyutta
belki daha güzel ifade edebilmektedir. Çünkü bu bakışla kolektif yönetim, üst ve alt yönetim
kadroları olarak bir yönetici takım tarafından gerçekleştirilen bir yönetimdir. Bir örgütün,
kurumun, kuruluşun, işletmenin, şirketin yönetimidir. Bireysel yönetim ise, yukarıda dediğimiz
gibi, bireyin kendisini (a) geliştirmek için, (b) değiştirme arzusuyla, (c) topluma ya da sosyal
çevresine uygum sağlayabilmek için ya da (d) sorunlarından kurtulabileceği düşüncesiyle
belirli konularda kendisinde yapacağı değişme ve yenileşme umutlarıyla yaptığı bir dizi
düşünsel ve eylemsel etkinliklerdir ve sadece kendisi için yapıyordur.
Bu iki farklı yönetim boyutunu açıklamak için, belki başka kavramlar kullanarak nesnel
(objektif) ve öznel (sübjektif) yönetim de denebilir. Bilindiği gibi, nesnel bireyin kişisel
görüşleri dışında kalan demektir; somut nesnelerle ilgili demektir. Yönetim sürecinde
kullanılabilecek insandan telefona kadar her şey nesneldir. Öznel de çevredeki somut nesnelere
göre değil de kişinin düşünce ve duygularına dayanan, yani özüyle ilgili olan demektir. Yalın
bir deyişle, nesne çevremizdeki maddi olan her şeydir, özne biziz; duygularımızla,
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düşüncelerimizle, özümüzle özneliz! Yani farklıyız, değişebiliriz, yanlış ya da doğru
düşünebiliriz. Normal insan olarak nesne de değiliz nesnel de değiliz!
Bu anlamsal kökenden çıkarak nesnel yönetim dendiğinde "tarafsız yönetim”, öznel
yönetim dendiğinde de "taraflı yönetim" anlaşılır. Örneğin, bir futbol maçında, somut koşullara
dayalı olarak yazıya geçirilmiş kurallara uygun verilen penaltı kararını vermek hakem için
nesnel yönetimdir. Tanımlanmış kurallara göre değil, tanımlanmış net olayı zorlayarak hakemin
kişisel eğilimlerine göre penaltı kararı verilirse bu, taraflı, öznel yönetimdir.
Bir başka boyutta olayı açıklarsak, somut yönetim uygulamalı yönetimdir, soyut
yönetim kuramsal geliştirilmiş yönetimdir.
Somut ya da kolektif ya da nesnel yönetim dediğimiz zaman,
a)
gelmelidir.

Gözle görülür, elle tutulur bir yerde, kurumda, kuruluşta yapılan yönetim akla

b)
İnsanlarla yapılan yönetimler akla gelmelidir. Nesnel olup da içinde üç beş
kişiden milyonlara kadar belirli sayılarda insan ögesi olmayan yönetim olmaz.
c)
Dışarda (kişilerin içsel dünyaları dışında) bir yönetim kastedilmektedir. Somut
yönetimde inanların duygu ve düşünceleri değil, örgütün, şirketin, işletmenin hedeflerine uygun
bir yönetim yapılır.
Somut yönetimler tarihin ilk çağlarından bugüne toplumda her görünür kurumlaşmada,
birliktelikte ve alanda yapılan, yapılması planlanan yönetimlerdir. Bu tür yönetim için en az
birkaç kişi (diyelim ki en az üç) gereklidir. Mutlaka yönetim sürecinde kullanılacak araçlar
gereklidir. Yerine göre masa, sandalye, olmadı, bunlara benzer maddi gereçler, telefon, faks
gibi iletişim araçları, gerçek (basılı) ya da sanal yayın araçları (dergiler, broşürler, duyurular
vb.), bunlar için de kâğıt, kalem, bilgisayar, ekran vb. gerekecektir. Bunlar somut gereçlerdir
ve bu somut gereçlerin kullanımıyla yapılan yönetim de somut yönetimdir. Bu tür yönetimin
süreçleri görülür, genellikle sonuçları da sayılır. Somut yönetimde, şu nüfusu, şu grubu
yönetiyorum, şu kadar kişi sertifika aldı, şu kadar kişi maça gitti, sınıfı geçti vb. gibi sonuçlar
ortaya çıkacaktır.
Kolektif yönetimler ile bireysel yönetimler arasında ortada bir yerde kalan yönetimler
de vardır. Örneğin bireyin duygularına, düşüncelerine dışardan bir takım tarafından müdahaleyi
hedefleyen yönetim modelleri de vardır. Onları da bireysel yönetimleriyle birlikte bir sonraki
bölümde ele alacağız.
Somut (ya da nicel) yönetimlerin hangi alanlarda olduğu ve neler olduğu konusunda
aşağıdaki ara başlıkları okudukça öğrenecek ve olayı okumalarınız sürdüğü sürece daha fazla
ve daha yakından tanımaya ve kavramaya başlayacaksınız.

200

8.3.1. Örgüt Yönetimi
Örgüt yönetimi somut yönetimlerin en başında gelir. Örgüt genel bir kavram olmasına
karşın, hukuksal bakımdan, bir amaca uygun olarak birkaç kişinin bir araya gelmesi ve
çalışmaya başlamasıyla ortaya çıkan her farklı modeldeki “örgütsel birliktelik” bir örgüttür.
(Bakanlık, dernek, oda, kooperatif vb.) Belli bir amaç için bir araya gelmiş ve karar vermiş her
türlü insan grubu, belirli bir şirket, kooperatif, dernek vb. kurmamış olsalar da örgütlenmenin
ilk adımını atmış olurlar; bir örgütün çekirdeğini oluştururlar.
Örgüt, belirli (sınırlanmış) insan gereksinimlerinin karşılanması için önceden
belirlenmiş amaçlara uygun olarak belirli işlerin düzenli sıralarla yapılması için insan, kaynak,
kural, koşul, anlayış, inanç, etik gibi somut ve soyut değerlerin anlamlı bütünlüğüdür.
Bu tanım genel bir tanım olarak düşünüldü ve yapıldı. Daha sınırlı örgüt tanımları
yapılabilir. Ancak bunların hepsi, sonuçta, bir amaca uygun işlerin yapılması için bir araya
gelen maddi ve manevi belirli değerlerin anlamlı bütünlüğü sonucuna varacaktır.
Örgüt özelliklerine bakacak olursak, örgütler mutlaka;
-

İşlevseldir.

-

Sistem oluşturur.

-

Para karşılığında veya gönüllü yapılabilir.

-

Örgütte değişen ya da uzun süreli bir baş olur. Buna yönetici denir.

Yönetici önder olmak zorunda değildir. Sistemi amaca uygun olarak işleten insandır
yönetici.
Bu bilgilerin ışığında örgüt yönetimi, adı hangisi olursa olsun, bir örgütün, elindeki
kaynakları verimlice (rantabl) kullanılarak, önceden belirlenmiş amaca uygun olarak düzenli
bir süreç içinde gerekli işlerin yapılmasını sağlayacak işlem ve eylemlerin karar alma süreçleri
içinde yapılmasıdır.
Karar alma süreçleri olmadan yapılan yönetim, yönetimi de örgütü de kargaşaya
götürür. Karar alma süreçleri yöneticinin sorumluluğu alarak tek başına aldığı kararlarla ya da
bir takımla toplantılar yaparak alınan ortak kararlarla işler. Yönetim iletişim, işbirliği ve
eşgüdüm ile yürür. İletişim kişiler arasında da kurumlar arasında da olabilir. İşbirliği ile
eşgüdümün arasında fark vardır. İşbirliği, yönetimde görev alan en az iki ve daha çok kişinin
işin sağlıklı yürümesi için aralarında gerçekleştirdikleri uyumlu birlikteliktir. Eşgüdüm, kişiler
arasında olmaz. Eşgüdüm, aynı amaca yönelik işlerde örgütler (kurumlar, kuruluşlar…)
arasındaki uyumlu işbirliğidir.
Yönetim olmadan örgüt işlemez, çalışmaz, var olamaz. Yönetim olmadan örgüt
işlevsizdir. Zaten, örgüt kurulduğuna göre bir amaç belirlenmiştir. Amaca uygun örgütlenme
süreci de bir yönetim gerektirdiğine göre örgütlenmenin başlamasıyla yönetim de başlamıştır.
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Dolayısıyla örgüt yönetimi farklı bir boyutta da olsa örgütün kurulma iradesinin belirmesiyle
başlar, örgütün dağılmasına kadar sürer. Yönetim, en az birkaç ve örgütün büyüklüğüne,
hacmine ve amaçlanan işlerin büyüklüğüne göre artarak giden daha çok sayıda yönetim
kadrosunun görev alması ve görevini yapması ile olanaklı olur.
Örgütsel yönetim dendiğinde örgütle ilgili yönetim anlaşılmalıdır. Ancak, genel olarak
örgüt yönetimi ve örgütsel yönetim aynı anlamlarda kullanılmaktadır.
Örgüt genel bir kavramdır. Aklınıza gelebilen, birbirinden farklı her türlü örgütlenme,
hedeflerine yönelik olarak ve yasaların belirlediği biçimde adlandırılsalar da tamamı bir
örgüttür. Yapılanmaları, kamusal, yerel, özel ve sivil boyutlarda olabilir. Amaçları, kamusal,
mal üretimi, hizmet üretimi, ticari ya da başka olabilir; kurumlar, kuruluşlar, hayır kurumları
ve kuruluşları, dernekler, vakıflar, eğitim kurumları ve kuruluşları, sağlık kuruluşları, siyasi
baskı grupları, her türlü şirket/ler, ortaklıklar (mülkiyet temelli ya da değil), holdingler,
karteller, dinsel mezhepler, tarikatlar, kamusal her türlü örgütlenme birer örgüttürler ve;
a)

Yapılarına,

b)

Büyüklüklerine,

c)

İşlevlerine,

d)

Özelliklerine,

e)

Amaçlarına,

f)

Hedeflerine,

g)

Hiyerarşik yapılanmalarına,

h)

İş ve üretim kapasitelerine,

i)

Yöneten ve çalışanlarının kapasite ve niteliklerine göre

her birinin kendilerine özgü yönetim biçimleri vardır.

8.3.2. Kurum Yönetimi
Kurum yönetimine kurumsal yönetim de denir. Bir kurumun yönetiminin ne olduğunu
anlamak için öncelikle kurumun ne olduğunu anlamak gerekiyor. Bunun için lütfen 4. bölümde
4.4. numaralı alt başlığı tekrar okuyunuz. Kurum kuruluştan çok farklı, ondan daha büyük,
kapsama alanı daha geniş bir örgütlenmedir. Genel anlamda ikisi de hizmet kurumudur, ancak
kurumda kuruluşa göre bürokratik işlem yoğunluğu daha yüksektir. Hizmeti bürokratik
işlemlerle, yönergelerle, yönlendirmelerle sınırlıdır. Kişinin beklediği, ulaşmak istediği son
aşama hizmetin yolunu açan bir bürokratik işlem olabilir bu. Örneğin, Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğüne, Valiliğe, Kaymakamlığa… gider ve koruyucu aile olmak isteğinizi dilekçeyle
belirtirsiniz. Farklı boyutlarda, birimlerde işlemler sürer. Sizle görüşmeler yaparlar.
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Yönlendirirler. Bir yerlere resmi yazılar yazılır. Bu – bürokratik – işlemler bittikten sonra bir
“kuruluşa” giderek bakmak istediğiniz çocuğu alırsınız, ya da size verirler. Çünkü son aşamada
ulaşmak istediğiniz hedef budur.
Kurumlarda ilişkiler daha bürokratik, daha hiyerarşik ve “soğuk”tur. Soğuk sözcüğü ile
mesafeli ilişkileri kastediyoruz. Yönetimi böyle olmalıdır. Kurum ortamı ve bürokrasi çok
yakın ilişkileri kaldırmaz. Hatta özel yaşamlarında en yakın arkadaşların, hatta aynı kurumda
çalışan evli çiftlerin bile birbirlerine sizli cümlelerle ve bay ve bayan olarak seslenmeleri
uygundur. Bu beklenir.
Kurum yönetiminin kapsamı daha geniştir, daha karmaşıktır. Kurum yönetimi hizmet
odaklı olmaktan çok hiyerarşi odaklıdır.

8.3.3. Kuruluş Yönetimi
Bir önceki başlık altında belirttiğimiz gibi genel anlamda kurum da kuruluş da hizmet
sunar, ancak kuruluşun sunduğu hizmet son aşama hizmetidir. Yani, yurttaşa, bireye, kişiye,
sorun sahibine, gereksinim sahibine, başvurana vb. gereksinimiyle ilgili son aşama hizmetinin
verildiği yerdir. Evlatlık almak istediğiniz çocuk için başvuru makamları genellikle
kurumlardır. Oralarda bürokratik işlemler yapılır. Gündelik deyişle, kapı kapı dolaşılır,
dilekçeler verilir, görüşmeler yapılır, bu arada yazı trafiği yürür. O yazılarla işi bitirmek için
gidilen yer kuruluştur. Bu nedenle, son aşama işin yapıldığı yerdir diyoruz. Örneğin, çocuk
alınan yuva, gönüllü hizmetler verilen huzurevi, çocuk bırakılan kreş, halk eğitim merkezi,
toplum merkezi, danışma merkezi vb. birer kuruluşturlar.
Kuruluşlarda çok fazla bürokrasi olmaz. Çok fazla hiyerarşi olmaz. Hiyerarşi tek ya da
iki katlı olabilir. Bir müdür olur, yardımcısı olur. Kuruluşun büyüklüğüne göre yeterli sayıda
meslek elemanı olur; hizmet elemanı olur. Somut, işle ilgili hizmet olur. Bu nedenle kuruluşlar
“son aşama hizmet merkezi”dir diyoruz. Oralarda yazıdan çok iş üretilir.
Bunun için kuruluşların yönetimi nicel ve nitel bakımdan kurumlara göre çok farklıdır.
Kuruluşlarda yönetici çalışan ilişkileri ve çalışanlar arası ilişkiler kurum ilişkilerine göre daha
yakın ve “sıcak” olabilir. (Kuşkusuz bununla laubali ilişkilerin olabileceğini söylemek
istemiyoruz.) Çünkü kuruluşlarda insana dokunan işler yapılır. Özellikle sosyal hizmet
kuruluşlarını kastediyoruz. Çünkü çalışanlar arasındaki insan sıcaklığı kurumda yaşayanlara,
başvuranlara ve kuruluştan hizmet alanlara yansıyacaktır.
Kuruluş yönetiminin kapsamı kurum yönetimiyle karşılaştırırsak daha dardır ve o kadar
karmaşık değil, daha yalındır. Kuruluş yönetimi daha hizmet odaklıdır, hiyerarşi odaklı
değildir.
Kuruluş yönetimleri sosyal sektörlere göre farklılıklar gösterir. Örneğin sağlık
kuruluşları yönetimi (hastaneler…), eğitim kuruluşları yönetimi (okullar…), adalet kuruluşları
yönetimi (cezaevleri, tutukevleri…), çalışma ve sosyal güvenlik kuruluşları yönetimi (SGK, iş
büroları, sendikalar…), sanat kuruluşları, spor kuruluşları kendilerine özgü farklılıklar
taşıyacaktır. Çünkü;
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-

Çalışma alanları,

-

Hedef kitleleri,

-

Hedef kitlelerinin sosyoekonomik yapıları ve özellikleri,

-

Hedef kitlelerinin kuruluşlardan beklentileri,

-

Kuruluşların kazandırdıkları

birbirlerinden farklıdır. Bu farklara uygun bir yönetim sistemini oluşturmak gerekir.

8.3.4. Askeri Yönetim
Askeri yönetim aslında ordu birliklerinin, askeri birliklerin yönetimidir. Ancak tarihin
belirli toplumsal ve siyasal dönemlerinde bir ülkenin başında olan sivil yönetimlere de siviller
tarafından benzetme yapılarak askeri yönetim dendiği olmuştur. Bunun için;
a)
Eski bir komutan ülke yönetiminin başına geçmiştir, askerlik kültürüne bağlı
olarak katı, despot, aşırı kuralcı bir yönetim sergilemektedir.
b)
Askerlikle ilgisi yoktur, ancak, daha çok tek başlı olan yönetim baştaki kişinin
otoriter kişiliğine bağlı olarak katı kuralcı ve aynı zamanda buyurgan ve baskıcı bir yönetim
sergilenmektedir. Otokratik (Bkz. 6.8.3.) ve hegemonik (Bkz. 6.8.2.) yönetimler bu çerçeveye
girer. Ancak bu yönetim biçimi de otoriteryan olmasına karşın doğrudan askeri yönetim
denemez.
c)
Ya da gerçekten askeri birlikler ülke yönetimine el koymuşlardır ve sivil
toplumu askerler yönetmektedir. Buna da yönetim çeşitleri içinde cunta, darbe yönetimi (Bkz.
6.8.5.5.) ya da stratokrasi (Bkz. 6.8.5.7.) adları verilir.
Bu başlığın konusu bu anlamlardaki askeri yönetim değildir. Çünkü bunlar yönetim
biçimlerinin tanıtıldığı 6. bölümde anlatılmıştır. Bu başlık altındaki askeri yönetim gerçekten
ordu birliklerinin yönetimidir. Gerçek ve doğru anlamıyla askeri yönetimdir.
Askeri yönetim askeri birliklerin askeri kurallara göre yönetildiği bir yönetimdir.
Bundan başka türlü askeri yönetim zaten olamaz. Sivil yönetimde de kurallar vardır. Ancak
askeri yönetimin kuralları gerektiğinde insan değerlerinin önüne geçer; geçmelidir. Halk
arasında katı diye, emir demiri keser diye tabir edilen yönetim aslında kuralların egemen olduğu
bir yönetimdir. Ancak bu kurallar askerin, askeri birliklerde çalışanların insan değerlerini aşağı
çekme amacıyla yapılmaz. Bu işin özelliği o olduğu için yapılır. Gereğinde söylenmesi
kaçınılmaz olan, Atatürk’ün Çanakkale muharebeleri sırasında 57. Alay’a verdiği, ünlü, “Ben
size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!” emri askeri yönetimde hiyerarşideki ve kurallardaki
katılığın ne derece önemli olduğunun ve olması gerektiğinin belgesidir.
Askeri yönetimde hiyerarşik yapı da oldukça katıdır; öyle olmalıdır. Buna bir başka
deyişle emir komuta zinciri denir. Emir komuta zinciri askeri yönetimdeki hiyerarşiyi belirler.
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Askeri birliklerde çalışanlar (sivil memurlar dışında) belirli rütbeler taşırlar ve askeri hiyerarşi
bu rütbelere göre düzenlenir. Ast üste selam vermek zorundadır. Bu, herhangi bir selam
değildir; özelliğinden dolayı buna asker selamı denir. Saygı ve sevgi anlamı da taşısa bu
çerçevede değil, zorunlu olduğu için verilir. Askerlik kendine özgü katı bir hiyerarşik yapı
içinde yürütüldüğü için ve sivil toplumda kendi değer ve kurallarıyla varlığını sürdürmek
zorunda olduğu için içedönük, dışarıya kapalı bir yapısı vardır. Çünkü askeri yönetim kendi
içinde sürdürdüğü kurallarla kendisini adeta dış dünyadan soyutlamış konumdadır. Sivil kamu
yönetiminde de otorite ve yönetim hiyerarşisi mutlaka vardır, ancak orada bürokratik
hiyerarşinin yönetim hiyerarşisinden daha önde ve önemde olduğunu söyleyebiliriz. Oysa
askeri yönetimde emir ve komuta bağlamındaki hiyerarşi askeri bürokratik hiyerarşinin de
önündedir.

8.3.5. Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) Yönetimleri
Sivil toplum, sözcük olarak anlamak istediğimiz zaman göreceğimiz gibi, sadece askeri
toplumun tersi değil, kamu örgütlenmesinin, kamu kurumlarının ve kamu otoritesinin dışında
kalan bir toplumu da anlatmaktadır. Bu nedenle sivil toplum yönetimleri dediğimiz zaman asker
ve sivil kamu otoritesinin dışında kalan – sivil - toplumun kamu otoritesi tarafından yönetimi
de akla gelirse yanlış olmaz. Çünkü sivil toplumun yönetimini kamu yönetimi aracılığıyla
egemen siyaset yapar ve demokratik ülkeler için bu doğrudur. Oysa bu başlık altında anlatılmak
istenen sivil toplumun sivil güçler tarafından yönetilmesidir. Anlaşılmak istenen, sivil toplum
içinde, sivil toplumun girişimiyle (inisiyatifiyle) oluşturulan asker ve sivil kamu hiyerarşisinin
dışında kalan örgütlenmeler ve yönetimleridir. O zaman bunun daha net anlaşılabilmesi için
buna sivil toplum yönetimi yerine sivil toplum örgütleri yönetimi demek daha doğru olacaktır.
Sivil toplum örgütlerini ve yönetimlerini bu kitabın 7.2.1.2. numaralı başlık altında
ayrıntılı olarak tanıttık. Bu nedenle buradaki başlık altında kısaca yönetim özelliklerine
değineceğiz.
Bu kitabın sınırlı kapsamı içinde dernek, vakıf, oda, sendika ve kooperatiflerle
sınırladığımız sivil toplum örgütlerinin yönetimlerinin temel özelliği, zorunlu olan, bunlar
olmazsa devletin varlığı olmaz olan askeri ya da sivil kamu örgütlenmelerine kıyasla
örgütlenme ve hiyerarşik yapılarının çok daha zayıf ve gevşek, (katı anlamında kullanıyoruz,)
olmalarıdır. Örgütlenme sürelerinin kamu örgütlenmelerine kıyasla çok daha kısa,
sürekliliklerinin çok daha zayıf olabilmesi özellikleridir.
Aynı zamanda örgütlenme hedeflerinin, alanlarının ve ulaşabildikleri etki alanlarının
çok daha sınırlı ve dar olmasıdır. Örneğin ne kadar – ulusal ya da uluslararası - “uzağa”
uzanırlarsa uzansınlar, etkili ulaşabildikleri alanlar sınırlıdır. Tüm bunların temel nedeni,
gönüllülüğe dayalı olmalarıdır. O zaman, STÖ’ler, kamu örgütlenmelerine (kurum ve
kuruluşlarına) kıyasla;
-

Örgütlenme yapıları zayıftır.

-

Gevşektir.
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-

Hiyerarşik düzenleri katı değildir.

-

Örgüt süreleri kısa sürebilir.

-

Kesintisiz değildir.

-

Süreklilikleri değişken ve zayıftır.

-

Örgütlenme amaçları sınırlıdır.

-

Hedefleri dardır, ancak daha nettir.

-

Etki alanları çok yaygın değildir.

-

Gönüllülüğe dayalıdır.

-

Yönetimleri çoğu zaman kolayca değişebilir; değişkendir.

-

Kararları kolayca değişebilir.

-

Kamu otoritesiyle ilişkileri değişkendir.

Ekonomik güçleri kamunun desteği ya da destek vermemesine bağlı olarak
değişkendir.
Bu özellikleriyle STÖ’ler kendilerine özgü ve çok da stabil (dayanıklı) olmayan bir
yönetim sergilerler. Temel değişken gönüllü güçlerle yürütülüyor olmalarıdır.
Bu yapıya uygun olarak yönetim özellikleri olarak;
Hem yönetim, hem hizmet sundukları topluluk/toplum içinde insanı çok fazla
değerlendirmeye katarak yönetimlerini yapmalıdırlar.
Yönetimleri kendi içinde demokratik olmak zorundadır. Bu sadece yasa gereği
değil, yapılanmanın özelliği bakımından da böyle olmalıdır.
Kaynakların kullanımında duyarlılık düzeyleri daha yüksek olmalıdır. Çünkü
gönüllü tabanlarına belirli aralarla hesap vermek durumundadırlar. Çünkü görevlerini
sürdürebilip sürdürememeleri buna bağlıdır.
STÖ’ler içinde kamusal yapıya en yakın olanlar meslek odalarıdır, çünkü özel yasalarla
kurulurlar ve doğrudan olmasalar da bir boyutuyla kamusal bir hizmet yürütürler. Bu nedenle
odaların yönetimleri örgütlenme, bürokrasi, çalışma disiplini ve işleyişi bakımlarından kamu
yönetimine daha yakındır.
STÖ’ler de mutlaka ilkelere uygun, kurallara göre yönetilmelidir. Bu noktada tartışma
olmaz. Ancak ağırlık ya da öncelik sırası bakımından disiplinden ve bürokrasiden önce insana
dönük yönetilmeleri STÖ’lerin başarısı için daha önde olması gerektir.
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STÖ yönetiminde hiyerarşik ilişkiler kamu örgütlenmelerine göre daha gevşek,
STK’lara göre daha kuralcı ve düzenli olmak zorundadır. Sizli bizli konuşma biçimi daha
yaygındır.
STÖ yönetimleri (ücretli çalışanlar dışında), seçimle gelirler ve giderler. Bu nedenle
başkanları (seçilmiş yönetici), yönetim kurulları bulunur.
STÖ yönetimleri sürekli (her zaman), süreli (periyodik) ve düzenli (tertipli) olarak
toplanırlar. Bu hem mevzuatları gereğidir, hem işlerin sağlıklı yürümesi için öyle olması
gereklidir.
STÖ’lerde geleceğe yönelik çalışmalar, planlama ve programlama çalışmaları ağırlık
taşır. Yeni hizmetler planlanır, yeni kuruluşların açılması, hangi alanda hizmetlerin
geliştirileceği, kaynakların nereden bulunacağı gibi konular STÖ’lerin işidir. Bu nedenle
özellikle sosyal alandaki STÖ’ler daha çok planlama ağırlıklıyken, STK’lar daha çok, hizmet
verdikleri insana dokunurlar.

8.3.6. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Yönetimleri
Sivil toplum örgütü (STÖ) kavramı ile sivil toplum kuruluşu (STK) kavramı arasındaki
farkı daha önce açıklamıştık (Bkz. 7.2.1.2.) Burada bu farkı tekrar anlatmayacağız. Ancak
aralarındaki farkı bilirseniz bu bölümde söylenenleri daha kolay anlayacaksınız.
STK kavramının ifade ettiği kuruluş, her biri dört duvarı olan bir yapı içinde, masa,
sandalye, bilgisayar, yazıcı, telefon, faks, kırtasiye, gardrop, dolap, raflar, mutfak gereçleri gibi
gereksinim duyulan döşemeler ile donanmış kapalı bir yerdir. İçinde, düzenli, sistemli, planlı,
ilgili mevzuata, kural ve değerlere uygun sınırlanmış, belirli konuda hizmet verilir. Çalışan
kadrosu da verilen konu ve hizmetin kapasitesi ile sınırlıdır.
STÖ kavramının ifade ettiği örgüt ise, daha üstte, daha soyut bir yapılanmadır. Örgüt
için hizmet donanımına değil, örgütlenme ve örgütü sürdürebilme donanımına sahip döşemeler
gerekli olacaktır. Örgüt ile kuruluşta görevli kişi sayısı iki yapı için de değişken olabilir. Örgütte
daha az kişi görevli iken o örgüte bağlı kuruluş, hatta kuruluşlarda daha fazla insan çalışıyor ya
da tersi olabilir.
STK’ya bağlı STÖ olamaz. STÖ’ye bağlı STK olabilir. Bir STÖ’ye bir ya da birden
fazla STK bağlı olabilir. Genellikle STÖ’de en baştaki yönetici başkan olarak, STK’da müdür
olarak adlandırılır.
STK yönetiminde hiyerarşik ilişkiler daha gevşektir. Senli benli konuşma biçimi daha
yaygındır.
STK’lar de mutlaka ilkelere uygun, kurallara göre yönetilmelidir. Ancak ağırlık ya da
öncelik sırası bakımından disiplinden ve bürokrasiden önce insana dönük yönetilmeleri
STK’ların başarısı için daha önde olması gerektir.
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STK yönetimleri (başkanın kuruluşta gönüllü çalışması dışında), STÖ yönetimi
tarafından atanmış kişilerden oluşur. Bu nedenle müdürleri (atanmış yönetici) ve - diğer
çalışanlar dışında - atanmış yardımcıları vardır.
STK yönetimleri sürekli (her zaman), süreli (periyodik) ve düzenli (tertipli) olarak
toplanmaları diye bir mevzuat ya da koşul yoktur. Ancak işlerin daha sağlıklı ve verimli
yürümesi için düzenli, hiç değilse zaman zaman toplantılar yapılması önemlidir.
STK’larda günlük ve hatta anlık işler ağırlık taşır. Kreşte çocuğun alınması, huzurevine
yemeklerin verilmesi, toplum merkezinde yarışmaların, spor etkinliklerinin yapılması gibi…
Bu nedenle özellikle sosyal alandaki STÖ’ler daha çok planlama ağırlıklıyken, STK’lar daha
çok, hizmet verdikleri insana dokunurlar.

8.3.7. Parti Yönetimi
Parti, genel anlamıyla ortak düşünce ve amaca sahip kişilerin zaman zaman bir araya
gelerek ortaklıklarını yaşadıkları geçici birliktelik demektir. Daha çok eğlence amaçlı
düzenlenen partiler bu kapsamdadır. Bu genel anlamdan çıkış yaparak, ortak siyasal görüşlere,
düşüncelere ve çıkarlara sahip olanların ortak hedefleri yönünde çalışmak için hukuk
kurallarına uygun olarak oluşturdukları örgütlenmelere de parti denmektedir. Fransızca köken
olarak (İt.) taraftar, hizipçi anlamından çıkar. 22 04 1983 tarih ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler
Kanunu’na göre kurulurlar. Sivil toplum örgütü kapsamındadır.
Parti yönetimi de bu kapsamda çerçeveli siyasal görüş ve düşüncelere dayalı olarak bir
örgütün ve insanların yönetilmesidir. Kendine özgü özellikler taşır. Son beklenti parasal bir
kazanç değil, üye ve oy kazanımıdır. Parti yönetimi, kuruluş, kurum, şirket gibi yönetimlerden
enine boyuna ve yukarıdan aşağıya çok daha büyük ve kapsamlı yönetimdir. Parti yönetiminin
hedefi partiyi iktidara getirmek ve devleti kendi politikaları doğrultusunda yönetmektir. Bir
yandan kendi çıkar gruplarına ve ideolojik ortaklarına seslenirken, bir yandan da toplumun
diğer kesimlerini de kendi görüşleri tarafına çekmek için özellikle yüz yüze, birebir ilişkilerden
(kapı ziyaretleri) toplu görüşmelere (miting) basılı araçlardan (gazete, dergi) telekominikatif
araçlarla halka ulaşmaya kadar (televizyon, internet) kendileri için çok geniş bir iletişim
atmosferi yaratırlar, yaratmak durumundadırlar. Düşünce üretip halka bunları aktarmak için
tüm yolları deneseler de parti yönetimi öncelikle somut, kolektif bir yönetimdir. Çünkü
taraftarlarına ve diğer hedef gruplarına çeşitli hizmetler götürürler.

8.3.8. Ticaret Yönetimi
Ticari yönetim kavramı ile ticaretle uğraşan örgütlenmelerin yönetimi kastedilmektedir.
Ticaretle uğraşan çok farklı örgütlenmeler vardır. Ticari işletmeler, ticari ortaklıklar vardır,
şirketler, firmalar vardır. Bunların hepsi ticaret yapmak için kurulmuş örgütlenmelerdir. Bunları
daha ayrıntılı olarak kitabın 7. bölümünde verdik. Bakabilirsiniz.
Ticaret mal alıp satma işidir. Ticaret yapanlar karar verdikleri ya da deneyimli oldukları
konuda bir malı alır ve satarlar. Alım satım yapacakları malı üretenler de vardır, ancak, üretim
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yapılan kuruluşlara ticari kuruluş ya da şirket vb. denmez; fabrika, atölye, imalâthane vb. denir.
Atölyelerinde, fabrikalarında ürettikleri malları satmak için ayrı bir birim kurulur; bunlar alım
satım ofisleridir.
Ticari kuruluşların, işletmelerin yönetimleri kendine özgüdür. Kâr amaçlı yönetim
anlayışı egemendir. Yönetimin yöntem ve taktikleri kâr etme hedefine uygun olarak düzenlenir.
Böyle de olmak zorundadır. Yoksa iflasla karşılaşırlar. Bu çerçevede, denebilir ki, ticari
kuruluşlar insan odaklı değil, kâr odaklıdırlar. Onların, mallarını aldıkları üretim birimleri de
(fabrikalar, atölyeler) öyledir ve öyle olmak zorundadır. Üretimin daha çok artması için,
çalışanlara insan odaklı yaklaşmak başka bir şeydir, ticaret yaparken insanı değil, kârı öne
almak başka bir şeydir. Üretim yönetiminde insan odaklı olunması bunu savunan kuramlara
göre doğrudur, üretimi etkileyen bir yaklaşımdır. Ancak, ticarette malın satılması, insan
ögesinin daha önüne geçebilir. Yönetim para kazanma odaklı çalışır.
Amaç ticari olmak koşuluyla, kuruluşlar, özel işletmeler, dernek ve vakıf işletmeleri,
özel eğitim kurumları, özel sağlık kuruluşları, her türlü ve her boyuttaki şirket/ler, ortaklıklar
(mülkiyet temelli ya da değil), holdingler, karteller, birer örgüttürler ve her birinin kendine özgü
yönetim biçimleri vardır. Bunların arasındaki temel ortaklık kâr sağlama ve kâr çoğaltımıdır.
Temel farklılıkları da ticari örgütlenmenin
Fizik alan büyüklüğüne,
İş kapasitesine,
İş hacmine,
İş yoğunluğuna,
Çalışan sayısına,
Yerel (komunal), ulusal (national) ya da uluslararası (international) ya da
ulusaşırı (transnational) olup olmamasına bağlı olarak yönetimin de küçük, büyük, yalın,
karmaşık, yaygın ya da derinliğine bir yapı oluşturmasıdır.

8.3.9. İşletme Yönetimi
İşletme, kısa tanımıyla üretim ve ticaret ve kâr boyutları temelde olan örgütlenmelerdir.
Bir toplumda tarım, sanayi, hizmet sektörlerinde çok çeşitli alanlarda sermaye yatırılarak,
parasal kazanç sağlama amacıyla yasalara uygun olarak gerçekleştirilen örgütlenmelerdir.
Sermaye ve yatırım büyüklüklerine göre değişik büyüklüklerde ve kapasitelerde farklı adlarla
çeşitleri vardır. İşletmeler, bu kitabın bir başka bölümünde (Bölüm 7) ayrıntılı olarak
açıklandığı için burada kısaca şirket, firma, holding, fabrika, atölye, kamu işletmesi, iktisadi
işletme gibi farklı adlarla anılan işletmelerin farklı boyutlarda yönetim modellerine sahip
olduklarını belirtmekle yetineceğiz.
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İşletme büyüdükçe, yönetim hiyerarşisi de büyür ve karmaşıklaşır. Ama hangi
büyüklükte ve adda olursa olsun her işletmenin nihai hedefi üretim ve kârdır. Profesyonel bir
yönetimdir.

8.3.10. Depo Yönetimi
Depo yönetimine ambar yönetimi ya da stok yönetimi de denmektedir. Üçü de aynı
anlamdadır, ancak, bilinmelidir ki, bir kavram, içinde bulunan sözcüklerin anlamlarına göre
biçimlenir. Depo malların korunduğu yerdir, ambar daha çok tahılların saklandığı yere denir.
Stok, elde satılmayan malların kayda alınmış miktarıdır. Bunların yönetimleri de bu anlam
ağırlıklarıyla anlaşılmalıdır. Depo (Fr.), ambar (Fa.) terimlerinin yanı sıra hemen hemen aynı
anlamlarda Türkçede de kullanılan, ardiye (Ar.), antrepo (Fr.) (daha çok gümrükte bekleyen
malların deposu), silo (Fr.) terimleri de bulunmaktadır. Yerine göre tahıl, yiyecek gibi
maddelerin (ambar), yük taşınan gemilerde yüklerin, fabrikalarda, işletmelerde, satış öncesi ya
da satılamayan ham madde (işlenmiş), yarı mamul (yarı işlenmiş), mamul (işlenmiş)
maddelerin istiflendiği, saklandığı, korunduğu kapalı yerlere depo, ambar, silo, ardiye ya da
antrepo denir. Bu tür yerlere sürekli hammadde ya da mamul madde olarak mal girer ya da
satılmak için çıkar. İçlerinde en çok kullanılan terim depo olduğu için biz de burada depo
yönetimi kavramını kullandık.
Depolarda mallar uzun yıllar saklanabileceği gibi özellikle işletmelerde, fabrikalarda
hızlı bir giriş çıkış trafiği olur. Bu durumda bu deponun, malların yönetimi büyük önem
taşıyacaktır. Malların depodaki anlık sayılarının, giriş çıkış fiyatlarının belirlenmiş ve kayıt
altında olmasından giriş çıkışlarının kırılmadan dökülmeden sağlanmasına; saklanmalarının
hangi koşullarda (sıcaklık, serinlik…) yapılması, paketlenmelerinin nasıl olması gerektiğinden
malların depodan hangi sıra ile çıkarılmasına; özellikle yiyecek, içecekler ya da teknik aletler
gibi malların depoda en çok ne kadar bekletilebileceklerinin bilinmesinden sevkiyatın hangi
günler, hangi saatlerde, hangi yönlere yapılacağının planlanmasına kadar birçok konuda hassas
bilgilere ve kayıtlara gerek vardır. Bütün bunlara depo yönetimi ya da depo yönetim sistemi
denir. Bu konularda hata payının azlığı işletmenin kârlılığı demektir. Depo yönetim sisteminin
iyi işlemesi işletmeye büyük kazanç sağlar. Kayıpsız ve hasarsız bir depolama ve giriş çıkış
düzeni depo maliyetini düşürür. İyi işlememesi işletmeye zarar verir. Yukarıda sayılan tüm
süreçler birbiriyle bağlantılı ve bütünleşmiş olmalıdır.
Depodan ilk giren malın mı ilk çıkması gerektiği, son giren malın mı ilk çıkması
gerektiği gibi stratejik konular depo yönetiminin karar vermesi gereken duyarlı bir konudur.
Depo yönetiminin yanı sıra, ona ek olarak malların sevk edilmesi de ayrı bir planlama
ister. Buna da sevkiyat yönetimi denir. Depo yönetiminde doru adrese, hatasız sevkiyat kadar
zaman da çok önemlidir. Tüm işler en kısa zamanda yapılacak gibi planlanmalıdır. Mal depodan
tam istenilen zamanda çıkmazsa, istenilen zamanda hedefe ulaşmazsa büyük para kayıpları
olabilecektir ya da mal bozulabilecektir. Bütün bunların aksamadan sağlanması ve
denetlenmesi ayrı bir yönetim inceliği ister. Yönetimde ayrı bir uzmanlık ister.
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Depo yönetiminin içine depoların nasıl inşa edileceğinden (kapı büyüklüklerine, içine
hangi araçların alınabilip alınamayacağına, vinç düzeneklerine kadar) depodan çıkarılana malın
hedefine hasarsız ve kazasın ulaşmasına kadar uzun bir süreci kapsar. Bu yüzden kayıtları çok
iyi tutulmalıdır. Durum güncel olarak raporlanmalıdır.
Depo yönetiminde çeşitli raporlar hazırlanır. Örneğin. Malzeme Girişleri Raporu,
Malzeme Çıkışları Raporu, Stok Envanter Raporu Gelmeyen Siparişler Raporu, Satınalma
Planı Raporu, Faturasız Tesellümler Raporu, Teorik Düşümü Yapılmayan Malzemeler Raporu,
Cari Hesap Kodları Raporu, Envanter Fatura Raporu, Faturalı Çıkışlar Raporu, Günlük
Malzeme Hareketlerinin Muhasebe Aktarım Raporu gibi… Bu raporlar, işe yarayabilmesi için
doğru ve güncel bilgiler içermeli, düzene uygun dosyalanmalı, istenildiği zaman
ulaşılabilmelidir.
Depo yönetimi işletme için öylesine önemli bir konudur ki bu konuda danışmanlık
yapan firmalar, stok yönetimi, depo yönetimi konularda eğitimler düzenleyen, seminerler,
sempozyumlar yapan firmalar vardır.

8.3.11. Stok Yönetimi
Depo yönetiminden sözcük olarak farklı anlamda ancak aynı anlama çıkan bir de stok
yönetimi kavramı vardır. Stok (İng.) gerçek anlamıyla, bir işletmenin, üretim ya da
satışlarındaki ortaya çıkabilecek aksaklıklardan zarar görmemek anacıyla ellerinde tuttukları ya
da satamadıkları mamul, yarı mamul ve hammaddelerin miktarına denir. Her planlı işletme
belirli bir stoku elinde bulundurur. Bunların bozulmadan, değerlerini yitirmeden saklanmaları,
tekrar üretim ya da atışa döndürülmeleri sağlanmalıdır. Yoksa işletme zarar edecektir. Stoklar
depolarda saklanır. Bu nedenle depo yönetiminden daha dar kapsamlı bir yönetimdir.

8.3.12. Envanter Yönetimi
Zaman zaman aynı anlamda kullanılmaktaysa da stok ve envanter (Fr.) farklı anlamlar
taşır. Envanter bir işletmenin belirli tarihler arasındaki, sadece ham madde ya da mamul madde
birikimini değil, para, mal ve diğer tüm varlıklarıyla genel olarak borçlu ve alacaklı
durumlarını, sayılarını, değerlerini, ayrıntılı olarak gösteren yazılı dökümdür; çizelgedir.
Stoktan çok daha geniş bir alacak ve borç durumlarını kapsar. İşletmenin elindeki para ve mal
olarak tüm değerlerini içerir. İşletmenin sahip olduğu alacak verecek de dahil tüm varlık ve
borçların kayıt altında tutulması, yönetime işletmenin aldığı yolun doğru olarak hazırlanıp
sunulması da envanter yönetimi denilen bir çalışma sürecinin işidir.

8.3.13. Makine ve Ekipman Yönetimi
Daha çok makine ve ekipman yönetimi olarak kullanılır. Makine bir işletmede
(fabrikada) kullanılan üretim araçları, ekipman da (Fr.) o üretimi gerçekleştirmek için gerekli
her tülü donanımdır. Ekip her ne kadar köken olarak takım anlamındaysa ve o işte çalışacak
insanı belirtmekteyse de ekipman dendiğinde aynı zamanda üretim için gerekli araç gereç de
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kastedilmektedir. İnsanlar kastediliyorsa Türkçe anlamdaşı takım, araç gereç kastediliyorsa
Türkçe karşılığı donanım olmaktadır.
Bir işletmede maliyeti düşük, kâr oranı yüksek ve nitelikli üretim hedefleniyorsa o
işletmenin hem makine hem çalışan takım olarak doğru araçlara sahip olması gerektiği
anlayışından türetilmiş bir yönetim anlayışıdır. Bir fabrikada gerek makinelerin yeni olmaları
ve düzenli bakımları ile gerek çalışacak takımın niteliği ve eğitimli olmaları yapılacak üretimin
sayısını ve niteliği olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle bir işletmede, bir fabrikada
makinalar kullanışlı, çalışanlar eğitimli ve işe uygun kişilikler olmalıdır.
Makine yönetimi işletmenin kârına dönük olarak belirli soruların yanıtlarını arar.
Makine yönetiminin kendisine soracağı kritik sorulardan biri şudur. İşletmenin maliyeti
üretimde kullanacağımız makinelerimiz bozuldukça onarılmasıyla mı, yoksa onarım masrafı
açılmadan, bozulma aşamasına gelmeden makinelerin değiştirilmesiyle mi daha düşük olur? Bu
sorunun yanıtını makine ve ekipman yönetiminin araştırma ve hesaplamaları verecektir.

8.3.14. Üretim Yönetimi
Üretim, belirli ham maddelerin belirli işlemlerden geçirilmesiyle ortaya yeni bir malın
çıkarılmasına ya da belirli yöntem ve düzenle bir hizmetin gerçekleşmesine üretim denir.
Türkçe bir sözcüktür. Eski Türkçe istihsal (Ar.) anlamındadır. Bir fabrikanın mal üretimi,
büyük bir otelin hizmet üretimi kendilerine odaklanmış bir yönetim gerektirir. Bu yönetim
olmazsa üretim olumsuz etkilenecektir. Özellikle yan dallarıyla birlikte büyük bir işletmede
karmaşık bir üretim sistemi kurulmuş olur.
Bu sistemin örgütlenmesiyle başlayan, düzenlenmesi, hedefin belirlenmesi,
planlanması, gündelik programlarının yapılması ve işlerin yürütülmesi ve üretimin
denetlenmesiyle süren, pazarlamaya kadar olan süreç üretim yönetimi olarak adlandırılır.
Endüstri mühendisliği konusudur. Büyük firmalar için pazarlama da ayrı bir yönetim kategorisi
olarak ortaya çıkar. Üretim yönetimini pazarlama yönetimi izler. Her iki yönetimin
konularında uzman olan takımları farklıdır.

8.3.15. Hakediş Yönetimi
Hakediş ticari işletmeler için geçerli olan bir kavramdır. Genel olarak bir işi yaparak
parasal karşılığını hak etmek anlamındadır. Bir işi yaparak onun karşılığında almak istediği
parasal dökümün ve yapacağı harcamaların gösterildiği, işi verene önceden teslim edilen yazılı
belgedir. Daha çok inşaat işlerinde kullanılır ve yüklenici ya da taşeron yaptığı ya da yapmak
için imza attığı iş için sözleşmede anlaştığı miktardan almayı hak ettiği para miktarıdır. İş
istenilen ölçüde tamamlandığında işi yapana hakediş anlaşmasına göre belirlenmiş miktar
ödenir.
Büyük inşaatlarda hakedişin çıkarılması profesyonel bilgi, beceri ve çaba ister. Hakediş
keşfi yapılır, maliyet çıkarılır ve raporlanır. Hakediş kullanılacak malzemenin fiyatları,
enflasyon oranları gibi, bilgiye dayalı bir çalışmadır.
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Küçük firmalar için o işi yapacak yüklenici ya da taşeron tarafından kısa sürede
hazırlanıp verilirken büyük firmalar için hakediş çıkartmak hakediş yönetimi deyişini
hakedecek kadar kapsamlı bir çalışmadır.
Bunu iş edinmiş ve para karşılığı yapan firmalar vardır. Hakediş çıkartmak için
hazırlanmış yazılımlar bulunur. Tüm bu süreci gerçekleştirmeye hakediş yönetimi denir. Ortada
somut bir yönetim ve yönetilecek insan grubu yoktur. İnşaatta kullanılacak ham maddelerin,
malların, gereçlerin neler olduğunun çıkarılması, miktarlarının belirlenmesi ve fiyatlandırılması
gibi bir süreci kapsar. İnsanların yönetimi söz konusu olmadığından, bir kişi oturup hakediş
keşfini yapabilir.

8.3.16. Kurumsal İlişki Yönetimi
Kurumsal ilişki yönetimi daha çok işletme dünyasında kullanılmakta ve çalışanlar,
satıcılar ve müşteriler arasındaki işle ilgili ilişkilerin tanımlanması, kurulması, sürdürülmesi ve
güçlendirilmesi yolunda yapılan çalışmalar kastedilmektedir. Bir işletmede iç ve dış birçok
insan vardır. Çalışanlar, çalıştıranlar, ham madde sağlayıcılar, pazarlamacılar, müşteriler gibi.
Bunların arasında, firmayı daha çok tanıtmak, sevdirmek, markalaştırmak, ürünlerini tercih
etmelerini sağlamak, satışı arttırmak gibi çeşitli hedeflere uygun olarak bu kesimler arasında
ilişkilerin geliştirilmesi için yönetim düzeyinde birçok planlı çalışmalar yapılır. Bunlar
kurumsal ilişki yönetimidir. Bunların çeşitleri, çalışan ilişkileri yönetimi, müşteri ilişkileri
yönetimi gibi kullanım alanları vardır. Çalışan ilişkileri çalışan müşteri ilişkilerine yansır.
Müşteri ilişkileri yönetimi sadece satıcı ile müşteri arasındaki ilişki değildir, müşteriler
arasında o malla ilgili ilişkilerdir, beğenip beğenmeme ilişkileri gibi. Ayrıca işletmede tüm
tasarım, üretim, fiyatlandırma, sunum, pazarlama kararlarını müşteri ile birlikte almaktır.

8.3.17. İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynakları yönetiminin ne olduğunu anlamak için, önce insan kaynağı nedir, onu
anlamamız gerekir. İnsan kaynağını anlamak için de kaynak nedir ona bakalım. Kaynak, yerden
yeryüzüne suyun fışkırdığı yerdir. Su, kaynaktan, istenildiği kadar, testiye, kovaya konulup
istenilen yere götürülür ve kullanılır. İnsan kaynağı da çalışacakları alana ve işe göre nitelikli
insanların bir arada bulunduğu, bir araya getirildiği, gereksinime göre uygun işe yollanıp
yerleştirildikleri, çalıştıkları yerdir; birimdir.
İnsan kaynakları yönetimleri stratejik boyutta, insan kaynaklarıyla ilgili politikalar
geliştirirler, işçi-işveren ilişkileri, eğitim ve geliştirme, çevresel ve örgütsel gelişmeler
karşısında çalışanların durumu gibi daha geniş kapsamlı çalışmalarla insan kaynaklarını
geliştirme stratejileri belirlerler, planlamalar yaparlar. Program düzeyinde ise, belirlenmiş
politikalara uygun olarak, işe uygun kişilere ulaşılması, bunların işletmeye kazandırılması, bu
arada daha iyi (daha nitelikli) olan/lar/ının seçimi, bunların yeteneklerine uygun işlere
yerleştirmeleri, zamanında yükseltilmeleri gibi işler insan kaynakları yönetimleri tarafından
belirli yöntemlerle uygulamaya aktarılır.
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İnsan kaynakları kamu kurumları ya da özel işletmelerde belirli bürolar, birimler hâlinde
oldukları gibi; özel insan kaynağı oluşturan, isteyen işletmelerin uygun kişiyi bulabildikleri,
belirli bir ödeme yoluyla uygun insanı alıp işe yerleştirdikleri özel bir işletme, yani, insan
kaynakları şirketi biçiminde de olabilir. Bu yeni kavram özel işletme yönetimi anlayışından
çıkmıştır. Çünkü özel işletmeler, şirketler kendi gereksinimlerine uygun insanı sürekli ararlar
ve diplomasının olmasından ve uygunluğundan çok işin niteliğine uygun olmasına bakarlar.
Uygun nitelikte çalışanın bulunması, kolay bulunabilmesi için de bir hazır kaynağın olması,
yani insan kaynakları yönetiminin olması işleri kolaylaştıracak, zaman kazandıracaktır. Bu yeni
yönetim anlayışı daha sonra kamu kurumlarınca da benimsenmiş ve insan kaynakları birimleri
giderek yayılmıştır. Kamu kurumlarında ve özel işletmelerde insan kaynakları genel
müdürlükleri (Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı), genel müdürlüklerin altında insan kaynakları
daire başkanlığı (Örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu), daire başkanlıkları altında insan
kaynakları şube müdürlükleri (Örneğin, Sağlık Bakanlığı halk sağlığı müdürlükleri altında)
bulunabilir. Farklı statüler altında olabildiği için biz bu yazıda genel olarak insan kaynakları
birimleri adını kullanacağız.
İnsan kaynakları birimlerinin eskiden adı personel daire başkanlıklarıydı. Hemen bütün
kamu kurumlarında ve işletmelerde bu addan vazgeçilmiş ve insan kaynakları birimleri hâline
getirilmişlerdir. Bugün hâlâ personel birimi adını kullananlar vardır. Örneğin, İçişleri
Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı. Bu anlaşılabilir bir durumdur.
Çünkü Emniyet Genel Müdürlüğünün farklılıkları olan uygun insan için araştırma yapması,
piyasaya ilan vererek eleman araması ender görülür bir durumdur. Emniyet Genel Müdürlüğü,
polis başta olmak üzere uygun insanı polis okullarından ve hem bu okullarda hem kendi
eğitimlerinde yetiştirdiği kendi insanları arasından karşılamaktadır. Dolayısıyla personelin
sağlanması, eğitilmesi, işe yerleştirilmesi olan personel yönetimi bu tür kurumlar için daha da
uygundur.
Kamuda bu birimlerin başında genel müdürler, daire başkanları ve şube müdürleri
bulunurken, şirketlerde bu birimlerin başında müdürler bulunur. Atanmış eleman olan insan
kaynakları müdürleri o işletmenin uygun insanı bulması için çalışırlar. İlanlar verirler, sınavlar,
mülakatlar yaparlar, kazanan adayları karar verecek makama sunarlar. Bu demektir ki insan
kaynakları müdürleri, şirket hedefleri doğrultusunda insan kaynakları politika ve stratejilerini
belirleyen, belirlenmiş stratejilere uygun olarak insan kaynakları uygulamalarını planlayan,
yöneten, denetleyen, şirket gereksinimleri doğrultusunda ilke, standart ve süreçleri geliştiren ve
yürüten, bu konuda öğrenim almış nitelikli kişilerdir.
İnsan kaynakları elemanı yetiştiren lisan düzeyinde öğretim kurumları yoktur.
Çoğunlukla, işletme bölümlerinden, iktisat, kamu yönetimi gibi bölümlerden mezun olanlar bu
iş için ilk akla gelen bölümler olmaktaysa da hemen her branştan mezun olan ve bu iş için
kendisini uygun gören kişi insan kaynakları elemanı olabilir. Belirli bir okulu olmadığı, farklı
öğretim kurumlarından çıkanların özel bir eğitimle uzmanlaşarak bu makama geldiklerinden
kendilerine çoğunlukla insan kaynakları uzmanı adı verilir. Bu şu anlama gelir. Herhangi farklı
bir lisans bölümü çıkışlı, ancak insan kaynakları konusunda özel bir kurs, seminer görerek konu
üzerinde derinleşmiş ve uzmanlaşmış kişidir insan kaynakları yönetimi uzmanı.

214

İnsan kaynakları birimleri müdürleri ve çalışanları sadece eleman aramak ve
yerleştirmekle kalmazlar. Günlük iş planlarını ve iş düzenlemelerini yaparlar. Yeni alınan ya
da alınacak elemanların niteliklerine ve kendilerinden beklenen iş çerçevesine göre şirketi
kuruluş yapısının yeniden ele alınıp düzenlenmesini gerçekleştirirler. İş ve süreç analizleri
yaparlar, görev tanımları hazırlarlar. Verim hedefli norm kadro çalışmaları planlarlar. Buna
göre kadro gereksinimini belirlerler. Kuşkusuz, bu arada kuruluşa ya da işletmeye başvuranlar
arasında uygun nitelikli kişilerin işe alınmasını sağlarlar. Zamanı gelince alınacak yedek
elemanları hazır tutarlar. Personel seçme ve yerleştirme politika ve süreçlerini belirlerler ve
zaman içinde geliştirirler. Bu kapsam içinde işyerinde performansın nasıl arttırılacağı yönünde
düşünce ve önlemler üretirler. Yönetimin politikası doğrultusunda ücretlendirme çalışmaları
yaparlar. Performans değerlendirme sistemini oluştururlar, geliştirirler, uygularlar. İşe uygun
personel eğitimlerini planlarlar, uygularlar, sürdürürler. Yönetim ile çalışanlar arasındaki
iletişimi sağlarlar ve bu iletişimin sağlıklılığını izlerler. Sağlıklı olması için yeni düzenlemeler,
eğitimler yaparlar. İşletmenin temel politika ve amaçları doğrultusunda çalışanlarla ilgili
kuralları belirlerler, çalışma ilişkilerini düzenleyen ilgili yasaların sağlıklı yürütülmesi ve
işlerin mevzuata uygun yapılması için çalışmalar yaparlar. İşyerinde, iş sağlığı ve iş güvenliği
kurallarına uyulması için izleme ve denetim çalışmaları yaparlar. Uluslararası planda kendi
alanlarındaki
yenilikleri
izlerler,
gerekiyorsa
işyerlerinde
yaşama
aktarırlar.
(http://www.isvemeslekdanismani.net/meslekler-sozlugu/i/insan-kaynaklari-muduru)
Bunların hepsi insan kaynakları yönetim etkinlikleridir. İnsan kaynakları yönetimi bu
etkinliklerden oluşur.
İnsan kaynakları yönetiminde en önemli iki özellik ve gereklilik şunlardır.
Bir: İnsan kaynakları yönetimi, bir büronun yönetiminden çok tüm işletmenin yönetimi
olarak görülmelidir. Tüm işletmenin sağlıklı ve verimli bir biçimde işlemesi için bütünlüğün
tek parça olarak görülmesi gerekir. Çünkü bir binanın çatısından kayan bir kiremit nasıl ki
zaman içinde diğer kiremitlerin de gevşemesine, çözülmesine ve tüm çatının harap olmasına,
dökülmesine yol açacaktır, bir işlemenin bir biriminde de aksamaya başlayan işler, olasıdır ki
diğer birimleri, giderek tüm işletmeyi olumsuz etkileyecektir.
İki: İnsan kaynakları yönetimleri tüm dünyadaki işletmelerle, yönetimlerle ve
ekonomiyle ilgili yenilikleri sürekli izlemek ve uygulanabilir olanları uygulamak zorundadırlar.
Çünkü toplum ve koşullar değiştikçe ortaya çıkan yenilikleri ilk uygulayanlar daima kazançlı
çıkmışlardır.

8.3.18. Teknik Hizmetler Yönetimi
Yönetim konusunda kendine özgü özellikleri olan bir başka yönetim de teknik hizmetler
yönetimidir. Teknik hizmetler, herkesin hakkında kolayca konuşamayacağı işlerden
oluştuğundan o teknik hizmetlerden anlayan kişilerin hem o yönetime gelmeleri hem de o işleri
yapanların konularında yetkin olanlar arasından seçilmeleri işlerin kusursuz yapılması için
önem taşımaktadır.
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Teknik hizmetlerin yönetimi de teknik özellikler taşıyacaktır. Planlaması da teknik
konularda bilgili kimseler tarafından yapıldığında hizmetin süresi de maliyeti de kısalır,
gerçekleşen teknik hizmetlerin dayanıklılık süresi uzar.
Teknik hizmetlerde teknik onarım ile teknik bakım arasında sıkı bir bağlantı vardır.
Teknik bakımı düzenli ve yeterlice yapılan işler teknik onarım sürecine oldukça geç girerler.
Teknik onarımları yapılan ama teknik bakımları yapılmayan işlerde teknik onarım da hem daha
sık hem daha masraflı olur.
Teknik hizmetler kapsamında, teknik aletlerin sökülmesi, takılması, kurulumu, iş
yükünü azaltacak ya da üretimi arttıracak biçimde yerlerinin değiştirilmesi, ölçümlemelerinin
yapılması, zamanı gelince yenilenmesi teknik hizmetler yönetiminin zamanında vereceği
uygulama kararlarıyla kusursuz gerçekleşir.
Bir kurumda ya da kuruluşta olabilecek teknik hizmetlerin listelenmesi çalışmaları
kolaylaştırır. Teknik hizmetler liste olarak sıralanır ve her çizelge olarak, yanlarına olağan söz
konusu aletlerin ya da gereçlerin ömür süreleri, değiştirilmesi gereken tarihler, bakım, yağlama,
yıkama tarihleri vb. yazılır. Bu listeye göre düzenli hizmet yürüten bir yönetim hem hizmetlerin
beklenmedik biçimde aksamasını önlemiş olur, hem zamanı iyi kullanmış olur, hem bu plana
uygun olarak çalışan kadrolarının niteliğini önceden belirleme ve ona göre eleman seçme
olanağına sahip olur, hem de çalışan sayısında en uygun sayıda istihdamının sağlanması
planlamasına katkı vermiş olur. Ayrıca teknik hizmet listesini eksiksiz yapan bir kurum ya da
kuruluş, listedeki her hizmeti zamanında planlama fırsatına sahip olacağından birden karşısına
çıkacak, beklenmedik olaylardan ve masraflardan korunmuş olur.
Teknik hizmet yönetimi toplantılarında sadece teknik hizmetlerin planlaması yapılmaz,
o teknik hizmetin ya da hizmetlerin verilmesi gereken insan kaynaklarının planlaması ve teknik
elemanların eğitimlerinin planlaması da yapılır.
Tek ve genel bir teknik hizmetler yönetimi olamayacağına göre teknik yönetimleri de
kurum ya da kuruluşla sınırlı ele almak zorundayız.

8.3.19. Sosyal İşler Yönetimi
Yukarıda belirttiğimiz farklı işler arasında henüz Türkiye’de kendisini tam anlamıyla
çerçeveleyemeyen ve oturtamayan sosyal işler yönetimi de vardır. Sosyal işler yönetimi alanı
geniş bir kavramdır ancak kendisine özgü duyarlık, yaklaşım, model, yöntem ve teknikler ister.
Eğitim, öğretim, bilgi ve beceri ister. Bu alanda açıklayıcı yazıların yazılması ve yayılması
gerekir.
Sosyal işler yönetimi sosyal hizmetler yönetiminden farklı ve daha genel bir kavramdır.
Kimi bakanlıklarda sosyal hizmet birimleri (daire başkanlığı, şubesi) olarak adlandırılan
birimler kavramsal bakımdan sosyal hizmetler birimi değil, aslında daha genel sosyal işlerin
düzenlenip yapıldığı birimlerdir. Örneğin, doğru örnekler varsa da birçok kamu kurumunda
sosyal hizmetler şube müdürlükleri başlığı altında yapılan işler öğle yemeklerinin
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düzenlenmesi, kantin işletmeciliği gibi işlerdir. Bunlar sosyal hizmet değil, sosyal işler olarak
adlandırılmalıdır. Sosyal hizmetler buna bakarak bambaşka bir hizmet boyutudur.
Sosyal işler sosyal boyut taşıyan daha çok gündelik işler olabilir. Yukarıda verilen iki
örnek ve kurumun temizlik işleri, kurumda sosyal hizmet boyutunda olmayan sosyal etkinlikler
düzenlenmesi gibi. STÖ’lerde ve STK’larda gönüllülerin yaptıkları getir, götür işleri,
dergilerin, toplu mektupların adreslenmesi, pullanması, PTT’ye götürülmesi, postalanması
önemli sosyal işlerdir. STÖ’lerin, dostluk ya da spor gruplarının piknikleri sosyal işlerdir.
Yönetim kurulunda ya da gönüllü olup da gidip gelinen STÖ ya da STK’da belirli günler
nöbetleşe beklemek, görev yapmak sosyal işlerdir. STÖ’lerde gönüllü ya da paralı parçabaşı
işleri yapmak sosyal işlerdir. Oralara giderek o STÖ’nün üye ya da hizmet grubu ile söyleşi
yapmak sosyal bir iştir. Bir hasta ya da yaralıya kan vermek için hastaneye gitmek, bir engelli
ya da yaşlıyı evinde, huzurevinde ziyaret etmek, onlarla sohbet etmek, bir gençlik örgütünde
panele ya da düzenlenen şenliğe katılmak sosyal işlerdir. Sosyal amaçlı şenlik düzenlemek,
yaşlılarla tiyatroya gitmek sosyal işlerdir. Bunlar sosyal hizmet değildir. Sosyal işlerdir.
Bunların yönetimi başka bir şeydir. Bu, sosyal hizmet yönetimi değildir. Çünkü bunlar iyi
niyetle, sosyal çerçevede yapılan etkinliklerdir ve başka bir şey değildir. Oysa sosyal hizmet,
kitabın ilgili bölümlerinde ve kavramların tanımlanmalarında görüleceği üzere, sosyal hizmet,
alma zorunluluğu ya da gereksinimi olan özel gereksinim gruplarına, sorun sahibi bireylere
sosyal çalışmacı dışında ilgili ve isteyen herkes tarafından verilecek iyiniyetli çabalardan
zorunlu hizmetlere kadar çeşitli yardım hizmetleridir. Sosyal hizmetler bireyden gruba ve
topluluğa herhangi bir boyutta alınması gereken ya da gerektiğine inanılan hizmetlerin
sunulması, verilmesidir. Sosyal hizmetlerin yönetimi sosyal işlerin yönetiminden ilke, içerik,
model ve hedef olarak farklıdır.
Diğer bölümlerde ayrıntılı anlattığımız sosyal çalışma yönetimi ise sosyal sorun
sahibine, sosyal uyum sorunu yaşayana, sorunlarını çözme amacıyla bilimsel bir disipline ve
kuramsal temellere dayalı olarak, ilkeli, planlı, programlı ve etik değerler gözetilerek yapılan
mesleki bir müdahalenin yönetimidir.
Temelinde doğru olan ama kenarları flu kalabilecek kaba bir ayrımlamayla, sosyal işler
sosyal alanda yapılan gündelik, rutin işlerdir, sosyal hizmet herkes için insani bir görevdir,
sosyal çalışma yaratıcı bir meslek uygulamasıdır.
Kavramları ve aralarındaki farkları daha kolayca kavramak için gelin bir oyun
oynayalım. Aşağıda vereceğimiz yönetim kavramlarını, önem sırasına göre değil, çünkü önem
sırası kişiden kişiye değişebilir; büyükten küçüğe, genişten dara doğru sıralayacak olursak
bakın nasıl bir sıra ortaya çıkıyor. Tek tek bu yönetimleri düşünüp siz de kendi düşüncenize
göre sıralayabilirsiniz: Sosyal devlet yönetimi, sosyal işler yönetimi, sosyal hizmet yönetimi,
sosyal çalışma yönetimi, sosyal grup yönetimi. En küçük yönetim herhalde sosyal grup
yönetimi olacaktır. En küçük yönetim birimi olarak sosyal boyutta bir kişinin ya da bireyin
yönetimi de düşünülebilir. Bu yönetimi kişisel boyutta kişinin kendisi, bireysel boyutta
değerlendirerek sosyal çalışmacı desteğiyle de yapılabilir.
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Bu sıralamayı düşünürken bir yere bir yönetim uygulamasını düşününüz, birini yerel,
diğerini ulusal boyutta düşünürseniz büyüklük sıralamaları değişecektir.

8.3.20. Aile Yönetimi
Aile toplumbilim gözüyle ana, baba ve çocuktan oluşan bir bütünlüktür. Toplumbilim
aile örgüsünün oluşması için çocuk ögesini de şart koşar. Aile, o ana, babayı da oluşturan ve
aralarında kanbağı olan diğer birinci derecede akrabalarla büyüyebilir. Nineler, dedeler, hatta
aynı evde yaşıyorlarsa teyzeler, yeğenler, kuzenler ve evlenen çocukların oluşturdukları aileler
ile birlikte daha da büyür. Buna geniş aile ya da geleneksel aile denir. Geniş aile büyüdükçe
birbirine yakın birkaç evde de oturabilirler, ancak gündelik yaşayışları ortaktır. Geniş aileden
aynı çatı altında yaşayanlara da birleşik aile denir.
Ana, baba ve çocuktan oluşan bir bütünlüktür tanımının başına, sadece ya da yalnız
sözcüğünü getirirseniz çekirdek aileye ulaşırsınız. Sadece ana, baba ve çocuktan oluşan, evde
başka akrabanın yaşamadığı aileye çekirdek aile denir. Son kırk elli yılda kendini göstermiş bir
aile çeşidi de tek ebeveynli ailedir. Sadece ana ve çocuktan, ya da baba ve çocuktan oluşur.
Diğer birey ölmüş ya da ayrılmıştır.
Ailenin hukuk açısından tanımında ise çocuk olması şart değildir. Hukuksal olarak aile
birliği, bir kadınla bir erkeğin bir arada ve ortaklaşa yaşama iradelerini kamunun kabul ettiği
bir imza ile kâğıda döktükleri andan başlayarak aile birliği oluşmuş demektir.
Aileyi kim yönetir? Eski Türk Medeni Kanunu’na göre evin reisi hukuken erkek idi
(“Madde 152: Koca birliğin reisidir.”, madde 154: Birliği koca temsil eder.” (743 Sayılı Türk
Kanun-u Medenisi). Yeni Türk Medeni Kanunu’nda (2001/4721)bu madde kaldırılmış, yasanın
üçüncü bölümünde, evliliğin genel hükümleri genel başlığı ve “A. Haklar ve Yükümlülükler”
başlığı altında; madde 186- Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. Birliği eşler beraberce
yönetirler. Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar.”
diyerek ailenin yönetiminden ikisini de sorumlu kılmıştır. 188. maddede de “Eşlerden her biri,
ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder.”
diyerek bu yönetim ortaklığını pekiştirmiştir.
Dolayısıyla, ailenin yönetimi kadın ve erkek iki kişiye aittir. İki başlı yönetim olmaması
için de kadın ve erkek yönetimde kendi aralarında doğal yollarla yaptıkları işbölümü uyarınca
görev ve sorumluluğu üstlenerek aile birliğini yürütürler. Önce ailenin, sonra toplumun sağlıklı
olması için aile yönetimi çok önemlidir. Aile birliğini huzur içinde sürdürerek karşılıklı
anlaşmayı sağlayacak bir yönetim için belirli değerler temel önemdedir. Bunlar, hepsi karşılıklı
olmak üzere, sevgi, saygı, anlayış gösterme, sahip olunan sorumluluk duygusu, birbirlerine
ayıracakları zaman, birbirlerine, çocuklarına ve aile birliğine gösterdikleri ilgi ve duyarlık,
aileyi yönetme konusunda insan değerleri ve özellikleri açısından sahip olacakları bilgi gibi
değerlerdir. Aile içinde her birey kendi rolü ve sorumluluklarını içselleştirmiş olarak bilirse
yönetimde sorun çıkarmayacak, tersine yönetimi kolaylaştıracak bir öge olarak varlığını
sürdürecektir.
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Aile danışma birimlerine gelen aile sorunlarının büyük bir çoğunluğu aile
yönetimindeki sıkıntılardan doğmaktadır ve sosyal çalışma mesleği ve psikolojik danışmanlık
karşısında büyük bir aile sorunu oluşturmaktadır. Bu sorun alanının küçültülmesi,
a)
yaklaşması,

Aile bireylerinin birbirlerine karşı içten bir sevgi, saygı ve anlayış ile

b)

Aile içindeki kendi rol ve sorumluluklarının bilincinde olarak işleri paylaşması,

c)

Aile bireylerinin ekonomik durumlarının yeterli olması,

d)

Çocuklar için gerekli olan kreş, okul gibi ikincil kurumların var ve kullanılabilir

e)

Karı ve kocanın kültürel ve eğitsel bakımdan uyumlu olması,

f)

“Aile kültürünün temel değerler üzerine oturması,” (cüceloğlu, web)

olması,

g)
Karı ve kocanın yeri geldiğinde birbirlerine destek ve yardımcı olma
anlayışlarının gelişkin olması,
h)
Karı ve kocanın ya ilgi alanlarının ortak olması ya da birbirlerinin farklı ilgi
alanlarına saygı göstermeleri
gibi özellik ve anlayışların geliştirilmesiyle olanaklıdır.
Aile içinde bu anlayış ve değerler ya doğuştan gelir (huy ve kişilik yapısı), ya sonradan
kazanılır. Aile içinde sonradan kazanılacak değerler ya aile içinde iletişim ve yaşama süreci
içinde, çiftlerin sonuçları görerek, anlama ve öğrenme yoluyla ya da ikinci kurumlar desteğiyle,
yani eğitimle, seminerle kazanılır. Aile danışma hizmetleri ve aile eğitimleri ailenin birbirlerini
ve diğerine karşı kendilerini sorumluluk ve özveri duygusuyla yönetebilmelerini sağlayacak
destekleri verir. Buralarda aile yönetimi de öğrenilir.
Aile yönetimini öğrenmek, aileyi mutluluğa götüreceği gibi mutlu ailelerden oluşan
toplumlarda da kuramsal olarak birçok huzursuzlukların ve sıkıntıların önüne geçerek
rahatlama sağlayacağı düşünülebilir.

8.3.21. Farklı Alanlarda Somut İşler Yönetimleri
Toplumda üretim olarak çok farklı alanlar vardır. Tarım işleri, sanayi işleri, trafik işleri
ve bunları da kapsayan çok çeşitli alanlarda hizmetler hepsi kendilerine özgü yönetim modelleri
altında yapılırlar. Bu farklı işlerin yapıcıları farklı disiplin, meslek ve beceri sahibidirler.
Örneğin tarım işlerinde ziraat mühendislerinden çiftçiye ve tarım işçisine kadar; sanayi
işlerinde çeşitli branşlardaki mühendislerden (makine, inşaat, endüstri mühendisleri…) işçilere
kadar çok farklı branşlarda elemanlar çalışır. Bunlar kendi alanlarında tarım ya da sanayi
planlamaları, örgütlenmeleri ve uygulamaları yaparlar. Bunların her biri kendine özgü yönetim
modelleri ve teknikleri isterler. Bunlar kamu kurumları, iktisadi işletmeleri ya da özel işletmeler
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olabilir. Her işletme, işletmenin hedefleri, üretim çeşitleri, hizmet verilen alanın genişliği,
işletmenin ekonomik yapısı ve performansı, hizmetin niteliği gibi birçok etmene ve ögeye bağlı
ve uygun olarak yönetim modellerini geliştirirler.
Öte yandan bu bölümde sivil toplum örgütlerinin her birini ayrı ayrı ele almadık. Burada
ele alınmayan sendika yönetimleri, kooperatif yönetimleri, oda yönetimleri kendi yasal
düzenlemelerine uygun olarak farklılıklar gösterecektir.
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Uygulama Soruları
1)
Örgüt yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
2)
Kurum yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
3)
Kuruluş yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
4)
Askeri yönetim nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
5)
STÖ yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
6)
STK yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
7)
Parti yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
8)
Ticaret yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
9)
İşletme yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
10)
Depo yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
11)
Stok yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.

221

12)
Envanter yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili
kitapta okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları
önünüzdeki boş kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
13)
Makine yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
14)
Üretim yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
15)
Hakediş yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
16)
Kurumsal ilişki yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili
kitapta okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları
önünüzdeki boş kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
17)
İnsan kaynakları yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile
ilgili kitapta okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları
önünüzdeki boş kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
18)
Teknik hizmetler yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile
ilgili kitapta okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları
önünüzdeki boş kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
19)
Sosyal işler yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili
kitapta okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları
önünüzdeki boş kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
20)
Aile yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
21)
Bu anlattıklarınızdan başka aklınıza hangi farklı alanlarda somut yönetim
örnekleri geliyor? Adlarını kâğıda yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle örgüt, kurum, kuruluş, işletme, şirket, STÖ, STK gibi farklı
anlayış ve biçimlerde olan örgütlenmelerin yönetimlerinin de birbirinden farklı olduğunu
öğrendik. Çünkü tüm örgütlenmelerin yapıları, büyüklükleri, işlevleri, özellikleri, amaçları,
hedefleri, hiyerarşik yapılanmaları, iş ve üretim kapasiteleri, yöneten ve çalışanlarının kapasite
ve nitelikleri birbirlerinden farklıdır. Yönetim modelleri birbirlerinden farklıdır. Bu nedenle bu
bölümde adları anılan ve anılmayan her türlü görünür, somut yönetimin tek tek ve ayrı ayrı
okunup anlaşılması, aralarındaki farklar üzerine, okuyucu tarafından, yazılanların ötesinde
düşünülmesi gerekecektir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre içerik ve anlam olarak enine ve boyuna
genişlik ve derinlik taşır?
a)

Sözcük

b)

Kavram

c)

Terim

d)

Simge

2)
Bir meslek ya da disiplin çerçevesinde kullanılan ve o çerçevede anlam kazanmış
sözcüklere …………………denir.
a)

Kavram

b)

İfade

c)

Terminoloji

d)

Terim

3)

Elle tutulur, gözle görülür, nesnel şeylere ………………… denir.

a)

Soyut

b)

Nesne

c)

Somut

d)

Sanal

4)

Somut yönetim kavramını aşağıdaki sözcüklerden hangileriyle ifade edersek yanlış

a)

Nitel yönetim

b)

Kolektif ve nicel yönetim

c)

Bireysel ve nitel yönetimi

d)

Bireysel yönetim

olmaz?
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5)

Somut yönetimin özellikleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a)

İnsanların içsel dünyaları ile ilgili olarak yapılan yönetim.

b)

Bir kurum/kuruluşun gündelik işleyişini sağlamak için yapılan yönetim.

c)

Gözle görülür, elle tutulur ortamlarda yapılan yönetim.

d)

Çok sayıda insanın fiili yönetimiyle ilgili yapılan yönetim.

6)
Kurum yönetimi ile kuruluş yönetimini birbirinden ayıran en önemli özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kuruluş yönetiminde bürokratik işlem yoğunluğu daha yüksektir.

b)

Kurum yönetiminde bürokratik işlem yoğunluğu daha yüksektir.

c)

Kurum yönetimi kuruluş yönetimine göre daha basittir.

d)

Kuruluş yönetimi uluslararası yazışmalara kapalıdır.

7)

Aşağıdaki kavramalardan hangisi askeri yönetimi anlatmak için kullanılır?

a)

Klitokrasi

b)

Poliarşi

c)

Otokrasi

d)

Cunta

8)
Örgütlenen grubun doğrudan siyasal hedeflerine ulaşmak için içinde toplandıkları örgüt
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sendika

b)

Oda

c)

Parti

d)

Kooperatif

9)

Aşağıdaki hangi iki yönetim anlam sırasına göre birbirini izler?

a)

Üretim yönetimi ve pazarlama yönetimi

b)

Kalite yönetimi ve üretim yönetimi

c)

Askeri yönetim ve cunta

d)

Ticari yönetim ve sivil toplum yönetimi
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10)

İki kavramla ilgili olarak doğru cümle aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Sosyal işler ile sosyal hizmetler aynı şeydir.

b)

Sosyal işler sosyal sorunların giderilmesi için yapılan mesleki uygulamadır.

c)

Sosyal hizmetler sosyal yardım etkinlikleridir.

d)

Sosyal hizmetler sosyal çalışmaya konu olan alanlarda verilen hizmetlerdir.

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)c, 4)b, 5)a, 6)b, 7)d, 8)c, 9)a, 10)d
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9. YÖNETİM ÇEŞİTLERİ IV
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde önce yönetime farklı bakış açısıyla bakmayı öğrenecek ardından, soyut ne
demek, soyut yönetim ne demektir, zaman yönetimi, değer yönetimi, kalite yönetimi, bilgi
yönetimi, kültür yönetimi, risk yönetimi, konularını irdeleyeceğiz. Akabinde stres yönetimi,
öfke yönetimi, kriz yönetimi, sorun yönetimi, yaşam yönetimi, algı yönetimi, izlenim yönetimi,
sağlık yönetimi, kişisel gelişim yönetimi, ilişki yönetimi, iletişim yönetimi, yaşlanma yönetimi
konularında bilgi edineceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yönetimleri neden somut ve soyut yönetimler olarak ayırdık?

2)

Somut ve soyut yönetimler deyince aklınıza neler gelebilir?

3)

Birkaç soyut yönetim örneği düşünebilir, verebilir misiniz?

4)
misiniz?

Bu örneklerle somut yönetim örnekleri aralarındaki nitelik farkını düşünebilir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bildiğimiz yönetimin farklı
bir gözle algılanması. Somut
yönetim örneklerini
gördükten sonraki bakış
açısı.

Yönetim konusunda farklı
algı yaratmak ve bu algıyı
bu bölümle geliştirmek.

Kitaptaki ilgili bölümleri
okuyarak ve internette ilgili
kavramları bulup farklı
tanımları anlamaya çalışarak
ve algı antrenmanları
yaparak.

Soyut yönetimlerin
diğerlerine göre özellikleri

Somut ve soyut yönetimler
arasındaki farkların ayırdına
varabilmek.

Kitaptaki ilgili bölümleri
okuyarak ve internette ilgili
kavramları bulup farklı
tanımları anlamaya çalışarak
ve algı antrenmanları
yaparak.

Soyut yönetim çeşitleri

Her gün duyduğumuz sanal
yönetimleri ayrı ayrı
tanımak ve özellikleriyle
bilmek.

Kitaptaki ilgili bölümleri
okuyarak ve internette ilgili
kavramları bulup farklı
tanımları anlamaya
çalışarak.
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Anahtar Kavramlar
•

Algı

•

Bakış açısı

•

Soyut yönetim

•

Bireysel yönetim

•

Nitel yönetim

•

Soyut/nitel/bireysel yönetim örnekleri
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Giriş
Bu bölüme kadar okuduklarınızı, anlayarak, algılayarak okuduğunuza ve öğrendiğinize
göre bu bölümü da anlamakta hiç güçlük çekmeyeceksiniz. Bu bölümü bir önceki bölüme göre
anlamakta belki biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü bir öncekinden daha soyut bir anlama düzlemine
çıkıyorsunuz. Bu bölümü sınavda soru çıkacak kaygısıyla, sadece sınava hazırlanmak için
okumayınız. Böyle düşünerek okumaya başlarsanız bu sizi gerer ve algı kapasitenizi
düşürebilir. İlerde sık sık karşılaşacağınız ve gündelik yaşamınızda kullanacağınız bir konuyu
merak eder gibi bir duyguyla okumaya başlayınız. Yeni bir konu öğrenmenin heyecanıyla
okumaya başlayınız. Sizi zevkli ve ilgi dolu bir okumaya davet ediyorum.
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9.1. Yönetime Farklı Bakış Açısıyla Bakmak
Bir önceki bölümün başında (Bkz. 8.1.) yönetime farklı bakış açısıyla bakmayı önermiş,
buna örnek olarak somut ve soyut yönetim kavramlarını ortaya atmış ve hemen ardından somut
(nicel) yönetimler derken neyi kastettiğimizi açıklamış, devamında somut alan
yönetimlerinden, yani kolektif yönetimlerden birkaç örneği kısa kısa tanıtmıştık.
Bu bölümde de soyut yönetim kavramıyla ne kastettiğimizi açıklayacak ve örneklerini
vereceğiz. Böylece siz sevgili öğrenciler, yönetimin günlük dilde genel geçer anlamıyla sıkça
kullanılan bir sözcükten çok, içi dolu dolu bir kavram olduğunu ve birbirinden farklı birçok
boyutları ve çeşitleri olduğunu anlayacaksınız. Yönetim üzerine somuttan soyuta çok geniş bir
yelpazede bilgi sahibi olacaksınız. Bunun yararı da size çok boyutlu bir yönetim anlayışının
kazandırılması olacak ve ilerde yönetim görevlerine gelince geniş bir ufukla yönetim
yapacağınız için başarılı olacaksınız. Aslında, yaşamınızda, hemen her alanda çevrenize ve
konuya çok boyutlu bakabilmek sizi her alanda başarılı kılacak ve yaşamdan daha fazla zevk
alacağınızı görerek mutlu olacaksınız.

9.2. Soyut Ne Demek?
Soyut, elle tutulamayan, gözle görülemeyen şeyler için kullanılan bir kavramdır. Eskiler
buna mücerret derlerdi. Mücerret Arapçadır. Tecrit edilmiş, yani yalıtılmış anlamında tecrit
sözcüğünden çıkar. Yani yalın, yalnız bırakılmış, dokunabilecek ellerden, görebilecek
gözlerden ırak olan şeyler demektir. Bundan fiil üretilir. Tecrit etmek. Mücerret tecrit edilen
demektir. Soyutun İngilizcesi abstract’tır (Okunuşu: abstrakt). Bütünden çekip ayırmak, özünü
almak, suyunu çıkarmak anlamında bir Latince sözcükten gelir. Örneğin, maddi olmayan şeyler
soyuttur.
Soyut konular gözle görülmeyip elle tutulamayan konular olduğu için ele, göze hitap
etmezler, sadece beyne ve algıya hitap ederler. Düşünme yetisine malzeme oluştururlar. İnsan
aklı da öncelikle eline alabildiği, gözüyle görebildiği şeyleri daha kolay algılar. Sadece zihnine
uyarı veren konuları algılaması zor olur. Bunun için algı düzeyinin gelişmiş olması, bunun için
de beynin soyut konuları algılamaya antrenmanlı olması gerekir. Yani siz üniversite öğrencileri
gibi… Çünkü üniversiteler soyutluklar, soyut düşünceler üretme ortamıdır. Bu ortamda algı ve
algılama yetisi daha hızlı gelişir.
Soyut şeyler dendiğinde varlığı beş duyu ile algılanamayan şeyler akla gelmelidir.
Görme, duyma, koklama, tatma, dokunma duyularına ses vermeyen şeyler soyuttur. Bu yüzden
soyut konuların anlaşılması ve kavranılması güçtür. Somut şeyler için beş duyunun, soyut
şeylerle ilgili olarak da algıya açık bir beynin çalışması gerekir. Düşünce boyutunda olan
konular soyut konulardır. Duygular, inançlar, ideolojiler, kuramlar soyut konulardır. Soyut
düşünce dememek gerekir. Düşünce zaten soyuttur. Soyut konular temel somut bilgilere de
dayansalar, öznel de olsalar çıkarsama yoluyla ürerler.
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9.3. Soyut Yönetim Ne Demektir?
Soyut yönetim dediğimiz zaman,
a)
Gözle görülmeyen, elle tutulmayan bir konuda (yer, kurum, kuruluş değil)
yapılan yönetim akla gelmelidir.
b)

Bireye dayalı, onu türeten bireye bağlı bir yönetimdir.

c)

Düşünceye dayalı yönetimdir.

d)
En az birkaç insanın bir araya gelmesine gerek olmayan, hatta bunun olası
olmadığı yönetimler akla gelmelidir.
e)

Bir kişide yaratılmak istenen değişikliği sağlayan yönetim akla gelmelidir.

Somut yönetimde kaçınılmaz olarak bir ya da birden fazla yöneten ve daha çok sayıda
yönetilecek insan varken, soyut yönetimde o soyut konuyu yöneten tek kişiden başka yönetici
konumunda kimse yoktur, yönetilecek insan da yoktur. Soyut öznelerin yönetimi söz
konusudur. Yönetilecek insan yönetilenin kendisidir. Somut ve soyut yönetimler arasındaki
temel fark budur. Örneğin öfke yönetimi, - kişiyi ilgilendiren - zaman yönetimi, yaşam yönetimi
gibi…
Bu bölümde hiçbirini ele almadığımız, hayal, rüya, düşünce, çıkar, sevgi, korku,
güzellik, mutluluk, kin, dostluk, insanlık gibi kavramları da aşağıdaki örnekleri iyice
öğrendikten sonra belki siz de bu kavramları yönetim anlayışıyla bütünleştirerek kullanmaya
başlayabilirsiniz. Örneğin, sevgi yönetimi, korku yönetimi, mutluluk yönetimi gibi… Örneğin,
sosyal çalışma mesleği bir insanlık yönetimi sanatı değil midir?
Planlama, öneri, ilişki, algı gibi kavramlar, her şeyden önce, kafada kurgulanan soyut
düşüncelerdir. Bu kavramları ilgilendiren konularda öncelikle soyut düşünceler düzeyinde
kurgulama yapılır, geliştirme yapılır ve uygulamaya öyle geçilir. Soyut düşünceler düzeyinde
kafada yapılan kurgulama kâğıda geçmedikçe planlanmış olmaz. Soyut planlama çalışması,
mutlaka yazıya dökülmesi gereken bir “planlamanın” düşünsel düzeyde “tasarımlanması” olur.
Soyut yönetim örnekleri kısa açıklamalarla aşağıda verilmiştir. Bunlar büyük
çoğunlukla özel girişimin modern üretim teknikleri ve ürünleri geliştirme süreçlerinde ortaya
attıkları, uygulamaya çalıştıkları üretimde daha iyiyi hedefleyen kavramlar ve uygulamalardır.
Modern sanayi üretim ortamlarının ürünleridir.
Yönetim bir süreç olduğuna göre soyut yönetimler de gerçekleştirilebilmeleri için bir
sürece bağlı olan zihinsel çalışmalardır.
Kişisel ya da birey olarak düşünülecek konularda soyut yönetimler o yönetimin
muhatabı olan kişi tarafından yapılırken, ne denli soyut olursa olsun kurumsal soyut
yönetimlerde yönetim bu iş için görevlendirilmiş bir takım tarafından yapılabilir. Bu iki
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yönetim arasındaki birbirine yakın farkı daha da derinleştirmeden bu bölümde bu tür
yönetimleri ele alacağız.

9.3.1. Zaman Yönetimi
Zaman (Ar. zemân), bilindiği gibi, geniş anlamıyla, yaşam sonsuzluğunun akışını
anlatan doğasal ve toplumsal değişimler nedeniyle zihnimizde değerlendirmeye alınan soyut
bir kavramdır. İnsanoğlu zaman kavramını kullanıma sokarken, iki iş, oluş arasında geçen süre;
uzun bir sürenin iki belirtgeçle sınırlandırılmış bir parçası; bir işe
ayrılmış saatler… gibi başı ve sonunu belirleyen anlamlandırmalar
da yapmışlardır. İnsan olarak bizim belirlediğimiz, anlamlı
bulduğumuz oluşlar arasındaki süre, sadece bizim için kullanılan ya
da gösterilmek istenen zamandır. Aslında, zaman geçmişten
geleceğe doğru sürekli ve kesintisiz akar. Kendisine bakarak zaman
görünmez ve görülmez. Zaman, doğasal ve toplumsal değişimlere
bakarak anlaşılabilen bir soyutluktur.
Zamanı somutlamak için belirli olgulara, yani, yinelenen gök olaylarına, güneşin belirli
zamanlardaki açısal konumuna göre geliştirilen ölçüye göre zaman nesnelleştirilir, ölçülebilir
duruma gelir. Buna nesnel zaman denir. Bir de kendi algımıza göre uzun ya da kısa geçtiğini
düşündüğümüz öznel zaman vardır. Zamanında biten bir maç güzel olunca çok çabuk bitti deriz,
onun gibi. Gece mezarlıktan geçerken zaman geçmek bilmez! Bu bölümün konusu nesnel
zamandır.
Zaman yönetimi, genelde, kişi olarak, herkes için sınırlı olan gündelik zamanını iyi ve
verimli kullanabilmesi için yapılan planlama ve uygulamalardır. Bu kavramı daha çok şirketler,
işletmeler önemsemekte ve kullanmakta ve konuya işevuruk biçimde sınırlandırarak
bakmaktadırlar. Buna göre, zaman yönetimi, işletmelerin, ellerindeki sınırlı çalışma saatlerini
her personel için en verimli, üretken ve insani kullanabilip kullanamama konusunun
değerlendirilmesi ve olumlu yönde zaman planlaması yapılması ve uygulamaların bu zaman
planına göre gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır.
Bu konuyu gündeme getiren temel insanoğlunun zamanı hedeflerine uygun olarak iyi
kullanamadığı düşüncesidir. Herkesin işlerini yapmak için sahip olduğu zaman eşittir ve
sınırlıdır. Hiç uyumadan çalışırsanız bu süre 24 saattir. İş Yasası’na göre çalışıyorsanız
günümüzde sekiz saattir. İşte, zaman yönetimi, bu sınırlı süreyi, insanın kendi sağlığına zarar
vermeden işletmenin politika ve hedeflerine göre doğru, verimli ve etkili olarak nasıl
kullanabileceğinin planlanması ve uygulanmasıdır. Hangi iş hangi saatte yapılacak ve ne kadar
süre içinde tamamlanacak, zaman yönetiminin sorusudur. Bir günde yapılacak tüm işleri bir
kâğıda dökecek ve zaman planlamasını yapacak olursanız zaman yönetiminin ne kadar
karmaşık ve soyut olduğu için de ne kadar güç bir çalışma olduğu görülecektir.
Zaman yönetimi zaman planlaması ile başlar. Soyut bir çalışmadır, ancak, kâğıda
dökülmedikçe, yazılı duruma getirmedikçe zihindekini uygulamak zor, hatta olanaksızdır. İş
hedefi, hedefe odaklanma, toplantıların verimli, ancak kısa yapılabilmesi, zaman kayıplarına
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karşı yapılması gerekenler, buna uygun görev dağılımının yapılması, zaman kaybettirici
alışkanlıklardan kurtulabilme, çalışma ortamının zaman planına uygun düzenlenmesi,
yapılacak tüm işlerin zamanlı ve doğru planlanması gibi çok çeşitli konular zaman yönetiminde
üzerinde durulması gereken konulardır.
Görüldüğü gibi zaman yönetiminde yönetilecek insan değil zamandır. Alıştığımız
yönetim olgusundan çok farklı bir yönetim, değil mi!

9.3.2. Değer Yönetimi
Değer de zaman gibi soyut bir kavramdır ve gene zaman gibi somut kimi olgulara dayalı
olarak tanımlanabilmektedir. Değer, benzerleriyle ya da zıtlarıyla karşılaştırarak belirlenen
niteliklerdir. Eşanlamlı karşılığı kıymettir (Ar.). Karşılaştırıldığında, toplumca, hemen her
alanda geçerli olan, diğerlerine göre daha önem verilen davranışlar, olgulardan ortaya çıkmış
nitelikler birer değerdir. Toplumca, toplumsal, ruhsal, ahlaksal ve estetik açılardan diğer
benzerlerine kıyasla daha kolayca, yaygın ve genel olarak benimsenmiş ve gene diğer
benzerlerine göre daha yüksek olarak görülen niteliklerdir.
Bu tanımlarda soyut çerçevede taşıdığı nitelik olarak ifade ederken, ekonomik anlamda
değeri anlatırken bir malın eşitlendiği ya da eşitlenmek istediği nicelik olarak belirtmeliyiz.
Çünkü bir malın değeri sayılabilir ölçütlerle ölçülür.
Değerler, olumlu ve olumsuz, göreli ve salt, öznel ve nesnel değerler olarak
çeşitlendirilirler. İçerik bakımından ise, nesne değerleri (yararlı, kullanışlı), mantıksal değerler
(doğru), ahlaksal değerler (iyi), sanat değerleri (güzel) olarak ayrılırlar (TDK, değer, internet,
Erişim: Ocak 2016)
İşletmecilik alanında da değer kavramı önemlidir. Değer yönetiminde değer
mühendisliği kavramı öne çıkar. İşletmede değer mühendisliği, maliyetleri düşürme, üretimi
olabilen en kısa sürede en nitelikli olarak tamamlama, müşteriyi memnun etme gibi hedefleri
gerçekleştirmek için çalışmaktır. Değer mühendisliği kaliteden ödün vermeden maliyetlerin
düşürülmesini sağlamaktır. [Örnek, 2003, 214 ve (aktaran) 215].
Değer yönetimi, bir işletmede, her türlü değerin yaratılması, tutunması, işe yarar duruma
getirilmesi, arttırılması, değer tercihlerinin değiştirilmesi için yapılan tüm çalışmalardır. Bir
işletme için dönemsel kârlılık mı, yaratılan ya da yaratılacak olan potansiyel mi, yoksa
gelecekte kazanılacak saygınlık mı daha öncelikli değerdir? Kârlılık bir şirket için geçmişte
yapılanların sonucudur, oysa şirketin piyasa değeri şirketin geleceği açısından önemlidir. Şirket
değer yönetimi çalışmalarıyla performans ölçütü olarak neyi kendisi için değer kabul edeceğini
kendisi belirler. Şirketin değer yaratması için şirketlerde değer yönetimi anlayışının
geliştirilmesi ve bunun yaşama aktarılması başlangıç noktasıdır.
Değer yönetimi bir işletmede değerler silsilesinin yönetimi, yeni değerler yaratılması,
farklı değerler arasında geçişin sağlanması çalışmalarıdır.
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9.3.3. Kalite Yönetimi
Kalite üretilen mallarda, alınan hizmetlerde ulaşılan en iyi olma, en iyiye ulaşma
durumudur. Mal ya da hizmetin beş duyuya en yüksek düzeyde doyum vermesi durumudur.
Kalite malın ya da hizmetin üretimi, imalatı, yapımı ile ilgili bir kavramdır. Her güzel mal
kaliteli değildir. Bir mal güzel olabilir, ancak kalitesi düşük olabilir. Kalite Latince kökenli
(Qualites) İngilizce bir sözcüktür. Türkçe karşılığı niteliktir.
Kalite yönetimi işletmeyi genel olarak bir mal ya da hizmetin üretiminde ve tüketimi
sırasında müşteri memnuniyetini sağlaması sonucuna götüren her türlü süreçlerdir. Kalite
yönetimi, üretimde hedeflenen kalitenin sağlanması için ilgili kuruluşta sürdürülen planlı,
programlı, sistemli etkinliklerin tümüdür.
Kalite çok farklı boyutlarda kendisini gösterir. Mal ya da hizmetin sadece hoşa gitmesi
değil, performansı ve özellikleri iyi olmalı, güvenilir, doyuma uygun, dayanıklı, ama estetik vb.
ölçülere sahip olmalıdır. Kalite soyuttur. Kimilerine göre kaliteli iken kimilerine göre değildir.
Burada kalite farklı algılanmaktadır.
Müşteriyi odağa alarak, müşterinin birçok boyutlarda memnuniyet duyacağı bir mal ya
da hizmet üretimini sağlamak ve bunu sürekli kılmak için yapılan her çalışma kalite yönetimi
çerçevesindedir.

9.3.4. Bilgi Yönetimi
Eskiden kitapların, kütüphanelerin, üniversitelerin, bilenlerin varlık sınırları içinde
bulunan bilgi bugün, bilişim döneminde sınırı belirlenemez bir genişliğe ulaşmıştır. Bilgi
depoları eskiden olduğu gibi sadece bilgili insanlar, kitaplar ve kütüphaneler değil, bilgisayar
dünyasından bildiğiniz İngilizce sözcükle dünyadaki tüm “server”lerdir artık. Bu serverlerin,
bilgilerin yüklendiği depo anlamında kullanılan serverlerin hacimleri, bilgi depolanma sınırları
akıl sınırlarının çok ötesindedir ve her saniye, saat, gün milyarlarca terabayt bilgi
yüklenmektedir. Kullanım anlamı olarak depo diyebileceğimiz bu serverler için bulunan Türkçe
karşılıklar sunucu ya da dağıtıcıdır. Bilgiyi toplayan, dağıtan ve kullanıcıya sunan, anlamında..
[Bu arada burada öğrendiğiniz bu bilgileri, unutamayacağınız ilginç bir ilgiyle pekiştirelim.
Yukarıda sunucu olarak Türkçeleştirdiğimiz İngilizce server sözcüğü Farsçada da aynı şekilde
yazılıp söylenmekte ve ne anlama gelmektedir, bilir misiniz? Erkek adı olarak kullanılıyor ve
baş, başkan, reis, ulu anlamını taşıyor. İlginç bir rastlantıyla bilgi depoları olan sunucular
(serverler), Farsçadan türeyen mantıkla, dünyadaki tüm bilgileri toplayan baş olarak da
anlaşılamaz mı? Dünyanın ulu bir bilgi başı ve bilgi beyni olarak, ne dersiniz? Öte yandan,
İngilizce server hangi anlamdadır, bilir misiniz? Fiil olarak to serve hizmet etmek anlamındadır.
Sofraya, masaya yiyecekleri dağıtma gibi bir anlam kökünden çıkıyor. O fiilden yapılan isim
de server’dir (dağıtıcı). Servant denildiği zaman da masaya servis yapan kimse, yani hizmetçi
anlamı taşımaktadır. Bilgi dağıtan bu serverlerin aynı zamanda, İngilizceden türeyen mantıkla
bizlere bilgi servisi yapan bir hizmet elemanı anlamı taşıması size aykırı gelir mi? Bu
benzetmelerle bilgi dağıtım merkezlerini artık kolay kolay unutmayız, değil mi?]
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Konuya dönersek dünyada o denli sınırsız bilgi, her zaman ulaşacağımız yakınlıkta,
günümüz deyişiyle, bir tık ötemizde bulunuyor ki, hangi bilgiyi, hangi kaynaktan, hangi yollarla
düzenli almak, sistematize etmek, bilgilerde doğruyu yanlıştan ayırmak, nerede, nasıl
kullanacağımıza karar vermek, ayrı bir yönetim kapasitesi istemektedir. Bir de buna kütüphane
bilgilerini, basılan kitapları, dergileri, gazeteleri eklerseniz, adeta sınırsız bir bilgi ormanında
insan kılavuzsuz gezemez duruma düşmüyor mu? İşte bu noktada bilginin yönetimi başlıyor.
Bu yönetim için de yönetilecek insanlar yoktur. Yönetilecek olan sadece bilgidir.
O zaman, işletme içi ya da dışındaki istenilen her türlü bilgilerin depolanması,
stoklanması (yedekte bekletilmesi), belli bir sıraya konulması, bölümlenmesi,
anlamlandırılması, anlaşılması, yorumlanması için belirli odaklara ulaştırılması ve bunun
zamanında yapılması, güncellenmesi, yanlış bilgilerin ayıklanması, doğru bilgiye
ulaşılabilmesi vb. ayrı bir yönetim süreci istemektedir. İleri teknoloji, yani yeni bilişim
sistemleri, bilgiyi meta (mal) olmaktan kurtarmış, herkesin kolayca ve bedelsiz ya da çok düşük
bedelle ulaşacağı bir kullanım aracına dönüştürmüştür.

9.3.5. Kültür Yönetimi
Sanat yönetimi dendiği zaman fazla yadırgamayız, bildiğimiz sanat çalışmalarının
yönetimi olduğunu düşünürüz. Oysa kültür dendiğinde anlamamız zorlaşır. Çünkü kültür
ürünleri somutsa da kültür kavram olarak soyuttur.
Kültür tarihin her aşamasında ve her toplumunda insanlar tarafından üretilen maddi ve
manevi her şeydir. İnsan bu her şey ile ya kendisini diğerlerine göre üstün görür, ya görmez.
Ancak, bu her şey ile bütünleşmiştir ve o maddeleri ve düşünceleri kullanmanın ve savunmanın
dışına kolay kolay çıkamaz, o dünya içinde mutlu olur. Kültür böylece atadan bebeye aktarıla
aktarıla sürer gider. Kültürü değiştiren sadece ve sadece teknolojideki değişmelerdir.
Bizi sarmalayan kültür, televizyonlar ve basılı yayınlar yoluyla bize giderek yaklaşan
dünyanın farklı kültürleri bizlere öğrenmemiz, denememiz, yaşamamız, merak etmemiz için
büyük bir olanak sunmaktadır. Toplumun ve dünyanın içinde çağdaş, yenilikçi, algıları açık,
meraklı insanlar olarak yaşamak istiyorsak bu sınırsız kültür dünyasını kendi ilgilerimiz,
meraklarımız, isteklerimiz doğrultusunda tanımak, değerlendirmek ve kullanmak
durumundayız. Bütün bunların günümüzdeki adı kültürü yönetmektir. Kültür dünyasını
gereksinimimiz, isteklerimiz doğrultusunda belirli bir sıraya koyarak izlemek, aralarında
geçişler yapmak kültürü yönetmektir. Bunun için temel bilgilere sahip olmalıyız. Kültürün ne
olduğunu ve belirli kültürleri tanımalıyız. Bunun için yerel ve evrensel algılarımız açık olmalı.
Bir de gündelik olarak sinemaya, tiyatrolara, diğer sanat etkinliklerine gitmek için
bunların programlarını izlemek, önceliklerimize göre sıralamak, biletini almak, gitmek ve
izlemek için arkadaşlarımızı örgütlemek, gündelik işlerimizi düzene koymak da kültür yönetimi
olarak görülmelidir. Bu örgütlemeleri ve düzenlemeleri, yani bu yönetimi yapmak bizi daha
baştan kültürlü kılar.
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Üniversitelerin kültür yönetimi bölümleri de iletişim becerisi yüksek, konuşma ve ikna
yeteneği gelişmiş, düzenleme ve örgütleme becerisine sahip, topluma, toplumdaki sanat ve
kültür etkinliklerine merak duyan kişiliklerin bu bölümlerde okuyarak ilerde sanat ve kültür
kurumlarına başarılı birer yönetici olmalarını sağlamak istiyorlar. Buna kültür yönetimi
diyorlar. Kültür konusuna ilgi duyan gençler için bu tür bölümlerde okumak kültür yönetimi
becerisini geliştirecek olanaktır elbette. (Ek bilgi: İstanbul Bilgi Üniversitesinde İletişim
Fakültesi altında Sanat ve Kültür Yönetimi Programı ile Kültür Yönetimi Bölümü
bulunmaktadır.)

9.3.6. Risk Yönetimi
Risk yönetimi, işletmeler içinde geliştirilmiş bir kavram olmakla birlikte, genel olarak
düşünecek olursak, bir üretimin, bir işletmenin, yapılan herhangi bir işin yapılma süreci içinde
karşılaşılabilecek risklerin, tehlikelerin önceden belirlenmesi, ayrıntılarıyla tanımlanıp
çıkabileceği zamanın ya da koşulların öngörülmesi ve bu riskler daha ortaya çıkmadan
çıkmasını önleyecek önlemlerin alınması çalışmalarıdır. Ortaya çıkabilecek her risk şirket için
maliyet, proje için aksama, uygulama için başarısızlık demektir.
İşletmelerde risk yönetimleri oluşturulur. Bunlar piyasanın dalgalanma durumlarında
şirketlerini nasıl risklerin bekleyebileceği konusunda ön çalışmalar yaparlar ve beklenmedik
durumların ortaya çıkmaması için ne önlemler alabileceklerini planlarlar.
Benzeri düşünme ve önlem alma çalışmalarını herkes sıkıntılı durumları, yoğun stres
dönemleri için düşünebilir, planlayabilir. Bu çalışan ve riske açık herkesin kendi sağlığı ve
işlerindeki başarısı için başarması gereken bir risk yönetimidir.

9.3.7. Stres Yönetimi
Stres insanın ağır fiziksel iş yükü ya da psikolojik baskılar altında insan bedeninin, ben
bu yükü artık kaldıramıyorum diyerek verdiği tepkidir. Bedende bu tepki kalp ve nabız atışında
artık, aşırı terleme ya da buz kesme, soluk alıp vermede hızlanma, kalpte ritm bozukluğu, kan
basıncının artması ya da kasların gerilmesi, uyku bozukluğu, göğüs ağrısı, cinsel isteksizlik vb.
olarak kendisini gösterir.
Stresi güdülemeyi aşan oranda olanlarda sigara ve alkol kullanma oranı artar, parmakları
kıkırdatma, tırnakları yeme, ayak ve bacak sallaması ya da titretmesi gibi belirtiler gösterir.
Depresyon artar, cilt ve saç sorunları, saç dökülmesi, çok yemek yeme gibi sorunlar ortaya
çıkar. Öte yandan ya içe kapanma, ya sinirlilik olarak davranışlara yansır. Bu tepkiler aşırı
yükten kendini koru, kendini dinlenmeye çek ya da bu stres ortamından uzaklaş uyarısıdır.
Stres bedenin kaldırabildiği ölçüde olursa yararlı kabul edilir. Çünkü insanı güdüler,
çalışmaya teşvik eder. Bu da başarı çizgisini yükseltir. Bunu aşan bir stres hem bedene, hem
ruha ve sosyal yaşama zarar vermeye başlar. İnsan sosyal yaşamını sağlıklı olarak sürdüremez
duruma gelebilir.
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Bunun için özellikle strese giren insanların stres yönetimini öğrenmesi ve yapabilmesi
gerekir. Stres yönetimi, yaşanan stresle başa çıkma becerisini kazanma için yapılması
gerekenlerdir. Yararlı stresi başarıyı sağlayacak yönde dengelemek, başarı dozunu azaltacak
düzeyde artan stresin zararlı etkilerini azaltmak için bizzat stres sahibinin stres ögeleriyle ya
mücadele edebilmesi, ya onları olduğu gibi kabul etmesi ya da dünyasından çıkarması
çalışmalarıdır. Bu da düzenli ve planlı çalışmalarla kazanılan beceriyle daha da kolaylaşır.
Bunun için ilk adım stresi tanımak, kabul etmek, onun ayarı ve düzeyiyle oynayabilecek kadar
kendini tanımaktır. Stres yönetiminizi sizin için yapacak bir sizden başka bir kişi yoktur.

9.3.8. Öfke Yönetimi
Öfke, insanı aktif ya da pasif bedensel tepkilere kadar götürebilen, bir nesneye ya da
daha çok bir özneye, onun konuşma ve davranışlarıyla ilgili olarak kabullenememe ve buna
bağlı kızgınlık durumuna denir. Öfke, aynı stres gibi (Bkz. 9.3.7) bir ölçüye kadar her insan
için olağan bir durum ve hatta beden ve beynin dengelenmesini sağlayan bir supaptır. Ancak
kişide kendine ya da karşısındakine zarar verecek bir düzeye gelen ve kişi tarafından denetim
altına alınamayan öfke karşısındakine, öfke duyulana olduğu kadar, belki de daha çok öfke
duyan kişiye zarar verir. Bu nedenle (a) sık sık öfkelenen ya da (b) denetlenemeyen şiddette
öfkelenen insanlar için öfke denetimi eğitimi verilmesi önerilir. Bu eğitimi alanlar öfkelerini
denetleyebilmeyi öğrenirlerse aynı zamanda öfkelerini yönetmeyi de öğrenmiş olurlar.
Zor ve sinirli, yani öfkeli insanlar için öfke ile baş etme yöntemleri vardır. Bunlar
eğitimlerde verilir. Önemli olan insanın öfkesini bastırabilme ya da denetleyebilme gücünü
kendisinde bulması, bu konuda becerisini geliştirebilmesi öğrenmesidir.
Öfke yönetilemezse, kızgınlık duygusu bastırılamazsa aynı streste olduğu gibi insanda
psikosomatik rahatsızlıkla da yaratabilir. İnsanın yaşam niteliğini düşürebilir. Öfke yönetimini
başarmak insanın sosyal ilişkilerinde de düzelmeyi sağlar, insanı sosyal yaşamında başarılara
götürür.

9.3.9. Kriz Yönetimi
İnsan ya da örgütte, çeşitli dış ve iç etkilerle, belirli kaynakların eksiklikleriyle
beklenmedik biçimde ortaya çıkan, sağlıklı yaşamasını ya da işlemesini aksatan, düzenini bozan
karmaşa durumuna kriz denir. Kriz kişi ya da örgütün düzenli işlemesini olanaksız duruma
getirir. Kriz fiziksel (ekonomik, kurumsal), organsal (fizyolojik) ve ruhsal olabilir. Kriz, o
organizmanın (kişi ya da örgüt), kendini koruma, yoğun sıkıntılı durumunu önleme, giderme
ve kişisel ve kurumsal uyumunu yeniden sağlama sistemlerinin çalışamaz noktaya gelmesi
durumudur. Belirli bir süre yaşanır. Sonra alınan önlemlerle ya da koşulların değişmesiyle kriz
durumu ortadan kalkar. Kriz stresin sınırlı süreli olanıdır. Stres yavaş yavaş ortaya çıkar ve
gelişirken kriz birdenbire ortaya çıkar. Kriz (Fr.), buhran (Ar.), bunalım (Tr.) sözcükleri aynı
anlamdadırlar.
Kriz birçok boşluğu dolduran bir sözcüktür. Ekonomide, siyasette, bilim, mal, hizmet
üretiminde, şirketlerde, birey olarak insanda hem ekonomik hem ruhsal olarak yaşanabilir.
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Bu geçici işlev ve işleme bozukluğunun giderilmesi için o krizin içindeki kişi/ler
tarafından yapılan her türlü önleme, ortadan kaldırma çalışmalarına krizi yönetme denmektedir.
Gene diğer soyut yönetim kavramlarında olduğu gibi temel olan, krizin ortaya çıkmadan,
çıkacağını öngörerek ya da çıkma olasılığını düşünerek, nasıl çıkabilir, nereden gelebilir, hangi
koşullar ve durumlarda yaşanabilir sorularının yanıtlarını bularak krizin çıkmadan önleme
çalışmaları öncelikli ve önemlidir. Örneğin kişi için para biriktirmek, şirket için sermayesini
dengeli arttırmak, geleceğe yönelik, sağlam bir planlama, örgütleme ve kadrolama çalışması
yapmak gelecek bir ekonomik krizin yaşanmasını önleyecektir. Geleceği öngörerek yapılan
çalışmalar krizi önleyici çalışmalardır.
Kriz her kişinin ya da şirketin beklenmedik bir anda (insan) ve zamanda (şirket) başına
gelebilecek bir risktir. İyi bir risk yönetimi aynı zamanda kriz yönetimi de sayılmalıdır. Krizi
önleme ya da giderme çalışmaları kişi ya da şirket için daha iyi bir yapılanmayı sağlayacak bir
fırsat da yaratıyor olabilir.

9.3.10. Sorun Yönetimi
Sorun yönetimini anlamak için önce sorunun ne olduğunu bilmemiz gerekmektedir.
Sorun, yaşanan kısa ya da uzun süreli sıkıntılı, çözümsüz bir güçlük durumudur. Problem (Yu.),
mes’ele (Ar.) sözcükleriyle eşanlamlı Türkçe bir sözcüktür.
Sorun, kriz gibi, hem kişi için, hem de şirket, dernek, vakıf, parti, kurum, kuruluş vb.
örgütler için söz konusu olabilir. Sorunun nedenleri, kaynakları ve sonuçları araştırıldığında
çözüm bulunabilecek bir sıkıntı, çözümsüzlük, güçlük durumudur. Sorun çözmede becerikli ya
da deneyimli insanlar vardır. Birçok sorun kimileri için çözümsüz bir paniğe yol açarken,
kimileri için kısa sürede çözülebilen geçici bir sıkıntı olarak görülebilmektedir.
Sorun yönetimi kişi için, yaşayabileceği sorunları önceden öngörebilme, o sorunun
ortaya çıkmaması için gerekli önlemleri önceden düşünebilme, planlayabilme ve önlem
alabilme, sorun oluşmaması için gerekenleri önceden yapabilme işlem ve eylemleridir. İnsan
bunu planlayabilip yapabildikçe beceri de kazanmış olur, daha sonraki sorun yönetimlerinde
daha becerikli olarak önleme müdahalesi yapabilir.
Sorun yönetimi örgüt, kurum, kuruluş, şirket için, verilecek hizmette ortaya çıkabilecek
bir aksama, kopukluklar, işleyememe gibi durumların önceden öngörülerek ortaya çıkmasının
önüne geçecek, öte yandan yaşanacak olan sorunların işe yansıma ve etkilerinin en aza
indirilmesi için planlamaların yapılmasıdır. İşletmede işlemenin aksamaması, sorun
yaşanmaması için önceden yapılması gerekenlerin yapılması sorun yönetimidir. Bu aşamadan
sonra buna karşın bir sorun çıktığı zaman da o sorunun giderilmesi için yapılması gerekenler
de sorun yönetimi kapsamına girer, ancak, bu boyuttaki çalışmalar soyut sorun yönetiminden
somut sorun yönetimine geçiş demektir.
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9.3.11. Yaşam Yönetimi
Yaşam, her canlının, konumuzla ilgili olarak insanın doğumuyla ölümü arasında geçen
süreye denmektedir. (Doğum ana rahmine düşüldüğü anda mı, ceninin gelişme sürecinin belirli
bir aşamasında mı yoksa doğumla mı başlar ya da ölüm son nefesin verildiği anda mı, beyin
ölümünün gerçekleşmesiyle mi yoksa tüm hücrelerin ölmesinden sonra mı başlar tartışmaları
bu yazının konusu değildir.)
Bu anlamlı süreyi, çocukluk dönemimiz dışında, istediğimiz gibi, yaşam niteliğimizi
yükselterek, arzu ettiğimiz ekonomik, kültürel, sağlık ve eğitim hedeflerimize ulaşarak,
istediğimiz kıvamda ve yönde kullanabilip kullanamamak, şans, kader, rastlantı gibi
değerlendirmeler dışında bize bağlı bir konudur. İnsanın yaşamını yaşamak istediği gibi
yönetmesi ona hem yaşam doyumu sağlar, hem keyif verir, hem sosyal kılar hem çevresel
etkileşimlerinde aranan, sevilen insan yapar. Yaşamımızı yönetmek uzun süreli mutluluğumuzu
yönetmek demektir.
Yaşam yönetimi ile zaman yönetiminin aynı olduğu ya da aynı kapıya çıktığı tezleri
çeşitli yazılarda yer almaktadır. Kuşkusuz zamanını iyi yöneten insan yaşamını iyi yönetiyor
denebilir. Ancak, yaşamından zevk alan ve gönlünce yaşayan insan için de zaman yönetimi geri
plana atılmış olabilir. Hedef olarak iki kavram aynı değildir, ancak birbirleriyle sıkı ilişkilidir
ve birbirlerini beslerler.
Yaşam yönetimini insan kendisi yapar. Kültürüne, hedeflerine, amaçlarına,
beklentilerine, değerlerine, eğilim ve isteklerine göre yapar bunu. Bunun için yaşam
yönetiminde her insan farklıdır. Çünkü her insanın kültürü, hedefleri, amaçları, beklentileri,
değerleri, eğilim ve istekleri farklıdır. Mutlu olmaya yönelik bir zaman ve yaşam strateji
planlamak yaşam yönetiminin kaçınılmaz gereğidir.
Kimisi verimli yaşamayı, kimisi etkili yaşamayı öne alır. Biri çok etkileşimli bir
yaşamdan mutluluk, diğeri daha sakin bir yaşamdan huzur duyar. Yaşam planlamaları ve
yönetimini de buna göre yapar. Yaşamını akışına ve oluruna bırakmak istemiş ve bırakmış bir
insan acaba yaşam yönetimini boşlamış mı demektir, yoksa yaşam yönetimini ona göre mi
yapıyor demektir? Yanıtı sizde. Lütfen düşünün.

9.3.12. Algı Yönetimi
Algı, insanın, dünyayı ve çevresinde olanları, beş duyu organının çalışmasıyla, yani
olgusal boyutta ve olgusal dayanaklarıyla anlaması, kavramasıdır. Algılamak için dikkati
algılanmak istenen konuya odaklanmalıdır. Dikkat verilmeden algı gerçekleşmez. Seçme,
örgütleme, düzenleme, yorumlama gibi eylem ve işlemler ancak algı yoluyla, algısal
kazanımlar yoluyla olabilir. İnsanlar algılama yoluyla gerçekleri kavrayabilirler. Algılayan
beyin düşünebilir, yorum yapabilir.
Algı yönetimi ise, çeşitli iletişim tekniklerini ve kimi taktikler kullanarak kardaki
insanın doğru algısını gerçeğin dışına çıkartma çabası ve bunun için yapılan bir dizi çalışmadır.

242

Gerçek algıyı değiştirmek için insanın duygu dünyasını etkileme, korkutma, inancına
seslenme, zor kullanma, para kullanma, yanlışı en üstü düzeyden seslendirme, sık sık
tekrarlama gibi yöntemler vardır. Bu yollarla insanları yanlışa inandırabilir, onu daha baştan
yanlış algı sahibi yapabilir ya da doğru algısını yanlışa doğru değiştirebilirsiniz. Bu yollarla
gerçekleri gizleme, değiştirme, yönlendirme ve çarpıtma gibi sonuçlar alınabilir. Böylelikle
hedef kitlenin görüşleri istendik yönde değiştirilebilir, davranışları etkilenebilir.
Algıda duygunun yeri olmaz. Çünkü algı duygu ile değil, duyu - organları - ile yapılır.
Ancak algı yönetimi duygulara seslenir, duygularla oynar, duyuları köreltir. Bunun için
kullanılabilecek en güçlü araç sağlam iletişim kanallarıdır. En güçlü ve profesyonel iletişim
kanalları da televizyon kanalları olduğuna göre televizyon temel bir algı değiştirme, algıyı
yönetme aracı olarak kabul edilmelidir. Görsellik algı yönetimine en temel ve sağlam ögelerden
biridir.
Algı yönetimi kavramını ilk kez kullanan ABD Savunma Bakanlığı tanımını şöyle
yapmıştır: “Algı yönetimi, yabancıların her düzeydeki istihbarat birimleri ve liderleri de dâhil
olmak üzere, bu ülkedeki geniş kitleleri, kendi hedefleri doğrultusunda tavır almaları ve resmi
adımlar atmalarının sağlamak amacıyla, seçilmiş bilgi akışını ve somut belgeleri yönlendirerek
ya da reddiyesini oluşturarak, kitlelerin hislerini, güdülenmelerini, düşünce sistemlerini etki
altına almaya çalışmak için yürütülen eylemlerin tamamıdır.” (Türk, web).

9.3.13. İzlenim Yönetimi
İzlenim yönetimi insanların, kendilerine ilişkin izlenimlerini yönetme çabalarına verilen
soyut bir yönetim adıdır. Birçok insan başkalarının kendileri hakkındaki izlenimlerini, farkında
olarak ya da olmayarak başka insanlarla bir araya geldiklerinde anlatmak istediklerini, kendileri
hakkında vermek istediklerini öne çekerek, istemediklerini gizleyerek kendilerini göründükleri
gibi değil, istedikleri gibi göstermek isterler. Bu izlenim yönetimidir. Başkalarının kendileriyle
ilgili algılarını, izlenimlerini denetlerler, yönlendirirler, böylece yönetirler.
İzlenim yönetimim sadece bireylerde değil örgütlerde de söz konusudur. Örgütler de
kendilerini göründükleri gibi değil, göstermek istedikleri gibi göstermek için çeşitli yöntemler
ve taktikler kullanırlar.
Ömrü ABD’de geçmiş, aslen Kanadalı toplumbilimci Erving Goffman (1922-1982)
tarafından kuramlaştırılan bir yaklaşımdır. Özetle hiçbir birey ve örgüt kendisini olumsuz
izlenimlerle tanıtmak ve akılda kalınmasını istemez, olumlu yönleriyle tanınmak ister. Özellikle
bu, bir şirket için kârını arttıracak, bir parti için seçmen sayısını arttıracak bir gerekliliktir.
İzlenim yönetimi bireyin kendisi üzerine izlenimi değiştirme çabası için soyut, örgütün
izlenimini olumlu gösterme çabası için bir takımın ya da tüm örgüt üyelerinin çalışacağı somut
bir yönetim biçimidir.
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9.3.14. Sağlık Yönetimi
Sağlık yönetimi kavramına soyut boyutta bakarsak aklımıza ilk gelen hastanelerde
yürütülen sağlık yönetiminden farklı olduğunu görürüz. Hastanelere, muayenehanelerde,
kliniklerde, polikliniklerde yürütülen sağlık hizmetlerinin yönetimi somut, nicel ve kooperatif
bir yönetimdir. Oysa birey olarak biz, kendi sağlığımızı yönetemiyor, sık sık hasta oluyoruz
dersek, burada soyut, bireysel, kişiye yönelik nitel bir sağlık yönetiminden söz ettiğimiz ortaya
çıkar. Konuşmamızı bu boyutta sürdürelim: Kendi sağlığını yönetemeyen başkasının sağlığını
hiç yönetemez, örneğin, çocuğunun, eşinin! Kendi sağlığını yönetemeyen koca bir kurumu nasıl
yönetebilir ki! Sağlığını yönetmek, bu anlamda, kendi sağlığının sürdürülebilmesi, hasta
olmaması için önceden gerekli önlemleri alarak sağlığını koruma yönünde kişinin
gerçekleştirdiği planlı çabalardır. İnsanın kendi sağlığını yönetmesi bilinç ister. Kuşkusuz
bunun için bir şeyler okumalı, bilenlere danışmalı, deneyimlerimizle kazandığımız sağlığımızla
ilgili bilgileri bilinçli olarak kullanmalıyız.

9.3.15. Kişisel Gelişim Yönetimi
Bu konuya kestirmeden girelim. Kişisel gelişim yönetimi kişinin kendi kendini kişi
olarak (birey olarak değil!) geliştirmesi için öğrendiği ya da kendini geliştirmesi için kendi
düşündüğü işleri başlatması ve bu süreci düzenli ve planlı olarak yürütmesidir.
Kişisel gelişim nedir? İnsanın kişisel özelliklerinin geliştirilmesidir. Bu çok geniş bir
örnekler alanını kapsar. Önce fizik görünüm ve gündelik yaşayış olarak kendisini
geliştirmesinden, yani, düzenli yıkanması, traş olması, dişlerini fırçalaması, saçlarını taraması,
yemeklerini zamanında ve yeterli miktarda yeme düzenini bozmaması, düzenli spor yapması
gibi fizik görünümle ilgili değişiklikleri içselleştirmesi, çevresine kültürel uyum sağlamaya
çalışması, yani, önyargılarını bırakması, insanlar arasında ayrım yapmaması, kadına ve çocuğa
yeni bir bakış kazanması, uyumlu davranışları öğrenmenin yanı sıra, konuşurken insanın
gözlerine bakabilmeyi öğrenmesi, insanları tanımaya çalışması; ekonomik olarak kendisini
değiştirmesinden, yani, düzenli bir işte çalışması, iş verimini arttırması, çalışmayı sevmesi,
daha üretken olması, tembelliği bırakması, tutumu olması öğrenmesi, sosyal bakımdan
gelişmesine kadar, yani, insanlarla etkileşim ve iletişim kurma becerisini geliştirmesi, işyerinde
ya da sosyal çevrede sağlıklı insan ilişkilerini öğrenmesi, sivil toplum örgütlerine üye olması,
başkaları için bir şeyler yapma arzusunu geliştirebilmesi, sosyal çevrelere girmeyi öğrenmesi,
çevresine kayıtsız kalamaması, çevresinde olanlara merak duyması, sosyal olaylara karşı
ilgisini arttırmaya çalışması gibi pek çok alanda insanın kendisini değiştirme yolunda planlı
programlı, alışkanlık kazanmaya yönelik çalışmalar yapmasıdır.
Hepimiz farklı kültürler içinden gelip, içinde bulunduğumuz kültürel ortama uymada
zaman zaman güçlük çekiyoruz. Bu kapsamda, kendini tanımak, eksikliklerini ya da iyi
taraflarını irdeleyebilmek, kendine inanmak, olumlu düşünmeyi öğrenmek, yaşama olumlu
bakmak, mücadeleci olabilmek, konuşma kadar dinlemeyi de öğrenmek, sen dili değil ben dilini
öğrenmek, iletişim kurabilmek, etkili konuşabilmek, konuşurken ya da dinlerken
karşısındakinin gözlerine bakabilmek, görgü kurallarını, ikili iletişimlerde inceliği öğrenmek,
kararsızlıkları aşmak, önyargılardan kurtulabilmek, yaşamımızda fark yaratmak, bakış açısını
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değiştirmek, hayır demeyi öğrenmek, belki de peki demeyi öğrenmek… Bunlar gibi sadece sizi
ilgilendirmesi gereken öğütleri, önerileri her gün herkesten duyuyoruz. Birçok konuda
eksiğimiz var. Bunları öğrenirsek ne olacak ki? Sosyal çevremizde sevilen insan olacağız, etkili,
verimli ve başarılı olacağız, özgüvenimiz artacak, insanlarla daha kolay iletişim kuracağız,
çevremizde insanlar olacak, yeni insanlar tanımada zorlanmayacağız ve bunlar gibi birçok
kazanımlar sağlayacağız.
Biri bunları bizim gerçekleştirebilmemiz için her gün bizle ilgilenemez. En fazla, bir
kursta bir süre katılıp bir şeyler öğrenebiliriz. Sonra yine kendimizle baş başayız.
Eksikliklerimizi kendimiz tamamlayacak, sevmediğimiz yanlarımızı kendimiz kendi
gücümüzle törpüleyeceğiz. Kendimizi geliştirmemiz için bize bizden başka kimse yardım
edemez. Kendimizi seveceğiz, kendimize inanacağız ve ancak kendimizi de öyle pek fazla
büyük görmeyeceğiz. Olumlu yanlarımızı sürekli geliştirmeye çalışacağız.
Kişisel gelişim, adı üzerinde kişi olarak, sadece biz, bizi geliştirmek için kesintisiz ve
sürekli bir şeyler yapacağız. Böylece daha etkili, daha başarılı ve daha mutlu olacağız. Kişisel
gelişim yönetiminde hedef budur. Bunun için kurslara gidecek, yeni çevrelere gireceğiz ve
öğrendiklerimizi uygulayacağız, bilgilerimizi beceriye dönüştüreceğiz. Çevreden çok şey
öğrenip kendisini değiştirmesi için insanın kendisini yönetebilmeyi öğrenmesi de kişisel
gelişimin bir parçasıdır.

9.3.16. İlişki Yönetimi
İlişki yönetimi birey olarak doğru ilişki kurmayı öğrenmek ve bunu sürdürebilmek
olarak anlaşılsa da daha çok işletme dünyasında kullanılmakta ve çalışanlar, satıcılar ve
müşteriler arasındaki işle ilgili ilişkilerin tanımlanması, kurulması, sürdürülmesi ve
güçlendirilmesi yolunda yapılan çalışmalar kastedilmektedir.
Bireysel boyutta doğru ilişki kurabilmeyi, konuşurken insanların gözlerine bakabilmeyi,
onları dinleyebilmeyi, yani ilişki yönetimini öğrenmek sadece ilişkilerinizin daha yaygın, daha
derin, daha sağlıklı olmasını sağlamıyor, aynı zamanda yaşam niteliğinizi de arttırıyor,
yaşamdan daha çok zevk alıyorsunuz. Çalışma yaşamınızda daha etkili ve başarılı oluyor, özel
yaşamınızda daha aranan bir insan oluyorsunuz. Bireysel ilişkilerini doğru kurup geliştirmeyi
öğrenen ve bunda süreklilik sağlayan bir insan yaşamın her boyutunda daha çok öne çıkabiliyor.

9.3.17. İletişim Yönetimi
İletişim ile etkileşim sıkça karıştırılmaktadır. Aynı şey değildirler. İletişim, insandan
insana maddi olmayan her şeyin, bu kapsamda, düşüncelerin, duyguların, bilgilerin, niyetlerin,
isteklerin iki ya da daha çok sayıda insan arasında karşılıklı aktarılmasıdır. Tek kişi iletişim
kuramaz. İletişim için en az iki kişi gereklidir. Bir “iletilene” uygun (olumlu ya da olumsuz)
karşı tepkinin doğması ve bunun da karşı tarafça anlaşılması iletileri karşılıklaştırır ve iletişim
doğar. Bu insanlar arasında kesintisiz bir süreçtir. Bir bakış, gülüş, kaş çatma, somurtma,
kızgınlık ifadesi bir iletidir ve buna karşılık gelecek bir başka tepki de karşı iletidir. İletiler
birbirlerini doğurarak ilerlerler ve gelişirler. İletişim ortaya çıkar. İnsan insana yüz yüze olan
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karşılıklı ileti yollamalar, yani iletişim, günümüzde teknolojik araçlar aracılığıyla da
sürdürülmektedir, Video görüşme, telefonla iletişim, internet iletişimi gibi… Bunlar da anlık
teknolojik iletişim olabileceği gibi, farklı zamanlarda birbirlerine yolladıkları iletilerle de
olabilir.
Etkileşim, gene en az iki kişi arasında bir iletişimdir; ancak, burada değişen, sadece
iletişim kurulması/yapılması değil, karşılıklı olarak karşısındakini etkileme ya da ondan
etkilenme sürecidir. Siyasetçilerin en muhtaç oldukları ve her an yapmaya çalıştıkları budur.
İyi önderler karşısındakileri etkileyebilen kişilerdir. O zaman etkileşim gene en az iki, en çok
sayısız insanın birbirlerini karşılıklı olarak etkileme işi demek oluyor. Etkileşimsiz iletişim
olabilir, iletişimsiz etkileşim olamaz.
Etkileşim sadece insanlar arasında değil, sistemler arasında da sürekli olur. Bir sistemin
parçaları birbirlerini etkileyerek biyolojik, ekonomik, kültürel, toplumsal ve sosyal yapıyı,
psikolojik ortamı değiştirirler.
İyi bir iletişim kurma becerisini geliştirme her insan için gereklidir. Başarı için
gereklidir. Sosyal sağlık ve başarı için gereklidir. Bunun için kişisel gelişim kursları alınabilir,
kişisel gelişim yönetimleri öğrenilebilir. Etkileşimi de öğrenmek her insan için gerekli ve
önemli olabilir, ancak, özellikle önderler, siyasetçiler, diplomatlar etkileme yöntemlerini daha
çok öğrenmeli, sağlıklı bir etkileşim yönetimi becerisini kazanmalıdırlar.
İletişim yönetimini becerebilen bir işadamı işçileriyle ve diğer işadamlarıyla daha etkili
ve sağlıklı iletişim kuracak, sağlıklı ve düzgün iletişimi kurabilen bir genç daha çok dost
kazanacak, daha çok sevilecek, iletişimi iyi her insan çevresinde daha başarılı olacaktır.

9.3.18. Yaşlanma Yönetimi
Her insan yaş alır ve yaşlanır. Yaşlanacaktır. Ancak, günümüzde dengeli ve doğru
beslenmeden düzenli spor yapmaya; kişisel bakımına özen göstermeden sosyal çevresine özen
göstermeye; yaşına uygun beden sağlığına dikkat etmeden beyin sağlığına dikkat etmeye kadar
geniş bir yelpazede dengeli ve düzgün yapılan birçok etkinlik (a) yaşlandıkça çökmeyi
geciktirmekte, (b) yaşlılığın daha mutlu ve doyumlu geçmesini sağlamaktadır.
Birinin yaşlılığını bir başkası yönetemez. Ancak kendi yönetir. Çünkü bir başkası bizim
hem gündelik yaşamımıza hem aklımıza hem algımıza düzenli ve sürekli yönlendirme
yapamaz. Bir hekim en fazla tavsiyede bulunabilir. Zorlayamaz. Ameliyatın zorunlu olduğu
durumlarda bile ameliyat olmaya rıza gösterip göstermediği konusunda hastadan irade beyanı
alınır. Çünkü onun yaşamına ve özel kararlarına kimse karışamaz. Bu yüzden yaşlılıkta da
benim yaşlanma sürecimi ancak ben istiyorsam ve öz irademle yönetebilirim.
Son yılların etkin ve güncel kavramlarından olan aktif yaşlanma, yaşlının dışarı çıkarak
topluma katılmasını, sosyal çevre edinmesini, hareket etmesini amaçlamaktadır. Evde
televizyon başında ya da camdan dışarı bakarak oturmanın iyi bir yaşlanma olmadığı algısı
yayılmaktadır. Eskiden yaşlının yaşam yorgunu olarak sürekli oturmasına hoş bakılırken artık
bunun yanlış olduğu düşüncesi benimsenmiştir. Aktif yaşlanma olgusu, yaşlının fiziksel
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sağlığından ruhsal sağlığına, toplumsal doyumundan sosyal mutluluğuna kadar birçok kapıyı
da açmaktadır. Bu nedenle, yaşlandıkça insan yaşlanmayı öğrenmek ve benimsemek
durumunda ve hatta zorundadır. Batıda sosyal çalışmacılar insanlara doğru yaşlanmayı öğretme
konusunda önemli rol ve görev üstlenirler. Geziler, piknikler ve benzer ortak etkinliklerin yanı
sıra farklı mekânlarda yaşlı eğitimleri düzenlerler; yaşlıları ilginç konularla eğitim
toplantılarına davet ederler. İnsan oralarda hem hareket eder (bedensel sağlık), hem öğrenir
(beyinsel sağlık), hem de evde yalnız oturmaz, başka insanların arasına girer (sosyal sağlık).
Böylece hem bedensel sağlığı, hem zihinsel sağlığı ve hem de sosyal sağlığı diri tutulmuş olur.
Bu, ömrün uzaması demektir.
Doğru ve doyumlu yaşlanmayı öğrenmek ömrü uzatacağı gibi mutluluğu arttırır. İnsanı
sosyal çevresinde sevecen kılar. Yaşlanma sürecini, (a) kendi aklı, okudukları, dinledikleri,
yaşadıkları ve gücüyle çeşitli iletişim girişimleriyle, etkinliklerle, hareketlerle verimliliğe ve
mutluluğa dönüştürebilen insan yaşlılığını çok iyi yönetebiliyor demektir. (b) Bir yaşlanma
bilgesinden, bir “yaşlanmadan yaş alma kursu”ndan, kendi sosyal çevresinden öğrenerek
kendisinde uygulamaya başlayabilen bir insan sadece yaşlanıyor olmaz, yaşlılığını da
yönetebiliyor demektir!
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Uygulama Soruları
1)
Zaman yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
2)
Değer yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
3)
Kalite yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
4)
Bilgi yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
5)
Kültür yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
6)
Risk yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
7)
Stres yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
8)
Öfke yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
9)
Kriz yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
10)
Sorun yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
11)
Yaşam yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
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12)
Algı yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
13)
İzlenim yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
14)
Sağlık yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
15)
Kişisel gelişim yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili
kitapta okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları
önünüzdeki boş kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
16)
İlişki yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
17)
Etkileşim yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili
kitapta okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları
önünüzdeki boş kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
18)
Yaşlanma yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili
kitapta okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları
önünüzdeki boş kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle zaman, yaşam, değer, kalite, risk, stres, öfke, kriz, algı, izlenim
gibi soyut kavramların birer yönetim konusu olduğunu öğrendik. Örneğin öfke gibi bireye bağlı
soyut değerlerin ve konuların da yönetilebileceğini öğrendik. Daha önemlisi, bu kavramları sık
sık duyuyoruz, böyle soyut konuların nasıl olur da yönetimleri olur ve yönetimleri nasıl olur
gibi soruların yanıtlarını öğrendik. Yönetimi soyutlamayı öğrendik. Oysa yönetim araçlarla,
insanlarla, bilgisayar, telefon, faks gibi makinalarla yapılır biliyorduk. Yukarıda örneğini
vermedik, örneğin, akıl yönetimi nasıl olur; onu öğrendik. Diğerlerine bakarak artık bunu da
kendimiz çıkarabileceğimizi öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Soyut aşağıdakilerden hangisinin anlattığı bir kavramdır?

a)

Elle tutulur, gözle görülür şeyler soyuttur.

b)

Elle tutulmayan ama gözle görülen şeyler soyuttur.

c)

Elle tutulmayan, gözle görülmeyen şeyler soyuttur.

d)

Elle tutulan ama gözle görülmeyen şeyler soyuttur.

2)
Bir kavram olarak, yeri sadece duygu ve düşüncede olan, beş duyu ile
algılanamayan şeylere …………… kavramlar denir.
a)

Soyut

b)

Somut

c)

Algısal

d)

Terimsel

3)

Zaman yönetiminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Nesnel zaman yönetimi

b)

Öznel zaman yönetimi

c)

Sınırsız zaman yönetimi

d)

Mekânsal zaman yönetimi

4)

Değer yönetiminde hangi mesleki terminolojinin soyutlandırılmışı öne çıkar?

a)

İşletme mühendisliği

b)

Kalite mühendisliği

c)

Değer mühendisliği

d)

Yönetim mühendisliği
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5)

Aşağıdakilerden hangisi kalite kavramını doğru anlatan bir açıklamadır?

a)

Kaliteli mal her zaman pahalıdır.

b)

Kalite malın üretimindeki titizlikte kendisini gösterir.

c)

Kalite daha çok malın yapımında kullanılan malzeme ile ilgilidir.

d)

Kalite malzeme, dayanıklılık, kullanışlılık ve estetikle ilgili bir kavramdır.

6)

Farsçada server aşağıdakilerden hangisi anlamında kullanılmaktadır?

a)

Baş, başkan

b)

Depo

c)

Hizmetçi

d)

Dağıtıcı

7)
Bir işletmede istenilen her türlü bilginin depolanması, stoklanması, belli bir
sıraya konulması, bölümlenmesi, anlamlandırılması, anlaşılması, yorumlanması için belirli
odaklara ulaştırılması ve bunun zamanında yapılması, güncellenmesi, yanlış bilgilerin
ayıklanması, doğru bilgiye ulaşılabilmesi nedir?
a)

İşletme yönetimidir.

b)

Kültür yönetimidir.

c)

Bilgi yönetimidir.

d)

Şirket yönetimidir.

8)

Aşağıdakilerden hangisi en fazla sosyal çalışma mesleğinin ilgi alanına girer?

a)

Kültür yönetimi

b)

Stres yönetimi

c)

Parti yönetimi

d)

Sorun yönetimi
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9)

Beynimiz ancak .………… yoluyla düşünebilir.

a)

Okuma

b)

Düzenli beslenme

c)

Algılama

d)

İletişim

10)

Yaşlanma yönetiminin en önemli konularından biri aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Sağlıklı beslenme ve uyku

b)

Aktif yaşlanma ve hareket

c)

Geriyatri

d)

Sosyal hizmet

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)a, 4)c, 5)d, 6)a, 7)c, 8)d, 9)c, 10)b
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10. YÖNETİM ÇEŞİTLERİ V
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yönetime farklı bakış açısıyla bakmayı öğreneceğiz. Yaratıcı yönü olan
yönetimler, kolektif zaman yönetimi, bilgi belge yönetimi, tasarım yönetimi, yazılım yönetimi,
afet yönetimi, siyaset yönetimi, performans yönetimi, marka yönetimi, maliyet yönetimi
konularında bilgi edineceğiz. Akabinde ücret yönetimi, kapasite yönetimi, yetenek yönetimi,
finans yönetimi, kariyer yönetimi, toplam kalite yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, halkla
ilişkiler yönetimi, proje yönetimi, Avrupa Birliği projeleri, proje yazmak için temel noktaları
irdeleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Yönetim neden somut, soyut ve yaratıcı yönü ağır basan yönetimler olarak
ayrılıyorlar?
2)

Yaratıcı yönetimlerin özellikleri nelerdir?

3)

Yaratıcı yönetimlere birkaç örnek verebilir misiniz?

4)

Yaratıcı yönetimlerin soyut yönetimlerden farklarını sayabilir misiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bildiğimiz yönetimin farklı
bir gözle algılanması. Somut
yönetim örneklerini
gördükten sonra genişleyen
bakış açısı.

Yönetim konusunda farklı
algı yaratmak ve bu algıyı
bu bölümle geliştirmek.

Kitaptaki ilgili bölümleri
okuyarak, internette ilgili
kavramları bulup farklı
tanımları anlamaya çalışarak
ve algı antrenmanları
yaparak.

Yaratıcı yönetimlerin
diğerlerine göre özellikleri

Somut, soyut ve yaratıcı
yönetimler arasındaki
farkların ayırdına
varabilmek.

Kitaptaki ilgili bölümleri
okuyarak, internette ilgili
kavramları bulup farklı
tanımları anlamaya çalışarak
ve algı antrenmanları
yaparak.

Yaratıcı yönetim çeşitleri

Yaratıcı yönetimleri
özellikleriyle ayrı ayrı
tanımak, özelliklerini
öğrenmiş olmak.

Kitaptaki ilgili bölümleri
okuyarak, internette ilgili
kavramları bulup farklı
tanımları anlamaya
çalışarak.
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Anahtar Kavramlar
•

Algı

•

Bakış açısı

•

Yaratıcı yönetim

•

Rutin yönetim

•

Yaratıcı yönetim örnekleri
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Giriş
Sevgili öğrenciler, yaşamda her şey ak ve kara değildir. Her rengin çok çeşitli farklı
tonları da vardır. Dilbilgisinde bile öğrenirsiniz. Somut kavramlar vardır, soyut kavramlar
vardır. Bunlar birbirinden ak ve kara gibi ayrı ve farklıdırlar. Ancak somut bir kavramı
soyutlayabilirsiniz de. Örneğin, tabak tabaktır ve somuttur, ancak ortada tabak, içinde yiyecek
bir şey yoksa zihninizdeki masa kavramı soyut bir kavram olarak kalır.
Yönetim de uygulama düzeyinde somut ve nesnel bir eylemdir, ancak zihnimizde soyut
bir yönetim kavramı da vardır. Bu soyut kavramla zihnimizi bile yönetebiliriz. Bunlardan biri
ötekini dışlamaz, yok sayamaz. Somutluk içinde soyutluk, soyutluk içinde somutluk yaşamın
bütününü temsil eder.
Önceki bölümlere yönetimin ak (soyut) ve kara (somut) boyutlarını görmüştük. Bu
bölümde bu bütünlüğün ara renklerini görmeye başlayacağız.
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10.1. Yönetime Farklı Bakış Açısıyla Bakmak
Daha önceki bölümlerde (Bkz. 8.1.) yönetime farklı bakış açısıyla bakmayı önermiş,
buna örnek olarak somut ve soyut yönetim kavramlarını ortaya atmış ve hemen ardından somut
(nicel) yönetimler derken neyi kastettiğimizi açıklamış, devamında somut alan
yönetimlerinden, yani kolektif yönetimlerden birkaç örneği kısa kısa tanıtmıştık.
Bu bölümde de soyut yönetim kavramıyla ne kastettiğimizi açıklayacak ve örneklerini
vereceğiz. Böylece siz sevgili öğrenciler, yönetimin günlük dilde genel geçer anlamıyla sıkça
kullanılan bir sözcükten çok, içi dolu dolu bir kavram olduğunu ve birbirinden farklı birçok
boyutları ve çeşitleri olduğunu anlayacaksınız. Yönetim üzerine somuttan soyuta çok geniş bir
yelpazede bilgi sahibi olacaksınız. Bunun yararı da size çok boyutlu bir yönetim anlayışının
kazandırılması olacak ve ilerde yönetim görevlerine gelince geniş bir ufukla yönetim
yapacağınız için başarılı olacaksınız. Aslında, yaşamınızda, hemen her alanda çevrenize ve
konuya çok boyutlu bakabilmek sizi her alanda başarılı kılacak ve yaşamdan daha fazla zevk
alacağınızı görerek mutlu olacaksınız.

10.2. Yaratıcı Yönü Olan Yönetimler
Daha önceki bölümlerde ele aldığımız somut yönetimler ile soyut yönetimlerin arasında
onlardan özellik ve nitelik bakımından biraz daha farklı bir kategori daha bulunduğunu
yazmıştık. Bu iki birbirine zıt yönetim biçimlerinin dışında, bir boyutuyla somut, diğer
boyutuyla soyut yönetim çeşitleri de vardır. Örneğin, gene bireyi değiştirmeye, etkilemeye
yönelik yönetim çeşitleri, ancak bir başka takım tarafından örgütlenir ve düzenlenir. Yani
somut/kolektif bir yönetim vardır, ancak kişileri değiştirmek için yapılır. Buna yaratıcı yönetim
diyebiliriz. Yepyeni bir bakış, algı ve yönetim modeli yaratılmaktadır. İki ayrı yönetim
modelinden arada kalan yeni bir yönetim modeli üretilmektedir. Bunun özelliklerini ne kadar
iyi bilirsek konuya o kadar hakim oluruz.
Yaratıcı yönetim, hem soyut (düşünsel), hem somut (fiziksel) boyutu önemli ağırlık
taşıyan olan yönetimdir. Somut yönetim, materyal ve eylem boyutu soyut düşünce üretimi
boyutundan daha büyük ve daha baskın olan yönetim ise, yaratıcı yönetimler, soyut düşünce
boyutu somut eylem boyutundan daha büyük ve daha baskın olan yönetimlerdir. Örneğin algı
yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, iletişim yönetimi gibi… Bu ikisi arasındaki temel ayrımdır.
(Soyut yönetim, soyut düşünce üretimi boyutu, materyal ve eylem boyutuna kıyasla çok daha
önemli ağırlık taşıyan bir yönetimdir.)
İş çözümleri için gerçekleşen farklı boyutlarda farklı girişimlerde de yönetim kolektiftir,
ancak yapılan çalışmalar belirli bir üretime yönelik değil, düşünsel ve duygulara yönelik
olabilir. Ticaret yönetimi, maliyet yönetimi, kolektif zaman yönetimi gibi…
Gene, son birkaç on yılda çıkan, uygun görülen konularda soyut adlar takılıp da aslında
somut işlerin yapıldığı yönetimler de vardır. Örneğin, planlama yönetimi, öneri yönetimi,
satınalma yönetimi, lojistik yönetimi, sözleşme yönetimi, finans yönetimi, bordro yönetimi,
seyahat yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, belge yönetimi gibi. Her biri ayrı ayrı bu kitabın
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konusu olmadığı için bunları burada tek tek açıklamayacağız. Ancak ortak noktalarını
anlayarak bunların somut ya da soyut yönetim türleri olduğunu kavramamız yeterli olacaktır.
Bunu kavradığımız zaman zaten anlamlarını ve ne ifade ettiklerini de kolayca anlamış olacağız.
Somut yönetimin somut hedefinde yönetilmesi gereken bir gruptan, kesimden,
milyonlara kadar sayıda, hatta sayısız insan vardır. Ancak bunlar bir mal ya da hizmet üretimi
için değil, o grup, kesim ya da milyonları istenilen hedefe ya da yöne yönlendirmek için
yönlendirilir. Yaratıcı yönü olan yönetimlerde yönetilecek insan düşünsel ve algısal olarak
yönetilir. Bu durumda maddi, gözle görülür bir hedef yoktur. Hedef soyuttur. Ancak bu soyut
hedefe ulaşmak için yapılan gözle görülür, elle tutulur çalışmalar vardır. Bu arada, yöneten ya
da yöneltenler için maddi bir hedef ya da çıkar olabilir, ancak, maddi boyutu yoktur.

10.2.1. Kolektif Zaman Yönetimi
Bir önceki bölümde zaman yönetiminin kişisel bir öğrenme ve değerlendirme süreci
olduğunu öğrendik. İnsan yaşam boyu belirli sınırlılıklar içinde olduğu zamanını önceliklerini
öne alarak, daha sevdiği, önem verdiği işleri yaparak ve kişilere zaman ayırarak değerlendirir
ve böylece yönetir. Ancak bireylerle ilgili olan bu “soyut” zaman yönetiminin dışında bir de
çalıştığımız kurumlar, kuruluşlar, dernekler, vakıflar, işletmeler, fabrikalar, atölyeler vb.
çalıştığımız çeşitli örgütler, yani bir örgütsel ağ içinde gene sahip olunan bir sınırlı zaman var.
Bu zaman orada çalışan bizim için çok değerli ve anlamlı olmayabilir, daha çalışmadan,
keyfimize göre kullanmak ya da harcamak isteriz; ancak, o işletmenin patronu için o
işletmedeki zaman çok önemli görülmektedir. Çünkü bir işletmede zaman kârdır, bir fabrikada
zaman üretimdir, bir bakanlıkta zaman yazışmaların zamanında tamamlanmasıdır.
Aynı yerde zaman bizim için, bir an önce akıp gitse de eve gitsem dediğimiz değersiz
bir özne, işletmeci, patron, genel müdür için işlerin daha nitelikli, daha üretken yürütülmesinin
önemli olduğu bir kullanım aracıdır. Bu noktada işletmenin patronunun çıkarları bizim kişisel
çıkarlarımızla çelişmektedir. O bizi daha çok çalıştırma, biz daha az çalışarak ücretimizi alıp
gitmek isteriz. Bu bir çıkarlar çatışmasıdır. O işletmede zaman biz çalışanların kişisel olarak
arzu ettiğimiz gibi akıp giderse işletme kazanamayacak ya da kârı düşük olacaktır. Belki de
ilerde zarar edecektir. O işletmede zaman patronun istediği gibi düzenlenirse işçiler, çalışanlar
her gün daha çok çalışmak zorunda kalacaklar ve daha çok yorulduklarını hissedeceklerdir. Ne
yapmalı?
Ya işletmenin sahibi, çalışmayı sevmeyen işçileri işten atarak yeni işçiler almayı
düşünecektir, ya çalışanlarını zor kullanarak, korkutarak daha çok çalıştırmaya zorlayacak ya
da onları herhangi bir yolla kazanmaya çalışacak, ya da çeşitli yollarla onları güdüleyerek
çalışma arzularını ve kendi istekleriyle üretim güçlerini arttırmayı deneyecektir. İşte bu kolektif
zaman yönetimidir. Bireysel zaman yönetimi kadar soyut olmayan, ancak soyut olan zamanı
işletmedeki somut üretim için daha iyi kullanmanın yönetimidir. Bunun için işletmenin sahibi
özel bir zaman yönetim takımı da kurabilir, ücretli birisini de bu iş için çalıştırabilir. Bunun için
yazılı planlar, programlar yapılır, duvarlara asılır, piknikler düzenlenir, projeler yapılır. Zamanı
yönetmede somut, planlı programlı bir dizi çalışma yapılır ve işletmenin gün, hafta, ay, yıl
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olarak zamanı planlanarak verim arttırıcı önlemlerle üretim arttırılır. Bu – kolektif bir çalışma
yapan – işletme zaman yönetiminin başarısı olacaktır.
Görüldüğü gibi kolektif zaman yönetiminde yönetilecek zaman değil, insandır. Çok
bilindik bir yönetim biçimi değil mi? Amaç hizmet verimliliğini arttırmak (kurumlarda), üretim
artışı sağlamak (küçük işletmelerde), üretimde niteliği öne almak (daha çok büyük
işletmelerde), böylece kârı ya da hizmetle sağlanan politik (siyasal kurumlar ve kuruluşlarda)
ya da sosyal kazancı (STÖ’lerde) arttırmaktır.

10.2.2. Bilgi Belge Yönetimi
Bilgi yönetimi ve kültür yönetimi bölümlerinde söylediklerimiz bu başlık için de
geçerlidir. Belge yönetimi, seçilen konuyla ilgili olarak her türlü belgeye ulaşılması, onların
toplanması, alt konularına göre sıralanması, tarihsel ve konusal bölümlerine ayrılması, korunma
yöntemlerinin geliştirilmesi, korunması, kaplanması, çerçevelenmesi, tanıtımlarının yapılması,
sergilenmesi, ilgililer için ulaşılabilirliğin sağlanması vb. gibi birçok işlem belge yönetimi
kapsamına girmektedir. Dolayısıyla bilgi ve belgenin saklanması, korunması, sunuma hazır
duruma getirilmesi gibi işlemle de bilgi ve belge yönetiminin işi olmaktadır.
Bu anlamıyla bilgi belge yönetimi üniversitelerde eski adıyla kütüphanecilik
bölümlerinin yeni adı olarak benimsenmiştir. Kütüphanecilik bölümü mezunları bilgi ve belge
yönetimi mezunları olarak diploma almaktadırlar. İlgilenenler için önemli bir dal ve uğraş alanı
olduğu açıktır.

10.2.3. Tasarım Yönetimi
Tasarım projenin (İng.) Türkçe karşılığıdır. Bu anlamda tasarım yönetimi geniş bir
anlam alanı oluşturur.
(a) Bir projeyi tasarlamak açısından tasarım yönetimi, kimler ve hangi örgütler, kurum
ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirileceği planlanmış, yapılacaklar programlanmış,
maliyetleri hesaplanarak bütçesi belirlenmiş (ve sağlanmış), dosyalanmış, ilgili organlar,
özellikle para sağlayıcı organlar tarafından onaylanmış sınırlı süreli bir bilimsel araştırma ya da
belirli konuda bir hizmet çalışması. (Bu, bir finansörün isteği doğrultusunda yapılan bir
çalışmadır.)
(b) İnsanın yapmak istediği bir işi önceden tasarlayarak uygulamaya aktarma isteğini
belirtmesi ya da aktarması. İtalya’ya gitmek ya da İngilizce öğrenmek gibi bir projem var
dendiğinde bu anlam ortaya çıkar. (Bu, niyettir.)
(c) Bir binanın inşaatından önce yerini, alan büyüklüğünü, harcanacak parayı, kaç işçi
çalıştırılacağını, mimari çizim ve inşaat hesaplarını, keşif ve metrajlarını, gerekli diğer
önbilgileri yazılı olarak hazırlamek demektir. Bu tür projeler mimarlar ve mühendisler
tarafından hazırlanır. Proje çizilir, yanında yukarıda belirtilen bilgileri içeren yapılabilirlik
raporu (fizibilite raporu) hazırlanır. (Bu, somut bir projedir.)

262

(d) İşletmelerde, işletmelerin aldıkları kararları ve belirledikleri stratejileri, işleri ve
hizmetlerin sürdüğü süreçleri, yeni yaratıcı ve yenilikçi çözümler üreterek işletmeyi daha da
geliştirmek için yapılan takım çalışmasıdır. İşletme yönetimine rapor olarak sunulur ve kabul
görürse uygulamaya geçilir. Tasarım yönetimi, işletmeler için stratejik yönetim, operasyon
(uygulama) yönetimi ve pazarlama yönetimi aşamalarından oluşur. Hedef, ürün kalitesinin ve
satışların arttırılması, müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır. (Bu, tasarımın işletme yönüdür.)
Bu tür tasarımlamaların başlamadan önce gerekli planlamalarının yapılması ve bunun
arkasından gelecek diğer aşamaların sürdürülmesi tasarım yönetimi adıyla adlandırılır. Tasarım
yönetimi belirli süreli, anlamlı, kabul görmüş ve parası bulunmuş bir çalışmanın yönetilmesidir.
Tasarım yönetiminin aktörleri her biri tasarımın sürdürülmesinde kendi aşamasındaki
çalışmaları gerçekleştirenlerdir.

10.2.4. Yazılım Yönetimi
Gittikçe ve her gün hızla gelişen ve karmaşıklaşan bilgisayar yazılımı dünyasında yer
edinebilmek yazılım yönetimi becerisi sayesinde olabilir. Bu beceri de bilgiyle ve yaparak
gelişir. Yazılım yönetimi yazılım kurulumu ve yönetimi adıyla da belirtilmektedir.
Bilgisayarlar donanım ve yazılım olarak iki boyuttan oluşur. Donanım boyutu somut,
yazılım boyutu soyut boyuttur. Donanımı kullanabilmek için yazılım gereklidir. Bilgisayar
teknolojisi ve donanımları geliştikçe yazılımlar da sürekli gelişmekte ve yenilenmektedir. Bu
gelişme ve yenileşme süreci durmayan ve durmayacak bir süreçtir.
İşletim sistemi yazılımları, yani donanımı kullanabilmek için gerekli yazılımlar, ek
görev yazılımları (uygulama yazılımları), kayıt, kurtarma, biçimleme, sıkıştırma gibi
programlar ile aygıt sürücüleri, yani çevre birimlerine ulaşabilmek için hazırlanan yazılımlar
da yazılımların farklı işlevleri olan üç temel çeşididir. Bunlar da kendi aralarında çok çeşitlere
sahiptirler. Bütün bunların izlenmesi, bulunması, denenmesi, kullanıma sokulması, yenileriyle
değiştirilmesi vb. tümü yazılım yönetimi kapsamında yapılan işlerdir. Kendine özgü bilgi,
donanım ve beceri ister.

10.2.5. Afet Yönetimi
Afet Arapça kökenli bir sözcük olup doğal yıkımları ifade eder. Her ülkede deprem, su
basması, çığ düşmesi, toprak kayması gibi doğal afetler, boyutları çok büyürse yangın gibi
olaylar da insan ve çevresi üzerinde doğal afet düzeyinde olumsuz etkiler yaparlar.
Afet yönetimi, afetlerin önceden öngörülerek afet yaratacak olaylara zamanında ve etkin
müdahale ederek afetin ortaya çıkmadan önlenmesi, ortaya çıkan afetlerin insan ve doğa
üzerindeki zararlarının azaltılması ve afetten etkilenen nüfus grupları için tekrar sorunsuz bir
yaşam alanı yaratılması ve yaşam niteliklerinin hızla arttırılması gibi birbirine bağlı zincirleme
çalışmalardan oluşur. Dolayısıyla afet öncesi, afet sırası ve sonrasında yapılması gereken tüm
işlerin yönetimi afet yönetimidir. Böyle kapsamlı çalışmaların tümü olduğu için de afet
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yönetimi yerine “bütünleşik veya entegre afet yönetimi” de denir. Bu yönetim çok kapsamlı ve
yeterli hazırlık çalışmaları ister.
Afet yönetimi kavramı afet öncesi yapılması gereken kapsamlı çalışmalarla soyut, afet
sırası ve sonrası yapılacak çalışmalarla somut yönetim kategorisine girer.
Daha önce var olan Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009
yılında 5902 sayılı yasa çıkarılmış ve Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD) kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır.

10.2.6. Siyaset Yönetimi
Siyaset (politika) soyut bir kavramdır ancak somut alanlarda yapılır. Bu durum siyasetin
temel özelliğidir. Siyasetin, yapan için düşünme ve konuşma dışında zorunluluk gerektiren
araçları yoktur. Bu iki soyut özelliğin dışında gerekli olan tek somut gereklilik insan varlığıdır.
İnsan olmadan siyaset olmaz. Siyasetin ilk iki soyut özelliği (düşünme ve konuşma) ile son tek
somut gerekliliği (insan) siyaset yönetiminin hem soyut hem somut yanlarını belirlerler. Soyut
düşünce ve konuşma siyasetçiden ürer, somut insana ulaşır. İnsanı değiştirir, tepkiler ya da
yönetir. Bir başka gözle, ilk iki özelliğin kuram, son tek gerekliliğin uygulama alanı olduğunu
söyleyebiliriz.
Siyaset (Ar.), aynı anlamdaki politika (Yu.) devlet yönetme sanatı anlamını taşır. En
başta devleti olmak üzere toplumdaki ve çevremizdeki insanları ya onların istedikleri gibi ya
da bir başka anlayışla yönetmek için geliştirilen, çıkarlara dayalı düşüncelerin yayılması ve
uygulanması amacıyla benimsenmesi için yapılan bir çalışmadır. Yönetim, bireysel ilişkiler
bağlamında da düşünülmekte ve aile içinde, arkadaşlar arasında birbirilerini olumlu anlamda
istediği noktaya getirme taktiklerine de siyaset denmektedir.
Siyaset yönetimi deyişinden devletin ya da insanların yönetimi değil, siyaset düşünce
ve algısının yönetilmesi anlaşılmalıdır. Devletlerin yönetimini sağlayan siyasetlerden
hangisinin egemen olması gerektiği açısından siyasetin kimler, hangi güçler ve hangi çıkar
grupları tarafından yönetildiği ise ayrı bir siyasal, felsefi ve toplum bilimsel konudur.

10.2.7. Performans Yönetimi
Performans Fransızca ve İngilizce bir sözcük olup yürütmek, icra etmek anlamındadır.
TDK’ya göre Türkçe karşılığı başarımdır. Bir işin başarıyla yürütülmesi performansın yüksek
olduğunu gösterir. Son yıllarda ortaya çıkmış performans yönetimi kavramı ile de herhangi bir
işin, ancak daha çok, meslekle ilgili olarak sürekli olarak yapılan bir işin yürütülmesinde başarı
çizgisinin yüksek olmasını hedefleyen bir yönetim anlaşılmalıdır. Bu kapsamda performans
yönetiminin işevuruk (operasyonel) olabilmesi için yapılan işle ilgili performans ölçütleri
belirlenmelidir. Ölçütleri belirleyebilmek için de söz konusu çalışma ile ne yapılmak, nereye
varılmak istendiği bilinmeli, yani hedefler iyice belirlenmelidir. Bu durumda, belirlenmiş
hedefe en üst başarı çizgisi ile varabilmek için gerekli ölçütleri belirlemek kolaylaşacaktır.
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Performans kişisel, bireysel, takımsal ve kurumsal düzeylerde olabilir. Performans
ölçütleri hazırlanmak istendiğinde bunların da öncelikleri belirlenmelidir. Başarı sağlamak için
bir işin yürütülmesinde yapılacak işlemler ve eylemler performans yönetimi kapsamında
planlanması, değerlendirilmesi gereken işlem ve eylemlerdir. Performansın yüksek olması
durumunda verilmesi planlanan ödüller de performansın yüksekliğini olumlu etkileyen bir
güdüleme aracı olarak görülür. Dolayısıyla, hedef belirleme ile başlayan, bir dizi işlem ve
eylemleri gerektiren ve performans değerlendirme ile sonuçlanan performans yönetiminin
ayrılmaz bir parçası da ödül olmaktadır.
Performansla ilgili olarak bir de performans değerlendirme kavramı vardır. Özellikle
insan kaynakları yönetiminde kullanılan bir kavramdır; işletmede çalışanların işyeri
performanslarının ölçülmesi demektir. Hassas bir konudur. İşletmenin nitelikli ve verimli
üretimi açısından çok önemlidir. Kamu ve özel işletmelerde kullanılır. Performans
değerlendirme için farklı yöntemler vardır. Türkiye’de kamuda performans değerlendirme çok
uzun yıllardır sicil üzerinden yapılır. Memurların sicilleri incelenir ve yükseltilip
yükseltilmeyecekleri konusunda karar verilir. Eski ve öznel bir yöntem olarak kabul
edilmektedir. Günümüzde işletmelerin yaptıkları işe ve işin niteliğine göre farklı performans
değerlendirme formları hazırlanır ve onlar doldurularak ya da doldurtularak değerlendirme
aracı olarak kullanılır. Performans değerlendirmede nesnel olunması, her birimde çalışanlar için
belirli standartların geliştirilmesi, yansız ölçüm yapılması değerlendirmenin başarısını arttırır.
Yeterli bir performans değerlendirme sistemi işyerindeki ya da kamu kurumundaki çalışmaların
niteliğini yükselttiği gibi üretime de olumlu etki yapar. Çalışanları güdüler. Çok çeşitli çağdaş
performans değerlendirme yöntemleri vardır.

10.2.8. Marka yönetimi
Marka (İt. marca) bir işletmenin ürettiği malı ya da hizmeti diğer mal ve hizmetlerden
ayırması için hazırlanan özel bir ad ile yapılmış belirteçtir. Bu ad belirtir ki, o mal bu firmanın
ürünüdür. Markanın adı özel bir karakterde de yapılmış ve ona bağlı olarak bir de özel
hazırlanmış bir resim koyulmuş olabilir ki, o firmanın malı olduğunu belirten sadece o resme
simge, resim ve yazının birlikteliğinden oluşmuş bütünlüğe logo denmektedir.
Bu kapsamda, bir markaya sahip firmanın hedeflerine ulaşabilmesi için oluşturduğu
pazarlama planının yaşama aktarılması sürecinde yapılan soyut çalışmalar marka yönetimi
adıyla anılmaktadır. Bu çalışmalar içinde en önemlisi tüketicide o markanın en iyi ve en seçkin
marka olduğu algısının yaratılması vardır. Bu boyutta marka yönetimi aynı zamanda algı
yönetimidir de aynı zamanda.
Marka yönetimi kavramı Türkiye için yeni bir kavram olsa da ilk marka yönetimi
çalışmaları 1931 yılında "Brand Manager" markasının ilk tanımlanmasıyla başladığı kabul
edilmektedir. (" Brand Man" P&G).
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10.2.9. Maliyet Yönetimi
Önce maliyet nedir, ona bakalım. Herhangi bir malın üretimi için yapılan, o malın
üretimini sağlayan harcamaların tümüne maliyet denir. Maliyetsiz üretim olmaz. Maliyet
üretim faktörlerinin en etkin biçimde kullanılmasıdır. Maliyet ve verimlilik madalyonun iki
yüzüdür. Üretim verimliyse maliyet düşük, verimsizse maliyeti yüksektir.
Bu temelden hareketle maliyet yönetimi üretim kaynaklarının en etkin biçimde
kullanılması anlamına gelmiş oluyor. Bunun için, işletmenin ürünlerini daha verimli ve maliyeti
daha düşük olarak üretilmesi için yapılan planlama, ölçümleme ve uygulama çalışmaları
maliyet yönetimi kapsamına girmektedir. İşletmede yapısal değişiklikler de maliyet yönetimi
kapsamına giren konulardır.

10.2.10. Ücret Yönetimi
Ücret, kısa deyişle emeğin karşılığıdır. Mal ve hizmet üreten insanın verdiği zaman ve
harcadığı zihinsel ve bedensel emeğin karşılığı olarak aldığı para ücrettir. Çalışan, ücretini
kendisinin ve ailesinin yaşamını sürdürebilmek için alır. Sürdürdüğü yaşamın standardı ve
kalitesi aldığı ücrete bağlı olmaktadır. Öte yandan ücret işveren için de maliyettir; giderdir. Bu
çelişkili durum ve her iki tarafın toplumsal gücü ücretlerin miktarını belirler.
Ücret yönetimi insan kaynakları yönetiminin bir alt dalı olarak gelişmiştir. Bir işletmede
ücret yönetimini ortaya çıkaran kritik durumlardan biri işçi ve işveren arasındaki karşılıklı,
insanca yaşama ve maliyet çelişkisinin çözümü ise; bir diğeri, yüksek ücretle yetenekli ve
nitelikli kişilerin işletmeye çekilmesi zorunluğudur. Yönetici, işine yarayacak yüksek nitelikli
insanı kazanmak için yüksek ücret ödemekten çekinmeyeceği gibi, iş verimi düşük birine de
yüksek ücret vermekten kaçınacaktır. Düşük ücret alan işgören ya işi bırakma eğilimine girecek
ya da sevmediği işte performansını düşük tutacaktır. Bu da işletmenin zararına olacaktır.
İşgörenlerin yüksek performans ve düşük ücretle çalıştırılmaları bir tarafın çıkarına daha
uygunken çok fazla yorulmadan yüksek ücret almak da diğer tarafın çıkarına uygun
görünmektedir. Bu çelişkilerin işletmede yaratacağı huzursuzluğa yol açmamak, bu iki beklenti
arasındaki en uygun çizgiyi yakalamak, yani, hem işverenin, hem işgörenin çıkarına uygun bir
ücret politikasının uygulanması için ücret yönetimi devreye girer ve işletme için en uygun
politika ve uygulamayı geliştirir. Maliyet analizleriyle işletme için en uygun ücretin
belirlenmesi ücret politikasının temelidir.

10.2.11. Kapasite Yönetimi
Kapasite (La. Fr.) alabilme, yapabilme gücü, hacimli, sığa (sığdırma) anlamındadır. Bir
birim zamanda bir birimin gösterebileceği en fazla enerji miktarına denir. Bir makinenin ya da
bir işletmenin üretim kapasitesi belli bir dönemde gerçekleştirebildiği üretim miktarı; personel
kapasitesi, bir birim büyüklüğündeki ortamda çalıştırılabilecek en fazla personel sayısı; bir
lokantanın müşteri kapasitesi salona sığdırılabilen masa sandalye ya da mutfakta çıkarılabilecek
yemek miktarı ile ölçülür.
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Kapasite yönetimi, bir işletmede, fabrikada, diyelim ki bir yıl içinde
gerçekleştirilebilecek üretim miktarı ya da bir güne, aya sığdırılabilecek üretim sayısıdır. Bunun
düzenli ve doğru hesaplanamaması o işletmenin üretim sürecini sıkıntıya sokar, işler yığılır,
üretimde verim düşer. Doğru hesaplanması maliyeti düşürür, üretim hacmini büyütür, daha
sonraki aşamada satışları ve kârı arttırır.
Kapasitenin belirlenmesinde talebin büyüklüğü, işletmenin stok kapasitesi, makinelerin
arızalanma olasılıkları, işçilerin verimliği ve üretimdeki fire oranları etkili olacaktır. Bu nedenle
kapasite yönetimi bu tür değişkenlerin ortaya çıkma olasılıklarını hesaplayarak iletmenin
üretim kapasitesini arttırmaya çalışırlar.

10.2.12. Yetenek Yönetimi
Yetenek yönetimi insan kaynakları yönetiminin bir alt dalı olarak gelişmiş, en erken
2000’li yıllarda ortaya çıkmış yeni bir kavramdır. İnsan kaynakları yönetimi birimlerinin
aradıkları nitelikli ve yetenekli insan gücü ile karşılaştıkları zaman onu elde tutarak o işle ilgili
bilgi ve becerilerini geliştirmelerine fırsat vermeleri, onları hem uygun birimlerde çalıştırarak
hem de yaratıcılıklarında özgür bırakarak yeteneklerini geliştirmelerine fırsat verecek tüm
çalışmalar yetenek yönetimi kapsamına girer. Yetenek yönetimini işletmeler yapar.
Aynı çerçevede performans yönetimi, tazminat yönetimi gibi ek uygulamalar da en
yetenekli kişilerin belirlenmesi, elde bulundurulması, yönetilmeleri, gerektiğinde
ödüllendirmeleri yetenek yönetim takımının işleri arasındadır. Özellikle güçlü firmalar
yetenekli gençleri bulmak ve ellerinden kaçırmamak ve yeteneklerini geliştirmek için özel
programlar uyguluyor, paralar ve çabalar harcıyorlar.
Yetenek yönetiminin sürecinde sırasıyla etkilemek ve kendine çekmek, kazanmak ve
işe katmak, geliştirmek ve güçlendirmek ve elde tutmak, korumak vardır. Bu dörtlü sürecin
süreklilik sağlar biçimde kesintisiz sürdürülmesi planlı ve programlı bir çalışma istemektedir.
Birçok büyük firma yetenekli çalışanlarını elinden çıkarmamak için onların istedikleri
uluslararası seminerlere, toplantılara yollamakta, istedikleri ülkede ya da diğer birimlerde
çalışma isteklerini derhal yerine getirmektedir. Bilmektedirler ki bu özgürlük ve değişik
ortamlarda çalışan yetenekli gençler ilerde şirkete daha yararlı olacaklardır.

10.2.13. Finans Yönetimi
Finans para işleri demektir. Finansal da sıfat olarak parasal, yani mali işler demektir.
Finans yönetimi ya da finansal yönetim; bir işletme veya başka bir örgütün para ile işlerinin
düzene koyulması, yürütülmesidir. Her işletmenin mali hedefleri vardır. Bu sadece kâr değildir.
O yıl bütçesini daraltmak ister, daha çok yatırım yapmak ister, O yıl gelirlerini örneğin daha
çok firmanın değerini yükseltmeye ayırır. Ya da yurtdışına açılmak ister, mali olanaklarını buna
göre yönlendirir. Bu hedef bütçelemesinde kendisini gösterir. Finans yönetimi görüldüğü gibi
bir kurumun, işletmenin o yıl kendisi için belirlediği mali hedeflere ulaşması için yaptığı bütçe
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çalışması başta olmak üzere bütçeye uygun diğer gerekli çalışmaları yapmasıdır. Kısaca
parasını yönetmesidir.
Mali yönetimin karar, planlama ve denetleme aşamaları vardır. Düşünülen yıl içinde
işletme gelirlerinin nereye ne kadar harcanması ya da harcanmaması gerektiğine karar verilir.
Bu karara uygun planlama yapılır. Belirli aralıklarla denetleme yapılarak işlerin planlamaya
uygun gidip gitmediğine bakılır.
İşin bireysel boyutuna gelince her insan yaşamak için paraya muhtaçtır ve eline para
gelir ve gider. Bu yeterli ya da yetersizdir. Bu paranın akıllıca kullanımı daha çok o kişinin
elindedir. Benim paramı başkası yönetemez. O benim işimdir. Demek ki, elime geçen parayı
belirli süreler içinde ne yönde ve nasıl kullanacağıma dair karar vermem, planlama yapmamı
gerektirecek bir gelirim varsa planlama yapmam ve paramı denetim altında kullanmam
gerekecektir. Bu da bireysel finansal ya da mali yönetimdir. Beni ilgilendirir.

10.2.14. Kariyer Yönetimi
Kariyer, en temel ve genel anlamıyla kişinin belirli bir iş alanında derinleşmesi,
yetkinleşmesi ya da uzmanlaşmasıdır. Her insan çalıştığı işte yükselmek ister. Bu yükselme,
birinin aracılık yapmasıyla değil de çalışan kişinin kendisini işinde ya da mesleğinde
geliştirerek, hakkıyla olursa o işte diğer yükselmeler ve başarı daha sağlam olur. Geçici olmaz.
Kariyer bu yüzden önemlidir. Belli bir kariyer noktasına ulaşmış insanın, çalışanın değerli farklı
olur. Saygınlığı olur.
Öncelikle kişi kendi kariyer planlamasını kendi yapar; yapmalarıdır. Yaşam planında
buna yer verir, daha planlı çalışır, mesleki bilgilerini okur, uygular, geliştirir, işlerini düzenli
yapar; çalışma ilişkilerini iyi tutar. Böylece kariyer yönetimini yapmış olur ve bunu sürekli
kılar. Çünkü kariyer yönetimi uzun bir süreçtir.
Kariyer yönetimi işletmelerde ve kurumlarda yapılır. Ancak buralarda insan kaynakları
birimleri tarafından, yani belirli kadrolar tarafından bütün çalışanlarla ilgili olarak yapılır.
Planlar ve programlar geliştirilir, eğitimler verilir, uygulamalar izlenir, çalışmalar denetlenir,
belirli ölçümler alınır, kayda geçirilir, raporlanır. Bu işletmede kariyer yönetimidir.
Kariyer yönetimi süreci içinde çalışanın yetenek ve ilgi alanları kapsamında kariyer
ilerletme etkinliklerinin planlanması, programlanması ve uygulanması da vardır. Bu, işe
başlama, atama, işyerinde yükselme, bir birimden diğerine aktarılma, iş ve alan değişikliği
süreçlerini kapsar. Kariyer yönetiminin nihai amacı bir yandan üretimi yüksek, maliyeti düşük
tutmak iken, öte yandan çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmaktır.

10.2.15. Toplam Kalite Yönetimi
Toplam kalite yönetimi ABD’li işletme mühendisleri tarafından öne sürülen görüşlere
dayanarak Japon şirket yöneticileri tarafından geliştirilmiş bir yönetim anlayışı ve uygulama
modelidir. Burada toplam kavramı şirkette/kurumda her kademede çalışan herkesin ve hatta dış
paydaşların (müşterilerin, yurttaşların) da toplam kalite sürecine dâhil olmasını belirtmektedir.
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Kalite bilindiği gibi nitelik demektir. Toplam kalite yönetiminden anlaşılmak istenen de bir
işyerindeki toplam kaliteyi arttırmak amacıyla uygun planlamaların, programların, etkinlik ve
eylemlerin gerçekleştirilmesi ve yönetilmesidir.
Toplam kalite yönetimi yönetim konusunda yeni bir felsefi bakış üretmiştir. Üretim
çeşidini tüketmeye hazır müşterilerin bugünkü ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini
anlayacak, hesap edecek ve karşılayacak tüm düşünme ve araştırma süreçlerini kapsar. Bu süreç
içinde kullanılması gereken gereçleri, verilmesi gereken hizmetleri, yapılması gerekenleri
planlar, düzenler ve yaşama aktarır. Yapılan üretim, verilen hizmetle ilgili sağlayıcılar dâhil
tüm çalışanların da algı ve nitelik olarak sürekli geliştirilmelerini öngörür. Bu süreci çalıştırmak
için yöntemler ve taktikler geliştirir. Bir yandan ürettiği mal ya da hizmetin niteliğini müşteri
beklentileri doğrultusunda geliştirirken Öte yandan müşteri niteliği ve beklenti düzey ve
niteliğinin artması için de çalışır.
Üretimde (mal ya da hizmet) temel ilkeler geliştirilmiştir. Örneğin, ilk kez yaparken
doğru yap; müşterini ve çalışanlarını dinle ve onlardan öğren; sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi
alışkanlık hâline getir; çalışanlar arasında takım çalışmasına önem ver; yönetimle çalışanlar
arasında karşılıklı güveni sağla, kararlarında gerçekçi ol, etkili kararlar için gerçekli bilgilerin
çözümlemesine (analizine) dayan, gibi ilkeleri temel alan bir yönetim anlayışıdır. Ürün ve
hizmetin ve üretim süreçlerinin tasarımı, hammaddelerin sağlanması, ürünleri üretim süreçleri,
müşteri beklentileri gibi konularda kıyaslama çalışmaları, karar verme araçlarının neler olacağı,
çalışanların karara katılımı, sürekli iyileştirme, müşteri memnuniyeti gibi süreçler bu temel
ilkeler üzerine oturtulur.
Toplam kalite yönetiminin özgün kılan temel ilkeleri de şunlardır:
Müşteri odaklılık (Kuruluşlar, kurumlar, müşteri ya da hizmet verdikleri
yurttaşların istek ve beklentilerini çalışmalarında odak almalıdır.)
Önderlik (Önderler örgütlerler; amaca göre yönlendirirler. Hem çalışanları hem
hizmet verilen kitleyi kurum ya da kuruluşun amaçlarıyla bütünleştirir, onu savundururlar.)
Çalışanların katılımı (Hangi hiyerarşide çalışıyorlarsa çalışsınlar her çalışan
kuruluş için bir değerdir. Her biri kendi hizmet düzeyinde kararlara ve üretime var olan
yetenekleriyle mutlaka bir şeyler katabilirler.)
Süreç yaklaşımı (O iş için yapılan her türlü etkinlik ve bu etkinlikte kullanılan
her türlü kaynak bir sürecin parçaları olarak görülmelidir.)
-

Planlama (Üretim için hedef ve süreçlerin planlanması.)

-

Uygulama (Planı uygulamaya aktarılması.)

-

Denetim (Üretim sürecini sürekli denetle.)
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İyileştirme (Üretimde hem sürecin hem ürünün sürekli iyileştirilmesi anlayışı
kesintisiz sürdürülmelidir.)
Toplam kalite yönetimi uygulamasının işletmeye, yönetilen kuruma yararları da hesap
edilmiştir. Buna göre, kaynak israfı azaltılmakta, ürün ve hizmet niteliği yükseltilmekte,
verimlilik artışı sağlanmakta, ürün teslim süreleri kısalmakta, üretim süreçleri sürekli
iyileştirilmekte, müşteri temel alınmakta, müşteriye ürün teslimi ya da hizmet süreleri
kısalmakta, müşteri doyumu arttırılmaktadır. İstatistikçiler, mühendisler ve kalite uzmanları
tarafından 1920’li yıllarda ilk düşünceleri Walter A. Shewhart (1891-1967), William Edwards
Deming (Japonya’da çalıştı.) (1900-1993), Philip B. Crosby (1926-2001), Joseph Juran (19042008), Armand Vallin Feigenbaum (1922-2014) gibi ABD’li düşünür ve eylemcilerle
geliştirilen toplam kalite yönetimi anlayışı 1970’li yıllarda Kaoru Ishikawa (1915-1989) ve
arkadaşları tarafından Japonya’da uygulamaya aktarılmış ve yeni katkılarla zenginleştirilmiştir.

10.2.16. Müşteri İlişkileri Yönetimi
Müşteri kavramından anlaşılacağı üzere müşteri ilişkileri yönetimi özel işletmeler,
şirketler için geliştirilmiş bir yönetim biçimidir. Bu da soyut ve somut arasında bir yönetim
anlayışıdır. Herhalde birileri müşteriler arasındaki ilişkileri yönetmemektedir. Burada
anlatılmak istenen kavramın görünür anlaşılırlığından farklı bir şeydir. Müşteri ilişkileri
yönetimi, işletmenin, gereksinimi olan müşteri tiplerini seçmesi, seçtiği müşteri profilinin (a)
toplumdaki kapasitelerini, (b) satınalım kapasitelerini ölçmesi, işletmenin ve satılmak istenen
malın müşteri kapasitesini arttırması, müşteri memnuniyetini hem nitelik, hem alan genişliği
olarak yükseltmesi ve yaygınlaştırması, çalışanlarla müşteriler arasındaki ilişkinin ve sıcaklığın
geliştirilmesi, şirketin müşterileriyle ilişkilerini halkla ilişkiler vd. yollarla dinamik tutması,
müşterileriyle bağ kurması, bu bağı sıkı tutması, kopmamasını sağlaması yolunda yapılan
gerekli tüm çalışmaların bütününe denir. Bunun için araştırma, görüşme, anket gibi çalışmalar
ile toplantılar, müşterilerle piknikler, şenlikler yapılması gibi etkinlikler yer alır. Bu yönetim
sürecinden amaç da daha yüksek kâr hedefine uygun olarak malın geniş bir müşteri tabanı ya
da daha dar ama belirli sağlam müşteri portföyü tarafından tutulmasını ve yeni müşteri blokları
tarafından tercih edilmesini ve satınalınmasını sağlamaktır. Sadık bir müşteri portföyü
yaratmaktır. Bunun için müşteri ilişkileri yönetiminin temel hedefi işletmeye uygun müşteri
grubuyla verimli ilişkilerdir.

Kaynak: www.kartega.com
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Kitap ya da internet sayfalarında CRM kısaltmasını görürseniz o noktada müşteri
ilişkileri yönetiminden söz ediliyor demektir. CRM (Customer Relationship Management)
müşteri ilişkileri yönetiminin İngilizcesi kısalmasıdır.

10.2.17. Halkla İlişkiler Yönetimi
Genellikle yanlış anlaşılmaktadır. Halkla ilişkiler kavramının kapsadığı anlamsal
içerikle meslek ve eylem olarak beklenen çerçeve birbirini tutmamaktadır. Halk, bir topluluğu
ya da toplumu oluşturan tüm bireylerdir. Oysa halkla ilişkiler topluluğu ya da toplumu oluşturan
tüm bireylerle ilişkiler demek değildir. Halkla ilişkiler, seçilen konu ile ilgili çevrelere
seslenilmesi, ulaşılması ve etkilenmesidir. Kurum ile konuyla ilgili çevreler arasında iletişim,
anlama ve benimsenmesini isteneni benimseme sürecidir.
Bu süreçte çok farklı işler ve işlevler vardır. Bunların biri ya da ikisi halkla ilişkileri
anlatamaz, anlatmaya yetmez. Broşür dağıtmak, bir malın tanıtımını yapmak, insanlara
danışmanlık vermek, insanlarla yüz yüze görüşmek, bilgi vermek, müşteri ile kurulan ilişkiler
ayrı ayrı halkla ilişkiler değildir. Halkla ilişkiler bir tanıtma, benimsetme, bütünleştirme
amacına uygun olarak planlı programlı bir iletişim çabası olarak görülen, bilimsel bilgilere
dayalı, sosyal boyutlu, kapsamlı ve uzun evreli bir çalışmadır. Halkla ilişkiler iki yönlü bir
çalışmadır. Halkla ilişkiler tanıtma yapacaksa iyi tanıma, anlatmak istiyorsa iyi anlama,
danışmanlık vermek istiyorsa sürekli danışma durumundadır.
Halkla ilişkiler yönetimi kurumun kuruluşun şirketin imajını yükseltme, satışlarını
arttırma, malını tanıtma ya da başka amaçlarına uygun olarak hedef kitleye (konu ile ilgili
kesimlere) olumlu, güvenli ve saygın bir görünüm sağlayabilmek için yapılması gereken
kapsamlı tüm çalışmaların yapılması sürecidir. Halkla ilişkiler hedef kitlesinden sürekli ileti
alır, ileti verir. Bu karşılıklı etkileşim ve iletişim sürecidir. İşletmelerde halkla iletişim
elemanları çok bu boyutlu halkla iletişim çalışmalarını kesintisiz ve sürekli yaparlar. Bu bir
takım çalışmasıdır. Halkla ilişkilerde bir yandan kurumsal halkla ilişkilerle kurum tanıtılmakta
ve halkla karşılıklı diyalog kurulmakta, Öte yandan da pazarlama amaçlı iletişimler
kurulmaktadır.

10.2.18. Proje Yönetimi
Proje yönetiminin ne olduğunu anlamadan önce projenin ne olduğunu anlamaya
çalışalım. Proje sözcüğü Latince kökenden evrilmiştir. Pro, ön, iact (proiacere), atmak
bileştirmesiyle öne atmak anlamı türetilmiştir. Öne sürmek, yöneltmek anlamını kazanmıştır.
(İngilizce project, Fransızca projet, Almanca projekt.) Demek ki proje yapmak, bir görüş, bir
buluş öne atma ile başlayan bir iştir. Bugünkü anlamıyla tasarlama denebilir. Bir görüş,
düşünce, eylem, işlem önerisi öne atarak uygulayacaksınız ki proje yapmış olacaksınız.
Kavramı tanıdıktan sonra sözcüğün tanımına geçersek şöyle bir tanım yapabiliriz. Proje,
bir işin yapılmasından önce, yapılacak işin amacını, hedefini, yerini, biçimini, özelliklerini,
niteliğini, işlevini, maliyetini, üretim ya da gerçekleştirme planını, zamanını ve zamanlamasını,
uygulama yöntemini, bütçesini, yani o işin gerçekleştirilmesi için yeterli paranın miktarını

271

önceden belirleyerek, planlayarak ve raporlayarak hazırlanmış yaratıcı düşüncelerden oluşan
bir yazılı tasarımdır. Başka deyişle, ortada olmayan, henüz kafada tasarlanan ve kusursuz
yapılabilmesi için hazırlıkları kâğıt üzerine dökülen düşüncelerdir.
Proje yönetimi de projenin bir takım tarafından (proje koordinatörlüğü) sadece
uygulama aşamalarının yönetilmesi değil, proje düşüncesinin ortaya atılması anından
raporlaştırma ve mali kaynağa sunulma aşamasını da kapsayan bir süreçtir. Bu nedenle proje
yönetimi, hem klasik yönetim anlayışının var olduğu hem de bu süreçten önce soyut yönetim
boyutunun bulunduğu bir yönetim sürecidir.

10.2.18.1. Avrupa Birliği Projeleri
Daha önceleri sadece mühendislik alanında kullanılıyor ya da gündelik yaşamda,
zihinde canlandırılan düşüncelere proje deniyordu. Ortalama 1980’lerle birlikte Avrupa Birliği
tasarımlamasıyla proje kavramı sosyal meslek alanlarına da girmiştir. Türkiye’de de bu alanda
giderek benimsenmekte ve yaygınlaşmaktadır.
Türkiye’de de tüm Avrupa’da olduğu gibi AB projeleri uygulanmaktadır. Bunun için
merkezi birim Ekonomi Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi adlı kamusal birimdir. Ancak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi, Avrupa Birliği Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı kapsamında belli bir plan içinde tüm illere dağıtılmış, sorumlusu valilikler
olan 26 Kalkınma Ajansı kendi kapsamlarına giren projeleri desteklemektedir. Bunun dışında
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu), TÜİK (Türkiye İstatistik
Kurumu), İş Kurumu, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı gibi
kamu kurumları proje çalışmalarına destek verir.
Bir de uluslararası proje kurumları vardır, ki bunların WEB sayfalarına iyi bir İngilizce
bilgisi ile giriş yapabilirsiniz. Çünkü Dünyanın her tarafından yazılıp yollanacak projeleri
İngilizce olarak isterler. Ancak Türkiye’deki makamlara verilecek proje başvurularında proje
dili Türkçedir.

10.2.18.2. Proje Yazmak İçin Temel Noktalar
Bir projede üç temel süreç bulunmaktadır:
1.

Proje düşüncesi üretme (proje fikri) üretimi

2.

Proje raporu yazımı ve

3.

Uygulama

aşamaları bir bütündür.
vardır:

Proje hazırlanmasında birbirine bağlı ve sırasının karıştırılmaması gereken bir süreç
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1.

Proje düşüncesini yaratma

2.

Tasarımlama

3.

Kurgulama

4.

Ön değerlendirme

5.

Planlama

6.

Kadrolama

7.

Bütçeleme

Bu arada parasal kaynağı sağlayacak birim tarafından projenin kabul edilmesi söz
konusudur. Kabul edilirse uygulama başlar:
8.

Uygulama

9.

İzleme ve değerlendirme

10.

Uygulamaya devam

11.

Değerlendirmeye devam

12.

Sonuçlandırma ve

13.

Bitiş raporu yazılır.

Bu bir proje geçekleştirme zinciridir, her aşama birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Proje
düşüncesi bir grup tarafından tartışılarak oluşturulur ve geliştirilir. Gene birlikte tasarımlanır.
Yani düşünceler zihinde sıraya konur, yapılacak işlerin sırası belirlenir. Ön değerlendirme
yapılarak eksik kalıp kalmadığı sorgulanır. Sonra planlamaya geçilir. Yani düşünceler kâğıda
dökülür. Planlama sırasında projede çalışacak kadrolar oluşturulur. Hatta kadrolarda kimlerin
çalışacağı da belirlenir ve kayda geçirilir. Kadrolama bittikten sonra paralandırmaya geçilir. Bu
aşamada hangi aşamalarda, hangi gereçler için ne kadar paraya gerek olduğu kâğıt üzerine
somutlaştırılır. Bunlar kalem kalem yazılır, toplanır. Bu miktar önceden bilinmelidir ve kâğıt
üzerinde kuruşuma kadar yazılmalıdır, Çünkü projeyi destekleyecek ya da kendisi için
yaptıracak bir mali güce sunulacaktır.
Proje kaynağı bulundu, sunuldu ve kabul edildi diyelim. Bu aşama geçildikten sonra
zaman yitirmeden uygulama başlayacaktır. Uygulama süreci yapılan aşamaların sürekli
izlenmesi ve değerlendirilmesiyle güçlendirilir. İzleme sırasında gözlemlenen eksiklikler,
yanlışlıklar saptanır, hızla giderilir; yeniden gözden geçirilir (revizyon), gerekiyorsa yeni
düzenlemeler yapılarak uygulamaya yeni bir düzlemde devam edilir. Proje belirlenmiş süre
içinde tamamlanır, sonuçlandırılır. Her projenin sonunda kapanış (bitiş, final) raporu yazılır,
projeyi veren ve parasal olarak destekleyen kuruma, kuruluşa teslim edilir. Bu teslim, projeyi
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veren ya da destekleyen kuruluş için, gelecekte benzer projelerin yapılması ya da desteklenip
desteklenmemesi konusunda yönlendirmesi açısından önemlidir. Öte yandan, projeyi yapan
birim açısından ise belirli bir sürede çaba harcayıp gerçekleştirdiği bir işin sonucunun
belgelenmesi ve gelecek için kendilerine referans olması açısından önemlidir.
Proje günümüzde sosyal hizmet alanında çok önemli ve değerli olduğu için burada proje
yazımı hakkında biraz bilgi vermek anlamlı olacaktır. Çünkü günümüzde sosyal hizmet
alanında çok sayıda proje yapma olanağı vardır, yapılmaktadır ve sosyal çalışma sosyal
projelerle kendisini göstermekte ve geliştirmektedir.
Bugün Türkiye’de de Avrupa’da olduğu gibi birçok kamu ya da özel kuruluş proje
eğitimleri vermektedir. Ücretli ya da ücretiz bu eğitimlere katılanlar proje yazabilmekte ve
kendilerine yeni iş alanları açabilmektedirler.
Proje yazma eğitimi sınırlı bir kavramdır. Sadece yazmak bir proje sürecinin
tamamlanması anlamına gelmemektedir. Proje, konu ile ilgili özgün düşüncenin üretilmesiyle
başlayan ve bitiş raporunun yazılmasıyla tamamlanan uzun bir süreçtir ve hem düşünce üretme,
hem planlama, hem yazma, hem uygulamayı kapsar. Bu nedenle proje eğitimi değil, proje
yönetimi eğitimi demek daha doğru olacaktır. Önce yazma aşamasına bakalım:
Proje yazma ve öğrenme konusunda kendisini geliştirmek isteyen herkes bu eğitimlere
katılabilir. Bu eğitimlerde projenin ne olduğundan başlanarak, özellikleri, süresi, para
kaynakları, çalışma koşulları, proje yazma ve uygulama süresince yapılacak işlemler, daha iyi
ve pratik proje yazma ile başarılı bir proje uygulama konusunda bilinmesi gerekenler, proje
yazılırken hangi formların kullanılacağı, proje mantığı, zamana yayma, zamanı planlama,
parayı kullanma yöntemleri, proje için maliyet çözümlemelerini yapabilme, proje yönetiminin
oluşturulması, projenin başlaması, sürdürülmesi, yürütülmesi, izlenmesi, denetlenmesi,
sonuçlandırılması ve ara ve kapanış raporlarının yazılması, proje uygulanırken
karşılaşılabilecek riskler neler olabilir gibi konular ele alınır. Bu eğitimlerde katılımcı en başta
ortak ilgilere sahip yeni bir gruba girer, çevre oluşturur. İlerde bu çevre işine yarayacaktır.
Proje bir konuda yeni bir değer katmak düşüncesiyle yapılır. Seçilen alanda verimli ve
yararlı bir değişim sağlayabilmek, seçilen konuya insanları yönlendirebilmek, algıları o yönde
harekete geçirebilmek, kamuoyu oluşturabilmek, duyarlılığın artmasını sağlamak,
bilgilendirmek, insanları o konu ile ilgili olarak harekete geçirebilmek amaçlarıyla yapılır.
Projeler bir takım olarak yapılır. Çünkü bu iş için bir araya gelmiş bir takım aralarında
tartışarak düşüncelerini geliştirirler, çok daha iyi düşünce noktalarına ulaşırlar. İşbirliği içinde
proje yazımı daha kolaylaşır.
Her proje sürelidir. En az birkaç ay süren projelerden birkaç yıl süren projelere kadar
çeşitleri vardır. Bu süreyi, (a) proje kaynağı olan kurum belirler, (b) eldeki ekonomik kaynağın
miktarı belirler, (c) geliştirilen projenin sorun, hedef ve uygulama büyüklüğü ve kapasitesi
belirler.
Bu tür kurumlara proje başvurusu için öne proje ile ilgili sayfalarına girmek gerekir.
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Orada bulunan proje başvurusu nasıl yapılır gibi bir başlıkla yazılı olana yönergeyi iyice
anlayarak okumak gerekir. Yönergede, proje başvuru yapılacak konular ve tarihler, başvuru
süreleri belirtilir. Konularınızı buna göre geliştirir, değiştirir ya da yeniden içeriklendirirsiniz.
Uygun konu ve zamanlamayı bulduğunuzda o proje ile ilgili hazırlanmış formun sayfasına
gider, çevrimiçi (online) olarak doldurur ve yollarsınız. Başvuru formu genellikle önce
elektronik olarak gönderilir, hemen arkasından basılı, ıslak imzalı ve kaşeli olarak adrese
gönderilir. Adrese gönderilen kopyanın yanında bir de CD’de elektronik kopyası da istenebilir.
Sizin için de bir basılı kopyasını alıp proje dosyanıza takmanızda ve elektronik proje formatını
elektronik olarak yedekleyip saklamanızda yarar vardır.
Genel olarak projelerinizde yanınıza konuya ve proje veren birimin beklentilerine uygun
olarak bir ya da birkaç ortak bulursanız projeniz daha da zenginleşecektir. Proje yazımında
başvuru kurallarına eksiksiz uyulması beklenir. Çünkü çok sayıda başvurudan eleme yapmak
zorunda olan kişiler kuralların tamamına harfiyen uyanların yanında öncelikle eksikli verenleri,
zaman ve kurallara titizlikle uymayanları eleyiverirler. Özellikle, son başvuru gün ve saatine
tam uymayan proje önerileri değerlendirmeye bile alınmaz.
Başvuru formlarını doldurmak hem kolay hem zordur. Kolaydır, çünkü formda
doldurulması gereken her hücrenin üstünde o hücreye nelerin yazılması gerektiği konusunda
açıklayıcı bilgiler vardır. Bu bilgiler yazanı kolayca yönlendirecektir. Zordur, Çünkü hücrelere
rutin ve belirli bilgiler dışında yazılması gereken projenin içeriğiyle, amacıyla ve benzeri
sorularla alınmak istenen bilgiler hem kısa, hem yazım olarak düzgün, hem anlaşılır ve hem de
yaratıcı ve özgün olmalıdır. Değişik ve çarpıcı bakışlar içermelidir. Sıradan, çok işlenmiş
düşünceler ilgi çekmez, rağbet görmez. Projecilikte düşünce ve uygulamaların yaratıcı ve
yenilikçi olması temeldir.
Proje yönetiminde proje nedir sorusunun dışında da belirli kavramların bilinmesi şarttır:
Örneğin hibe programları ile sizin yaratacağınız projeye finans kaynağının vereceği parasal
destek kastedilmektedir. Hibe (Ar.) bağış (Tr.) demektir. Bu kavramla projeniz için bağışlanan
para anlatılır. Proje döngüsü kavramı bir projede ilk düşüncenin ortaya atılmasından projenin
sonlandırılmasına kadar geçen süreyi anlatır. Çevremizde gördüğümüz birçok sorunun
giderilmesi için düşünce üretmek bizi proje fikrine götürür. Proje fikri olmadan proje
geliştirilemez. Bu ilk adımdır. Sorun, bir proje düşüncesini, fikrini yaratmanızda sizi tetikleyen
sorundur. Proje düşüncesini tetikleyene bir sorun yoksa proje düşüncesi geliştirilemez. Projede
paydaş, proje konusunun herhangi bir boyutuyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan
gruplar ya da örgütlerdir. Konu ile ilgili paydaşlar bulunur ve projeye paydaş olarak katılırlar.
Yani projede pay sahibidirler. Projenin hedefi, proje öncesinde belirlenmiş sorunun proje
temelinde giderilmesi ile ulaşılacak hedeftir. Yukarıda belirttiğimiz sorunu en başında, proje
hedefini süreç içinde ve en sonda çözümlemek bizi başarıya götürecektir. Bunlara sorun analizi
ve hedef analizi denir. Bu ve diğer benzeri kavramları iyice öğrenip anlamlandırarak proje
yazmaya girişirseniz proje düşüncesi üretme, proje yazımı ve uygulanması sizin için daha
kolaylaşacaktır. Proje yönetimi de ilk proje düşüncesinin üretildiği gün, düşüncenin
üretilmesiyle başlar, kapanış raporunun yazılmasıyla sona erer.
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Uygulama Soruları
1)
Kolektif zaman yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili
kitapta okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları
önünüzdeki boş kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
2)
Bilgi belge yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili
kitapta okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları
önünüzdeki boş kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
3)
Tasarım yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
4)
Yazılım yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
5)
Afet yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
6)
Siyaset yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
7)
Performans yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili
kitapta okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları
önünüzdeki boş kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
8)
Marka yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
9)
Maliyet yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
10)
Ücret yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
11)
Kapasite yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
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12)
Yetenek yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
13)
Finans yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
14)
Kariyer yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
15)
Toplam kalite yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili
kitapta okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları
önünüzdeki boş kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
16)
Müşteri ilişkileri yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile
ilgili kitapta okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları
önünüzdeki boş kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
17)
Halkla ilişkiler yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili
kitapta okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları
önünüzdeki boş kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
18)
Proje yönetimi nedir, özellikleri nelerdir, anlatınız ve bu konu ile ilgili kitapta
okuduklarınız dışında sizin aklınıza gelen yeni ve değişik bilgiler varsa onları önünüzdeki boş
kâğıda ana noktalarıyla yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kolektif zaman yönetimi ile bilgi belge, tasarım, yazılım, afet, siyaset,
performans, marka, maliyet, ücret, kapasite, yetenek, finans, kariyer, toplam kalite, müşteri
ilişkileri, halkla ilişkiler ve proje yönetimlerinin neler olduğunu öğrendik. Öncelikle bu tür
kavramların çoğunlukla soyut kavramlar olduğunu, ancak bunların da birer yönetim konusu
olduğunu öğrendik. Diğer soyut kavramlarla ilgili yönetimden farkının da bu türünün daha fazla
yaratıcı ve soyut olduğunu, ancak yönetim sürecine girilince somut yönetim ögelerinin de
kullanıldığını öğrendik. Yani, bu yönetimlerin, somutla soyut yönetimin yaratıcı bir almaşası
olduğunu öğrendik. Bölümün en sonunda da günümüzde tüm alanlarda olduğu gibi sosyal
hizmet alanlarında da sosyal çalışmacılar ve bu alanda çalışan diğer sosyal hizmet çalışanları
için büyük önem taşıyan projenin ne olduğunu ve nasıl yazılması gerektiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Yaratıcı yönetimler terimi aşağıdaki hangi yönetim türünü anlatmaktadır?

a)

Soyut yönetimleri

b)

Somut yönetimleri

c)

Bir yönüyle soyut, diğer yönüyle somut yönetimleri

d)

Soyut ve somut yönetimler dışında kalan yönetimleri

2)
doğrudur?

Yaratıcı yönetimin en temel iki özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi

a)

Ortada görünür, somut bir hedef yoktur, ancak nesnel çalışmalar yapılır.

b)

Hedef somuttur, ancak yönetim zihnimizde yapılır.

c)

Hem yönetim için yapılan etkinlikler, hem hedef somuttur.

d)

Hem yönetim için yapılan bir etkinlik yoktur hem hedef soyuttur.

3)
Zaman yönetimi ile kolektif zaman yönetimi arasında en temel fark
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Zaman yönetimi süre olarak daha kısadır, diğeri uzundur.

b)

Zaman yönetimi bireyseldir, kolektif zaman yönetimi işletmeyi kapsar.

c)

Kolektif zaman yönetimi zaman yönetiminin bir parçasıdır.

d)

Zaman yönetilemez, zaman ancak kolektif olarak yönetilebilir.

4)
Herhangi bir işyerinde sipariş üzerine bir açılışın, inşaatın, projenin tüm
ayrıntılarıyla tasarımının yapılması ve isteyen firma ya da STÖ’ye teslimi ya da bir işletmenin
işleyişini daha iyiye götürmek için takım olarak tartışılıp geliştirilmesi ve yönetime sunulması
aşağıdaki hangi yönetim adı ile adlandırılır?
a)

Yazılım yönetimi

b)

Tasarım yönetimi

c)

İşletme yönetimi

d)

Proje yönetimi
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5)

Aşağıdakilerden hangisi kalite kavramını doğru anlatan bir açıklamadır?

a)

Kaliteli mal her zaman pahalıdır.

b)

Kalite malın üretimindeki titizlikte kendisini gösterir.

c)

Kalite daha çok malın yapımında kullanılan malzeme ile ilgilidir.

d)

Kalite malzeme, dayanıklılık, kullanışlılık ve estetikle ilgili bir kavramdır.

6)

Afet yönetiminin temeli nedir?

a)

Bir afet yaşanmadan önce gerekli önlemlerin alınıp uygulamaya konulmasıdır.

b)
Kurtarılacak binaların listesinin çıkarılması ve kurtarma gereçlerinin bina
yakınlarına depolanmasıdır.
c)
Bir afet yaşandığında kurtarma takımlarının en kısa sürede harekete
geçebilmesidir.
d)

Bir afet durumunda yönetim ve koordinasyon hizmetlerinin planlanmasıdır.

7)
En tepede devleti olmak üzere toplumdaki ve çevremizdeki insanları ya onların
istedikleri gibi ya da bir başka anlayışla yönetmek için geliştirilen, çıkarlara dayalı düşüncelerin
yayılması ve uygulanması amacıyla benimsenmesi için yapılan çalışmaya …………… denir.
a)

Siyaset

b)

Parti çalışması

c)

Yönetim

d)

Fikri çalışma

8)
Performans yönetimi ve performans değerlendirme yönetimi kavramı hangi
yönetim alanında daha sık kullanılır?
a)

İşletme yönetimi

b)

Ticaret yönetimi

c)

Marka yönetimi

d)

İnsan kaynakları yönetimi
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9)
Performans yönetimi, tazminat yönetimi gibi uygulamalarda en yetenekli
kişilerin belirlenmesi, elde bulundurulması, yönetilmeleri, gerektiğinde ödüllendirmeleri
aşağıdakilerden hangi yönetim alanına girer?
a)

Performans yönetimi

b)

Yetenek yönetimi

c)

Kapasite yönetimi

d)

Kariyer yönetimi

10)

Proje yönetiminde aşağıdakilerden hangi uygulama sırası doğrudur?

a)
uygulama

Düşünce yaratma, tasarımlama, kurgulama, planlama, kadrolama, bütçeleme,

b)
planlama

Düşünce yaratma, kurgulama, kadrolama, bütçeleme, uygulama, tasarımlama,

c)
uygulama

Düşünce yaratma, planlama, kadrolama, tasarımlama, kurgulama, bütçeleme,

d)
planlama

Düşünce yaratma, bütçeleme, uygulama, tasarımlama, kurgulama, kadrolama,

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)b, 4)b, 5)d, 6)a, 7)a, 8)d, 9)b, 10)a
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11. KAMU YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kamu yönetimi kavramının anlaşılması, Türklerde kamu yönetimi tarihine
bir bakış, Osmanlı İmparatorluğu öncesi, Osmanlı İmparatorluğu, Enderûn-i Hümayûn,
Türkiye’de kamu yönetiminin bugünü, kamu yönetiminin anayasal temeli, merkezî yapılanma,
yerinden yönetim, kamu yönetiminin değerlendirilmesi konularını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kamu yönetimi nedir?

2)

Türklerde kamu yönetiminin kökleri nelerdir?

3)

Osmanlı İmparatorluğu’nda kamu yönetimi nasıl düzenlenmişti?

4)

Kamu yönetiminin Anayasal temelleri nelerdir?

5)

Kamu yönetiminin çeşitleri nelerdir?

6)

Merkezi yönetim Türkiye’de nasıl düzenlenmiştir?

7)

Yerinden yönetim nedir, çeşitleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kamu yönetimi nedir?

Bu kapsamda konuya
kavramsal giriş yapılacak,
konu önce kavram olarak
anlaşılacaktır.

Bu kazanımı elde etmek için
metin anlayarak okunmalı,
anlaşılmayan yerler tekrar
edilmelidir. Öğrenilen
bilgiler bir kâğıda not
alınırsa pekiştirme kolay
olacaktır.

Kamu yönetiminin tarihi

Türkiye’de kamu
yönetiminin tarihsel
boyutları ele alınarak
öğrencinin derinlemesine
boyut kazanması
sağlanacaktır.

Öğrenci tarihsel süreci
okumadan önce tarihe merak
duygusunu tahrik etmelidir.
Çünkü merak öğrenmeyi
kolaylaştırır. Okurken de
anlayarak öğrenmeye
çalışmalı, kazanılan bilgileri
notlar alarak pekiştirmelidir.

Kamu yönetiminin bugünü

Kavram ve tarihçe bilgisi
üzerine bugünkü kamu
yönetimi yapılanması,
modeli ve çeşitleri
oturtularak öğrenme süreci
her boyutuyla
tamamlanacaktır.

Öğrenci kısa süre sonra
Türkiye’de kamu yönetimi
yapılanmasının içinde rol
alacağını düşünerek
heyecanını arttırmalı, metni,
ilerde nerelerde çalışacağını
düşünerek okumalıdır. Bu
ilgisinin artmasını
sağlayacak, ilginin artması
da öğrenme hevesini
arttıracaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Kamu

•

Kamu yönetimi

•

Anayasal yönetim

•

Kamu kurumları

•

Kamu işletmeleri

•

İktisadi işletmeler

•

Yerinden yönetim
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Giriş
Bu bölüme kadar genel olarak yönetim kavramını, çeşitlerini, boyutlarını, yönetime
farklı bakışları öğrendik. Yönetim konusunda genel bilgilerimiz büyük ölçüde tamamlandı.
Şimdi sıra tarihte ve günümüzde yönetimlerin gelişme süreçlerini ve bugünkü yapılanmalarını
öğrenmeye gelmiştir. Yani ilerde içinde çalışacağımız kamu kurumları ya da kuruluşlarını
öğrenmek geleceğimizi kolaylaştırmak demektir. Bunları bilirsek çok daha kolay ve zevkli
olarak kamu kurumlarında görev alacağız; bilgili olursak ilerdeki görevlerimizde ve çalışma
yaşamımızda daha başarılı olacağız.
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11.1. Kamu Yönetimi Kavramının Anlaşılması
Önce bu yönetimin neyin yönetimi olduğunu iyice anlamalıyız. Kamu kökenbilim
olarak toplamak, biriktirmek, yığmak anlamlarına denk düşüyor. Kökeni kam. İlk olarak Orhun
yazıtlarında (MS 735) kamağ, kamuğ olarak kullanılmış. Daha sonra Moğolcada ve diğer Orta
Asya Türk dillerinde yer alır, kimisinde kamug kimisinde kamuğ olarak. Tüm, bütün, hep,
hepsi, hep birlikte, birlik, tamlık… anlamlarını taşımaktadır.
Görülüyor ki, eskiden Orta Asya’da Türklerin bir araya gelmeleri, toplanmaları, bir
araya gelmelerini anlatan sözcük bugün bir anlamıyla topluluk, halk, diğer anlamıyla, insanları
toplayıp derleyen, bir araya getiren güç, yani devlet anlamını kazanmıştır. Yani kamu
devletiyle, toplumuyla bütün bir güçtür. Bugün kamu gücü dendiğinde ikisi de anlaşılmaktadır.
Devlet gücü ve toplumun gücü. Kamu yönetimi dendiğinde hem devletin sorumlu olduğu
yönetim, hem de toplumun yönetimi akla gelmektedir.
Kamu sözcüğü Türkçenin bilinen en eski sözlüğü olan Kaşgarlı Mahmut’un (10721074) Divan-ü Lügati't-Türk (Türk Dilleri Sözlüğü) adlı kitabında yer almaktadır. Sözlük 11.
yüzyılda yazılmıştır.
Günümüzde TDK Büyük Sözlüğünde “Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü”
akla gelmektedir. “Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme” anlamını da taşımaktadır.
Daha sonraları Farsçada kullanılan kamus sözcüğü de Orta Asya Türkçesindeki
toplamaktan gelerek sözcüklerin toplandığı, biriktirildiği yer, yani sözlük anlamını yükleniyor.
Arapça karşılığı, eski Türkçede de kullanılan amme’dir. Eskiden amme idaresi denirdi. Sıfat
hâli Türkçede hâlâ kullanılmaktadır: Umum. Genel; halka açık anlamında. (Umumhane, genel
tuvalet.). Kamu yönetiminde şimdi artık Türkçesi genelge olarak kullanılan eski Türkçede var
olan tamim sözcüğü de aynı kökten türetilmiştir. Tamim, toplanmış, bir araya getirilmiş yazılı
emirler demektir. Hükûmet tamim yayınlar. Genelge yayınlar. Hükûmet, yani kamu, yani devlet
genelge yayınlayarak kamuyu, yani halkı yönetir!
Türkiye’de kamu yönetimi, siyasi otoritenin belirlediği kamu politikalarına uygun
olarak halkın, toplumun bütününün resmi boyutta yönetimidir. Devletin tüm toplumu yönetmek
üzere yürüttüğü yönetim etkinliklerinin tümüdür. Devlet kamuyu yönetirken, kamu yönetimi
işlevlerini yerine getirirken kamu yararını düşünür. Yani tüm toplumun, tüm halkın yararını
düşünür. Kamu yönetimi her ülkenin en üstteki yönetim modelidir. Resmi devlet yönetimidir.
Dolayısıyla kamu yönetimi, kendi iç ve dış etkileşimleriyle büyük ve sağlam bir yönetim
sistemi oluşturmaktadır.

11.2. Türklerde Kamu Yönetimi Tarihine Bir Bakış
Kamu yönetiminin kesintisiz bir süreç olduğunu bilmeliyiz. Daha önceki bölümlerde
söylemiştik. Devlet aygıtı tarım dönemine geçildikten sonra oluşmaya ve kendisini tüm
organlarıyla biçimlendirmeye başladı. Merkezî yönetimler oluştu. Ordular kuruldu. Dış ve iç
güvenlik gelişti. Süreç içinde üretim ulusallaştı. Gümrükler kuruldu. Bu uzun zinciri burada
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durdurup bölümümüz ile ilgili bağlama gelelim. Devlet yönetimi halkın refahını, sosyal
güvenliğini sorumluluk olarak üstlendi. Sosyal hizmetler devletin görevi durumuna geldi.
Daha Orta Asya’da ilk Türk toplulukları çetin doğa koşullarında at sırtında, yaylaklarda,
otlaklarda yaşama savaşı verirken, ayakta kalabilmek için bir araya gelmişler, güçlerini
birleştirmişlerdir. Örgütlenip, önlerine düşen önderlerin yönetiminde yeni yaşam yerleri
aramışlar, bulmuşlar, topluluklarını ayakta tutacak su kanallarını açmışlar, yaşadıkları yerleri
imar etmişler, bu arada ordular kurarak kendilerini savunmuşlar ve böylece kamu geleneği
Türklerin ilk yaşama mücadeleleri içinde filizlenmeye ve oturmaya başlamıştır.
Tüm bu uzun süreç bir birikim olarak birbirini geliştirmiştir. Tarihin ve toplumsal
koşulların zorlamasıyla ortaya çıkan yeni görevler ve zorunluluklar kamu yönetimine, devlet
yönetimine yeni boyutlar kazandırmış; onu yeniden yapılandırmıştır. Bunu zamanın İktisat ve
Adalet bakanlıklarını yapan Mahmut Esat Bozkurt (1892-1943) bakın nasıl ifade ediyor:
“Batı’da her memleketin mevcut hukukunun yanı başında bir de mazinin örf ve teamüle dayalı
kaidelerini toplayan derlemeleri, hukuk ve teşkilat tarihleri mevcuttur ki, bunlar cumhurun
nereden gelip nereye gitmekte olduğunu ve hükûmet namını taşıyan kayığın bu hayat denizinin
enginlerinde hangi istikamete yelken açabileceğini gösteren bir nevi pusuladır.” (Bozkurt,
2014, 99)
Bu cümleler determinist yaklaşımın yerli dille ve uygulamaya dayalı olarak söylenişidir.
Determinizm, başka deyişle, gerekircilik ya da belirlenimcilik, bir ülkenin geçmişi, gelenekleri
ile o ülkenin bugünkü yapısı arasında mutlaka bir ilişki olduğunu; bir toplumun tarihsel süreci
ile bugünkü kültürel yapısı arasında kopmaz bağlar bulunduğunu savunan öğretidir. Buna göre,
her tarih kendi sürecine bağlı bir gelecek yaratır. “Geçmişin gelenek ve göreneklerine bağlı
kuralları” geleceğin yönetim yapısının temel taşları olur. Bu kuralların yazılı olarak bugüne ışık
tutması da (derlemeleri) bu süreci kolaylaştırmakta ve bağlantıları güçlendirmektedir.
Onun için bin yıllık sağlam devlet deneyiminden söz edilmektedir. Bu bir başka deyişle
bin yılın deneyim birikiminin geleceği ilmek ilmek örgülemesidir. Bin yıllık bir kültür içine
kamu yönetiminin köklerinin çok sağlam olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Çünkü bin yıllık bir
süreç kamu yönetimini gelenekselleştirmiştir, köklerini toplumun her hücresine yaymıştır. İşte
bu yüzden Türklerde devlet geleneğinin sağlam olmasından söz edilmektedir ki doğrudur.
“Tıpkı teşhisini koyabilmek maksadıyla hastanın mazisini, ana ve babasının geçirdikleri
hastalıkları soruşturan bir doktor maharetiyle kanunları ve teşkilatı yapılmak istenen ülkenin de
bugününü ve mazisini bilmek gerekir.” (agy). Mazisini, yani geçmişini bildiğiniz bir ülkenin
hukukunu ve örgütlenme yapısının bugününü daha kolay anlar, daha kolay benimsersiniz. Bu
yüzden geçmişi bilmek önemlidir.

11.2.1. Osmanlı İmparatorluğu Öncesi
Türk devletleri ezelden beri merkezî yönetim sistemiyle yapılanmışlardır. Bu, farklı
coğrafyalarda, farklı etnik grupları bir çatı altına tutmanın en etkili yoludur. Osmanlı
İmparatorluğu’ndan önce 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya yayılan Türkler çeşitli
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beylikler altında toplanmışlardır. Bunlar Anadolu’daki ilk Türk devletleriydiler. Kendi merkezî
yönetimleri altında ayakta durma ve genişleme çabaları içindeydiler.
Anadolu Selçukluları (1060-1308) kendine bağlı aşiretlere toprak veriyor ve buna
karşılık savaş zamanlarında asker alıyordu. Toprak Anadolu Selçuklu sultanına aittir. İşleme
hakkı beyliklerin, aşiretlerin idi. İlginç olan o ki, daha önce selçuklu Sultanının toprağını işleyen
ve yaşayan beylikler daha sonra güçlenerek bağımsızlıklarını ilan ettiklerinde toprağın
mülkiyetini ellerine aldılar ve kendi merkezî yönetimlerini oluşturdular.
Osmanlı öncesinde ya da sonrasında, İmparatorluk sınırları dışında bulunan beyliklerde
devleti yöneten ailenin (hanedanın) en yaşlı kişisi en üstteki yöneticidir ve kendisine Ulu Bey
(Ulubey) denirdi. Ulubey Beyliğin başıdır. Divanla birlikte beyliği yönetirdi. Devlet işleri
divanda görüşülürdü. Ulubey sınır illerindeki (vilayet, sancak) yönetimlerini de aileden
(hanedandan) birilerine bırakırdı. Çünkü güven temeldi. Kardeşler ya da çocuklar sancak beyi
olurlardı. Aileden güvenilir kişiler beyliklerin başıydılar ancak oralarda ayrıca devlet
yönetiminin gündelik işleri için sorumlu olarak atanmış valiler bulunurdu. Bugünkü illerdeki
valilerin tarihsel kökleri bunlardır. Osmanlı İmparatorluğunda sayıları giderek artan
beylerbeyliklerine bir zaman sonra İstanbul’dan vezirler de atanmaya başlandı.
Beyliklerde bugünkü yargıçların yerinde bulunan kişilere kadı denirdi. Bunlar hukuk
işlerinden sorumluydular. Bugünün genelkurmay başkanları ve emniyet genel müdürleri
yerinde bulunanlara da subaşı denirdi. Subaşılar askerlik ve diğer güvenlik işlerinden sorumlu
en üst düzeydeki kişilerdi. (Demek ki o yıllarda dış güvenlik (askerlik) ile iç güvenlik (polis
örgütü) görevleri henüz birbirlerinden ayrılmamıştı.)
Anadolu’da kökleri olan Ahi birlikleri de (mesleki örgütlenmeler) Anadolu
Selçuklularından sonraki beylikler dönemlerinde güçlenmeye başlamışlardır (Başlangıç: 1290)
Ahiler o dönemlerin ilk sivil toplum örgütlenmeleri ve örgütleriydiler.

11.2.2. Osmanlı İmparatorluğu
Osmanlı İmparatorluğu’na gelindiğinde yönetim sistemi merkez İstanbul (Payitaht) ve
onun dışındaki taşra olarak görülüyordu. Taşra yönetimi merkezin dışında beylerbeylikleri,
onlara bağlı sancaklar, sancakların altında kazalar ve kazaların da altında köyler olarak
sıralanıyordu.
Beyliklerdeki yönetim sistemi daha sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda da sürdü.
Osmanlı İmparatorluğu kendisine bağlanan beyliklerin yönetimini beylerbeyliği adı altında
beylerbeylerine bıraktı. Eyalet sistemiyle çalışan beylerbeylikleri taşranın en büyük yönetim
birimi idi. Beylerbeyliğinin başında bulunan beylerbeyi merkezin temsilcisi idi.
Beylerbeyliklerinin altında onlara bağlı sancaklar vardı. Sancaklar (Sancak beylikleri)
yönetsel ve askeri bir yapılanma içinde oluşmuş merkeze (beylerbeyine) bağlı en uç
bölgelerdeki (sınır bölgeleri) yerleşim ve yönetim birimleriydiler. Osman Bey ve Orhan Bey
zamanlarında güçlü yönetim birimleriydiler. Savaş zamanlarında Sancak beyleri egemenlikleri
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altındaki küçük topraklarda (tımar) tımarlı sipahilerle birlikte (atlı birlikler) bir üst yönetim
birimi olan beylerbeyinin buyruğu altına girer ve savaşa katılırdı.
Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk kurulan beylerbeyliği Rumeli Beylerbeyliğidir. 1362
yılında I. Murat zamanında kurulmuştu. Merkezi Edirne daha sonra Manastır’dı. Daha sonra
kurulan Anadolu Beylerbeyliği’nin (1393) merkezi Ankara, daha sonra Kütahya’dır. 1. Bayezid
tarafından kurulmuştur. Rumeli Beylerbeyliği İstanbul’a daha yakın ve daha önemli olduğu için
birinci sıradaki beylerbeyliğiydi. Anadolu Beylerbeyliği onun arkasından gelirdi. Örneğin,
Anadolu Beylerbeyinin Rumeli Beylerbeyi olarak atanması bir yükselme idi. Rumeli
Beylerbeyi Anadolu’ya gitmezdi. Yükselecekse vezir yapılırdı. Daha sonraları, sayılar arttıkça
Anadolu’ya da vezirler beylerbeyi olarak atanmaya başlandı.
Rumeli Beylerbeyi aynı zamanda Divan-ı Hümayun toplantılarına katılırdı. Divan-ı
Hümayun (Fa.) (Padişaha ait kutsal Divan) İstanbul’da padişahın yönetiminde toplanan
bugünkü benzetmeyle bakanlar kuruludur. Bu divana Anadolu beylerbeyi katılamazdı. Değişik
zamanlarda kurulan Rumeli Beylerbeyliğine ait 34, Anadolu Beylerbeyliğine ait 15 Sancak
vardır.
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Rumeli_Eyaleti; https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu_Eyaleti)
Beylerbeylikleri kendi vergilerini toplarlar, eyalet sistemi rahatlığında, merkeze bağlı
ama kendini yönetme serbestisine sahip olarak varlıklarını sürdürürler, kendilerini yönetirlerdi.
Sancakların altında kazalar vardı. Kazaları kadılar yönetirdi. Zamanın en büyük mülki
amir kadıydı. Kazalarda asayişten sorumlu olanlar da subaşılardı.
Kazaların altında bulunan en küçük yerleşim birimleri olan köylerin yöneticine köy
kethüdası denirdi. Köy kethüdası adı ve unvanı Sasani İmparatorluğu’ndan gelmektedir. Orada
da köyleri yönetenlere köy kethüdası denmekteydi. Kethüda Farsça kökenli bir sözcük olup ev
işlerine bakan kimse ya da ev sahibi demektir. Köylerde ayrıca güvenlik işlerinden sorumlu
olana yiğitbaşı, adalet işlerinden sorumlu olana da kadı naipleri denmekteydi. Naip, Arapçada
vekil, temsilci demektir. Yiğitbaşı ise Türkçe kökenli bir sözcüktür.
Beylerbeylikleri Osmanlı’da 19. yüzyılda daha merkezî bir yapılanma içinde vilayet
olarak adlandırılmaya, beylerbeyleri de vali adıyla anılmaya başlandılar. Vilayetler için 7
Kasım 1864 yılında Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi çıkarıldı ve vilayetler oluşturuldu.
Nizamnamenin (Yönetmelik) ilk cümlesi şöyledir:
“Memâlik-i mahrûsa-yı şâhânenin kıtaat-ı müteaddidesi livâların münasebetine
göre devair-i müteaddideye taksim ile her daire-i vilâyet ismiyle yâd olunacaktır.” Yani,
İstanbul’un (mahrusa-yı şahanenin / şahane büyük şehirin) memleketlerinin (memâlik) çeşitli
bölgelerinin (kıtaat) paşalarının (livâ / komutan) birbirleriyle ilişkilerine göre çeşitli dairelere
ayrılmasıyla her il dairesi (çevresi) vilayet adıyla anılacaktır. Bu karara ve yeni yapılanmaya
neden Padişah Abdülaziz’in tahta oturduğu yıl (1861) Osmanlı toprağı Hersek’in merkeze
uymaması ile başlayan ayaklanma, ayaklanmanın bastırılmasıyla 1863’te İstanbul’dan
(merkezden) başlatılan sıkı denetlemeler ve bu denetlemelerin sonunda bir daha isyan
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çıkmaması adına Hersek gibi özerk yerlerin vilayet adı altında merkeze bağlanması
zorunluğudur (Tural, 2004, 94).
Beylerbeylikleri ile vilayetler arasındaki temel fark, beylerbeyliklerinin daha eyalet
sistemi ile yönetildiği, vilayetlerin daha merkeze bağlı, daha merkezî yönetilmeleriydi. Osmanlı
kendinden önce her biri kendi yönetim çerçevesi içinde kendini yöneten beylikleri içine alarak
merkezî yapının parçaları hâline getirmiştir.
Kaynaklar Osmanlı İmparatorluğu’nda değişik zamanlarda kurulan 250’den fazla
beylerbeyliği (eyalet) olduğunu bildirmektedir. 1864 Nizamnamesi’yle bunların hepsi vilayete
çevrilmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim anlayışı açısından en önemli dönüşümü 1839
yılında açıklanan Tanzimat Fermanı’dır. Bilirsiniz tanzim (Ar.) etmek düzenlemek
anlamındadır. Arapçada –at eki de çoğul anlam verir. Tanzimat düzenlemeler demektir. Yani
Latince deyişiyle reformlar demektir. Ferman da (Fa.) buyruk, hüküm anlamı temelinde yazılı
buyruklar, yazılı emirler demektir.
Tanzimat Fermanı, İstanbul’un bugün de varlığını sürdüren Gülhane Parkı’nda 3 Kasım
1839 günü okunan Hatt-ı Şerif ya da Hatt-ı Hümayun adıyla anılan buyruklar dizisi Osmanlı
İmparatorluğu’nun yönetsel yapısında büyük değişiklikler getiriyordu. Fermanda yer alan ana
maddeler şunlardı:


Tüm yurttaşların can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.


Yargılamada
edilemeyecektir.)

açıklık

sağlanacaktır.

(Hiç



Vergide adalet sağlanacaktır.



Erkeklere dört yıl zorunlu askerlik getirilmiştir.



Rüşvet ortadan kaldırılacaktır.

kimse

yargılanmadan

idam


Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi
sağlanacaktır. (Özel mülkiyet güvence altına alındı.)
Bu maddeler Osmanlı’da ciddi bir dönüşümün işaretlerini vermekteydi. Modernleşme,
yenileşme ve demokratikleşme hareketidir. Tanzimat dönemi olarak 3 Kasım 1839 ile 22 Kasım
1876 arası gösterilir. Çünkü 1876 yeni bir reform girişiminin tarihidir ve yenileşme
sürmektedir.
Tanzimat Fermanı’na yol açan temel nedenler, Avrupa’da ilerleyen Sanayi Devrimi,
sanayileşme nedeniyle hızla gelişen Avrupa sanayisi, teknolojisi, üretimi ve bu gelişmelere
uygun yönetim anlayışları karşısında geride kalması ve bu arada iç karışıklıkların da artmasıdır.
Ana maddelerden anlaşılacağı üzere haksız ve dengesiz alınan vergiler, yaygınlaşan rüşvet,
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mülklerin müsadere edilmesi, yani el konulması, bu arada Yeniçeri Ocağında başlayan
ayaklanmalar, askeri disiplinsizlikler gibi dışa bağlı olarak gelişen iç karışıklıklar düzen ve
huzur ortamını bozmuştu. 1826’da Yeniçeri Ocağı çeşitli düzensizliklerden ve
ayaklanmalardan ötürü lağvedilmiş, dağıtılmış, kaldırılmıştı. Bu alınan ilk önlemdi. Bunları
yenilerinin izlemesi gerekmekteydi. Tanzimat Fermanı okundu ve yeni düzenlemeler getirildi.
Meşrutiyetin ilanına yol açan nedenler gene Avrupa’daki Sanayi Devrimi temeline bağlı
olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun sürekli toprak kaybetmesi, bütçe açığı vermeye başlaması,
ekonomik sorunları aşamamasıdır. Öte yandan Fransız Devrimi’nin (1789) ortaya çıkarttığı
özgürlükçü düşünceler ile milliyetçilik akımları da Osmanlı İmparatorluğu’nu zorlamaya
başlamıştı. Bu yüzden de toprak kayıpları artıyordu. Bu koşullar altında II. Abdülhamit
döneminde 1876 yılında Kanun-i Esasî (Temel Kanun) adıyla yeni bir anayasa hazırlandı;
seçimler yapıldı ve Meclis-i Mebusan (Mebuslar Meclisi; Milletvekilleri Meclisi) açıldı.
Milletvekilleri seçim yoluyla geliyordu. Bir de Meclis-i Âyan (Önde Gelenler Meclisi) açıldı.
Bu meclisin üyeleri atama yoluyla geliyordu. Şimdiki adıyla senato modelidir. İlk meclis
birlikte Meclis-i Umumî’yi (Genele Meclis) oluşturuyorlardı. Bu meclislerin ve Anayasa’nın
uygulanması için bürokrasinin de yeniden yapılanması ve büyümesi ve etkinleşmesi
gerekiyordu. (Daha ayrıntılı bilgi için bakınız: Bölüm 6.8.7.)
Bozkurt’a göre, Osmanlı Türklerinin yönetim sistemi tam anlamıyla bir yerinden
yönetim (ademimerkeziyet) değildi. (s. 100). Bu ne demektir, yani, merkezî bir yönetim esastı.
Selçuklular zamanındaki yönetim “bir çeşit özerklik (muhtariyet) iken” daha sonra kurulan
Osmanlı saltanatı hedeflediği cihangirlik gayesinden ve ülkenin raiyye (Bir hükümdar yönetimi
altında bulunan ve vergi veren halk) adı altında içerdiği çeşitli amaçlar ardından koşan çeşitli
ulusların varlığından dolayı zorunlu olarak merkeze doğru yönelerek özgün bir yönetim kuruldu
(s. 100). Bozkurt’un özgün bir yönetim dediği merkezî kamu yönetimidir. Ve buna ek olarak
“merkeziyetle ademimerkeziyetin”, yani merkezden yönetimle yerinden yönetimin bir karışımı
saptamasını yapmaktadır.

11.2.3. Enderûn-i Hümayûn
Osmanlı İmparatorluğu’nda daha çok saray görevlerinin yerine getirilmesi ve
bürokratların yetiştirilmesi için I. Murat (Murat Hüdavendigar) zamanında (1326-1389)
Enderun adlı eğitim öğretim kurumu açılmıştı. Bu bir saray okuludur. Enderun sözcüğü Farsça
kökenlidir ve bir şeyin iç tarafı, yani, sarayın iç kısmı demektir. Yani sarayın içinin hizmetleri
için eğitim veren yer. Yani, saray bürokrasisinin, padişahlara yakın olacak olanların
yetiştirildiği yer. Hümayûn da (Fa.) kutlu, mutlu, padişahla ilgili demektir. Enderûn-i Hümayûn
padişahla ilgili okul demektir. Hıristiyan ailelerden devşirilen fizikleri düzgün ve zeki çocuklar
Enderun’a alınıyor, Osmanlı saray geleneği, görgü ve protokol kuralları, bürokrasinin kuralları
öğretiliyor, öncelikle sarayda, sonra diğer beylerbeyliklerinde görevlendiriliyorlardı. Kanuni
Sultan Süleyman döneminden sonra bu okullara Türk çocukları da alınmaya başlandı. Bunlar
daha çok Anadolu’da görevlendiriliyorlardı.
Enderun’da öncelikle

293


İslamî bilgiler (Kur’an-ı Kerim, Kur’an yorumu (Tefsir), hadis (Hz.
Muhammed’in sözleri), kelâm (İslam dini hakkında bilgiler)),


Dil öğretimi (Arapça, Farsça, Osmanlıca),



Fen, matematik ve coğrafya eğitimi,



Uygulamalı yönetim işlerinin bilgileri (Bürokrasi),



Beden eğitimi,



Yeteneklere uygun olarak bir sanat eğitimi

öğretiliyordu. Bunlar dışında da siyaset ve askerlik bilgileri veriliyordu. Bu okul
bitirildiğinde spor ve sanat temelli, saray görgü ve kurallarını bilen entelektüel bürokratlar ve
bilginler yetiştiriliyordu.
Enderun 1908 yılına, yani Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarına kadar varlığını
sürdürmüştür. Fatih Sultan Mehmet ile birlikte Enderun’da dersler devlet dili olarak Türkçe
verilmeye başlandı. Başka okulların açılması ve eğitim sistemlerinin değişmesiyle önemi
azaldığı için İkinci Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre sonra bir kararname ile kapatıldı (1
Temmuz 1909).
Enderun bir bürokrat okuludur. Enderun merkezin, Saray’ın ülke çapında işlemesinin
yönetsel gücünün oluşturulduğu bir kaynaktır. Bürokrat yetiştirmesinin yanı sıra Osmanlı
sanatını, Osmanlı bilimini ve Osmanlı aydınını üreten bir kaynaktır.

11.3. Türkiye’de Kamu Yönetiminin Bugünü
Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetsel yapısı 2709 Sayılı 1982 Anayasası ile belirlenmiş
ilkeler çerçevesinde korunmakta ve yürütülmektedir. Anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti
kamu yönetimi,


Merkezi yönetime dayanan (federatif değil)



Üniter (ulus devlet),



Demokratik (Cumhuriyet)



Laik (Dindışı yönetim) ve



Sosyal (sosyal devlet modelinde) bir



Hukuk devleti

temel ilkelerine göre biçimlenmiştir (Anayasa, Md. 2). Yani yönetim örgütlenmesi
federatif değil merkezidir. Ulus devlet ideolojik yapısına uygun olarak üniter bir devlettir. Gene
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Anayasa’nın 2. maddesinde belirtildiği üzere demokratik ilişkiler içinde Cumhuriyet rejimidir.
Dindışı bir devlet yönetimi modelinde sosyal güvenlik ve sosyal hizmetlere dayalı bir hukuk
devletidir. T.C. kamu yönetimi bu temel yapı üzerine inşaa edilmiştir.

11.3.1. Kamu Yönetiminin Anayasal Temeli
Kamu yönetiminin Türkiye Cumhuriyeti’nde anayasal temelini 1982 Anayasası’nın
123. maddesi oluşturur. Bu maddeye göre,
“1. İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzelkişiliği
“Madde 123. - İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.
“İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına
dayanır.
“Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak
kurulur.”

Kamu tüzelkişiliği kavramı kamu, yani devlet tarafından kurulacak herhangi bir
yöredeki herhangi bir yönetim aygıtının hukuksal ifadesidir. Her düzeydeki kamu örgütlenmesi
yasalarla ve yasaların belirlediği yetkiye dayanılarak kurulabilir.
Tüm ülkeye, taşraya yayılmış farklı modellerdeki kamu örgütlenmesini gördükten
sonra, bu örgütlenmenin yanı sıra, ayrı bir düzlemde de gene farklı bakanlıklara bağlı olarak
kurulmuş
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(a) Kurullar (Milli Güvenlik Kurulu (MGK); Üniversitelerarası Kurul (ÜK) gibi.);
(b) Kurumlar (Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK); Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) gibi…);
(c) Enstitüler (Türk Standartları Enstitüsü (TSE); Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi
Enstitüsü (TODAİE) gibi.) de Türkiye Cumhuriyeti kamu örgütlenme yapısının farklı
düzeylerdeki organlarıdırlar. Bunlar kendi branşlarında merkezî düzeyde ve başkentte bulunan
tek örgütlenmelerdir. Bu tür örgütlenmelerin taşrada uzantıları, kolları, dalları yoktur.
Ayrı bir yapılanma içinde, bir de belirli bakanlıkların ya da bakanlıklara bağlı kimi genel
müdürlüklerin Anadolu’da kendilerine uygun olarak ayrılmış bölgelere bölge düzeyinde hizmet
veren kurumlaşmaları ve kuruluşları vardır. Örneğin, tüm ülkeye yayılan kimi kamu hizmetleri
yerinden görülmelidir ancak o görev merkezî yönetimin görevidir. Bu durumda Türkiye’nin
ulaşılabilirlik bakımından birbirine yakın olan yerleri bölgelere ayrılarak o bölgeye yerinden ve
hızlı hizmet verilebilmesi için o hizmetle ilgili kamusal birim kurulur. Bunlara bölge
müdürlükleri denir. Örneğin Karayolları Genel Müdürlüğünün bölge müdürlükleri
karayollarının yapım ve onarımında, kendi müdürlüğünün inisiyatifiyle acil bölgelere çok daha
kolay ulaşabilir. Bunun gibi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, Vakıflar Genel
Müdürlüğünün bölge müdürlükleri vardır.

11.3.2. Merkezî Yapılanma
Bu genel çerçeve içinde Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kamu yönetimi örgütü, yukarıdan
aşağıya,
Cumhurbaşkanlığı,
Başbakanlık
Bakanlar Kurulu makamlarından ve örgütlenmelerinden aşağıya doğru,
Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı olarak,
Müsteşarlıklar,
Genel müdürlükler,
Daire başkanlıkları,
Şube müdürlükleri,
Şeflikler
olarak hiyerarşik bir düzene oturtulmuştur.
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Bu örgütlenme daha alt birimleriyle merkez ve taşra örgütlenmesi olarak ülkeye yayılır.
Taşra yönetimi merkezî yönetimin taşraya, yani Ankara dışındaki tüm illere yayılmış kollarıdır.
Yerinden yönetimin kamusal merkezî koludur. Yerel yönetimler de kamu yönetiminin ikinci
parçasıdır. O da yerinden yönetimdir, ancak yöneticileri olan belediye başkanları merkezî
yerinden yönetimlerde olduğu gibi atamayla değil seçimle işbaşına gelirler.
Merkez ve taşra yapılanması ve bakışının Osmanlı İmparatorluğu geleneğinden
geldiğini yukarıdaki bölümde okumuştuk. Kamu yönetiminin ülkeye yayılan merkezî
örgütlenme yapısı ve yönetim boyutu,
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İl yönetimleri,



İlçe yönetimleri,



Bucak yönetimleri ve



Köy yönetimleri

olarak tüm ülkeye yayılır.
Ancak, burada belirttiğimiz bucak örgütlenmesi Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda
kamusal örgütlenme yapısı içinde yer almış ve yasal olarak hâlen varlıklarını sürdürmekle
birlikte, 1971’lerden beri bucaklara fiilen atama yapılmamaktadır. Varlıkları sürmekte, ancak
işlevsiz durumdadırlar. Günümüzün gelişmiş iletişim ve ulaşım olanakları içinde bucak
örgütlenmesinin anlamının kalmadığı söylenebilir. Çünkü örneğin ilçe yönetimleri,
kaymakamlıklar, doğrudan köylerle iletişim kurabilmekte ve kolayca ulaşabilmektedirler.
Bucak örgütlenmesi yasal olarak durmakta, sadece 27 ildeki en büyük bucaklar 2012 yılında
çıkarılan 6360 sayılı Büyükşehirler Kanunu ile kaldırılmıştır. Diğerleri yasal olarak hâlen
bulundukları için burada da kamu hiyerarşisindeki doğru yerlerinde gösterilmiştir
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Bucak_(idari_birim)).
Bugünkü kamu yönetimi anlayışına ve örgütlenmesine göre, hukuksal olarak köy
yönetimleri ilçe yönetimlerine, ilçe yönetimleri il yönetimlerine bağlı olarak çalışırlar. Aynı
merkezî yerinden yönetimle yerel yönetimler arasındaki fark gibi burada da il ve ilçe
yönetimleri merkezden atanmış yetkililer tarafından yönetilirken, köy yönetimleri köy
yetişkinleri tarafından Köy Yasasına göre seçimle göreve gelen muhtarlar tarafından yönetilir.
İl yönetimlerinin başı validir. Vali, yerel olan illerde merkezî yönetimin temsilcisi
olarak o ilde bulunur. Merkezden (Ankara’dan) atanır. Atanması, İçişleri Bakanlığının önerisi,
Bakanlar Kurulunun kararı ve cumhurbaşkanının onayı ile yapılır. İlde merkezî hükûmeti temsil
eder.
İlçe yönetiminin başı kaymakamdır. Kaymakamlar devlet tarafından düzenlenen
kaymakamlık kurslarını başarıyla bitirenler arasından İçişleri Bakanlığı tarafından atanır. Bağlı
olduğu ilin valisine bağlı olarak çalışır.
Bucak müdürlerinin, eski deyişle nahiye müdürü atamalarının artık yapılmadığını
söylemiştik. Ancak, mevzuata göre bucak müdürleri en az lise mezunu olan ve İçişleri
Bakanlığı tarafından düzenlenen bucak müdürlüğü kursunu bitirmiş olanlar arasından İçişleri
Bakanı tarafından atanır. Vali ve kaymakamın emri altında çalışırlar.
Köy yöneticisine muhtar denir. Muhtarlar köyde yapılan seçimle göreve gelirler. Yasaya
göre devletin o köydeki temsilcisidirler. İhtiyar heyeti denilen köyün ileri gelen yaşlılarından
oluşan bir kurulla birlikte çalışır, köyü yönetir, gereksinimlerini gidermeye çalışır. Varsa, bucak
müdürüne, yoksa kaymakama bağlı olarak çalışırlar.
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Siyasal ve coğrafi boyutta yönetim örgütlenmesinin dışında bir de alan ve işlev
örgütlenmesi olarak kamu yönetiminin örgütlenme yapısı farklı çeşitlere ayrılmaktadır. Kamu
yönetimi, yönetim alanları olarak,


Genel yönetim,



Adli yönetim,



Askeri yönetim ve



Akademik yönetim olarak

dört ana bloğa ayrılır. Bunların her biri kendi içinde diğerinden çok farklı yönetim
özellikleri taşır. İşlevleri birbirlerinden farklıdır. Genel yönetim, bürokrasi yönetimidir. Adli
yönetim, yürütmeden bağımsız yargı yönetimidir. Akademik yönetim katı bürokratik kurallara
uygun olmayan, bilimsel bilgi üretme ve yayma gibi işlevleri olan farklı bir yönetimdir. Askeri
yönetim de kendine özgü katı kuralları olan bir yönetim biçimidir.
Genel yönetim, kendi içinde;


Merkezi yönetim ve



Yerinden yönetim olarak ikiye ayrılır.

11.3.3. Yerinden Yönetim
Merkezi yönetim, tüm ülkeye yayılan kollarıyla başkent Ankara’da örgütlenmiştir.
Merkezî yönetimin ülkenin farklı bölgelerinde, o yöreye uygun hizmetlerin yürütülmesi için
yerinden yönetim anlayışı ve birimleri vardır.
Yerinden yönetim, kamu yönetimi kitaplarında


Yer yönünden yerinden yönetim,



Hizmet yönünden yerinden yönetim

olarak ikiye ayrılmakta, ve iki ayrı yönetimi çok açık olarak anlatamamaktadır. Çünkü
kastedilmek istenenlerin ikisi de hizmet yönünden yerinden yönetim olduğu gibi gene ikisi de
yer yönünden yerinden yönetim olarak anlaşılmaktadır.
Başka kaynaklarda da,


İdari yerinden yönetim



Coğrafi yerinden yönetim
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ayrımı yapılmaktadır. Bu durumda da idari yerinden yönetim merkezin, merkezi
yönetimin merkezden uzak bölgelerdeki hizmetlerini, coğrafi yerinden yönetim de seçimle
gelenler tarafından verilen yerel yönetim hizmetlerini belirtmektedir. Bunlarda da birbirini
çağrıştırma söz konusudur. Çünkü merkezî yönetim belirli coğrafyalara gidip hizmet
vermektedir ve yerel yönetimler de idari işler yapmaktadırlar. Belki de,


Merkez yerinden yönetim ile



Yerel yerinden yönetim

de denebilir. Ancak biz bu kitapta, yerinden yönetim dediğimiz zaman merkezin atama
yoluyla görevlendirdiği elemanlar tarafından ülkenin herhangi bir coğrafyasında yürüttüğü
yönetimi, yerel yönetim dediğimiz zaman da seçimle gelenler tarafından -ve onların atama
yoluyla sağladıkları personel eliyle- verilen yerel hizmetleri kastedeceğiz. Bu anlamda,
yerinden yönetim, merkezin, bir hizmeti yerinde vermesidir. Bu tür hizmetler, merkezin,
Türkiye’nin herhangi bir yerindeki bir hizmeti vermek için merkezden atadığı görevlileri o
bölgede görevlendirmesiyle verilir. Bunun için o hizmete uygun olarak mevzuatla Türkiye
belirli bölgelere ayrılır. Her bölgede hizmet birimi örgütlenir ve kurulur. Bu, her köy, her ilçe
vb. değil, içinde belirli ve çeşitli sayıda il, ilçe ve köy olan bir bölgedir.
Yerinden yönetime örnek olarak örneğin Karayolları Bölge Müdürlüğünü verebiliriz.
Bunun gibi üniversiteler, TRT (Türkiye Radyo Televizyon), SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu),
KİT’ler (kamu iktisadi kuruluşları) de merkezin yerinde verdiği hizmetler kapsamında görev
yapan kamu kurumlarıdır.
Farklı kitaplarda göreceğiniz üzere “yer yönünden yönetim kuruluşları” ya da “coğrafi
yerinden yönetim kuruluşları” diye adlandırılan yerel yönetimler,
-

Hem kendine özgü özelliklere sahip,

-

Hem çok yaygın ve geniş kapsamlı,

-

Hem başlı başına bir örgütlenme yapısı ve

-

Kendine özgü bir yönetim sistemine sahip oldukları

Ayrıca sosyal hizmet uygulamaları konusunda çok geniş ve kendine özgü
olanaklar sundukları için onları ayrı bir bölümde (11. Bölüm) enine boyuna ele alacağız.
Bu nedenle bu kitapta daha çok, yerinden yönetim kavramıyla ele aldığımız merkezî
kamu kurumları ve kuruluşları olan yerinden yönetim kurum ve kuruluşlarına merkezin
yerinden yönetim kuruluşları başlığı altında kısaca değinelim. Bunlar kısaca kamu kurumları
(ya da kamu kuruluşları) denir. Ancak yerel yönetimler de yasal olarak kamu kurumları
olmasına karşın, onlara daha çok yerel yönetimler denir.
Kamu kurumları, bir kamu yönetimi tarafından kurulan ve kurucusunun vesayeti altında
çalışan belli bir özerkliğe sahip belli uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren kamu tüzel
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kişileridir. (Gözler, 552). Bunlar (hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları, merkezî
yerinden yönetim kurum ve kuruluşları) sınırları belirli bir kamu hizmetinin ülkenin farklı
coğrafyalarında merkezin (Ankara’nın) örgütlenme çatısı altında kurum ve kuruluşları eliyle
hizmeti yerinden vermesidir. Merkezin yerinden yönetim temelinde verdiği hizmetler genelde
teknik donanım isteyen işlerdir. Ülkenin her bir yanındaki karayollarının asfaltlanması gibi.
Kardan kapanan yolların açılması gibi. Ya da bir başka boyutta örnek olarak, ülkenin herhangi
bir yerinde bilimsel, akademik çalışmaların yapılması gibi…
Birbirinden farklı özellik ve yapılanmalara sahip çok çeşitli kamu kurumu vardır.
Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları olarak adlandırılan bu kamu kurumları çeşitleri
şunlardır:
-

İdarî kamu kurumları

-

İktisadî kamu kurumları

-

Sosyal kamu kurumları

-

Bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumları

-

Düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları (bağımsız idarî otoriteler)

-

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

İdarî kamu kurumları, devletin yürütmekle görevli olduğu klasik kabul görmüş
hizmetleri gördürmek için kurduğu kamu kurumlarıdır. Bunlar arasında, örneğin Beden
Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Orman Genel
Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü sayılabilir.
İktisadî kamu kurumları, çeşitli alanlarda ekonomik etkinliklerde bulunmak üzere,
kamu sermayesi ile ya da kamu sermayesi katkısıyla kamu tarafından kurulan ve işletilen tüzel
kişilerdir. Bunlara genel olarak benimsenen adıyla kamu iktisadî teşebbüsleri (KİT) denir.
KİT’ler ikiye ayrılır:
-

Sermayesi doğrudan doğruya devlete ait olanlar ve

-

Sermayesi bir başka KİT’e ait olanlar.

Sermayesi doğrudan doğruya devlete ait olan KİT’ler ise,
-

İktisadî devlet teşekkülleri (İDT) ve

-

Kamu iktisadî kuruluşları (KİK)

olmak üzere iki ayrı yapı ve özellikte oluşturulmuşlardır.
Sermayesi bir başka KİT’e ait KİT’ler de
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-

Müessese ve

-

Bağlı ortaklık

olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Kamu iktisadi teşebbüslerine örnek: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA).
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO). Kamu iktisadi kuruluşlarına örnek: Posta Telgraf Telefon
(PTT), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ). İktisadi Devlet Teşekkülüne örnek: Devlet
Demiryolları (DDY). Devlet Malzeme Ofisi (DMO).
Sosyal kamu kurumları, insanların mal üretme amacı olmayan, sadece sosyal
güvenlik, çalışma, sağlık, emeklilik gibi sosyal devletin görevleri arasında olan hizmetleri veren
kuruluşlardır. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu bunlar arasındadır.
Bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumları, bilim, teknik, kültür, sanat ve
yükseköğretim alanlarında etkinlik gösteren kamu kurumlarıdır. Bunların en başında
üniversiteler gelir. YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) gelir. Ülkenin her iline yayılmışlardır.
Ayrıca, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırmalar Merkezi (TÜBİTAK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), T.C. Başbakanlık
Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Bu çatının altında Türk Tarih Kurumu ile Türk
Dil Kurumu bulunmaktadır.), T.C. Başbakanlık Atatürk Türk Standartlar Enstitüsü (TSE),
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT),
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO).
Bağımsız idari otoriteler olarak düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları,
sermaye piyasası, rekabet, radyo ve televizyon yayıncılığı, bankacılık gibi kamusal yaşamın
denetlemeye dayalı görevleri yerine getiren, devlet adına karar alma yetkisine sahip bağımsız
ve kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlardır. Örneğin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Rekabet Kurumu (RK), Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu gibi kuruluşlar bu kapsamdadır.
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, belli bir mesleğe sahip olanların ortak
gereksinimlerinin karşılanması, mesleki etkinliklerinin sağlam bir örgütsel dayanağının olması,
mesleğin genel çıkarlara uygun olarak gelişmesinin yolunun açılması, meslek mensuplarının
birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinin düzenlenmesi, meslek disiplini ve ahlâk kurallarının
uygulanmasının sağlanması gibi gerekçelerle yasayla kurulan ve organları kendi üyeleri
tarafından seçilen kamu tüzel kişileridir. Bunlara örnek olarak da barolar, tabip odaları, diş
hekimleri odaları, veteriner odaları, eczacı odaları, ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları,
mühendis ve mimar odaları, ziraat odaları, esnaf odaları ve bunların birliklerini gösterebiliriz.
Yukarıda adları sayılan ve tanıtılan kamu kurumlarının dört temel özelliği vardır.
1.
Devlet tüzelkişiliği dışında ayrı bir kamu tüzelkişiliğine haizdirler. Özerktirler.
Uzmanlık alanları ile sınırlı olarak merkezden bağımsız kararlar alabilirler.
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2.
Merkezi yönetimin denetimi altındadırlar. Buna idari vesayet denetimi denir.
Denetim sonunda yanlışlık görülürse karar organları görevden alınabilir, aldıkları kararlar
değiştirilebilir. KİT’lerde vesayet denetimi daha hafifken, örneğin, idari kamu kurumlarında en
ağır düzeydedir.
3.
Bunlar ayrı bir malvarlığına ve bütçeye sahiptir. Bir kısmı katma bütçeli, bir
kısmı özerk bütçeye sahiptir. Yani, ikinci kesime olanlar kendi karar organlarınca kabul edilen
bütçe düzenleyebilirler.
4.
İdari kamu kurumları başbakan ya da bakanlıklara bağlı veya ilgili olarak
kurulmuş olanlar bağlı oldukları ana hizmetlerinden farklı davranmamaktadır ve katma
bütçelidir. İlgili bakanlığın vesayet denetimi altındadırlar.

11.3.4. Kamu Yönetiminin Değerlendirilmesi
Kamu yönetimi kurumlarının ulusal düzeyde büyüklükleri ve geniş örgütlenme ağına
sahip olması nedeniyle ağır ve hantal çalıştığı söylenmektedir. Hizmetlerin geç gittiği
belirtilmektedir. Bu yapı hakkında yapılabilecek başka eleştiriler, katı bir bürokratik işleyişe
sahip olmaları; kesin hatlarla ayrılan katı bir hiyerarşik düzen, yaygın ve iç içe geçmiş bir
kırtasiye alışverişi, politik kadrolaşmanın etkilerine açık olmasıdır. Bürokrasinin
basitleştirilmesi ve hızlandırılması, yani ağır çalışmaktan kurtarılması, hizmetlerin daha seri
ulaştırılması, yetkinliğe (liyakata dayalı bir yapı oluşturulması ve politik zorlamalarla bu
yapının bozulmaması, kamuda şeffaflığın sağlanması, katı hiyerarşinin yumuşatılması gibi
düzenlemeler sık sık konuşulmakta ve hükûmetler tarafından zaman zaman kısmi önlemler
alınmaktadır.
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Uygulama Soruları
1)
Kamu yönetimi kavramı size ne anlatıyor? Kamu yönetimi deyince aklınıza
neler geliyor, anlatınız.
2)
görebiliriz?

Osmanlı İmparatorluğu öncesinde kamu yönetiminin izlerini nerelerde

3)

Osmanlı İmparatorluğu’nda kamu yönetimi nasıl düzenlenmiştir?

4)

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nde kamu yönetimi örgütlenmesi nasıldır?

5)

Türkiye’de kamu yönetimi çeşitleri hakkında bildiklerinizi anlatınız.

6)

Merkezi yönetim ile yerinden yönetimin farklarını anlatınız.

304

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, her zaman yaptığımız gibi, önce kamu yönetimi kavramını her boyutuyla
öğrenmekten başlayarak Türklerin tarihinde kamu yönetiminin yerini öğrendik. Kamu
yönetimini köklerinden yola çıktık ve Osmanlı İmparatorluğu’nda kamu yönetimi düzenini
genel hatlarıyla gördük. Sonra günümüze, Türkiye Cumhuriyeti’ne geldik. Bugünkü kamu
yönetimi örgütlenmesini öğrendik. Kamu yönetimi çeşitlerini inceledik. Merkezî ve yerinden
yönetim olgularını öğrendik. Yerinden yönetime farklı bakış açılarını ve yaklaşımları
inceleyerek yerinden yönetimin Türkiye’deki çeşitlerini özetle ele aldık ve inceledik.
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Bölüm Soruları
1)

Kamu sözcüğü aşağıdakilerden hangisini anlatır?

e)

Sadece halk anlamındadır.

a)

Sadece devlet anlamındadır.

b)

Halk ve devlet olarak ikisinin birlikteliğini anlatır.

c)

Kamu otoritesini temsil eder.

2)
Bir ülkenin geçmişi, gelenekleri ile o ülkenin bugünkü yapısı arasında mutlaka
bir ilişki, bir toplumun tarihsel süreci ile bugünkü kültürel yapısı arasında kopmaz bağlar vardır.
Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
a)

Determinizm/Gerekircilik

b)

Kollektivizm/Ortaklaşacılık

c)

Solidarite/Dayanışma

d)

Kooperasyon/İşbirliği

3)
Osmanlı öncesinde, beyliklerde devleti yöneten ailenin en yaşlı kişisi devlet
yöneticisi oluyordu. Buna ne ad verilirdi?
a)

Hakan

b)

Ulubey

c)

İlhan

d)

Sancak beyi

4)
Osmanlı İmparatorluğu’nda Divan-ı Hümayun toplantılarına, yani zamanın
bakanlar kurulu toplantılarına bir beylerbeyi dışında diğerleri katılamazdı. Hangi beylerbeyliği
katılma hakkına sahipti?
a)

Anadolu Beylerbeyi

b)

Ankara Beylerbeyliği

c)

Rumeli Beylerbeyi

d)

Budin Beylerbeyliği
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5)
Osmanlı İmparatorluğu’nda kazaların altında bulunan en küçük yerleşim
birimleri olan köylerin yöneticisine ne ad verilirdi?
a)

Muhtar

b)

Kadı

c)

Muhtarbaşı

d)

Köy kethüdası

6)

Aşağıdaki buyruklardan hangisi 1839 Tanzimat Fermanı’nda yer almamıştır?

a)

Tüm yurttaşların can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.

b)

Vergide adalet sağlanacaktır.

c)

Rüşvet ortadan kaldırılacaktır.

d)

Demokratik parlamenter rejim kurulacaktır.

7)

Enderûn-u Hümayun nedir?

a)

Osmanlı’da bürokratların yetiştirildiği kurum

b)

Askeri birliklerin eğitildiği kurum

c)

Sarayın mutfak işlerinin düzenlendiği kurum

d)

Padişahın has odası

8)
Aşağıdaki yönetim birimlerinden hangisinin bugün yasal olarak bulunmasına
karşın uygulamada işlerliği bulunmamaktadır?
a)

İl yönetimleri

b)

İlçe yönetimleri

c)

Bucak yönetimleri

d)

Köy yönetimleri
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9)

Aşağıdakilerden hangisi hizmet yerinden yönetim kuruluşu değildir?

a)

İdari kamu kurumları

b)

İktisadi kamu kurumları

c)

Sosyal kamu kurumları

d)

Yerel yönetimler

10)
yer almaz?
a)

Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında
Esnaf vakıfları

b)

Ticaret ve sanayi odaları

c)

Mühendis ve mimar odaları

d)

Esnaf odaları

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)b, 4)c, 5)d, 6)d, 7)a, 8)c, 9)d, 10)a
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12. YEREL YÖNETİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yerel yönetim kavramının anlaşılması, Türkiye’de yerel yönetimlerin
tarihi, Türkiye’de yerel yönetimlerin bugünü, Türkiye’de il özel idareleri, Büyükşehir
Belediyesi Kanunu (No: 5216), Belediye Kanunu (No: 5393), Türkiye’de köy yönetimleri,
yerel yönetim birlikleri, yerel yönetimlerde sosyal çalışma ve sosyal hizmetler konularında bilgi
edineceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yerel yönetimlerin bir ülke için önemi nedir, nerededir?

2)

Yerel yönetimler, il özel idareleri ve köy yönetimlerinin farkları nedir?

3)

Yerel yönetimlerin merkezî yönetime göre üstünlükleri, eksiklikleri nelerdir?

4)

Sosyal çalışma ve sosyal hizmetler boyutunda yerel yönetimlerin işlevi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yerel yönetimler

Yerel yönetimler konusunda
tanımından tarihine,
günümüz yapılanmasından
çeşitlerine kadar bilgi sahibi
olunacaktır.

Metin sadece okunmak için
değil, anlamak hedefiyle
okunmalıdır. Öğrencinin
mezun olduğunda çalışacağı
alanlardan biri olduğu için
tam anlamıyla bilgi sahibi
olunmasında yarar vardır.
Bu nedenle akla takılan
yerler için internet ve basılı
kaynaklara da
başvurulmalıdır. Hiçbir
nokta anlamadan
geçilmemelidir.

Belediye, il özel idareleri,
köy yönetimleri, farkları ve
işlevleri

Belediyeler, il özel idareleri
ve köy yönetimleri yasal
temelleriyle ayrı ayrı
tanıtılacak, öğrencilerin, üç
konu hakkında da yeterli
bilgi sahibi olmaları
sağlanacaktır.

Bu bölüm için de geçerli
olan yukarıdaki yönteme ek
olarak anlayarak okunurken
gereken yerlerde kâğıda
notlar alınmalıdır, zaman
zaman gözden
geçirilmelidir.

Yerel yönetimlerde sosyal
çalışma ve sosyal hizmetler

Yerel yönetimlerin sosyal
çalışma ve sosyal hizmet
işlevleri, olanakları ve
kapasiteleri öğrenilecek,
öğrenci bu konuda
değerlendirme yapmayı
öğrenecektir.

İlk iki bölüm tam anlamıyla
anlaşılmadan bu bölüme
geçmek kazandırıcı olmaz.
Bu nedenle ilk iki bölümün
anlaşıldığından emin
olunmalıdır. Sonra bu bölüm
okunmalı ve aynı bölümü
okumuş olan arkadaşlar
arasında içtenlikle, politik
dayatmalara girmeden
tartışılmalıdır.

312

Anahtar Kavramlar
•

Yerel yönetim

•

Belediye

•

İl özel idareleri

•

Köy

•

Köy yönetimleri

•

Yerel yönetim birlikleri
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Giriş
Sevgili öğrenciler, bu kitabın genel yönetimle ilgili bölümlerinin sonuna geldik ve bu
bölümde yerel yönetimleri öğreneceğiz. Yerel yönetim nedir; merkezi yönetimden farkları
nelerdir; çeşitleri; yasal temelleri gibi ilerde sizlerin işinize çok yarayacak bir bölüm daha
önünüzde, açıldı, okumanızı bekliyor. Bu bölümü anladıktan sonra ilerde belki birçoğunuzun
görev alacağı belediyeler ve il özel idarelerini tam anlamıyla tanımış olacağınız için çalışma
başarınız yüksek olacaktır. Bu hevesle ve duyguyla okumaya başlarsanız anlamanız
kolaylaşacaktır.
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12.1. Yerel Yönetim Kavramının Anlaşılması
Yerel yönetim ile mahalli idare kavramları aynı anlamdadır. Mahalli idare Arapça, yerel
yönetim Türkçe kökenlidir. Mahal, yer demektir. Sıfat olarak da mahallî ve yerel sözcükleri
birbirlerini karşılamaktadır. 1961 ve 1982 anayasalarında geçen kavram mahalli idaredir. Yerel
yerle ilgili, yerel yönetimler ise yaşanılan yerle ilgili yönetim hizmetleri demektir. Yaşanılan
yerle ilgili yönetim de o yerle ilgili yapılması gereken hizmetlerin yönetimi olmaktadır.

12.2. Neden Yerel Yönetim?
Ülkenin herhangi bir yerinde belirli büyüklükte bir coğrafyada yaşayan ve orada
yaşayanların yerel ve ortak gereksinimlerinin giderilmesi daima tartışma konusu olmuştur. Bir
görüş, bu tür hizmetlerin eğer devletin görevleri arasındaysa merkez tarafından yerine
getirilmesini savunurken daha çok kabul gören bir başka görüş yerel hizmetlerin merkezin
görevi de olsa yerel güçler tarafından planlanmasının, programlanmasının ve yürütülmesinin
daha doğru ve verimli olacağını savunmaktadır. İşte bu ikinci savunulan görüşten yerel yönetim
anlayışı ortaya çıkmıştır. Çünkü merkezî yönetimin ülkenin başka yerleşimlerindeki (illerinde,
ilçelerinde, köylerinde) yerel ve genel gereksinimlerini gidermek için kimi olumsuzluklara
sahiptir.
1.
Yereldeki gereksinimleri bilemeyebilir, bilse de yereldeki öncelikleri
bilemeyebilir.
2.

O yöreye ulaşması zaman ve teknik açıdan zor olabilir.

3.

O yöreye hizmeti götürmek daha masraflı olabilir.

4.
O yörede o hizmetle ilgili örgütlenmek daha güç,
daha zaman alıcı ve masraflı olabilir.
5.
O yörede yaşayanlarla karar ve öncelik ve işlem
konularında sıkıntılar, sürtüşmeler yaşanabilir. Bu da hizmetin
etkililiğini olumsuz etkileyebilir.
Öte yandan;
1.
Bir yerelin sorunlarını en iyi o sorunları
yaşayanlar oldukları için o yörenin insanları bilebilir.
2.
Bir yerelin gereksinimlerini en yakından o
gereksinimleri duyanlar ve yaşayanlar oldukları için o yörenin
insanları bilebilir.
3.
Gereksinimlerin karşılanması ya da sorunların çözülmesi için en uygun ve
hesaplı çözümleri ve çözüm yollarını en iyi o yörenin insanı bilebilir.
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4.
Yerelin gereksinimlerinin karşılanması ya da sorunlarının giderilmesi için en
yakın kaynakları en iyi o yörenin insanları bilebilir.
5.
Sorunların yerelde çözülmesi ve gereksinimlerin yerelde karşılanması daha az
masrafla olacaktır.
6.
O yörenin gereksinimlerinin karşılanması ve sorunlarının giderilmesi için en
hızlı ve pratik örgütlenme yerelde sağlanabilir. Bunun masrafları da çok daha düşük olacaktır.
7.
O yörenin gereksinimlerinin karşılanması ve sorunlarının giderilmesi sırasında
herkes o konularda ortak oldukları için sürtüşme ve tartışmalar çok daha az olacaktır. Bu da
zaman kazandıracak, sinerjiyi yükseltecektir.
Bu nedenlerle yerel yönetimler hemen tüm toplumlarda ve tarihin her aşamasında
vazgeçilmez bir model olarak karşımızdadır.
1961 Anayasası 116. maddesinde yerel yönetimleri (mahalli idareleri) şöyle
tanımlamaktadır: “Mahallî idareler, il, belediye veya köy halkının müşterek mahallî
ihtiyaçlarını karşılayan ve genel karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel kişileridir”.
Görüldüğü gibi bu düzenlemede yerel yönetimler genel bir bakışla ele alınmış, merkezin
illerdeki yönetimleri de yerel yönetim kapsamında görülmüştür. Belediyeler seçimle gelen yerel
yönetim birimleri ve köyler olarak aşağıya inmektedir.

12.3. Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Tarihi
Tarihin eski dönemlerinde;
-

Hem fiziksel ulaşımdaki güçlükler,

-

Hem merkezin kaynaklarının her yere yetiştirilmesindeki zorluk,

Hem yayılmacı kültüre sahip imparatorlukların yayılma (fetih) ile yeterli hizmet
götürebilmelerindeki güçlük gibi nedenlerle merkez dışındaki, özellikle uzağındaki yerleşimler,
özellikle köyler yerel hizmetlerini yerel kaynak ve olanaklarına dayanarak karşılamaktan başka
bir çözüme sahip değillerdi. Bu bakımdan özellikle köyler hep yalnız başına kalmışlar ve kendi
kaynaklarına ve üretimlerine dayanarak ayakta durmaya çalışmışlardır. Doğal olarak bu
koşullar altında köylerde ihtiyar heyetleri (yaşlılar kurulu) oluşarak, köyün muhtarına
yönlendiricilik yapmışlar, genç ve akil bir muhtar da köyün hizmetlerini örgütlemiş ve
yönetmiştir. Örneğin neden köyün en zengini (ağası) ya da en karizmatik kişisi değil de
yaşlıların yönetimde söz sahibi oldukları sorusu da feodal kültürde (tarım kültürü) yaşlıya
saygının ve onun sözünün daha çok dinlenir olması ile açıklanabilir.
Osmanlı döneminde kendi kendilerine yetmeye çalışan köyler dışındaki, daha büyük
yerleşimlerde yerel hizmetler üç kurum tarafından yerine getiriliyordu:
-

Vakıflar,
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-

Loncalar,

-

Mahalleler.

Vakıflar, bulundukları bölgede cami (sosyal bütünleşme, bir araya gelme), medrese
(eğitim işleri), şifahane (hastane, sağlık işleri), aşevi gibi kuruluşlarla ve diğer sosyal yardım
hizmetleriyle o yerleşimdeki sosyal gereksinimleri karşılıyorlardı.
Loncalar, meslek kuruluşları olarak mahallenin aydınlatılması, su getirtilmesi,
mahallenin temizliği, meslek eğitimi, üretim planlaması gibi hizmetleri yerine getiriyorlardı.
Mahalle halkı da bu hizmetlerin yerine getirilmesine her türlü katkılarla katılıyorlardı.
Yerel hizmetleri yerine getiren bu üçlü yapı zamanının yerel yönetimlerini
oluşturuyordu.
Osmanlı’da ilk yerel yönetim örgütlenmesi zamanın en büyük yerleşimi olan
İstanbul’da başladı ve İstanbul Şehremaneti (Belediyesi) kuruldu (1855). 1857’de daha kolay
yönetilebilmesi için İstanbul belediye dairelerine (daire-i belediye) ayrılmış ve örneğin,
Beyoğlu ve Galata bölgesi Altıncı Daire-i Belediye adıyla düzenlenmişti. Zaman içinde sayıları
artan bu dairelerin yanı sıra 1876 Anayasası ile belediyeleri yöneten meclislerin seçimle
işbaşına gelmeleri karara bağlanmıştır
(http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/landau/content/pageview/249170)
Vurgulamak gerekir ki yerel yönetimler ilk kez üst
düzey bir mevzuatta, Kanun-i Esasi adlı 1876 Anayasasında
(Kabul: 24 12 1876) yer almış bir yönetim modelidir.
Belediyeciliğin Batılı anlamda gelişmesi, hukuksal
zemine oturtulması ve sayılarının artması Cumhuriyet’le
birlikte olmuştur. Cumhuriyet’in kurulduğu 1923 yılında
çıkarılan kanunlar şunlardır:
-

Vilayât ve Dersaadet Belediye Kanunu (1877)

417 Sayılı Ankara Şehremaneti Kanunu (Hicri
1340, Miladi 1921),
-

1580 Sayılı Belediye Kanunu (1930)

Dersaadet İstanbul’un eski adlarından biridir. Mutluluk
İlk Osmanlı Anayasa
kapısı anlamındadır. Yani diğer vilayetler ve İstanbul için
kitabının kapağı 1876
çıkarılmış bir yasadan söz edilmektedir. Bu yasa ile İstanbul
Şehremaneti 20 belediye dairesine ayrılıyordu. Bu İstanbul için
ilk ve yeni bir yapılanma idi. Şehremaneti sözcüğüyle de şehrin temizlik ve düzenliliğiyle ilgili
görev yapan yönetim birimi, yani bugünkü anlamıyla belediye kastedilmektedir.
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Kimi kaynaklar (a) 1921 yasasının yetersiz kaldığı için 1930 yılında yeni yasa
çıkarıldığını, (b) bu yasalar her ne kadar yerel yönetim için çıkarıldıysa ve belediye
hizmetlerinde bir genişleme sağladıysa da daha merkezî bir nitelik taşıdığını, (c) 1580 sayılı
yasanın Cumhuriyet’in en başarılı yasalarından biri olduğunu savunmaktadır
(http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/landau/content/pageview/193162).
Belediye yasalarında değişiklik ve yeniden düzenlemeler diğer yıllarda da sürmüştür.
1961 Anayasası ile Türkiye’de ilk kez merkezî yönetim ve yerel yönetimler ayrımı yapılmış,
böylece merkezî yönetim ile yerel yönetimlerin arasındaki çizgi netleştirilmiştir. Belediye
başkanlarının seçimle gelmesi esası da bu yasayla kesinleşmiştir.
1960 yılında Türkiye’de kentleşme oldukça hızlanmış, köyler kentlere akın etmiş,
kentler büyümüştür. Ancak belediyelere ayrılan ödenek aynı oranda arttırılamamıştır. Yıllar
içinde belediye sınırları içinde yaşayan nüfus hızla artmış, örneğin, 80’li yıllarda 1960’lı yıllara
göre kentli nüfus üç kat artmış ve ancak belediyelerin kamu gelirleri içindeki payı hızla
düşmüştür. 1968 yılında belediyelerin toplam kamu gelirlerinden aldıkları pay % 14,7 iken,
1977’de % 4,4’e, 1980 yılında % 3,6’ya düşmüştür (agy). Gerçekten de belediyelere ayrılan
payın düşmesi ülkenin siyasal ve toplumsal huzurunu bozmuş, birinci düşme döneminde 1971,
ikinci düşme döneminde ise 1980 askeri darbesini yaratacak ögeler ortaya çıkmıştır.
Belediyeler yerel yönetim organları olarak kentlerin büyümesiyle önemleri daha da
artmakta olan yönetim birimleridir. 1927’de % 25 olan kentli nüfus 1985 yılında % 50’ye, 1990
yılında % 60’a ulaşmıştır. Böylece 1927 yılında 3 milyon olan kentli nüfus 2000’li yıllarda 50
milyona ulaşmış olacaktır (agy, 7).

12.4. Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Bugünü
Yerel yönetimler, daha yukarıda da yeri geldiğince açıkladık, yerelin kendi kaynakları
ve gücüyle örgütlenip sadece kendi çevresine, kendi yereline hizmet vermesidir. Yerel yönetim
kavramı, eskiden daha çok kullanılan ve bugün hâlâ birçok mevzuatta yer alan adıyla mahalli
idareler kavramıyla eşanlamlıdır. Anayasada geçen kavram mahallî idareler terimdir.
Mevzuata göre ülkedeki tüm yerel yönetimler hukuken
İçişleri Bakanlığı çatısı altında bulunan Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü bağlıdırlar.
Yerel yönetim ile yerinden yönetim birbirinden farklı
şeylerdir. Lütfen aynı anlamda düşünmeyiniz. Yerinden yönetim,
merkezin, ülkenin bir bölgesinde vermek istediği bir hizmetini,
merkezden atadığı personelle gidip yerinde örgütlenerek vermesidir. Oysa yerel yönetim, belirli
bir bölgede verilmesi gereken belirli hizmetlerin o bölge insanlarının bizzat kendileri tarafından
mevzuata dayalı olarak gerçekleştirdikleri seçim ve örgütlenme yoluyla planlaması,
düzenlemesi ve vermesidir. Bu kitapta bu iki kavrama verilen anlamlar bunlardır. Bu anlam
çerçevesinde, yerel yönetimin birkaç temel özelliği ortaya çıkmaktadır.
1.

Hizmet yerinde planlanır, örgütlenir ve üretilir.
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2.

Hizmeti verenler o yörede yapılan seçimle gelir. Merkezden atanmaz.

3.
Ulusal bir mevzuat tarafından belirli aralıklarla bölgesel/yerel seçim yapılır. O
yerel hizmetleri örgütleyecek ve düzenleyecek başkan ve yönetici takımı seçimle belirlenir.
4.
Merkezden atama olmaz. Kadrolar da yerelin gereksinimine uygun olarak yerel
yöneticiler tarafından merkezden (Maliye Bakanlığından) talep edilir.
5.
Merkezî yönetim mevzuata uygun olarak o yerel yönetime belirli miktarlarda
bütçeden para aktarır. Ancak yerel yöneticiler bütçelerini kendileri yaparlar.
6.
Yerel yönetim merkezî mevzuata bağlı olarak kendi kendini yöneten, kendi
sorunlarını kendi kararı ve öncelikleriyle çözen yönetimdir.
Anayasamızın 127’nci maddesine göre, yerel yönetimler, “il, belediye veya köy halkının
mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar
organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu
tüzelkişileridir”.
Bu ifadeyi daha anlaşılır hâle getirirsek şunları görürüz. Yerel yönetimler,


İllerde, ilçelerde ve köylerde, halkın,



Yerel ve ortak gereksinimlerinin karşılanması için,



Yasal düzenlemelere uygun olarak kurulan,



Karar organları seçimle seçmenler tarafından oluşturulan, yani seçimle gelen



Kamu kurumlarıdır ve



Hukuksal olarak tüzel kişiliktirler ve kamu tüzel kişiliğidirler.

Bu yukarıdaki tanımdan çıkan özellikler yerel yönetimlerin temel özelliklerini oluşturur.
“Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun
olarak kanunla düzenlenir.
“Mahalli idarelerin seçimleri, 67’nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır.
Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması
gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara
seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim
merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.
“Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin
itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri
ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları
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veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar
uzaklaştırabilir.
“Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü
ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının
korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve
usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir. Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin
görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri,
yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla
düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.” (Md. 127).
Türkiye’nin kamu yönetimi düzeninde yerel yönetimler üç farklı örgütlenme biçimi
olarak bulunur.
-

İl özel idareleri,

-

Belediyeler ve

-

Köyler.

Yerel yönetimlerin sayısal durumuna baktığımızda aşağıdaki rakamlar karşımıza çıkar:
Türkiye’de Yerel Yönetim İstatistikleri
Sayı

Yüzde (%)

Büyükşehir Belediyesi

30

2

İl belediyesi

51

4

Büyükşehir ilçe belediyesi

519

37

İlçe belediyesi

400

29

Belde belediyesi (kasaba)

397

28

Belediye

1397

100

İl Özel İdaresi

51

62

Muhtarlık

50.249

Türkiye Belediyeler Birliği 2014: http://www.yerelnet.org.tr/il_ozel_idareleri;
http://www.tbb.gov.tr/belediyelerimiz/istatistikler/genel-istatistikler
Tablodan görüldüğü gibi Türkiye’de 30 büyükşehir belediyesi bulunmaktadır.
Büyükşehir belediyesi olmayan il belediyeleri sayısı 51’dir. Büyükşehir ilçe belediyesi, yani
merkez ilçe belediyesi 519, toplam ilçe belediyesi 400’dür. Belde, yani kasaba belediyesi 397
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tanedir. Böylece toplam belediye sayısının 1397 olduğu görülmektedir. İl özel idaresi sayıları
büyükşehir belediye yasasında yapılan son değişiklikten sonra azalmıştır ve 2014 yılı itibariyle
51’dir. Toplam muhtarlık sayısının da 50.249 olduğu görülmektedir.
2014 yılı itibariyle Türkiye’nin genel nüfusu 77.695.904. Bunun içinde belediye nüfusu
72.505.107. Köy nüfusu 5.190.797. Belediye nüfusunun genel nüfusa oranı % 93,3, köy
nüfusunun genel nüfusa oranı % 6,7’dir. Bu rakamlar Türkiye’de nüfusun merkezlerde
yoğunlaştığını, tarımın teknolojik araçların genişlemesiyle daha az nüfusla yapılabildiğini ve
yönetim sisteminin de belediyeleştiğini, yani, daha karmaşıklaştığını göstermektedir (TÜİK,
2015).
Son yasal değişiklikten sonra 30 büyükşehir belediyesinin kurulması ile 30 il özel
idaresi kapatılmış oldu. Bu iller, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli,
Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli,
Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ,
Trabzon, Şanlıurfa, Van. Çünkü aynı zamanda bu iller nüfusları 750.000’in üzerinde olan
illerimizdir. Yani Türkiye’nin en büyük 30 ilidirler.
Yerel yönetimlerin yönetiminden ve denetiminden sorumlu bakanlık İçişleri
Bakanlığıdır. Bakanlığa bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Türkiye’deki tüm yerel
yönetimlerin sorumluluk makamıdır. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü; “mahalli idarelerin iş
ve işlemleriyle ilgili çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş olan görev ve
hizmetleri yapmak, izlemek, sonuçlandırmak ve geliştirmek; Bakanlığın mahalli idareler
üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuat hükümleri gereğince uygulanmasını
sağlamak; mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun
şekilde yapılmasını gözetmekle görevlidir.” Bunların yanı sıra kanun, tüzük ve yönetmeliklerle
ve
Bakanlıkça
kendisine
verilen
diğer
görevleri
yerine
getirir.
(https://www.turkiye.gov.tr/mahalli-idareler-genel-mudurlugu)

12.4.1. Türkiye’de İl Özel İdareleri
Türkiye tarihinde il özel idareleri sisteminin kurulması çok eskidir. İlk kez, Osmanlı
İmparatorluğu döneminde, 1864 yılında çıkarılan Tuna Vilayeti Nizamnamesiyle il özel
idarelerinin kurulmasının ilk adımı atılmıştır. Fransız yönetim biçiminden esinlenilmiş, o
zamana kadar Osmanlı’da hüküm süren eyalet sisteminden vilayet sistemine geçilmiş, yönetim
ve hizmetler merkezîleştirilmiştir.
1867 yılında çıkarılan Vilayet-i Umumiyye Nizamnamesi 1864 nizamnamesinin Tuna
ile sınırlı yönetim yapısını tüm İmparatorluğu kapsayacak biçimde genişletmiştir. Bundan
birkaç yıl sonra, İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi (1871) çıkarılarak merkezîleştirme
sistemi daha bir pekiştirilmiş, il genel meclisinin görev ve yetkileri arttırılmıştır. Osmanlı
İmparatorluğu 27 vilayet ve 123 sancağa bölünmüştür.
1876 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda çıkarılan ilk anayasa olan Kanun-i Esasi’de de
(1876) il özel idareleri yer bulmuştur.
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1913 yılında çıkarılan İdare-i Umumiye-Vilayet Kanun-u Muvakkatı (İllerin Genel
İdaresi Geçici Kanunu) ile il özel idareleri yeniden düzenlenmiştir. Bu yasada oluşturulan il
özel idaresi modeli, İdare-i Umumiye-i Vilayet (İl Genel İdaresi) ve İdare-i Hususiye-i Vilayet
(İl Özel İdaresi) olarak ikiye ayrılmıştır. 1921’de çıkarılan ikinci anayasa olan Teşkilât-ı
Esasiye Kanunu ile de il özel idarelerine geniş özerklik tanınmıştır. (Önez Çetin, 2015, 249)
Daha sonra çıkarılan İdare-i Umumiyye-i Vilayât Kanun-u Muvakkati ((Takvim-i
Vekayi, Tarih: 15 Mart 1321 (28 Mart 1905), Sayı: 1414), 26 03 1913 yılında adı değiştirilerek
(İl Özel İdaresi Kanunu) diğer değişikliklerle yenilenmiş, 1929 yılında çıkarılan İdare-i
Umumiyye-i Vilayet Kanunu (No: 1426, Yıl: 18 04 1929), 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (1949)
(1426 sayılı yasa ile Türkçeleştirilmiş, vilayet yerine il, kaza yerine ilçe ve nahiye yerine bucak
kavramları kullanılmaya başlanmıştır.) ile il özel idarelerinin yapılanmalarında gelişmeler
sağlanmıştır. 1987 yılına gelindiğinde çıkarılan İl Özel İdaresi Kanunu ile (No: 3360) 1913
yasasının adı değiştirilmiş ve yeni düzenlemeler yapılmıştır. 1924 Anayasasının 89. maddesi
doğrultusunda idari bölümleme vilayet, kaza ve nahiye şeklinde sıralanmış ve nahiyenin de
kasaba ve köylerden oluştuğu belirtilmiştir.
En son çıkarılan İl Özel İdaresi Kanunu 5302 numaralı olup 2005 yılına
tarihlenmektedir. Bununla çağdaş, yeni bir düzenleme sağlanmış olup bugünkü il özel idareleri
yapısı gerçekleştirilmiştir.
İl Özel İdaresi, 2005 yılında çıkarılan İl Özel İdaresi Kanunu’na göre (5302), “İl
halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi”
demektir (Md. 3/a). Organlarını da
a) Vali
b) İl genel meclisi,
c) İl encümeni
oluşturur (Md. 3/b).
İl özel idareleri gene aynı yasanın 6. maddesine göre;
“a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskân, toprağın
korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi
verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini,
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il
sınırları içinde,
b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm,
gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin
hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir.”
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İl özel idarelerinin görevleri yukarıda geçen bu maddede net olarak görülmektedir.
Genel ve merkezî yönetimin o ildeki temsilcisi olan vali il özel idaresinin de başıdır.
Oturumlara başkanlık eder, kararları imzalar.
İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır. Üyeleri seçimle başa gelir. Üyelerin
sayısı nüfusa orantılı olarak değişir. İl genel meclisi yasaya göre Mayıs ve Kasım ayları olmak
üzere ve en çok 30 gün süreyle yılda iki kez toplanır. Ancak olağanüstü durumlarda vali
toplantıya çağırabilir. Kararları valinin onayına bağlıdır. En önemli görevi il bütçesini
onaylamaktır. Vali bu kararları onaylamazsa 20 gün içinde Danıştay’a gönderir.
İl daimi encümeni, il özel idaresinin danışma birimidir. İl genel meclisi üyeleri
arasından seçilir. İl genel meclisinin toplantıda olmadığı zamanlarda onun adına hareket eder.
Bütçe hesaplarını denetler.
Bir ilde il genel yönetimi (Valilik) devlet tüzelkişiliğini temsil ederken, söz konusu
yasaya göre il özel idaresinin ayrı bir kamu tüzelkişiliği vardır. Yerel yönetim olması nedeniyle
karar organları o yörede yaşayanlarca secimle başa gelir. Günümüzde önemi giderek
zayıflamıştır. 2012 yılında çıkarılan ve kısaca Bütünşehir Yasası adıyla anılan, “On Üç İlde
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (No: 6360) nüfusları 750.000’i aşan 13
ilde büyükşehir belediyelerinin görev sınırlarını il sınırları kadar büyütmekte, bu yasanın
işlediği illerde de il özel idarelerinin görevleri büyükşehir belediyesine geçmekte, bu durumda
da il özel idareleri kaldırılmaktadır.

12.4.2. Belediyeler
Bugün belediyeler iki ayrı yasayla mevzuat çerçevesine oturtulmuşlardır. Bir başka
deyişle belediyelerin yönetimi için bugün iki ayrı yasa yürürlüktedir. Bunlardan biri, 23
Temmuz 2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’dur. Kanun 3 Temmuz 2005
tarihli ve 5393 sayılı yasayla son olarak değişikliğe uğramıştır. Diğeri, 13 Temmuz 2005 gün
ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’dur. Büyükşehir Belediyesi Kanunu büyükşehirlerin yasal
düzenlemelerini ele alırken Belediye Kanunu – büyükşehir olmayan – il ve ilçe belediye
örgütlenmelerini düzenlemektedir. “Belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev,
yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını” düzenler (Md. 1).

12.4.2.1. Büyükşehir Belediyesi Kanunu (No: 5216)
Yasanın birinci maddesine göre “Bu kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin
hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde
yürütülmesini sağlamaktır.” ve “Bu kanun, büyükşehir belediyesiyle büyükşehir sınırları
içindeki belediyeleri kapsar.” (Md. 2).
5216 sayılı yasaya göre, “a) Büyükşehir belediyesi: En az üç ilçe veya ilk kademe
belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen
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görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar
organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini,
c) İlçe belediyesi: Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,
d) İlk kademe belediyesi: Büyükşehir belediye sınırları içinde ilçe kurulmaksızın
oluşturulan ve büyükşehir ilçe belediyeleriyle aynı yetki, imtiyaz ve sorumluluklara sahip
belediyeyi ifade eder. (Md. 3)
6360 sayılı yasada da belirtildiği gibi büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için son nüfus
sayımıza göre toplam nüfusu 750.000’in üzerinde olan illerde büyükşehir belediyesi kurulur
(Md. 4) Büyükşehir belediyesinin sınırları, adını aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırları
olup içlerinde birkaç ilçe belediyesi bulunmalıdır (Md. 5).
Yasanın 7. maddesinde büyükşehir belediyesinin görev ve sorumlulukları sıralanmıştır.
Buna göre;
“a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin
stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini
hazırlamak.
“b) Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan
sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak,
yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun
olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri,
parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve
uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde
uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe
belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak.
“c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje,
yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve
her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı
Gecekondu Kanunu’nda 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 Kanunu’nun 68 ve 72’nci maddelerindeki yetkileri kullanmak.
“f) Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve
toplu taşıma hizmetlerini planlamak 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
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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; ilan 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 planını 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.
“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.

325

“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 dâhil 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 planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
“u) İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları 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.
“z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları
insandan tahliye etmek ve yıkmak.”
Büyükşehir belediyeleri yukarıdaki görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi
kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir ya da onlarla birlikte yapabilirler.
Sevgili öğrenciler, büyükşehir belediyelerinin bu görevlerini iyice öğrenmeniz sizleri
belediye görevleri konusunda bilgili ve yetkin; yarın belediyelerde çalışmanız durumunda
başarılı kılacaktır.
Yasanın 3/b maddesinde belirtildiği gibi büyükşehir belediyesinin organları, büyükşehir
belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve büyükşehir belediye başkanıdır. Bu üçlü
büyükşehir belediyesi hizmetlerinin sağlıklı olacak yürütülmesinden sorumludur.
12. maddeye göre, büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar
organıdır. Büyükşehir belediye meclisinin başkanı büyükşehir belediye başkanıdır. Büyükşehir
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içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir.
Toplantılara katılırlar.
Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından
belirlenen günde belirlenmiş toplantı salonunda toplanır. Kasım ayı toplantısı dönem başı
toplantısıdır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi
en çok beş gündür (Md. 13).
Belediye meclisi kararları kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin
en büyük mülkî idare amirine, yani Valiliğe gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen
kararlar yürürlüğe girmez. Mülkî idare amirinin (vali) alınan bir karara itiraz etme hakkı
saklıdır. Hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargı mercilerine
başvurabilir.
İlçe ve ilk kademe belediye meclislerinin bütçe ve imarla ilgili olanlar dışındaki
kararları dayanak belgeleriyle birlikte büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Büyükşehir
belediye başkanı, yedi gün içinde, gerekçesini de belirterek hukuka aykırı gördüğü kararların
yeniden görüşülmesini isteyebilir. İlgili meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kararında
ısrar ederse karar kesinleşir.
Kesinleşen kararlar yedi gün içinde büyükşehir belediyesine gönderilir. Belediye
başkanı, kesinleşen kararın iptali için on gün içinde idarî yargı merciine başvurabilir.
Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafından alınan imara
ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından
nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten
sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir.
15. Maddeye göre, büyükşehir belediye meclisi, her dönem başı toplantısında, eğitim,
sağlık, gençlik, imar vb. gibi konularda üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz
kişiden oluşan ihtisas komisyonları (uzmanlık kurulları) kurabilir. Bunlar çalışmalara, daha
sağlıklı olması için bilgilendirici raporlarıyla katkı verirler.
Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin
her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye
ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl
birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılamadığı
toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder (Md. 16).
Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin
temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre
büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir (Md. 17).
Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri 18. Maddede düzenlenmiştir:
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“a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,
beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
“b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak,
belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve
değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
“c) Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların
kararlarını uygulamak.
“d) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli
bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
“e) Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli
yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe
tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.
“f) Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin
tahsilini sağlamak.
“g) Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme
yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.
“h) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir
belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil
ettirmek.
“i) Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.
“j) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak.
“k) Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir
belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
“l) Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye
başkanına devretmek.
“m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili
faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.
Belediye başkanlığı görevine büyükşehir belediye meclisinin feshine neden olan eylem
ve işlemler nedeniyle son verilebilir. Bunun için Danıştay kararı gereklidir.
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12.4.2.2. Belediye Kanunu (No: 5393)
Yasanın 3. maddesine göre belediye, “belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır.
Belediye: Devlet tüzelkişiliği dışında ayrı bir tüzelkişiliğe sahip bir örgütlenmedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk belediye kanunu uzun yıllar yürürlükte kalan 1580 sayılı
yasadır. Bu yasaya göre 2000 nüfus sahip yerleşimlerde belediye kurulması zorunlu iken, son
çıkarılan belediye yasasına göre (No: 5272), 5000 ve üzeri nüfusa sahip yerleşimlerde belediye
kurulması zorunlu hâle getirilmiştir (Md. 4/1). Ayrıca, yasaya göre, nüfusu kaç olursa olsun her
il ve ilçe merkezinde belediye kurulması zorunludur.
Belediye organları,


Belediye başkanı,



Belediye meclisi,



Belediye encümeni ve

Belediye başkanı belediyenin başıdır. Belediyenin tüzelkişiliğini temsil eder. Kararlar
onun onayından geçmeden uygulamaya konulamaz. Belediye başkanı seçimle göreve gelir.
Aynı onun gibi belediye meclisi üyeleri de o yerleşimde yaşayanlar tarafından seçilir.
Başkanlığının düşmesi ancak yargı kararıyla olur. Örneğin, belediye meclisinin feshine neden
olan olaylara karışmışsa, 20 gün boyunca işe gelmemişse İçişleri Bakanının önerisi ve Danıştay
kararına uygun olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınabilir.
Belediye meclisi, seçimle göreve gelenlerden oluşur.
Yerleşimin nüfusuna göre sayısı değişir, ancak dokuzdan az olamaz.
Yılda üç toplantı yapar. Bunlar şubat, haziran ve ekim aylarındadır.
Bütçenin görüşüldüğü toplantı 30 gün, diğerleri 15 gün sürer. Belediye
başkanının önerisi, valinin onayı ya da meclis üyelerinin 1/3’ünün
istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantı yer ve
zamanı yasada belirlenmiş olup bunlara uymamak meclisin feshine
kadar gidebilir. İçişleri bakanının önerisi ve Danıştay kararıyla fesih
yapılabilir.
Belediye encümeni daha dar bir kadrodur. Belediye başkanının
başkanlığında çalışır. Belediyenin stratejik planlarını, yıllık çalışma
programlarını, bütçe ve kesin hesapları inceleyip belediye meclisine
rapor ve bilgi verir. Encümenin sayısı - belediye yerleşimlerindeki
nüfusa göre – beş ya da yedi kişiden oluşur ve bunların bir kısmı seçimle gelmiş - belediye meclisi üyeleri arasından gene seçimle gelen iki ya da üç üye ile
belediyenin mali hizmetler birim amiri ve diğer birim amirlerinden belediye başkanının
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görevlendireceği iki üyeden oluşur. Yani seçimle gelen ve atananlar encümende birlikte
çalışırlar. Görevleri bir yıldır.
Belediye meclisi toplantıda olmadığı zamanlarda belediye encümeni onun yerine geçer.
Üyeleri iki gruptan oluşur. İlk üyeler belediye başkanı ve belediye içindeki önemli birimlerin
başkanlarından oluşur. İkinci grup ise belediye meclisinin kendi içinden seçtiği üyelerdir.
Belediye encümeni gündemini belediye başkanı belirler. İhaleleri kararlaştırmak, şartnameleri
hazırlamak, onaylamak, belediye adına kamulaştırma kararı almak, cezaları vermek,
memurların özlük işlerini yapmak, belediye hesap ve harcamaların incelemek ve denetlemek
görevleri arasındadır.
Türkiye’deki tüm belediyeler Türkiye Belediyeler Birliği
çatısı altında toplanmışlardır. Türkiye Belediyeler Birliği 1945
yılında kurulmuş olup ülke içine ve dışında tüm belediyeleri
temsil yetkisine sahip bir birliktir. 2002 yılında Birlik statüsüne
kavuşturulmuşlardır. Birlikler kendilerine özgü bir yasayla
kurulurlar. Bütün belediyeler Birlik’in doğal üyesidir.
Ayrıca Türkiye’de çok sayıda yerel yönetimlerle ilgili
çok sayıda dernek statüsünde örgütlenme de vardır. Bunlar üyeleri olan belediyelerin hak ve
çıkarlarını korumak için kurulmuşlardır.

12.4.3. Türkiye’de Köy Yönetimleri
Köyler, 18 Mart 1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu
Cumhuriyet tarihinin hâlâ geçerli olan en eski yasalarından biridir. Ancak farklı yıllarda yasada
değişiklikler yapılmış (en son 2014 yılında) 1924 tarihli yasa oldukça değişikliğe uğramıştır.
Bu yasaya göre nüfusu 2000’in altında olan yerleşimler köy statüsündedir (Md. 1).
12 Kasım 2012 tarih ve 28489 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren yasa ile (No:
6360) 16.000 köyün tüzel kişiliğine son verilmiş, bu köyler mahallelere dönüştürülmüştür.
Böylece yeni belediye yönetimleri ve bu kapsamda sosyal hizmet alanlı yeni 16.000 hizmet
birimi oluşturulmuş olmaktadır.
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Köy, ilgili yasaya göre, nüfusu 150’den fazla ve 2000’den az olan yerleşim yerlerinde kurulan
kamu tüzel kişisidir. Köyün yönetiminde söz sahibi üç organ bulunmaktadır:


Köy derneği,



Köy ihtiyar meclisi ve



Muhtar.

Köy derneği köydeki bütün seçmenlerden, köy ihtiyar heyeti köyün belirli sayıdaki
yaşlılarından oluşur.
Muhtar sözcüğünün kökeni Arapçadır ve seçilmiş kişi anlamına gelir. Muhtar, köyün
seçmenleri tarafından seçimle gelir ve köyün yöneticisidir. Muhtarlar bir siyasal partiden aday
olamazlar. Yansızdırlar. Muhtar köy tüzel kişiliğini temsil eder. Türkiye'de görev süreleri beş
yıldır. Genel yönetimin köydeki temsilcisidir. Köy içinde dirlik ve düzeni sağlar. Muhtar köyün
yol, köprü, çeşme vb ortak mallarını inşa ettirir, köyün bakım, onarım ve güzelleştirilmesi ile
ilgilenir. Genel yönetimle ilgili işlerin köyde uygulanmasına yardımcı olur. Muhtar köye ilişkin
kararlarını dört üyeyle birlikte alır. Muhtarın geliri köylüden imece yöntemi ile topladığı
paralardır.
Muhtarlar kaymakama ve valiye karşı sorumludur. Görevini gereği gibi yapmayan
muhtarlar köyün bağlı olduğu ilçe yönetim kurulu kararı ile görevden uzaklaştırılabilir.
Muhtarın köy yararına olmayan kararını vali veya kaymakam bozabilir. Ancak mülki amirler,
muhtarların yerine karar alamazlar; bozma sebeplerini gerekçesiyle açıklarlar. Ancak son karar
başbakanlığa aittir.
Ülkemizde ayrıca, kentler ve kasabalar çeşitli mahallelere ayrılmıştır. Mahallelerin tüzel
kişiliği yoktur. Dolayısıyla mahallelerin hak ve fiil ehliyeti yoktur; yani, hak ve borç altına
giremezler; hukukî işlemler yapamazlar.
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Yerel yönetimler birimlerinin en küçüğü ve sayısal olarak en çok olanı köydür. Bugün
Türkiye’de 35.427 adet köy vardır.
20. maddeye göre her köyde bir köy derneği, bir köy muhtarı ve ihtiyar heyeti bulunur.
Oy hakkına sahip kadın erkek köyün halkı köy derneğini oluşturur. Bunlar kendi aralarında
muhtarı ve köy ihtiyar heyetini seçerler. Muhtar ihtiyar heyetinin başıdır. Devlet memuru
statüsündedir. Yanı köyde devleti temsil eder. Bucak müdürüne, o yoksa kaymakama bağlı
çalışır. En üst idari amiri validir.
Her köyün ayrı bir kamu tüzelkişiliği bulunmaktadır. Köyle ilgili alınacak idari
kararların muhatabı İçişleri Bakanlığıdır. Muhtarın tüm işlemleri mülki amirin (kaymakam,
vali) onayına tabidir. İl veya ilçe idare kurulunca görevden alınabilir.

12.5. Yerel Yönetim Birlikleri
1580 sayılı Belediyeler Kanunu belediye, köy ve vilayet mahalli idarelerinin kendi
aralarında birlik kurmalarını hükme bağlamıştır (Md. 133-148). Buna göre ortak çalışmalar
yapan yerel yönetimler aralarında birlikler kurarak işbirliği yapabilirler. 1580 sayılı yasanın
ilgili maddelerine göre, birlikler (a) tüzel kişiliğe sahiptirler, (b) kamu kurumlarıdırlar ve (c)
isteğe bağlı olarak kurulurlar. Kamu kurumu niteliğindedirler. Yani Hizmet yerinden yönetim
kuruluşlarıdır. Katma bütçelidirler. Özerk yapıdadırlar. Birliğin meclis, encümen ve başkan
olmak üzere üç organı vardır. Organlar seçimle göreve gelir.
Yerel yönetim birliği kurmak için birden çok (en az iki) yerel yönetimin (il özel idaresi,
belediye ya da köy) bir araya gelmesi gerekir. Örneğin; belediyeler kendi aralarında, il özel
idareleri kendi aralarında ya da köyler kendi aralarında birlik kurabileceği gibi, belediye, il özel
idaresi ve köyler birlikte kendi aralarında birlik kurabilirler.
Birlikle çeşitli gereksinimlere göre çeşitli adlar altında kurulurlar. Birliklerle ilgili
istatistiklere bakarak durumu daha kolay anlamamız mümkündür.
Türkiye’de Belediyelerin Üye Oldukları Birlikler (2011)
Birlik türleri

Toplam Belediyelerin Üye Oldukları
Birlikler

1

Köylere Hizmet Götürme
Birlikleri

909

-

2

Sulama Birlikleri

410

303

3

İçmesuyu Birlikleri

166

43
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4

Çevre Altyapı Hizmet Birlikleri

128

127

5

Belediye Hizmet Birlikleri

64

64

6

Turizm Birlikleri

70

64

7

Özel İdare-Belediye Hizmet
Birlikleri

15

15

8

Kalkınma Birlikleri

13

4

9

Ulusal Düzeyde Birlikler

2

1

21

10

1798

631

10 Diğer
TOPLAM

Kaynak: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,
http://www.tbb.gov.tr/belediyelerimiz/istatistikler/birlikler-genel-istatistikler, 2011
Görüldüğü gibi çok farklı alanlarda birlikler vardır. Birlikler yerel örgütlenmelerdir.
Sadece iki birlik ulusal düzeydedir. Özel idare hizmet birliklerinin tamamında belediye katılımı
vardır. İçmesuyu birliklerine belediyelerin katılımları düşüktür. Köylere hizmete götürme
birlikleri de il özel idareleri ile köylerin el ele vermeleriyle kurulan ve çalışan birliklerdir,
belediye katılımı yoktur.
Belediyelerin üye oldukları birliklerin türlerine göre dağılımlarına bakacak olursak kimi
birliklerin daha çok geliştiği, kimilerininse fazla yayılamadığı sonucunu çıkarabiliriz.

Kaynak: http://www.tbb.gov.tr/belediyelerimiz/istatistikler/birlikler-genel-istatistikler
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Tablodan görüleceği üzere en çok birlik köylere hizmet götürme birlikleridir (% 51). En
az birlik ise özel idare ile belediye hizmet birlikleridir (% 1). Sulama birliklerinin Anadolu’da
tarımsal arazilerin veriminin arttırılmasında büyük önemleri olduğu açıktır (% 23).
Birliklerin il özel idareleri, belediyeler ve köylerin güçlerini bir araya getirerek daha çok
gelişmeleri için teşvik edilmeleri ülke kalkınmasına hemen her alanda önemli bir katkı sağlamış
olacaktır.

12.6. Yerel Yönetimlerde Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bugün Türkiye’de sosyal hizmetler merkezî yönetim (merkezi otorite) ve yerel yönetim
(yerel otorite) tarafından karşılanmaktadır. Bu birlikte karşılama bir paylaşma değildir. Her iki
otorite de kendi yasal çalışma alanları içinde kendileri için öncelikli olan sosyal hizmetleri
uygulamaya aktarmaktadırlar. Bu durumda dublikasyon, olabilmekte, hizmetler rantabl
olmayan bir biçimde verilebilmektedir. Bunun yerine merkezî yönetim ile yerel yönetim
otoriteleri bir araya gelerek eşgüdüm içinde söz konusu yöredeki sosyal hizmetlerin
örgütlenmesi ve sunulmasında kaynak israfına yol açmayacak bir planlama yapabilirler.
Dünyada sosyal hizmetlerin merkezî yönetim tarafından da yerel yönetimler tarafından
da verildiği örnekler bulunmaktadır. Ancak, günümüz Avrupa’sında sosyal hizmetler merkezî
yönetimin denetiminde yerel yönetimlere bırakılmıştır. Bu durum, Fransa gibi merkezî yönetim
yapısına sahip bir ülkede de böyledir; Almanya gibi federal yapıya sahip bir ülkede de böyledir.
Sosyal hizmetlerin planlamasını yerel yönetim sağlar, merkezî yönetime bildirir, kaynağı
merkez sağlar, kurulumu ve hizmetleri yerel yönetim yürütür. Bu süreci merkezî yönetim
düzenli olarak denetler. Merkezî otoritenin denetleme gerekçesi de parasal kaynağı vermiş
olmasıdır. Verilen paranın doğru yere ve plana uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığını
denetlemek merkezî otoritenin işidir.
Yerel sorunları yakından tanıyan yerel yönetimlerin sosyal hizmetleri düzenleyip
uygulaması ne kadar hak ve ne kadar doğruysa devletin bu hizmetler için verdiği bütçenin doğru
yere ve planlamaya uygun harcanıp harcanmadığını denetlemesi de o kadar haklı bir görev ve
sorumluluktur.
Yerel yönetimlerin merkezî yönetime göre üstünlükleri de vardır, yetersizlikleri de
bulunmaktadır. Bunun ikisinin de olması doğaldır. Çünkü sosyal bilimlere ve toplumsal
yaşamda zaten tek doğru ya da tek yanlış olamaz.
Yerel yönetimin üstünlükleri yerel sorunların yerelde daha kolay çözülebileceği
gerçeğidir. Sorunları ve sıkıntıları yaşayanlar çözümleri de daha kolay bulabilirler. Ayrıca
yerelde sosyal hizmetlerin maliyeti daha düşük olacaktır.
Öte yandan merkezden örgütlenen sosyal hizmetlerin niteliği Türkiye gerçeğinde
görülmektedir ki, daha yüksek olmaktadır. Bu, yerel yönetimlerin verdiği sosyal hizmetlerin
niteliğinin mutlaka kötü olduğu demek değildir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerimizde
sosyal hizmetlerin niteliği Türkiye ölçeğinde en üst düzeydedir. Bunun gibi birçok illerimizdeki
belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz çok seçkin hizmetler verebilmektedirler. Ancak hem
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ekonomik, hem sosyal olanaklar bakımından gerice olan yörelerimizde hizmetlerin verilmesini,
verilen hizmetlerin niteliğini yüksek düzeyde tutturmak zorlaşmaktadır. Özellikle bu tür
illerimizdeki yerel yönetimlerimize merkezin ekonomik sosyal ve meslek elemanı olarak
desteği gerekli olacaktır.
Bu süreçte sosyal çalışmayı yetiştiren üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerinde
yükseköğrenim çerçevesine yerel yönetimlerde sosyal hizmetler ve yeni yapılanma alınmalı ve
yeni öğrenciler bu yapı ve anlayışa uygun olarak yetiştirilmelidirler.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana egemen olan temel yönetim yapısıyla
merkezî yönetime sahip bir ülkedir. Yönetim felsefesi ve modelini Fransa’dan almıştır. Yerel
yönetimlerin de Osmanlı İmparatorluğu’ndan gelen bir geleneği olmasına karşın (şehremini)
yerel yönetimler çeşitli iktidarlar döneminde politik etkilere açık olmuş, bu yapı içinde sosyal
hizmetler de politik etkiler altında yeterli kaynak ayrılıp ayrılmaması gibi bir değişkene bağlı
olarak yerel yönetimlerde ya gelişmiş ya gelişememiştir.
Politik etki ve yeterli parasal kaynak ayrılıp ayrılmaması konusunun çok dışında bir
başka değişken de vardır ki Türkiye’de sosyal hizmetlerin yerel yönetimlerde yaygınlaşıp
yaygınlaşmaması konusunda önemli bir etkiye sahiptir. Bu da kültürel yapıdır. Bilinmelidir ki,
sosyal hizmet/ler kendi kültürel ve ekonomik yapısına göre her toplumda tarihin her aşamasında
var olmuş ve o ülkenin kültürüne göre biçimlenmişken, sosyal çalışma ancak sanayi
devriminden sonra, sanayileşme sürecinin belirli bir aşamasında ortaya çıkmış ve varlık
kazanmıştır. Başka deyişle, sosyal çalışma sanayi ekonomisi ve kültürünün ürünüdür. Feodalite
sosyal çalışmayı tanımaz. Feodalite sosyal çalışma gibi bir mesleği anlamaz. Çünkü onun kreşe,
huzurevine, sosyal yardım örgütlenmelerine, akıl hastanelerine, engelli kuruluşlarına,
rehabilitasyon merkezlerine, doğumevlerine, sağlık ocaklarına, gençlik hizmetleri
örgütlenmelerine, toplum merkezlerine gereksinimi yoktur. Bu yüzden onları tanımaz. Kabul
etmez anlamında, tanımaz. Çünkü onun, çocuklarına bakan nenesi, dedesi, yaşlısına bakan
evlatları, gelinleri, damatları, yoksullarına, mahallenin delisine şefkat içinde bakan mahallelisi,
doğum için gece gündüz koşan ebesi, hastaya gece gündüz ulaşan sağlık memuru, zaten yolları
toprak olan, asfalt olmayan köylerde bahçeye kurulan divanda oturtulan engellisi, tarlalarda
cirit oynayan delikanlılarıyla evlerde kına oyunları oynayarak birbirleriyle gençlik hayallerini
paylaşan genç kızlarıyla gençleri, köy halkının sokak düğünleri, köy meydanında yaptıkları
eğlenceleri, kışın erkeklerin toplandığı köy kahveleri, köy ihtiyar heyetinin toplanma yerleri,
köy sakinlerinin birbirinin yardımına koştuğu dayanışması vardır. Farklı bir dünyadır.
Bu yapıyı, bu doğal yaşamın sanayileşme, kentleşme ile dönüşmesi, buna bağlı olarak
ailenin küçülmesi ve bireyin yalnızlaşması sosyal çalışma mesleğini doğurmuştur. Şimdi artık,
sanayileşmiş toplumlarda, çocuklara bakan nene, dede yerine kreş, yaşlısına bakan evlatları,
gelinleri, damatları yerine huzurevi, yoksullarına, mahallenin delisine şefkat içinde bakan
mahallelisi yerine akıl hastanesi, rehabilitasyon merkezleri, doğum için gece gündüz koşan
ebesi yerine doğumevi, kadın ve çocuk hastanesi, hastaya gece gündüz ulaşan sağlık memuru
yerine sağlık ocağı, yolları toprak, asfaltsız köylerde engellilerin bahçeye kurulan divanda
oturtulması yerine rehabilitasyon merkezleri, engelli okulları, tarlalarda cirit oynayan
delikanlılarıyla evlerde kına oyunları oynayarak birbirleriyle gençlik hayallerini paylaşan genç
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kızlarıyla gençleri için toplum merkezleri, köy halkının sokak düğünleri, köy meydanında
yaptıkları eğlenceleri, kışın erkeklerin toplandığı köy kahveleri, köy ihtiyar heyetinin toplanma
yerleri yerine sosyal çalışmanın toplulukla çalışma uygulamaları ve köy sakinlerinin birbirinin
yardımına koştuğu dayanışması yerine birey olarak yurttaşların yalnızlaşması vardır. Bu da bir
öncekinden çok farklı bir dünyadır.
Sosyal çalışma bu değişimin ürünüdür.
Bu yeni yapıyı tanımayan ve anlamayan feodal kültür sosyal çalışmayı bir yere
oturtamayacaktır. Bugünkü Türkiye’de mesleğin temel sıkıntısı da zaten budur.
Bu konumda bu boyuttan bakacak olursak devletin sosyal hizmetleri örgütlemesi ve
yürütmesi daha anlamlı görünmektedir. Çünkü yabancı bir kültür içinde farklı kültür temelli
her girişim yozlaşmaya mahkûmdur.
Ancak öte yandan sosyal sorunlar yerel sorunlardır. Yerelin sorunlarıdır. Yerelin
sorunlarını en iyi yerel bilecektir, çözümlerini de onlar üretmelidir. Yerel sorunlarını kendi
koşulları içinde çözmeyi öğrenmelidir. Bu nedenle de sosyal hizmetlerin kamu örgütlenmesinin
yerel yönetimlerde olması belki bir süre sıkıntıları beraberine getirecek ve ancak toplum kendi
kültürü ve olanakları içinde sorunlarını çözmenin yöntemlerini geliştirmeye başlayacaktır.
Aslında sosyal çalışma ne kadar ulusal ve kentli bir meslekse bir bölgede ortaya çıkan
sosyal sorunlar da o denli yereldir. Yereli en iyi yerindeki insanlar tanır, çözümlerini en kolay
onlar üretir. Sosyal hizmetler yerel yönetimlerde örgütlenirse sosyal çalışma da bu yapı içinde
yerel ve ulusal çözümlerini üreterek Türkiye’de kendini de üretmeye başlayacaktır. Bunun için
Türkiye’deki evrensel boyutta bilgilerle yürütülen sosyal çalışma öğretimi;
1)
Kendisini, neyi niye yaptığını yerele anlatma yöntemlerini geliştirmelidir. Bu
sürece girilirse, aynı zamanda yerel sorunlara ve evrensel sosyal sorunların yereldeki
yansımalarına ve kabullerine uygun mesleki çözüm önerileri ve uygulamaları da üremeye
başlayacaktır ki bu da Türkiye’deki sosyal çalışma öğretiminde bir devrin başlaması, evrensel
bilgiler tıkanıklığından kurtulması demek olacaktır.
2)
Böylece, Türkiye toprağına, yani, bu toprağın kültürüne uygun bilgiler,
yöntemler ve tekniklerin geliştirilmeye başlanmasının kapıları açılacaktır.
3)
Yerel yönetimler, kendilerine yakışan sanayi bilgileriyle donanımlı sosyal
çalışmayı tanıma olanağına kavuşacaktır.
Böyle bir yeni yapılanma içinde hem sosyal çalışma ülkenin tüm yerleşimlerine
yayılacak, hem daha geniş bir çevrede daha iyi tanınmaya başlayacak, hem uygulamada daha
işlerli olacak, hem sorunları çözmede daha etkili olacaktır.
Bu demektir ki sosyal hizmetlerin ağırlıkla yerel yönetimlerde verilmesi hem sosyal
çalışma açısından, hem sosyal hizmetlerin daha az masrafla ve daha etkin çözülmeleri
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sağlanacak, hem de yerel toplumlar, topluluklar sorunlarını kendileri çözüyor olmanın hazzını
yaşayacak ve bu konuda özgüven kazanacaktır.
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Uygulama Soruları
1)

Kavram olarak yerel yönetim nedir?

2)

Yerel yönetimlerin kamu yönetimi içindeki yeri nerededir?

3)

Yerel yönetimlerin işlevleri ve toplumsal rolleri üzerine neler söyleyebilirsiniz?

4)

Yerel yönetimlerde sosyal hizmetlerin nasıl olduğunu tartışınız.

5)
Sosyal çalışma mesleğinin yerel yönetimlerdeki önemini, rol ve işlevlerini
kendinizle tartışınız.
6)

Bir üstteki soru başlıklarıyla bu kez belediyeleri anlatmaya çalışınız.

7)

Bir üstteki beş soru başlığıyla bu kez il özel idarelerini ele alınız.

8)

Belediyelerdeki sosyal hizmetler konusunda bildiklerinizi anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yerel yönetimlerin ne olduklarını, kamu yönetimi içindeki özel yerlerini
öğrendik. Yasal dayanakları ile hukuksal temellerini öğrendik. Yerel yönetimlerin çeşitleri olan
belediyeleri, il özel idareleri, köy yönetimlerini öğrendik. Son olarak yerel yönetimlerde sosyal
hizmetlerin yerini düşündük ve merkezî yönetim ile yerel yönetimler arasındaki sosyal
hizmetlerin verilmesindeki farkları tartıştık ve değerlendirdik.
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Bölüm Soruları
1)

Türkiye’de yerel yönetimler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)

Kamu yönetiminin bir parçasıdır.

b)

Kamu yönetimi dışında ayrı bir yönetim kategorisidir.

c)

İl özel idarelerinin bir parçasıdır.

d)

Kamu yönetimini de kapsar.

2)

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin kapsama alanı dışındadır?

a)

Belediyeler

b)

Köy yönetimleri

c)

İl özel idareleri

d)

Kamu yönetimleri

3)
Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin üstünlüklerinden biri olarak
değerlendirilemez?
a)

Merkezî yönetim yereldeki gereksinimleri ve öncelikleri bilemeyebilir.

b)
Merkezî yönetim temsilcilerinin taşrada görev almaları yerel sorunların
anlaşılması açısından önemlidir.
c)
Merkezî yönetim için o yöreye ulaşmak zaman, teknik ve maliyet açıdan zor ve
pahalı olabilir,
d)
Yörede yaşayanlarla merkezî yönetim arasında karar, öncelik ve işlem
konularında sıkıntılar, sürtüşmeler yaşanabilir. Bu da hizmetin etkililiğini olumsuz
etkileyebilir.
4)
“İl, belediye veya köy halkının müşterek mahallî ihtiyaçlarını karşılayan ve
genel karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel kişileri” aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Yerel yönetimler

b)

Merkezî yönetim

c)

Kamu yönetimi

d)

Köy yönetimi
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5)
Osmanlı döneminde kendi kendilerine yetmeye çalışan köyler dışındaki, daha
büyük yerleşimlerde yerel hizmetler üç yapı tarafından yerine getiriliyordu. Bu üçlüye
girmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Mahalleler

b)

Vakıflar

c)

Loncalar

d)

Dernekler

6)
Meslek kuruluşları olarak mahallenin aydınlatılması, su getirtilmesi, mahallenin
temizliği, meslek eğitimi, üretim planlaması gibi hizmetleri yerine getiren kuruluşlar
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ahi örgütü

b)

Loncalar

c)

Vakıflar

d)

Medreseler

7)
Belediyeleri yöneten meclis üyelerinin işbaşına seçimle gelmeleri hangi
mevzuatın çıkarılmasıyla sağlanmıştır?
a)

Meclis-i İstanbul Nizamnamesi

b)

İstanbul Şehremaneti Kanunu

c)

1876 Anayasası

d)

Vilayât ve Dersaadet Belediye Kanunu

8)

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimin özelliklerinden değildir?

a)

Hizmetler yerinde planlanır ve uygulanır.

b)

Yerel yönetim kadroları yerel yönetimler tarafından atanır.

c)

Yöneticiler konu ile ilgili mevzuata göre belirli aralıklarla yapılan seçimle gelir.

d)

Yerel yönetimin bütçesi merkezî yönetim tarafından yapılır.
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9)
Son yasal değişiklikten sonra 30 ilin …………… kapatılarak görevleri
büyükşehir (bütünşehir) belediyesine devredildi.
a)

İl özel idareleri

b)

Belediye meclisleri

c)

Belediye encümenleri

d)

Valilikleri

10)
442 Sayılı Köy Kanunu’na göre nüfusu hangi rakamın aşağısında kalan yerle
köy statüsündedir?
a)
5000
b)

2000

c)

750.000

d)

4000

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)b, 4)a, 5)d, 6)b, 7)c, 8) d, 9) a, 10) b
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13. SOSYAL HİZMET VE SOSYAL ÇALIŞMA
YÖNETİMLERİ KONUSUNA TEMEL GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Sosyal Hizmet Yönetimi adlı bu kitabınızın genel bilgilerini alıp kendinize
bir temel yaptıktan sonra asıl gelmemiz gereken noktaya gelmiş oluyoruz. Sosyal hizmet
yönetimi konusuna… Alan olarak sosyal hizmet yönetimi ne demektir; sosyal hizmet
yönetiminin özellikleri nelerdir? Meslek olarak sosyal çalışma yönetimi ne demektir; özellikleri
nelerdir? İnsan davranışı ve sosyal çalışma yönetimi ilişkisi; ayrıca, sosyal çalışma disiplininin
yönetimi nedir, bunlar öğreneceğiz. Bu arada, sosyal hizmet yönetimi ile sosyal çalışma
yönetimi arasındaki farkları irdeledikten sonra, yönetimin olmazsa olmaz aşaması olan denetim
konusunu ele alacağız. Önce denetimi kabaca tanıdıktan sonra sosyal hizmet ve sosyal çalışma
yönetimlerinde denetim konusunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal hizmet yönetimi ne demektir? (Alan)

2)

Sosyal hizmet yönetiminin özellikleri nelerdir?

3)

Sosyal çalışma yönetimi ne demektir? (Meslek)

4)

Sosyal çalışma yönetiminin özellikleri nelerdir?

5)

Sosyal çalışma yönetiminde geri bildirimin önemi nedir?

6)

Sosyal çalışma yönetiminin alt sistemleri nelerdir?

7)

Sosyal çalışmada mesleki yönetim hakkında bilgi veriniz.

8)

İnsan davranışı ve sosyal çalışma yönetimi hakkında bilgi veriniz.

9)

Sosyal çalışma disiplininin yönetimi hakkında bilgi veriniz.

10)

Sosyal hizmet yönetimi ile sosyal çalışma yönetimi arasındaki farklar nelerdir?

11)

Farklı sosyal sektörlerde sosyal çalışma yönetimleri nelerdir?

12)
Sosyal hizmet alanlarına göre sosyal çalışma ve sosyal hizmet yönetimleri
hakkında bilgi veriniz.
13)
Örgütsel yapılanmalara göre sosyal çalışma ve sosyal hizmet yönetimleri
hakkında bilgi veriniz.
14)
Sosyal sektörlere göre sosyal çalışma ve sosyal hizmet yönetimleri hakkında
bilgi veriniz.
15)

Hizmet ve sosyal çalışma yönetimlerinde denetim hakkında bilgi veriniz.

16)

Denetim hakkında genel bilgiler hakkında bilgi veriniz.

17)

Sosyal hizmetlerin denetimi hakkında bilgi veriniz.

18)

Sosyal çalışma yönetiminin denetimi hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal hizmet yönetimi
nedir, özellikleri ve ilkeleri
nelerdir?

Öğrenci, okuduğu bölümle
ilgili yönetimin ne olduğunu
ve önemini öğrenecek.

İlgili bölümü okuyarak.
Kâğıda ya da ekrana notlar
alarak. Bununla yetinmeyip,
internet sayfalarından konu
ile ilgili bir şeyler bulursa
onlara göz atarak…

Sosyal çalışma yönetimi
nedir, özellikleri ve ilkeleri
nelerdir?

Öğrenci, okuduğu bölümde
birincil role ve göreve sahip
bir mesleğin sosyal hizmet
alanındaki yönetim işlevi
hakkında bilgi sahibi olacak.

İlgili bölümü okuyarak.
Kâğıda ya da ekrana notlar
alarak. Bununla yetinmeyip,
internet sayfalarından konu
ile ilgili bir şeyler bulursa
onlara göz atarak…

Denetim nedir? Sosyal
hizmet yönetiminde
denetim. Sosyal çalışma
yönetiminde denetim. İki
denetim arasındaki bağlantı
ve farklılıklar.

Öğrenci doğrudan sosyal
hizmet yönetiminde denetim
nedir öğrenecek ve
denetimin önemi ile nasıl
yapıldığı hakkında bilgi
sahibi olacak.

İlgili bölümü okuyarak.
Kâğıda ya da ekrana notlar
alarak. Bununla yetinmeyip,
internet sayfalarından konu
ile ilgili bir şeyler bulursa
onlara göz atarak…
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Anahtar Kavramlar


Sosyal hizmet



Sosyal çalışma



Sosyal hizmet yönetimi



Sosyal çalışma yönetimi



Sosyal hizmet denetimi



Sosyal çalışma denetimi
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Giriş
Üniversite öğrencileri şunu temel ilke olarak kabul etmelidirler. Bir konuyu anlamaya
başlamanın ilk adımı o konuyu oluşturan temel kavramları iyi kavrayıp kavramadığınızı
denetlemek ve bir zayıflık varsa derhal bunu gidererek öncelikle konuyla ilgili kavramları
kavramaya çalışmaktır. Çünkü öğreneceğimiz konu ile ilgili temel kavramları kavrayınca
konuyu anlamak kolaylaşmaktadır. Konuyu anlamayıp ezberleyerek öğrenme yoluna gidenler,
temel kavramları bilmeyenler, önce onları öğrenmeyi düşünmeyenler ya da o çabayı harcamak
istemeyenlerdir. Ne çare ki ezberlenen bilgiler de (a) çok çabuk unutulmakta, (b) uygulamaya
aktarılamamaktadır. Böylece öğrenci ezber bilgiyle sınıf geçse, mezun olsa bile, mesleğinde
başarısız olmaktadır. Meslek yaşamında başarısızlığın, mesleğini sevememenin temel nedeni
ezber yoluyla diplomayı almış olmak olabilir. Bu başarısızlık da kişiyi yaşam boyu mutsuz
edecektir.
Bu nedenle, daha önceki bölümlerde, kısaca, daha ayrıntılı olarak gördüğünüz sosyal
hizmet, sosyal çalışma, yönetim, soyut ve somut yönetim, başka deyişle bireysel ve kolektif
yönetim gibi kavramları tam olarak anlayıp bu bölüme geldikten sonra, bu bölümü de öğrenme
süreciniz çok daha kolay işleyecektir. Çok heyecanlı olmalıyız. İlk kez sosyal hizmet
yönetimini, sosyal çalışma yönetimini uygulamaya dayalı olarak okuyacak, ayırdına varacak ve
anlayarak öğrendiğiniz için ilerde kolaylıkla uygulamaya aktarabilecek ve meslek yaşamınızda
başarılı olacaksınız. Ben buna inanıyorum. Siz de böyle olacağına inanınız. Çünkü inanmak
başarmanın yarısıdır.
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13.1. Sosyal Hizmet Yönetimi Ne Demektir? (Alan)
Sosyal hizmet yönetimi, toplumda özel gereksinim gruplarına, yani sosyal hizmete
gerek duyan bütün yaş ve cinsiyet gruplarına, her yerde, her durumda, her çeşit örgüt
yapılanması içinde, her düzeyde sosyal hizmetlerin verilmesini sağlayan, bunu planlayan,
programlayan ve yürütülmesini gerçekleştiren yönetimlerdir. Yani, özel gereksinim sahiplerine
ve gruplarına sosyal hizmet (social service) sağlanması ve sunulması işinin yönetilmesidir.
Sosyal hizmet verilmesini planlamadan uygulanmasına kadar, baştan sona tasarlayan ve
uygulayan yönetimdir.
Bilindiği gibi sosyal hizmet, genel hedefi aynı, benzer amaçlara uygun olarak yapılan
mesleki etkinlikler alanını ifade eden bir sözcüktür. Ortak amaç, bireyin, ailenin, grubun,
topluluğun sosyal sorunlarının ya da sosyal sorunlara yol açacak farklı sorunlarının giderilmesi
için verilen hizmetler bütünüdür. Bu bir etkinlikler alanıdır. Bu yüzden, bu geniş alanda hizmet
verilirken sosyal hizmetin, hangi örgütte, kimlere, ne süreyle, kimler tarafından verildiği sorusu
birincil önemde değildir. Sosyal hizmet yönetimini sosyal hizmeti veren ya da verilmesini
uygun gören birim, her kim olursa olsun yapacaktır. Yasa ve ahlak sınırları dışında, kimin
yönettiğinin önemi yoktur. Nasıl ki sosyal hizmet vermeyi hak ve beceri boyutunda herkes
yapabilirse, sosyal hizmet yönetimini de gene herkes verilen sosyal hizmet çerçevesinde yapar.
Sosyal hizmet yönetimi kavramını daha iyi anlamak için sosyal hizmetin ne olduğunu
farklı bir tanımla tekrar anımsayalım: Sosyal hizmet, geçici ya da doğuştan sosyal
yaşamlarını sıkıntıya sokacak konumda olan insanların topluma uyumlarının
kolaylaştırılması, toplumda huzur içinde yaşayabilmeleri için gereken sosyal çerçeveli
hizmetlerin toplamıdır. Demek ki, sosyal hizmet yönetimi de bu hizmetlerin en verimli bir
biçimde verilebilmesi için örgütlenmiş bir yönetim modeli ve ortamı içinde amaca uygun olarak
yapılan sistemli çalışmalardır.
Sosyal hizmet yönetimi, kamusal yönetimden, ki büyük ağırlığı Türkiye’de kamu
otoritesi oluşturmaktadır, bir kuruluşun yönetimine, sokaktan dilencileri toplayan zabıta
yönetiminden, onlara yemek veren aşevleri yönetimine, bir küçücük sosyal derneğin vermeye
çalıştığı hizmetlerden, gönüllü bir grubun sevgi evlerine giderek verdikleri geçici hizmetlerin
yönetimine kadar çok geniş alanı ve farklı boyutları kapsar. Sosyal çalışmanın (meslek
elemanının) o iş içinde olup olmaması sorusunun çok ötesinde, sosyal hizmet verilen her yerde
sosyal hizmet yönetimi mutlaka olacaktır. Bu yönetim başarılı ya da başarısız, etkin ya da etkili
olmayan düzeyde olabilir. Etkili olabilir, etkisi düşük olabilir ya da etkisiz olabilir, ancak –
geçici de olsa - düzenli sosyal hizmet verilen her yerde bir sosyal hizmet yönetimi olacaktır.
Bir depremde bir STÖ’nün gönüllüleriyle gelip, ocak kurup haftalarca düzenli yemek
hizmeti vermesi ve bunu yönetmesi bir sosyal hizmet yönetimidir. Mahallede muhtarın belirli
sosyal hizmetlerin düzenli yürütümü için görev yapması, belediyenin, kuruluşların sosyal
hizmet birimlerinin belirli sosyal hizmetleri yönetmesi sosyal hizmet yönetimidir.
Bu yönetimin başı herhangi bir meslek elemanı ya da mesleksiz bir kişi de olabilir.
Burada belirleyici olan, kısa ya da uzun süreli bir yönetim altında bir yerlerde sosyal hizmet
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düzenlenmesi, verilmesi, sağlanmasıdır. Bunu sağlayan kişiler bir yönetim altında bunu
yaparlar.
Bu demektir ki, sosyal hizmet yönetiminde sadece sosyal çalışmacı değil, genelde bu
alanda gönüllü ya da gelir sağlama amaçlı çalışan herkes rol alabilir. Ancak işler daha kurallı,
bilgi ve beceriye dayalı olacağı için, bu alanda – mesleki boyutta - sosyal çalışmacılar başta
olmak üzere sosyal meslek elemanlarının rol alması işlerin daha kolay kavranmasını ve
yürütülmesini sağlayacaktır. Ancak, zorunluluk yoktur.
Sosyal hizmet yönetimi deyince, ülkedeki sosyal hizmetlerin yatay (her sosyal hizmet
alanında) ve dikey (farklı örgüt modelleri altında ve farklı sorun boyutlarında) genel yönetimi
ya da alanlara göre belirlenmiş ayrı ayrı hizmet odakları kapsamında yönetilmesi akla gelir. Bir
evde bakım hizmetinin, bir deprem bölgesinde yardım hizmetinin, kadrosunda sosyal çalışmacı
olsun, olmasın bir belediye ya da gönüllü gruplar tarafından yoksul bir mahalledeki açları
doyurma hizmetinin genel olarak örgütlenmesi ve yürütülmesi akla gelir. Kuşkusuz bunun da
planlaması, programlaması yapılır; yapılmalıdır. Bir sosyal içerikli derneğin, vakfın ya da
sendikanın, kooperatifin bu çerçevede yapacağı etkinlikler sosyal hizmet yönetimidir.
Gerçekten de, sosyal hizmet yönetiminde;


Sosyal hizmetin her farklı alanında (yatay değişkenler),



Kamu



Yerel



Özel ve



Sivil sosyal hizmet örgütlenmelerinde (dikey değişkenler)

ayrı ayrı ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Çünkü bunlardan her biri farklı özelliklere
sahip yönetim ortamları ve örgütlenmeleridir. Sosyal hizmet yönetiminin;


Örgütsel boyutları (Büyüklükleri, küçüklükleri)



Örgütsel yapıları (karmaşık ya da yalın)



Yönetsel yapıları (bürokratik ya da gönüllü örgütlenme)



Yönetim kadrolarının sayıları, özellikleri ve nitelikleri


Fizik ortamları (hizmet ya da yönetim binasının ya da yönetim odalarının
büyüklükleri, küçüklükleri)


Bütçeleri

farklı olacaktır. Bu farklılıklar yönetimin,
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Yapısını



Özelliğini



Niteliğini



Çalışma temposunun dinamik ya da durağanlığını



Hizmetlerin etkililiği ya da etkisizliğini



Kuruluşun, örgütün ya da yönetimin işlevli ya da işlevsiz olup olmayacağını

etkileyecektir. Sosyal çalışmacı ve sosyal çalışma mesleği sosyal hizmet yönetiminin de
başarılı olması için konuya böyle bakacaktır.
Ve bu yönetimlerde, o örgütlenme, hizmet ve yönetim yapısı içinde bulunan ve rol alan
her;


Meslek elemanının



Mesleksiz kişinin



Gönüllünün

bu yönetim içinde;


Etkin ya da etkin olmayan



Hizmet veren ya da hizmet alan



Yöneten ya da yönetilen

olarak belirli bir rolü vardır.
Sosyal hizmet yönetimi bu çok boyutlu değişkenler içinde bütünlüğü ve uyumu
(harmoni) sağlamak durumundadır. Bu, hizmetin başarılı ve etkili olabilmesi için, sosyal hizmet
yönetiminin yanı sıra o hizmet alanında çalışan sosyal çalışmacı varsa onun da görevleri
arasındadır. Çünkü aynı sorumluluk bu her basamakta ve düzeydeki yönetimlerde de olmalıdır.
Çünkü yönetim;


Bürokratik yönetimde belirli kuramlara ve kalıplara göre çalışanlar arasında



Yerel yönetimlerde biraz daha az bürokratik kalıplar içinde çalışanlar arasında


Özel girişim örgütlenmelerinde çok farklı nitelikte ve amaçlara sahip
katılımcılar ya da çalışanlar arasında
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Sivil toplum yönetimlerinde – biraz yukarıda belirttiğimiz gibi - çok daha farklı
katılımla oluşmuş yöneten ve yönetilen grupları arasında uyum ve etkinliği sağlama
sorumluluğuna sahip en üst organdır. Bu birbirinden çok farklı yönetim yapılanmaları içinde
en etkin yönetimin sağlanması için gerekenleri en iyi onlar bilmek durumundadır.
Bu noktada sosyal hizmet kavramının zaman zaman sosyal hizmet denirse başka bir
anlama, sosyal hizmetler denirse başka bir anlama geldiği yönünde bilimdışı savlar
duyulmaktadır. Ne Türkçede ne de başka bir dilde, bir sözcüğün tekil ile çoğulunun farklı anlam
yüklendiği görülmez. Dünyada her sözcüğün tekili o sözcüğün ya da kavramın tek oluşunu,
çoğulu da birden fazla oluşunu anlatmaya çalışır. Çünkü -ler, -lar ekleri herkes tarafından
bilindiği ve dünyanın her tarafında olduğu gibi sonuna geldiği sözcükleri tekil ya da çoğul
yapar, anlam değişikliği yaratmaz. Bu tüm dünyada dilbilgisi kuralıdır.

13.2. Sosyal Hizmet Yönetiminin Özellikleri
Sosyal hizmet yönetiminin özelliklerini önce sosyal hizmet kavramı, sonra sosyal
hizmet verilen alan belirler. Sosyal hizmetin özellikleri sosyal hizmet yönetiminin de
özellikleridir aynı zamanda. Buna ek olarak yönetimle ilgili özellikleri de vardır. Özellikleri
şöyle sıralayabiliriz:

Sosyal hizmet yönetimi örgütlü olarak sosyal hizmet alanlarında yapılan her
çeşit işin pratik yönetimdir.

Sosyal hizmet yönetimini her iş ya da meslek kategorisinden, sosyal hizmet
yaptığını düşünen herkes yapabilir. Kuşkusuz ki, yöneticide yönetim bilgisi, deneyimi ve
becerisinin olması üstünlük ve daha yüksek başarı sağlayacaktır.

Sosyal hizmet, mesleki duygulardan önce bireye bağlı değerlere dayalı olarak
yapılır. Din duygusuyla, siyaset ya da ideolojik görev duygusuyla, insanlara yardım etmekten
zevk alma duygusuyla, yardımseverlik duygusuyla, yani hümanist duygularla yapılır.

Kuşkusuz geçimini sağlamak için, bu işlere hiç yakınlığı yokken, çalışma, ücret
alma kaygısıyla da sosyal hizmet alanında çalışılabilir.

Bu nedenle yapılan işe sosyal hizmet yapmak deyişini kullanıyoruz. Ücretle
çalışanlar için belki daha uygun kavram sosyal hizmet alanında çalışanlar demek olacaktır.
Sosyal hizmet alanında çalışanlar, o zaman, a) gönüllü, b) ücretli, c) sosyal hizmet yapma
duygusuyla yapabilir ve bunun yanı sıra ücretli olabilirler.

Sosyal hizmet insana yardım işleri olduğu için yapana da, destek verene de,
yönetene de büyük bir ruhsal doyum sağlar.

Sosyal hizmet yönetimi yönetim sırasında insanların ruhsal beklentilerini, duygu
durumlarını ve almak için hazır oldukları içsel doyumlarını göz önüne almak durumundadır.
Bu yüzden kendilerine hayırlı ve güzel bir iş yaptıklarının tadını alabilmeleri için bir alan
bırakılmalıdır.
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Sosyal hizmet yönetimi, insanların duygu durumlarını göz önüne alarak
hiyerarşik işleyişte bürokraside olduğu kadar katı olmamalıdır.

Sosyal hizmet yönetiminde kamuda olduğu gibi bürokrasiye fazla ağırlık vermek
sosyal hizmet işleyişini ağırlaştıracak, bu alanda ücretli de olsalar gönül ve inanç ile çalışanların
hızlarını keseceği için kısmen de olsa soğutacaktır.

Sosyal hizmet yönetimi kimi çalışanları sorunun odağına yöneltmektedir,
sorunun odağına kilitlenenler iş düzenine uymada zorluk yaşayabilir. Gönül heyecanı ile iş
sürecine ve programa göre çalışma arasındaki dengenin kurulması yönetimi zorlayabilir. Buna
titizlik gösterilmelidir.

Bürokrasi yönetimi altında çalışanların işler istedikleri gibi yürümezse
kırılmaları, incinmeleri söz konusu değildir. Bürokrasinin kurallarına uymak gibi bir öncelik
vardır. Oysa sosyal hizmet yönetimi bilmelidir ki, sosyal hizmet yapanlar işler istedikleri gibi
gitmezse derhal tepki verecek, küsecek, gidecek bir incinme duyarlığına sahip kişilerdir.
Bu özellikleri bilerek sosyal hizmet yönetimi yapanlar insanları ve çalışanları
yönetmede daha başarılı olacaklardır.
Sosyal hizmet yönetimi, aynı zamanda, uygulama alanında verilen ve verilecek sosyal
hizmetin aksaksız yürümesini sağlayan yönetim çabalarından oluşur. Bu nedenle uygulama
odağında dikkatli, ekonomik boyutta tasarruflu, hedef açısından işlerli, sonuç açısından etkili
olmak zorundadır.
Bilinçle yapılan bir sosyal hizmet yönetimi, bu ana hedefinin yanı sıra bir başka hedefi
de gözetmelidir. Yönetilen bir sosyal hizmet alanı içinde sosyal çalışmacı da yer alıyorsa,
uygulanan sosyal çalışmanın, meslek müdahalelerinin etkin ve başarılı olarak yapılabilmesi
için, sosyal hizmet yönetimi sosyal çalışmalar için fiziksel ve somut hazırlıkları da kapsayan ve
sosyal çalışma müdahalelerini kolaylaştıracak bir zemin hazırlamalıdır. Dolayısıyla burada
sosyal hizmet yönetimine bir farklı görev de düşmektedir. Yönetimin, alanda yer alan sosyal
çalışmanın meslek müdahalelerini kolaylaştırıcı, destekleyici ve ona uyumlu olması hem sosyal
çalışmanın başarısını sağlayacak, hem de bu açıdan sosyal hizmet yönetimi için de bir kazanç
olacaktır. Çünkü sosyal hizmet yönetimi ile sosyal çalışma uygulamaları birbirlerini
destekleyen, besleyen ve yücelten çalışmalardır.

13.3. Sosyal Çalışma Yönetimi Ne Demektir? (Meslek)
Sosyal hizmet yönetiminin yanı sıra bir de sosyal çalışma yönetimi vardır. Sosyal hizmet
yönetimi ile sosyal çalışma yönetimi arasında ciddi bir fark vardır. Biri sosyal hizmet alanının
yönetimidir (sosyal hizmet), diğeri mesleki çalışmaların yönetimidir (sosyal çalışma). Biri
sosyal hizmet alanlarında çalışan herkesin yapacağı bir yönetimdir (sosyal hizmet), diğeri
sadece sosyal çalışmacının yapabileceği bir yönetimdir (sosyal çalışma). Sosyal hizmet
yönetimi sosyal hizmet yapan, sosyal hizmet veren herkesi ve her mesleğin konusu iken, sosyal
çalışma yönetimi sadece sosyal çalışmacıların konusudur.
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Sosyal çalışma yönetimi bir mesleğin yönetimidir ve sosyal çalışmacının o mesleğin
yaptığı işlerle, yürüttüğü işlevlerle ilgili yönetimidir. Sosyal çalışmacının meslek elemanı
olarak yaptığı işleri (verdiği hizmetleri değil) örgütlemesi, düzenlemesi ve yürütmesi ile ilgili
yönetim düzenlemeleri ve modelleridir. Spesifik bir yönetimdir.
Sosyal çalışma yönetimi bir yandan yönetim biliminden alınan bilgilerle oluşturulan bir
yönetim sistem ve modeli iken öte yandan da sosyal çalışma bilim dalının ilgi alanına girer.
Sonuçta sosyal çalışma yönetimini sosyal çalışma bilim dalı ve uygulaması oluşturur, irdeler,
geliştirir ve kuramsallaştırır. Bu iş sosyal çalışma felsefesine dayalı olarak sosyal çalışma
araştırmalarıyla yapılır. Sosyal çalışma yönetimi kendi içinde farklı sistemler oluşturur, çünkü
farklı disiplinlerden, farklı kuramlardan yararlanır, yönetim anlayışını, modelini ona göre
kurgular.
İngilizcede sosyal çalışma terminolojisinde sosyal çalışma yönetimi ile sosyal hizmet
yönetimi kavramları kendi anlam alanları içinde ayrı ayrı yer alır. Çünkü sosyal hizmet
yapanlarla ilgili makalelerin yanı sıra, sosyal çalışma bilim dalı da kendi bilimsel yönetim
biçimini ve kurallarını da sürekli irdeler, yazar, tartışır ve böylece geliştirir. Sürekli güncel,
etkin ve etkili olabilmek için değişen toplumsal, sosyal koşullara, yapısı değişen sosyal
sorunlara uygun olarak yeni düşünceler ve makaleler üretir. Sosyal çalışma yönetimi sosyal
çalışma bilim dalında önemli bir düşünce ve kuramsal bilgi üretme boyutudur.
Sosyal çalışma yönetimi, deyince sosyal çalışma mesleğinin, yani sosyal çalışmacının,
mesleki işlevini yerine getirirken, herhangi bir çalışma alanındaki (uygulama alanları
kastedilmektedir) ve herhangi bir düzeydeki (biraz sonra açıklayacağımız iki düzeyde) gerekli
olan yönetimi meslek elemanı olarak kendisinin örgütlemesi, düzenlemesi ve yürütmesi akla
gelir.
Sosyal çalışma yönetimi, diğer takım arkadaşlarıyla ve sorun sahibi ya da başvuranla ve
onların sorun yarattığı düşünülen ya da sorundan etkilendikleri görülen (mağdur durumda olan)
çevreleri bir bütünlük içinde gören ve uygulamayı bu çerçevede planlayan bir yönetimdir.

13.4. Sosyal Çalışma Yönetiminin Özellikleri
Sosyal çalışma yönetimi öncelikle mesleğin yönetimidir. Öncelikle sosyal çalışmacının
zihninde, uygulanacak mesleki etkinlikle ilgili olarak yapılacak planlamanın, programlamanın
(tarih ve saatleme), sosyal çalışma mesleğinin o etkinlikte gerçekleştirmek istediği amaçların,
kaç kişiye, kimlere, nasıl yaklaşılacağının, bunun yanı sıra uygulama yöntemlerinin,
tekniklerinin yönetimidir.
Bu yönetimde sosyal çalışmacının bilişsel ve bedensel becerileri ile disipliner meslek
bilgileri önemli rol oynar.
Sosyal çalışma yönetiminin özelliklerinin en başta geleni sahip olduğu ve oluşturduğu
amaçtır. Amaçsız yönetim olmayacağına göre sosyal çalışma yönetimi de net bir amaç olmadan
olmaz. Sosyal çalışma yönetiminin amacı, hizmet verdiği birey, grup, aile ve toplulukların o
sosyal sorunla sınırlı amaca ulaşılabilmesini sağlamaktır ve bu amaca ulaşmayı sağlayacak
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yönetim yapılanmasını kendi içinde gerçekleştirebilmesi gerekir. Daha genel bakış ve kısa
deyişle, sosyal çalışma yönetiminin amacı başvuranına bireysel ve sosyal anlamda sorunsuz
konuma ve/ya refaha ulaştıracak hizmetlerin etkili bir biçimde sunulmasını sağlamaktır.
Bunun için sosyal çalışma yönetimi sosyal çalışmacının zihninde ne denli belirlenmişse,
ne denli çerçevesi ve sınırları çizilmişse, ne denli işlerliyse ve ne denli amacına uygun
çalışıyorsa o denli sağlıklı ve başarılı olacaktır.
Sosyal çalışma yönetiminin önemli özelliklerinden bir başkası da sosyal çalışma
yönetiminin kendi mesleki çerçevesi içinde kapalı bir sistem oluşturduğudur. Sosyal çalışma
yönetimi mesleki bilgi ve beceriyle sınırlı kapalı bir sistemdir, ancak, bu yönetim sistemi,
başvuran başta olmak üzere dış çevre ile iletişim kurmadan sosyal çalışma uygulaması
yapılamayacaktır. Dış çevre, yani başvuran, onun konu ile ilgili yakın ve uzak çevresi ve konu
ile ilgili resmi, özel, sivil kurum ve kuruluşlar, aynı zamanda, sosyal çalışma yönetiminin
iletişimde bulunduğu geniş çevreyi oluşturur. Yönetimler sorun alanı kapsamına giren ya da
girmese de ilgilendiren çevreyle ilişki kurmadan işlevlerini yerine getiremezler. Her yönetim
çevre ile iletişim kurar. Bu yüzden, çevre ile yapılan bu ilişkiler sosyal çalışma yönetiminin
mesleki ortamı içinde kalan, kapalı bir yönetim çevresi olduğu gerçeğini değiştirmez. Çünkü
burada belirttiğimiz dış çevre onun (sosyal çalışmacının) yönetim sisteminin parçası değillerdir.
Onlar genel sistemin iletişim kurarak hizmet sunduğu farklı ir yapıdır. Yönetimin ilişkide
olduğu ama yönetimin dışında olan bir yapıdır.
Çevre dışında var olan bir yapı olduğu için sosyal çalışma yönetimi çevre ile ilişki içinde
olduğu hâlde kendine özgü farklı bir yapı olduğunu her zaman her yerde gösterebilir;
göstermelidir. Her yönetim ilişki içinde bulunduğu çevre tarafından fark edilir. Bu nedenle
olumlu anlamda ve dikkat çekecek boyutta fark edilebilmek için disipliner farkını ve yapısını
göstermelidir. Yoksa kendi belirsizliği içinde tanınmaz olur. Bunu gösteremiyorsa sağlıklı bir
sosyal çalışma yönetimi oluşturulamamış demektir. Oluştuğu düşünülen ya da oluşan sistem de
(burada sosyal çalışma yönetimi sistemi) kendi farkını fark ettiremediği sürece belirsizlik içinde
gittikçe silikleşir ve adeta yok olur.
Bu noktada sosyal çalışmacının sosyal hizmet değil sosyal çalışma yaptığı farkı önem
kazanmaktadır. Eğer sosyal çalışmacı ben sosyal hizmet yapıyorum derse kendisini iyi
tanımlayamamış olur. Çünkü herkes sosyal hizmet yapabileceği için, buna hakkı da olduğu için,
herkes, sosyal çalışmacıyı sosyal çalışma disiplininin biçimlendirdiği kendine özgü sosyal bir
meslek elemanı olarak değil, herkesin yapmaya hakkı olduğu ve yaptığı sosyal hizmeti yapan
biri olarak görür ve sosyal çalışma mesleğinin lisansiyer bir disiplin olarak ayırdına varamaz.
Sosyal çalışmacının yaptığı işi ben de yaparım diye rahatlıkla düşünebilir ve haklı olur. Fark,
dört yıllık lisan öğrenimi ve uygulamasından sonra kazanılan yaratıcı bir meslektir. Fark
disipline dayalı anlayış, üretim, çözüm ve uygulamalardır. Bunun adı da sosyal çalışmadır.
Ancak, içinde bulunduğu o işle ilgili olarak sosyal çalışma uygulaması, yani mesleki
uygulama yapmadığının, mesleğinin işlevlerini yerine getirmediğinin, bir sosyal projede sadece
sosyal hizmet çalışanı olarak yer aldığının bilincinde olarak çalışan bir sosyal çalışmacı sosyal
hizmet yaptığını elbette söyleyebilir ve bu da hem terminolojik, hem etik olarak doğru olur.
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Bilinmelidir ki, etik, insanla çalışan her meslek gibi, sosyal çalışma için de vazgeçilmez bir
değer ve kuraldır.

13.5. Sosyal Çalışma Yönetiminde Geribildirimin Önemi
Kendisini farklı özellikleriyle göstermeyi başarabilmek için sosyal çalışma yönetimi
uygulamalar sırasında, yani yönetim işlevlerini yerine getirirken sık sık geribildirim yapmalı ve
özdenetim düzeneklerini çalıştırabilmelidir. Geribildirim o yönetim sisteminin istendiği gibi
çalışıp çalışmadığı konusunda bize veri sunar. Yönetim sırasında hatalar yapılıp yapılmadığı;
yapıldıysa nerelerde, hangi noktalarda hatalar yapıldığı konularında bizi aydınlatır. Yönetim
sisteminin çalışıp çalışmadığını sınar. Denetim de aynı amaca daha somut ve yaptırımlı olarak
hizmet eder ve yönetim süreçlerinde - olumlu ya da olumsuz - somut durumun ortaya çıkmasını
sağlar. Yapılan ya da ortaya çıkan hataların giderilmesi için aynı yönetim yapısını zorlar. Bu
adeta hastaya suni solunum vermek gibidir. Ancak sürekli ve tarafsız bir denetim sonunda bu
solunum işlevleri çalıştırılabilir.
Bu arada, birbirlerinden farklı iki kavram olduklarını özellikle vurgulayarak
geribildirim ile denetimin, yönetim konusu çerçevesinde birbirine yakınlıklarını ve
farklılıklarını belirtmek gerekmektedir. Geribildirim içsel bir dönüttür. Yani geribildirim
yönetim düzeneğinin iç dinamikleriyle, kendi iç yapısının bir parçası olarak istemli ya da
istemsiz gerçekleşen bir dönüttür. İstemeden, beklemeden, aramadan da gerçekleşebilir, ancak,
düzenli geribildirimin düzenekleri de kurulmalıdır. Çünkü geribildirim her zaman bir işleyişle
ilgili önemli veriler sunar. Bu verilere göre işleyişi sağlayan yapılanma değiştirilecek ya da
yeniden düzenlenecektir. Denetim ise dış dinamikler eliyle, görevlendirilmiş bir irade
tarafından istenen ve beklenen bir müdahaledir. O geribildirime gerek duyan merkez dönüt
düzeneğini kendisi kurar ve işlemesini sağlar. Denetimi harekete geçiren geribildirim istemsiz
de gelebilir, planlı olarak da gelebilir. Denetim bunların her ikisinden de yararlanır ve aksama
varsa gidermek için yeni düzenleme anlayışıyla müdahale eder.

13.6. Sosyal Çalışma Yönetiminin Alt Sistemleri
Bilindiği gibi sistem bir amaca ulaşmak için birbiriyle etkileşim içindeki birbirinden
farklı parçaların bütünlüğüne denmektedir. Her sistemde o sistemi oluşturan alt istemler vardır.
Bu alt sistemler destek vererek sistemin amaca uygun düzenli çalışmasını sağlarlar.
Her yönetimin alt sistemleri olduğuna göre sosyal çalışma yönetiminin de alt sistemleri
vardır. Bu çerçevede, kullanılan, el altında olan araç gereçlerdir; o yönetimde kullanılan diğer
fiziksel yapılardır; akla gelebilecek her türlü araçlardır; sosyal çalışma yönetim sistemi altında
yer alan her türlü küçük örgütlenmelerdir. Yani genelde bir sistemi oluşturan, düşünülebilen
maddi ve manevi her “parça” o sistemin alt sistemlerini oluşturur. Sosyal çalışma yönetiminin
alt sistemlerinden biri de yönetici/ler ile meslek eleman/lar/ı arasındaki ilişkilerdir, sosyal
çalışmacı ve sosyal yardımcılar ile başvuranlar arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerden doğan tüm
etkileşimleri sağlayan maddi ve manevi her türlü araçlardır. O kurulu sistemi tamamlayan her
çeşit kullanım araçlarıdır. Sosyal çalışma yönetimini sağlayan planlamadır, örgütlemedir,
eşgüdümlemedir, denetlemedir. Bunların her biri de tek tek sistem olarak ele alınabilir. Ancak
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yönetim sisteminin düzenli işlemesini sağlayan maddi ve manevi işleticilerle/işlerkılıcılarla
çalışan alt sistemler sosyal çalışma yönetimine de aynı önemdedir.
Bu alt sistemler arasında gerçekleşen etkileşimler, gidiş gelişler ve geribildirimler
sistemin çalışmasını kolaylaştıracak ve etkinleştirecektir. Sosyal çalışma yönetiminde de alt ve
üst yöneticiler arasındaki görüş alışverişleri, geribildirimler, o geribildirimleri alışlar,
kullanışlar yönetimin etkililiğini ve gelişme sürecinin yaşandığını gösterir. Düzgün çalışmaya
ve yeniden düzenlemeye zemin hazırlar. Sağlıklıdır.
Yönetim kademesindeki sosyal çalışmacı yönettiği sistemin düzgün çalışması, başarılı
olması için önce gerekli maddi araçların eksiksiz olmasını, bunların çalıştırılmasıyla ortaya
çıkan planlama, örgütlenme, denetleme gibi alt sistemlerin çalışmasına büyük özen
göstermelidir.

13.7. Sosyal Çalışmada Mesleki Yönetim
Sosyal çalışma meslek adı olduğuna göre, sosyal çalışmada mesleki yönetim ne demek,
sosyal çalışma kendisi zaten meslek diye aklınıza gelebilir. Doğrudur, ancak bir de mesleğin
uygulaması var. Sosyal çalışmada mesleki uygulama ile mesleki yönetim bir bütünlüğün iki
parçası olarak iki ayrı konu ve çalışma boyutudur. Gerçekten, sosyal çalışma meslek adı
olduğuna göre mesleki uygulama ve mesleki yönetim demek de tekrarın tekrarı gibi olmaktadır,
ancak her iki kavramın işlevlerinin daha kolay ve çabuk anlaşılması için şimdilik böyle demek
gereği duyuyoruz.
Sosyal çalışma yönetimi, tek boyutlu; sadece içedönük bir yönetim değildir. Bunun
yanında mesleğin işlevlerinden biri olan kurum ve kuruluş yönetimleri de vardır. Bir sosyal
çalışmacı için mesleğin yönetiminin çok daha temel olduğunu vurgulamamız gerekmektedir.
Çünkü bu mesleğin yönetimi boyutu kurum/kuruluş yönetimi boyutuna yansıyacak ve o
yönetimin niteliğini de arttıracaktır. Çünkü mesleğin yönetimi olmadan sosyal çalışmacının
yapacağı kurumsal yönetim mesleğin farkını ve değerini yansıtamayacak, gösteremeyecektir.
Bu nedenle diyebiliriz ki, mesleki bir yönetim olan sosyal çalışma yönetimi birbirinden
farklı iki boyuta ve türe sahiptir. Bunlar;


İç yönetim (Mesleğin yönetimi) ile



Dış yönetimdir (Kurum/kuruluşun yönetimi).

Mesleki yönetim, mesleğin iç ve dış yönetimidir. İç yönetim, mesleğin yönetimi, dış
yönetim kurum ya da kuruluşun yönetimidir. Yani, dar anlamda kendi içinde mesleğin
yönetimi, geniş anlamda, bildiğimiz yönetim biliminin genel olarak getirdiği yönetim
anlayışıyla bütünleştiği zaman da mesleki bir bakışla bir kurumun ya da kuruluşun yönetimi
söz konusudur.
Kabul edilmelidir ki, sosyal çalışma öğrenimi görmeyen birinin sosyal çalışma yönetimi
yapması düşünülemez. Mesleğin sağlıklı yönetimi sadece yetkin ve içselleştirilmiş bir sosyal
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çalışma öğrenimi görmüş bir sosyal çalışmacı tarafından yapılabilir. Mesleğin yönetimi
başvuran ya da ilgilenilmesi gereken sorun sahibinin sorunuyla ilgilenme kararı verildiği anda
başlar, sosyal çalışmacının mesleki müdahalesinin sona erdiği zaman biter. Bunun planlamasını
sosyal çalışmacı kendi yapar. Başarısı ve etkililiği sosyal çalışmacının yetkinliğine bağlı bir
süreçtir.
Kurum/kuruluşun yönetimi de bir boyutuyla, yönetimde olan sosyal çalışmacının
mesleki yönetimidir, ancak mesleğin yönetimi değildir. Kuruluşun yönetiminde meslek bilgi,
değer ve becerisi büyük rol oynar, ancak bu durum kuruluşun yönetimini meslek yönetimi
yapmaz. Kuruluş yönetimi de sosyal çalışmacının disipline dayalı mesleki bilgi ve becerisi ile
ve yetkinlikle yapılması gerekir ki sosyal hizmet yönetiminden farkı ortaya çıksın. Herkesin
yapabileceği düzeyde yapılan bir kuruluş yönetimi sosyal çalışmanın farkını ortaya çıkartamaz.
Sosyal çalışmacının meslek ve genel yönetim bütünlüğü içinde geliştirdiği mesleki
yönetim yaklaşımı o kurum ya da kuruluşta sosyal çalışmanın diğer işleyişlerle birlikte ve uyum
içinde sağlıklı işlemesini hedefler ve sağlar. Böyle bir yönetim yönetimin sorunsuz olmasını ve
başvuranların ya da sorun sahiplerinin sorunlarının çözülmesini hedefler ve sağlar.
Sosyal sorunların yönetimi sorun sahibine aittir. Sorun yönetimi diye adlandırılan, yani,
bireysel ya da soyut yönetim dediğimiz budur. Sorunlarını yönetebilen sorun sahibi sorunlarının
üstesinden gelebilir. Sosyal çalışmacı sorun sahibi başvuranına, sorunlarını çözmekten ya da
nasıl çözülmesi gerektiğini söylemekten çok sorunlarını yönetme becerisi kazandıran insandır.
Çünkü sorununu çözmesi için bu sorunları yaşayanın mesleki yönetimi sosyal çalışmacıya
aittir. Sosyal çalışmacının o olguyla ilgili mesleki yönetimi başvuranı hedef odur ki sosyal
sağlığına kavuşturacak; eğer sosyal çalışmacı yanlış bir kurgu ile klasik, alışılmış çözümleri
getirerek başvuranın sorununu çözeceğini düşünürse ve bu geçerli olmazsa kötü bir mesleki
yönetim sergilemiş olacaktır.
Birey, grup, aile ya da topluluğun sorunu ya da sorunlarının çözülmesi için sosyal
çalışmacının disipline (bilim dalına, kuramsal temellere) dayalı müdahalesi, uygun müdahale
planının yapılması, uygun sorun çözme stratejisinin belirlenmesi, planın uygun çerçevede ve
hatasız yaşama aktarılması, bunun için uygun müdahale programının yapılarak beceriyle
uygulamaya aktarılması gerekir. Bu, sosyal çalışmacının mesleki yönetimidir.
Bu mesleki yönetimin güçlüğü oradadır ki, her sosyal hizmet alanına özgü ayrı bir
planlama ve programlama, her bireye, aileye, gruba ve topluluğa özgü bir mesleki strateji,
mesleki yaklaşım, aynı sorunu da yaşıyor olsalar, her birine, benzer de olsa farklı yöntemler ve
mutlaka farklı tekniklerin kullanılmak zorundadır. Bu zorunluluk da sosyal çalışma yönetimini
ilginç, benzersiz ve heyecanlı kılar.
Mesleğin yönetimi, sosyal çalışmacının meslek çerçevesinde çalışmaya karar vereceği
ya da verdiği olgu ile ilgili olarak meslek aracını (enstrümanını), yani bir kullanım aracı olarak
mesleğini nasıl kullanacağı ile ilgili alacağı kararlara yönelik yönetimdir. Bir,
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Olgu (birey) ya da



Başvuran (birey) ile,



Bir aileyle,



Bir grupla ya da



Toplulukla

çalışma yapan sosyal çalışmacı önceden birçok düşünsel ve kayıtsal hazırlığını
tamamlamalıdır.
Sosyal çalışmacı kimle, kimlerle çalışacaktır? Hedef kitlesi sadece başvuran mıdır,
sorun sahibi midir yoksa onların çevresine görüşülmesi gerekenler var mıdır? Kimler vardır?
Bu hedef kitlesi ile nasıl bir mesleki ilişki kurulacaktır?
Nasıl bir sorun odağı için (birey ya da grup ya da topluluk) çözüm üretilecektir? Sosyal
çalışmacı mesleki hedefine varmak için mesleğini bir araç olarak nasıl kullanacaktır?
Nasıl bir çözüm modeli geliştirecektir? Çalışması sırasında hangi araçları, yöntemleri
ve teknikleri kullanacaktır?
Başvuranını ya da sorun sahibini daha iyi nasıl tanıyacaktır? Bunun için ne yapmalıdır?
Bunun için başka kimlerle görüşmeler yapmalıdır? Sorun sahibiyle ayrıntılı bir mülakata gerek
var mıdır?
Yapılacak mesleki çalışmanın planlaması yapılmış mıdır? Programlanmış mıdır? Plan
ve program yazılı mıdır? (Yazılı olmayan plan ve program düşünülemez.)
Bunlar ve bunlar gibi daha pek çok ayrıntı gibi görünen sorunun yanıtlarının
netleşmesiyle sosyal çalışma başlar.
Demek ki, bir olgu ya da başvuran ile, bir grupla ya da toplulukla çalışma yapan sosyal
çalışmacı/lar ve çalışma takımında bulunan diğer çalışanlar hedef kitleye uygun görülen
çözümün hangi ekip üyesi tarafından, hangi gün ve saatte, nerede, hangi süreler içinde, hangi
saatler arasında uygulanacağı; bu çözümde diğer takım üyelerinin rollerinin ne olacağı,
raporların kime ve ne zaman teslim edileceği, bir sonraki aşamada hangi sosyal çalışmacının
devreye gireceği (ya da kimsenin devreye girmeyeceği) konularında yapılacak olan ve yapılan
planlı ve programlı yönetimi tasarlamalı ve planlamalıdırlar. Bu noktada yapılan bu yazılı
çalışmalar somut bir yönetim çeşididir. Bu aşamayı da de sosyal çalışmacı takım arkadaşlarıyla
birlikte ya da yönetim iradesini kullanarak düzenler ve yapar ya da yaptırır.
Mesleğin yönetimi işte bütün bunların yönetimidir.
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Tüm bunlar birey, aile, grup ya da toplulukla ilgili olarak, bağımsız ve özel koşullara
uygun biçimde kararlaştırılmadıkça yapılan çalışma, belki en fazla bir sosyal hizmet olur, ancak
sosyal çalışma olmaz. Çünkü mesleki çerçevede sistemsiz, disiplinsiz, kuramsız, kuralsız ve
kitapsız bir çalışmadır. Mesleğin yansıtılmadığı çalışma sosyal çalışma olmaz. Mesleğin
disiplin, ilke, kural ve değerleriyle yansıtılmadığı, mesleki bir plan ve program içine
yürütülmeyen bir çalışma sosyal çalışma olmaz.
Çünkü sosyal hizmeti yapmak isteyen herkes yapar ve kimseden sosyal çalışma lisans
düzeyindeki öğretimi almamış kimseden sosyal çalışma bilim dalına uygun mesleki bir
uygulama bekleme hakkına kimse sahip değildir. İşte bu yüzden bu çerçevede yapılan çalışma
sosyal bir boyutu ve niteliği varsa bir sosyal hizmet olabilir, ancak sosyal çalışma olmaz
denilmektedir.
Sosyal hizmet ile sosyal çalışma arasındaki bu büyük ve temel farkı iyi anlamak, sosyal
çalışma mesleğinin işlevini, rolünü ve değerini anlamak demektir.
Gerçekten de, görüldüğü gibi, sosyal çalışmanın, mesleğin yönetimi mesleğin, düşünsel
boyutta, (a) planlama, (b) programlama ve (c) uygulama kararları ile ilgili yönetimidir. Bu soyut
bir yönetimdir. Buna sosyal çalışmacı ya tek başına, ya mesleki uygulama takımı olarak karar
verecektir.
Hizmetin yönetimi (somut) ile mesleğin yönetimi (soyut) birbirinden çok farklı iki uğraş
olsalar da bir bütünlüğün parçalarıdırlar; birbirlerinden kolay kolay ayrılamazlar.
Mesleğin yönetimi sosyal çalışmacının mesleki anlamda, mesleki çemberi içinde, yani,
meslek kuram ve uygulama bilgileri, kuralları ve ilkeleri içinde, kendisinin kendisi tarafından
yönetilmesidir. Bu çalışmayı meslek arkadaşlarıyla da görüşmeler yaparak daha
sağlamlaştırabilir.

13.8. İnsan Davranışı ve Sosyal Çalışma Yönetimi
Sosyal çalışma mesleği sosyal çalışma disiplininin bilimsel çalışmalarına dayalı olarak
insana vereceği sosyal hizmetler çerçevesinde, vereceği sosyal tedavi, sosyal rehabilitasyon,
sosyal bakım, sosyal destek, sosyal yardım gibi mesleği ilgilendiren konularda tüm davranış
bilimlerinden çeşitli çıkarımlar yapar. Vereceği mesleki hizmetleri kullanacağı yöntemlerin de
desteğiyle bu çıkarımlara göre, yürütür. Bu hizmetlerin başarılı yürütümüne bu noktada en
büyük desteği insan davranışları konusunda sahip olduğu ve kullanacağı bilgileri sağlar.
Sosyal çalışma, genel anlamda, insana yardım konusunda yararlandığı insan
davranışları konusunda davranış bilimlerinden aldığı destekten de yönetim sürecinde içinde
yararlanır. İnsan davranışları, bir sosyal sorunun çözümü konusunda ipuçları verdiği sosyal
çalışmacıya yönetim sürecinde de sürekli ipuçları verir. Bundan yararlanmak ve başarılı bir
yönetim süreci oluşturmak sosyal çalışmacının, bilgi ve beceri düzeyine, deneyimine ve
sanatsal yeteneğine kalmıştır.
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Bir de örgütsel davranış konusu vardır. Örgütsel davranış, örgütlü ortamlarda,
örgütlerde ve örgütlerle iletişime geçenlerde farklılaşan davranış çeşitleri ile ilgilenen, hem
davranış bilimlerinin hem yönetim biliminin alt dalıdır. Örgütlerde davranışlar bireysel
davranışlara göre çok farklılıklar gösterebilir. Sosyal çalışma yönetiminde sorumluluk taşıyan
sosyal çalışmacı, yerine göre, belki de bireysel davranışlardan daha fazla örgütsel davranışları
değerlendirerek yönetim işlevini sürdürecektir.
Çünkü sosyal çalışma, insan davranışını kendi bilim dalı çerçevesinde görür,
değerlendirir ve mesleki uygulamasına aktarır. Sosyal çalışmacının, mesleki disiplini, yani,
sosyal çalışma bilim dalı sayesinde insan davranışlarını bilmesi, tanıması, gözlemlemesi ve
yorumlaması onun yürüteceği sosyal çalışma yönetiminin niteliğinin yükselmesine de büyük
katkı sağlayacaktır.
Örneğin, bürokratik ortamda çalışanlar arasındaki formal ilişkiler bir sivil örgütlenmede
beklenmemesi gerekir; çünkü zaten örgütlenme farklılığından ötürü bu olamayacaktır. Çünkü
hiyerarşik yapı yukarıda sayılan her bir örgütlenme yapısında birbirinden farklı olacaktır.
Örneğin, bürokraside yazı trafiğiyle yapılan birçok iş, özel ya da sivil yönetimlerde aynı
katılıkla istenmeyecektir. Öte yandan, özel ya da sivil toplum kuruluşlarındaki işleyiş de kamu
kurum ve kuruluşlarında işlemeyecektir.
Farklı sosyal sektörlerde yer alan yönetim ortamında, çalışanlar düzeyinde davranış
kalıpları arasında da farklılıklar olacaktır. Bir başka örnek: eğitim yönetimindeki davranış
kalıpları sağlık yönetiminde, sağlık yönetiminde belirli olan davranış kalıpları adalet
yönetiminde farklılıklar taşıyacaktır. Sivil bürokrasi ile askeri bürokrasi yönetimi, sivil toplum
yönetimi ile askeri yönetim de birbirine taban tabana zıtlıklar gösterecektir. Bunun gibi, sosyal
çalışma yönetimindeki örgütsel davranış kalıpları da kendine özgülükler taşır. Örneğin, bir
başka yönetim düzleminde herkese siz ve bey diye hitap ediş biçimi sosyal çalışmada
başvuranın kültürel konumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Herkese siz ve bey diye hitap
ederseniz birçok başvuranınızla istendik ilişkiyi kuramayabilirsiniz. Sosyal çalışmada ve
elbette yönetiminde katı bürokratçılık ya da askeri yönetim katılığında sosyal çalışmaları
yürütmeniz güç olacaktır. Eğer insana hizmet veriliyorsa görev boyutunda da olsa insan
ilişkilerinde, saygılı, ama yumuşak, insanca ilişkiler, karşınızdaki kişinin kültürüne uygun
iletişim biçimi etkili olacaktır.

13.9. Sosyal Çalışma Disiplininin Yönetimi
Disiplin, tekrar anımsatalım, bilim dalı demektir. Toplu olarak, belirli bir bilim dalının
bilgi, kuram, etik ve ilkelerini ifade eder. Bir disiplinin yönetimi de bir kadro oluşturup bir bilim
dalını yönetmek söz konusu olamayacağına göre bireye bağlı, soyut bir yönetimdir. Bireyin,
ilgilendiği bilim dalında akademik çalışma yaparken bu çalışmayı, topladığı, toplayacağı
bilgileri, ne zaman, hangi kaynaklardan, hangi sıra içinde, hangi yöntemlerle vb. toplayacağını,
nerede, nasıl kullanacağını vb. bilerek ve planlayarak yapabilmesidir. Konusu üzerine bilinçli
bir çalışma yürütmesidir. Bu çalışma kendisini ilgilendirir, kendisini bağlar ve kendisini daha
kısa sürede, daha yetkin geliştirmeye yöneliktir.
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Sosyal çalışma bilim dalı kahırlı bir çalışma isteyen, güçlükleri olan bir bilim dalıdır.
Çünkü birçok meslekler gibi tek disiplinli değildir. Birçok bilim dalından yararlanarak
kendisini oluşturmaya çalışır. Bilindiği gibi, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, ekonomi, hukuk,
sosyal güvenlik, yöntembilim, araştırma, istatistik gibi birçok bilim dalından yararlanır. Sosyal
çalışma bilim dalının tüm dünyada kolayına gelişememesinin önemli nedenlerinden biri bu
çeşitliliktir. Bu farklı bilim dallarından bir disipliner sistem oluşturmak kolay olmamaktadır.
Tüm bu güçlüklere karşın sosyal çalışmacının sosyal çalışma bilim dalını
yararlanabildiği oranda yönetmesi, ondan düzenli, planlı ve etkin yararlanmasını sağlar. Bu da
zihinsel ve yazılı bir plan içinde çalışması demektir. Böyle planlı bir yönetim sosyal hizmet
disiplininin gelişimini hızlandıracaktır.
Bu açıklamayla da görmekteyiz ki sosyal çalışmacılar için sosyal hizmet alanında üç
türlü yönetim söz konusudur. Sosyal hizmet yönetimi, sosyal çalışma yönetimi ile sosyal
çalışma bilim dalının yönetimi. Sosyal hizmet yönetimi somut, sosyal çalışma bilim dalının
yönetimi (soyut) sosyal çalışma yönetimi yaratıcı bir yönetimdir.

13.10. Sosyal Hizmet Yönetimi ile Sosyal Çalışma Yönetimi Arasındaki
Farklar
Sosyal hizmet yönetimi ile sosyal çalışma yönetimi arasında temel düzeyde farklar
bulunmaktadır. Bunların ilk akla gelenleri şunlardır:
Sosyal hizmet yönetimi daha çok yönetim bilimini ilgilendirir. Sosyal çalışma yönetimi
yönetim biliminden destek almasının yanısıra daha çok sosyal çalışma bilim dalından
beslenecektir. Ancak sosyal çalışma yönetimi kendi çalışma alanıyla ilgili bir yönetim olduğu
için sosyal hizmet yönetimiyle de sürekli olarak ilgilenmek durumundadır.
Sosyal hizmet yönetimi önce uygulama içinde kendisini oluşturur, bu arada yönetim
biliminin kurallarıyla daha işler duruma getirilebilir, daha nitelikli duruma getirilebilir. Kendi
uygulama süreci içinde sosyal çalışma yönetim anlayışı ve uygulamasından beslenir, destek alır
ve daha nitelikli duruma gelebilir.
Sosyal çalışma yönetimi;
a)

Yönetim biliminden aldığı kuramsal verilerle ve

b)

Sosyal çalışma uygulamalarıyla

ortaya çıkar, gelişir, varsıllaşır. Ayaklarını sağlamca bastığı yer yönetim bilimi, bir gözü
kendi (sosyal çalışma) yönetiminin sorunları, kuralları ve uygulamalarındayken diğer gözü
dışardaki çeşitli sosyal hizmet uygulamalarındadır. Sosyal hizmete uygulamalarından veri
toplarken onun daha düzeyli ve nitelikli duruma gelmesine büyük katkı verir; verebilir.
Çünkü sosyal hizmet yönetimi – kamu sosyal hizmetlerinin yönetimi dışında - daha çok,
kendiliğindendir. Bireylerin, işletme müdürlerinin, kurum ve kuruluş yetkililerinin kişisel ve
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öznel görüş ve müdahaleleri karşısında çok zayıftır; onlardan çok çabuk etkilenir. Çünkü sosyal
hizmet yönetimine herkes müdahale etme hakkını kendisinde görür. Çünkü sosyal hizmet
verme herkesin hakkı olduğu gibi herkesin kişisel ve örgütsel (dernek, vakıf) hedef ve
beklentilerine göre değişkenlik gösterir.
Oysa sosyal çalışma yönetimi disiplinerdir. Kendi bilim dalının temel özelliklerinden
ve bilgilerinden yola çıkar, sürekli oradan beslenir ve ancak sosyal çalışma yönetiminin
oluşmasında gene bir başka bilim dalı olan yönetim biliminden de yararlanır. Çünkü
bilinmelidir ki sosyal çalışma bilim dalı hemen hemen tüm sosyal bilim dallarından (sosyoloji,
psikoloji, antropoloji, ekonomi, tıp, yöntembilim vb. gibi) yararlanır, onlardan veri sağlar;
destek alır. Bunlar gibi yönetim biliminden de yararlanır; bilimsel destek alır.
Bu yüzden disiplinerdir. Bu yüzden kendiliğinden değildir; belirli kuramlar, kurallar ve
ilkeler çerçevesinde oluşur. Sosyal çalışma yönetimi sosyal çalışma meslek elemanları olan
sosyal çalışmacılar dışında başka hiçbir bilim dalının ya da mesleğin üzerinde çalışacağı,
konuşacağı, görüş ileri süreceği (eleştirel katkılar dışında) bir disiplin ve yönetim değildir.
Sadece sosyal çalışmacıları ilgilendirir. Aynı tıp yönetiminin hekimleri, eğitim öğretim
yönetiminin öğretmenleri ilgilendirdiği gibi sosyal çalışma yönetimi de sadece sosyal
çalışmacıları ilgilendirir. Çünkü her kendi disiplinlerden yetişen meslek elemanları o disipline
dayalı olarak lisans düzeyinde öğretim görmüşlerdir. Başarısı ya da başarısızlığı sosyal
çalışmacıların, sosyal çalışma mesleğinin ve sosyal çalışma bilim dalındaki yeterliliklerin ya da
yetersizliklerindir. Çünkü sosyal çalışma mesleğini sosyal çalışma lisansını tamamlamışlar
dışında kimse yapamaz. Nasıl ki bir sosyal çalışmacı diğer sosyal mesleklerin alanında
kendisini göremez, diğer meslek elemanları da kendilerini sosyal çalışma yapar durumda
göremezler; sosyal çalışma yapamazlar. Olmaz. Ancak, sosyal hizmet de yapabilirler, sosyal
hizmet yönetimi de yapabilirler. Sadece diğer tüm meslekler değil, herkes, istediği takdirde
sosyal hizmet yapabilir. Yaptığı sosyal hizmeti yönetebilir. Sosyal hizmet yönetiminde de
doğru ya da yanlış uygulamalara imza atarak söz sahibi olabilirler.
Sosyal hizmet yönetimi ile sosyal çalışma yönetimi aynı değildir. Sosyal hizmet
yönetimi;


Sosyal hizmet veren ve yönetim noktasında bulunan herkesin,



İster kurumsal (kuruluş düzeyinde), ister gönüllü,



İster sürekli, ister geçici,



Verilen sosyal hizmet örgütlenmesini ve sosyal hizmetleri yönetmesi

demek iken, sosyal çalışma yönetimi;


Meslek elemanı (sosyal çalışmacı) tarafından,



Sosyal çalışma disiplini çerçevesinde,
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Mesleğin ve



Meslekî hizmetlerin



Bir bütünlük içinde

yönetimidir.
(Bu, yukarıda tireli satırlarla alt alta yazılan tek cümleler tiresiz, yan yana da yazılabilir.
Hatta siz bir de öyle yazarak okumayı deneyiniz. Böyle alt alta yazmak, cümle içindeki farklı
ögelerin ayrı ayrı görülmesi ve anlaşılmasının kolaylaşmasını sağlamak, yani, öğrenmeyi
kolaylaştırmak için yapılmıştır.)
Sosyal çalışma yönetimi sosyal hizmet yönetimi ile karşılaştırıldığında çeşitli temel
farklılıklar gösterir.

Sosyal çalışma yönetimi yönetim kavramının taşıdığı genel anlam içinde ona
kıyasla çok daha dar bir yönetim modelidir. Bununla şu anlaşılmalıdır. Geniş bir alanda verilen
tüm – sosyal - hizmetler kapsamında değil, sosyal çalışma uygulamasının yapıldığı bir yönetim
biriminde yürütülen yönetimdir.

Bunun yanı sıra sosyal çalışma yönetimi, bir başka konumda, geniş bir boyuta
sahip bir yönetim olarak da görülebilir. Yani, ülkedeki sosyal çalışma eliyle yönetim yapıldığı,
sosyal çalışma uygulamalarının yapıldığı her kurumsal ortamdaki yönetimlerin tamamı
düşünülürse alan olarak sosyal çalışma yönetimini algılama ülke çapında çok genişleyecektir.
Görüldüğü gibi, olaya hangi boyuttan baktığınıza bağlı olarak değişebilir, çünkü büyüklük ve
küçüklük göreceli kavramlardır.

Sosyal çalışma yönetimi sosyal hizmet yönetimine kıyasla çok daha kendine
özgü tek bir disiplini olan yönetimdir. Çünkü sosyal hizmet yönetimi sadece yönetim bilimi
kurallarına ve onları etkileyen dış çevresel koşullara bağlı iken sosyal çalışma yönetimi
bunların yanı sıra bir de mesleki disipline, kurallara ve mesleki etik ilkelere bağlı yürütülen bir
yönetimdir.

Bu nedenle, sosyal çalışma yönetimi, meslekidir, mesleki ilkeler ya da değerler
sosyal çalışma yönetiminde daha bir öne geçebilir. Sosyal hizmet yönetimi bir meslek işi
değildir. Mesleklerden bağımsız sosyal hizmet alanında çalışan herkes bunu yapabilecektir. Bir
başka deyişle, çünkü sosyal çalışma lisans temeli olan bir meslektir, sosyal hizmet meslek değil
bir etkinlikler bütünüdür.

Sosyal çalışma yönetimi kendisini sosyal çalışmacının yönetiminde olan bir
sosyal hizmet kurumunda/kuruluşunda kendisini gösterir. Böylece yönetimindeki nitelik
farkıyla farkını ortaya çıkarır; çıkarmalıdır.

Sosyal çalışma yönetimi mutlaka bir örgütsel yapı altında yapılır. Örneğin, sokak
çocuklarıyla sokak çalışması da yapılsa, verilen hizmetin sorumlusu bir kurum ya da kuruluş
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olacaktır; olmalıdır. Yapan bir sosyal çalışmacı da olsa hiçbir kuruma, kuruluşa, örgüte bağlı
olmadan yapılacak bir sosyal iş sosyal çalışma uygulaması olmayacaktır. Olsa olsa sosyal
çalışma düzeyinde, niteliğinde bir sosyal hizmet uygulaması olabilir. Çünkü sosyal çalışma
örgütsele ve kurumsal bir mesleki çalışmadır. Aynı bir hekimin hiçbir hastaneye bağlı olmadan,
muayenehanesi olmadan rastladıkça ya da sokak başında durup hasta muayene etmesi nasıl bir
tıp hizmeti olarak anılamazsa kurumsuz ve örgütsüz bir sosyal çalışmadan da söz edilemez.

Kendine özgü bir sosyal çalışma bürokrasisi de vardır. Sosyal çalışma
uygulamalarında yapılan tüm işler kayıt altına alınır; alınmalıdır. Bireyle görüşmeler, sınırlı
mülakatlar, grup toplantıları, grup görüşmeleri, toplulukla çalışma yapıldığında planlanan
projeler, yapılan planlar, programlar kayda geçirilir, öyle çalışılır. Geriye dönüp arandığı
zaman, bu olguyla, başvuranla, kim, hangi tarihte, hangi saatte, ne tür bir görüşme yapmış,
görüşmenin sonucu nasılmış, rapora ulaşılır ve geçmiş uygulama gözden geçirilir. Sosyal
çalışma mesleğinin kendine özgü raporları vardır. Rapora bakılarak birgün aynı kişiye ya da
benzer bir olguya nasıl yaklaşılması gerektiği, hangi aşamadan başlanılması gerektiğine
kolayca karar verilebilir. Böyle bir gözden geçirme de daha sonra yapılacak olan uygulamaların
niteliğini arttırıcı bir eylem olacaktır.
Kısacası sosyal hizmet yönetimi genel, kuralları daha gevşek, sınırları daha yaygın bir
yönetim biçimi iken sosyal çalışma yönetimi sosyal çalışma mesleğine özgü, çerçevesi belirli,
kuralları ve mesleki etik çerçevesi olan bir yönetimdir. Sosyal çalışma yönetimi sadece sosyal
çalışmacılar tarafından yürütülür.
Konuya kavramsal açıdan yaklaşırsak, sosyal hizmet yönetimi kavramının İngilizce
karşılığı olarak daha çok administrative (verwaltung, f (Alm.)) kavramı kullanılırken, sosyal
çalışma yönetimi karşılığı olarak management (leitung, f (Alm.)) kavramı kullanılır. Çünkü
administrative daha genel, daha kamusal, her farklı disiplin ve meslek elemanının rol alabildiği,
daha üst düzeyde bir yönetim işini ifade ederken, management, daha dar kapsamlı, daha mesleki
ve yapılan iş çerçevesinde, daha pratik bir yönetim işini ifade etmektedir. Eğer sınırlı süreli bir
hedefe yönelik bir uygulama ise kuşkusuz sosyal hizmetin de management düzeyinde yönetimi
ifade edilebilir. Ancak, temelde, geniş kapsamlı, yaygın ve süresi uzun bir yönetim
administrative’dir. Örneğin sosyal hizmetlerle ilgili bir bakanlığın yönetimi administrative’dir.
Bir sosyal çalışmacının kuruluşta bireylerle ya da gruplarla yaptığı mesleki çalışmaların
yürütümü management’tir. “Social service administrative” ile “social work management”
algıları ve anlayışları, yani “sosyal hizmet yönetimi” ile “sosyal çalışma yönetimi” algı ve
anlayışları birbirlerinden farklı olacaktır.
Türkiye’de yönetim ya da idare kavramlarının, görünür olduğundan genel, kapsamlı
yönetimin daha kolay algılanmasından ötürü, somut ve genel algılanması management
anlamındaki yönetimin algılanmasını güçleştirmektedir. Belki de bu yüzden, örneğin, bir
sanatçının, bir futbol takımının işlerini yapan teknik “yöneticiye” bu kavram tam
oturtulamadığından, sözcüğün İngilizcesi Türkçeleştirilerek kullanılmakta ve menajer demek
tercih edilmektedir.
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13.11. Farklı Sosyal Sektörlerde Sosyal Çalışma Yönetimleri
Sosyal çalışmanın uygulama ve yönetim yaptığı ortamları üç genel ve farklı boyutta
sınıflandırıp ele alabiliriz:
1.

Sosyal hizmet alanlarına göre,

2.

Örgütsel yapılanmalara göre,

3.

Sosyal sektörlere göre.

Alanlarına göre sınıflandırma sosyal çalışmanın görev yaptığı sosyal hizmet alanlarına
göre sınıflandırmadır. Örgütsel yapılarına göre sınıflandırma, toplumsal boyutta biçimlenen
farklı örgütsel modellere göre sınıflandırmadır. Sosyal sektörlere göre sınıflandırma ise, sosyal
alanda görülen ve içlerinde sosyal çalışmanın etkin olduğu büyük sektörlerin çeşitlerine göre
sınıflandırmadır. Sosyal çalışma ve sosyal hizmet yönetimleri bu üç farklı ayrımlamaya göre
de farklılıklar gösterecektir. Bunları ayrı ayrı açıklamaya çalışalım.

13.11.1. Sosyal Hizmet Alanlarına Göre Sosyal Çalışma ve Sosyal
Hizmet Yönetimleri
Sosyal çalışma yönetimi sosyal çalışma mesleğinin ilgi alanında olan farklı sosyal
hizmet alanlarına göre farklı özellikler taşıyacaktır. Bir sosyal çalışmacı ve aynı alanda çalışan
sosyal yardımcı çalıştığı sosyal hizmet alanına göre, ona uygun yönetim biçimleri içinde
çalışacak, hatta eksiklik varsa uygun ve işlerliği olan yönetim biçimlerini geliştirecektir.
Sosyal hizmet alanları sayı olarak çoktur. En gündemde olanları sıralayacak olursak,
gençlerle sosyal çalışma, emeklilerle sosyal çalışma, yaşlılarla sosyal çalışma, kadınlarla sosyal
çalışma, engellilerle sosyal çalışma, hastalarla sosyal çalışma, tutuklu ve hükümlülerle sosyal
çalışma, sığınmacılar ve göçmenlerle sosyal çalışma, AIDS’lilerle sosyal çalışma, yoksullarla
sosyal çalışma, işsizlerle sosyal çalışma, çalışanlarla sosyal çalışma, ilkokul ya da lise
öğrencileriyle sosyal çalışma, üniversite öğrencileriyle sosyal çalışma, alkoliklerle sosyal
çalışma alanlarını örnek verebiliriz.
Bir başka bakışla, sosyal hizmet ve sosyal çalışma alanlarını, sağlık alanında sosyal
hizmet ve sosyal çalışma, eğitim alanında sosyal hizmet ve sosyal çalışma, suçluluk alanında
sosyal hizmet ve sosyal çalışma, yoksulluk alanında sosyal hizmet ve sosyal çalışma, endüstri
(endüstriyel ve bürokratik) alanında sosyal hizmet ve sosyal çalışma olarak da
çeşitlendirebiliriz. Bu, çalışmanızda varmak istediğiniz amacınıza göre değişiklik gösterebilir.
Bunların her biri kendine özgü bir yönetim anlayışı isteyecektir.
Sosyal çalışmanın bu alanlarından birinde o ilgi gruplarıyla ilişkili yapılan meslek
uygulamaları o branşla ilgili bir yönetim sistemi içindedir. Yönetici, (a) o branşın yönetim
kurallarına ve işyeri koşullarına uygun bir çalışma çıkaracaktır. (b). Bu mesleki alanlardan
birinde görev yapan bir sosyal çalışmacı ve aynı alanda çalışan bir sosyal yardımcı (ya da sosyal
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tekniker) o alanın yönetim sistemi içinde yer almaktadır ve o yönetimin mevzuat, kural, değer
ve koşullarına uyarak çalışacaktır.
O branşla ilgili yapılan yönetim çalışmaları sosyal çalışma yönetimi anlayışını geliştirir
ve uygulamasını ona göre biçimlendirir. Sosyal çalışma kendi mesleki yönetim anlayışını ve
modelini ve sistemini bu mesleki eylemleri, uygulamaları içinde oluşturur. Uygulama kuramı
besler, kuram uygulamayı destekler. İletişim ve etkileşim karşılıklıdır.

13.11.2. Örgütsel Yapılanmalara Göre Sosyal Çalışma ve Sosyal
Hizmet Yönetimleri
Bir toplumdaki örgütsel yapılanmaları, Türkiye örneğinde ele alacak olursak, dört farklı
örgütsel yapılanmayla karşılaşırız: Kamu kurumları, yerel yönetimler, özel girişim kuruluşları
ile sivil toplum örgütlenmeleri. Bunların her birinde hizmet gören sosyal hizmet yönetimleri
örgütlenme, işbölümü, kadrolaşma ve uzmanlaşma ve işleyiş bakımlarından farklılıklar
gösterirler. Bu farklılıkları ilgili bölümlere zaman zaman verdiğimiz için burada ayrıca kaleme
almayacağız. Yönetimin temel kurallarının değişmemesine karşın her bir farklı yönetim ve
yönetilen yapısında geçerli olacak yazılı kurallar ve düzenlemelerde farklılıklar olması
doğaldır.
Ancak, bilinmelidir ki, sadece yönetimleri arasında fark ortaya çıkmaz, bu her dört
örgütsele yapıda verilen sosyal çalışmada da uygulama farklılıkları olacaktır.

13.11.3. Sosyal Sektörlere Göre Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmet
Yönetimleri
Sektör kesim demektir ve ancak Türkiye’de özellikle ekonomi alanında sektör sözcüğü
yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı işi yapan topluluklara sektör denmektedir. Sosyal alanda
da aynı işi yapan ve büyük bir alanı ve gücü olan sektörler vardır. Ekonomik boyutları da olan
bu sektörleri, sağlık sektörü, eğitim sektörü, adalet sektörü ile çalışma ve sosyal güvenlik
sektörü olarak dörde ayırabiliriz. Sosyal çalışma bu dört önemli sosyal sektörde önemli hizmet
alanını ve bu alanlarda önemli bir yer kapsar. Sağlık sektöründe hastanelerde, diğer sağlık
kurum ve kuruluşlarında sosyal çalışma sosyal sağlık boyutunda önemli bir yere sahiptir.
Eğitim sektöründe okul sosyal çalışması başlığı altında ve ayrıca kreşlerde sosyal eğitim
boyutuyla vazgeçilmez bir yere sahiptir. Adalet sektöründe sosyal çalışma aile
mahkemelerinde, çocuk mahkemelerinde ve temel olarak sosyal boyutlu davaları olan tüm
mahkemelerde olduğu gibi cezaevleri ve tutukevlerinde de önemli bir görev alanına ve işleve
sahiptir. Çalışma ve sosyal güvenlik sektöründe ise çalışanların işyeri ve aileye yansıyan
sorunlarından, aile sorunlarının işyerlerine yansımasına; işsiz kalanların ve ailelerinin sosyal
sorunlarından her iki grubun sosyal güvenliklerinin sağlanması ve düzenlenmesine kadar
önemli bir görev alanı içindedir.
Sektörel açıdan da baktığımızda sağlık, eğitim, adalet ve çalışma sektörlerinde kendi iç
örgütlenmesi, yapılanmasıyla kendine özgü yönetimi anlayışını ve birimlerini oluşturur. Her ne
kadar sektörel yönetim modelleri genel yönetim bilimi için ciddi inceleme konusu ise de, sosyal
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çalışma disiplinine dayalı sosyal çalışma ve sosyal hizmet yönetimleri bakımından da faklı bir
anlam taşımaktadır. Sosyal çalışmacılar ya da sosyal yardımcı meslekler, çalışacakları
sektörlerle, farklı yönetimi modelleri ve anlayışlarıyla karşılaşacaklardır. Bu nedenle, bu sosyal
sektörlerin yönetim biçimlerini ve modellerini bilmek, öğrenmek zorundadırlar. Sosyal hizmet
alanlarında başarılı çalışmalara imza atmak istiyorlarsa önce bu düzeydeki yönetimler hakkında
bilgileri olması gerekmektedir.
Örnek olarak, sağlık yönetimi, Sağlık Bakanlığı yönetimi, kamu ve özel hastaneler
yönetimi, diğer sağlık kuruluşları yönetimi olarak da yönetim ve menajman (teknik yönetim)
boyutlarında farklı yönetim alt alanları ve boyutları sunar. Eğitim yönetimi, Milli Eğitim
Bakanlığı Yönetimi, örgün eğitim kuruluşları yönetimi (İlkokul, ortaokul, lise), kamu ve özel
öğretim kurumları yönetimi (Üniversite, yüksekokul, meslek yüksekokulu, bölüm), ticari
dershaneler yönetimi gibi alt alanlarda kendilerine özgü yönetim modelleri yaratır.
Adalet yönetimi, Adalet Bakanlığı yönetimi, mahkemelerde, eğitim evlerinde,
tutukevleri ve cezaevlerinde sosyal çalışma yönetimi olarak kendini her birine göre ayrı yarı
düzenler.
Çalışma ve sosyal güvenlik yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yönetimi,
Sosyal Güvenlik Kurumu ve alt birimleri yönetimi, özel sigorta kuruluşları yönetimi, sendikalar
yönetimi olarak kendisini yönetim boyutunda yapılandırır.
Bunların her biri kendisine özgü özellikler taşır. Bunların her biri kendi sektörel yönetim
yapısı içinde daha alt birimleri ve daha alt yönetim sistemlerini ifade eder. Gene de bu yönetim
yapıları her bir sektör altında tek bir çatı altında toplanmış hizmetler demek değildir. Adıgeçen
sektörlerin farklı yönetim birimleri içinde yer alan sosyal hizmet yönetimleri (Sosyal Hizmet
Daire Başkanlığı, Şube Müdürlüğü gibi birimler kastedilmektedir) ve kendi içinde sosyal
çalışma yönetimleri (Örneğin hastanelerde sosyal servis ya da insan hakları birimlerinde)
gerçekleştirilmektedir. Örneğin Sağlık Bakanlığında, Milli Eğitim ve Adalet bakanlıklarında
genel bir sosyal hizmet/ler bürosu [administration (İng.); verwaltung (Alm.)] bulunurken aynı
zamanda hastanelerde, okullarda, üniversitelerde, cezaevlerinde, mahkemelerde ayrı ayrı sosyal
hizmet birimleri (management (İng.); Leitung (Alm.)) ve çalışanları bulunmaktadır. Her farklı
basamakta sosyal hizmet yönetiminin özellikleri ve işlevleri farklı olacaktır. Her basamaktaki
sosyal çalışmacıların ve sosyal yardımcıların mesleki rolleri farklı olacaktır.
Gene burada söylenmesi gereken, bu yönetimlerin bu boyutta çeşitlerinin olduğunu
bilmek, bunların aralarında hedef kitle ve verilen hizmetlere bağlı olarak farklılıklar olacağını
ve olduğunu bilmek ve ancak öğrencinin bu çeşitler ve farkları öğrenmek dışında her bir
yönetimi ayrı ayrı öğrenmesi gibi bir zorunluluğun bulunmadığı gerçeğidir. Çünkü zaten
yönetim;
a)

Yöneten kişiye/kişilere bağlı olarak değişken ve

b)

Yönetme süreci içinde kazanılan becerilerle gelişen ve olgunlaşan bir süreçtir.
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Bu bakımdan, yönetim mutlaka kuramsal bilgileriyle öğrenilmelidir, ancak, bilinmelidir
ki yönetme süreç içinde yapa yapa, zaman içinde öğrenilen hassas bir olgudur. Sosyal hizmet
okuyanlar ilerde, mezun olup çalışma yaşamına atıldıklarında yönetim konusunda uygulama
içinde bilgilerini geliştirecek, beceri kazanacaklardır. Ve hangi alanda çalışıyorlarsa o alanda
deneyim ve beceri geliştireceklerdir. Temel olan, öğrencinin bu aşamada bu farklı yönetim
alanlarını ve bu farklı yönetim alanlarında gerekli olan temel yönetim bilgilerini kavrayarak
almış olmalarıdır.

13.12. Sosyal Hizmet ve Sosyal Çalışma Yönetimlerinde Denetim
Sosyal hizmet ve sosyal çalışma denetimlerine girmeden önce denetim nedir, kısaca
giriş bilgilerini alalım ve bilgi sahibi olalım.

13.12.1. Denetim Hakkında Genel Bilgiler
Denetim, tanım olarak, yönetim ve üretim (mal ya da hizmet üretimi) süreci içinde bir
işin kurallara, yöntemlere ve o işle ilgili ölçütlere uygun yapılıp yapılmadığının ilgili mevzuata
dayalı ve yansız olarak incelenmesidir. [Murakabe (Ar.), teftiş (Ar.), control (İng.)].
Denetimde denetim ile ayrılmaz bir bütünlük sağlayan iki öge daha vardır. Bunlar rapor
ve uygulamadır. Denetimin sonunda bir rapor hazırlamak koşuldur. Raporsuz denetim olmaz.
Sonuçları uygulamaya aktarılmayan denetim yapılmış olmaz. Denetimin sonuçlarının
uygulamaya aktarılmasıyla, o örgütlenmede yapılan işin daha iyi, daha düzenli, daha verimli,
daha üretici ve kârlı yapılması beklenir. Yukarıdaki tanımda görüleceği üzere denetim
yapılabilmesi için yapılan ve sürdürülen bir işin olması gerekmektedir. Çalışan ve işleyen bir
işletme, bir kuruluş, bir kurum olması gerekmektedir. Yönetimin geçen bölümlerde
okuduğunuz (Bkz. Bölüm 2.4) planlama, örgütleme, kadrolama, uygulama ve denetleme olarak
beş aşamalı bir çalışma ve yönetim sürecinin en sonuncusu olduğunu öğrenmiştiniz.
Denetlemeden sonra - gerekiyorsa - yeniden planlama, yeniden örgütleme(de değişiklik),
yeniden kadrolama(da değişiklik), bu yeni planlama, yeni örgütleme, yeni kadrolamaya uygun
olarak yapılacak yeni uygulama süreci ve tekrar denetim ile yönetim ve üretim süreci kesintisiz
sürecektir.
İyi, başarılı ve etkin bir denetimin belirli temel ilkeleri vardır.


Denetim bağımsız olmalıdır.



Denetçi vicdanı ile olay arasında yansız olabilmelidir.



Tek ölçütü hukuk olmalıdır.



Denetim yapılırken insan değerlerine saygı gösterilmelidir.



Meslek ve denetlenen kişi ile ilgili etik kurallara mutlaka uyulmalıdır.



Denetim geciktirilmemeli, zamanında yapılmalıdır.
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Denetim yazılı bir takvime bağlanarak yapılmalıdır.



Denetim çok uzun tutulmamalıdır.



Denetim sonuçları titizlikle raporlaştırılmalı ve dosyalanmalıdır.



Denetim sonuçları belgelerle desteklenmelidir. Savlar doğrulatılmalıdır.


Denetimde denetlenenler hukuk karşısında eşit olduklarından hiyerarşiye göre
denetleme anlayış değiştirmemelidir.

Denetim bürokratik kurallara uygun olarak yapılmalı, ancak bürokrasi
hiyerarşisine göre sonuç çıkarılmamalıdır.

olmalıdır.

Denetlemede yapılacak değerlendirmeler kişisel ve duygusal olmamalı, nesnel

Her örgütlenmede denetim vardır ve olmalıdır. Denetim bir işyerinin, işletmenin, kurum
ve kuruluşun düzenli, gelişmeye açık ve en az yanlışlık yapılarak işletilmesini sağlar. Güncel
kalmasını ve sağlıklı işlemesini sağlar. Özel işletmelerde kârı yükseltmek için denetim mutlaka
yapılmalıdır. Denetim aksamaları giderir, yeni aksamaların ortaya çıkmaması için daha baştan
önlemler alınmasını sağlayacağı için sorunların en aza indirilmesine de yardımcı olur.
Denetimi genel olarak kısaca tanıdıktan sonra sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarındaki
denetime bakmaya çalışalım. Çünkü sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında yapılacak denetim,
kuşkusuz diğer tüm kurumlarda, kuruluşlarda ve işletmelerde yapılan denetimle aynı amaçları
taşıyacaktır, ancak aynı yöntemlerle yapılmayabilir. Çünkü bir boyutta, hedefleri, hedef
kitleleri ve denetleme konuları farklıdır. Sosyal hizmet kuruluşlarındaki denetimi ikiye
ayırırsak şunu görürüz.
1.
Diğer tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde genel olarak görüldüğü gibi sosyal
hizmet kurum ve kuruluşlarında da örneğin bir makinenin değiştirilmesi, eskimiş bir işletme ya
da işletim sisteminin yenilenmesi gibi konulara yönelik ise diğer denetimlerden hiçbir farklı
olmadığını söylemeliyiz.
2.
Oysa sosyal hizmet kuruluşlarında bir de; verilen, (a) genel hizmetin, (b) sosyal
hizmetin ve (c) meslek uygulamalarının denetlenmesi vardır ki, bu denetimlerin tamamı,
doğrudan insana, özellikle duyarlığı yüksek, incinebilir gruplara dokunacağı için farklı bir
duyarlık isteyecek bir denetim olduğunu söylemeliyiz.
Buradaki insan sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarından sosyal hizmet alan insandır. O
insan için çalışanların o insana yanlışlık yapmaya hakları olamaz. Ya da sosyal hizmetlerde
aksama insanın sosyal sorunlarının iyileştirilmesinin de aksaması demek olacağından çok daha
duyarlı bir durum söz konusudur. Çünkü sosyal hizmet kuruluşlarındaki denetim, kâra dönük
bir denetim değildir; kârı arttırmaya yönelik bir denetim değildir. İnsan değerini ve onurunu
yükseltmeye dönük bir denetimdir. İnsan sorunlarını azaltmaya, insanın duygu durumunu daha
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iyi yapmaya yönelik bir denetimdir. Bir anlamda, basit bir söyleyişle, yağıyla, çarkıyla ya da
dijital teliyle ilgili bir makine denetimi değil, duygusuyla, ruhsal yapısıyla, açlığıyla, onuruyla,
ezilmişliğiyle, engelleriyle çalışılan insan denetimidir.
Sosyal hizmet yönetimi tüm yönetimlerde de olduğu gibi ilkeli, kurallı ve düzenli
yapılması gereken bir yönetimdir. Çünkü insanla çalışılmaktadır ve insana dokunacak bir
yönetim hatası topluma kazandırılmak için uğraşılan insan üzerine tahribat yaratacağı gibi
sosyal hizmetler alanında çalışanları da vebal altına sokar; sosyal hizmet kuruluşlarında çalışan
tüm mesleklerin de saygınlığını düşürebilir. Sosyal hizmet yönetimi niteliği yüksek olmak
zorunda olan bir yönetimdir. Günlük bakışlarla, genel geçer alışkanlıklarla yapılacak bir
yönetim değildir. Çünkü yönetimin odağı ne bir maddi araç gereçtir, ne siyasettir, ne
bürokrasidir, ne maddi ögesi sıradan işlerdir. Yönetimin odağı inandır. Üstelik bunlar, özel
gereksinim grupları dediğimiz, duyarlığı ve incinebilirlikleri yüksek grupta olan insanlardır.
Bu önemine dayanarak sosyal hizmet yönetiminde denetim çok önemlidir. Sadece
kurallara, mevzuata uyma değil, insana yönelik özel bir özen ister.
Genel denetimlerde genellikle denetimin iki farklı yönteme sahip iki farklı boyutu
vardır: İç denetim ve dış denetim. Oysa sosyal hizmet ve sosyal çalışma denetimlerinde bu iki
denetim modelinin dışında bir modeller birlikte toplam üç demetim modeli bulunmaktadır:
1.

İç denetim

2.

Dış denetim

3.

Özdenetim

İç denetim
İç denetim, sosyal hizmeti yönetenlerin kuruluş çerçevesinde kendi yönetimlerini ve
hizmetlerini kendilerinin denetlemesidir. Bu denetim ciddi ve aksamayacak düzende sürekli
olarak yapılmalıdır. Şairin dediği gibi “Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz.” Kuruluşlar
için de bu böyledir. İnsanın kendi hatalarını denetleyip, görüp düzeltmesi kadar yüce bir erdem
yoktur. İç denetim, daha çok parasal olarak, mali olarak muhasebe birimi tarafından yapılır.
Yönetsel denetim bağlı olunan üst kurum tarafından gerektiğinde yapılır ve bu da iç denetim
olarak adlandırılır. Buna gerek vardır, çünkü bir yönetim kendisini denetleyemez. Çünkü ya,
yönetim, çalışanlarının değerlendirmelerini iyiniyetli bir denetleme aracı olarak görmez ve
eleştiri olarak alır, ya çalışanlar yönetime eleştirilerini yapmakta zorlanabilirler. Böyle olunca
da yönetim yansız bir denetim yaşayamaz. İç yönetim olarak da olsa üst kurumdan gelen bir
denetim yansız olarak yönetimi yönetsel olarak denetleyebilir.
Dış denetim
Dış denetim, denetimin, kurumun/kuruluşun bağlı olmadığı daha üst kamu kurumları
tarafından yapılmasıdır. Örneğin, kamu kurumlarının bütçelerinin denetimlerini Sayıştay
yapmaktadır. Yönetsel denetim, Cumhurbaşkanının göreve çağırmasıyla Devlet Denetleme
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Kurumu tarafından yapılmaktadır. Bir örnek olsun: Örneğin YÖK Denetleme Kurumunun
YÖK çatısı altındaki yükseköğretim kurumlarıyla sınırlı olan denetimi iç denetimdir. Bir başka
deyişle iç denetim organıdır. Ya da, bakanlıkların denetim kurulları iç denetim için kendi
içlerindeki denetim birimleridir. Dış denetim birimleri de parasal açıdan Sayıştay, yönetsel
açıdan Devlet Denetleme Kurumudur. Belediyelerin iç denetimlerini, ilgili mevzuata
dayanarak, belediyelerin ilgili denetim birimleri yapar; dış denetimlerinden sorumlu kurum da
İçişleri Bakanlığıdır.
Kamusal sosyal hizmetlerin denetimi de kamu kuruluşu ya da yerel kuruluş olmasına
bağlı olarak aynı birimler tarafından yapılır. Sivil toplum örgütlerinin denetimleri de,
oluştururlarsa kendi iç denetim organları tarafından yapılır. Dernekler ve vakıfların yönetim
organlarının iç ve dış denetimleri yasalarında düzenlenmiştir. Örneğin, Dernekler Yasasının
(5253/2004) İç Denetim başlıklı 9. maddesinde; “Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul,
yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız
denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız
denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz.” denmektedir.
Ayrıca, devamla, “Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın
gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup
tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen
aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında
genel kurula sunar.” hükmü getirilmiştir.
Dernekler İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına bağlıdır. Yasadan
anlaşılacağı üzere derneklerde iç denetim temel olup genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme
kurulu tarafından iç denetim yapılabilir. Dış denetim ise, dernekler İçişleri Bakanlığına bağlı
olduğuna göre, İçişleri Bakanlığının illerde valilik ya da ilçelerde kaymakamlıklarda bulunan
mülki idare amirleri tarafından yapılır.
Vakıflar Yasasının (5737/2008) Vakıfların Denetimi başlıklı 33. Maddesi; “Mülhak,
cemaat, esnaf vakıfları ile yeni vakıflarda iç denetim esastır. Vakıf; organları tarafından
denetlenebileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir.
“Vakıf yöneticileri, en az yılda bir defa yapılacak iç denetim raporları ile sonuçlarını,
rapor tarihini takip eden iki ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.
“Vakıfların amaca ve yasalara uygunluk denetimi ile iktisadî işletmelerinin faaliyet ve
mevzuata uygunluk denetimi Genel Müdürlükçe yapılır.” diyerek iç denetimin vakıf organları
tarafından yapılacağını ve raporlaştırılacağını, dış denetimin de Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından yapılacağını hükme bağlamıştır. Genel müdürlük bu denetimi bir yazıyla bildirerek
uygun gördüğü tarihlerde yapar.
Özdenetim
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Özdenetim, sosyal hizmet veren kuruluşlarda (a) öncelikle yaratıcı hizmet üreten
çalışanların (yanlış bir deyişle uzman personel olarak ifade edilenlerin), (b) gerektiğinde onlarla
birlikte, yardımcı ve hizmet elemanlarıyla birlikte tüm çalışanların haftalık olarak bir araya
gelerek haftalık yapılan işlerin durum değerlendirmesini yapmaları ile yapılan bir denetim
çeşididir. Kuşkusuz bu yasal bir hükme bağlı olarak yapılan bir denetim değildir.
Uygulamacılar arasında düzenliliği olan bir durum değerlendirilmesidir. Çalışanlar bir araya
gelerek art niyet taşımadan o hafta yapılan çalışmaları değerlendirirlerse eksiklik ve aksaklıkları
birlikte saptayacak, üzerinde tartışacak ve gelecek hafta daha sorunsuz, aksamasız bir
uygulamanın nasıl yapılacağını belirlemiş olacaklardır. Bu da kendi uygulamalarını
değerlendirmiş olacaklarından ve daha doğru bir uygulamayı ortaya çıkartmak için birlikte us
bütünlüğü sağlayacaklarından özdenetim yapmış olmaktadırlar. Denetim zaten daha kusursuz
bir yönetimi ve uygulamayı hedeflemek için yapılan bürokratik bir işlemdir.
Sözü şöyle bağlayabiliriz: Dış denetim ve iç denetim, yasal temelleri olan bir denetim
ve yasal olarak yapılması gereken işlemlerdir. Oysa özdenetim, bu iki denetime en az
aksaklıkla, hatta aksaksız olarak girebilmek için, düzenli tartışmalı toplantılar yönetimiyle
yapılan bir etkinliktir. Özdenetimin ciddiyeti ve düzenliliği kuruluşun ve mesleğin iç ve dış
denetimlere açığı, aksaklığı olmadan girmesini sağlayacaktır.

13.12.2. Sosyal Hizmetler Yönetiminin Denetimi
İnsan insana her zaman, her yerde, her koşulda iyilik yapar ve bundan haz duyar. Bu
iyiliktir, yardımdır. Bu iyilik ve yardımları insanlar herhangi bir örgütlenme içinde yaparlarsa
bu sosyal hizmet olur. Bunun için en yalın örgütlenme, küçük bir girişimdir (inisiyatif, geçici
bir amaç için insanların yasal yollara başvurmadan bir araya gelerek güçlerini geçici olarak
birleştirmeleri), dernektir, vakıftır, yani sivil toplum örgütlenmeleri eliyledir. Bir de, kamusal,
yerel kuruluşlar ve özel işletmeler gibi örgütler eliyle hemen her alanda sosyal hizmet verilir.
Bu çerçevede verilen sosyal hizmetlerin yönetimi de kendi örgütsel çerçevesi içinde
yapılır ve önemlidir. Kamu ve yerel kuruluşların denetimi iç denetim olarak söz konusu
kuruluşun ve daha çok bağlı olduğu kurumun denetleme birimi tarafından yapılır. Parasal
denetim muhasebe birimleri tarafından yapılır. Mesleki denetim için kuruluşlarda bir denetleme
birimi bulunmaz. Bunun için tavsiye şudur: Bir kuruluşta sosyal hizmet veren takın haftanın
belirli günleri düzenli olarak bir araya gelirler ve o hafta yapılan sosyal hizmetleri masaya
yatırırlar, yansız olarak ve dostluk duyguları içinde değerlendirmelerini yaparlar. Uygulamada
yapılmış ve eleştiri alan noktalar ya da belirgin hatalar varsa onların düzeltilmesi ve nasıl
düzeltilmesi gerektiği de konuşulur. Her hafta verilen sosyal hizmetler bizzat o hizmetleri
verenler tarafından yapılan haftalık değerlendirmelerle denetlenmiş olur. Bu, iç denetim de
değil, özdenetimdir. Bu, yaptırımsız ve ancak verimli ve çok etkili bir denetimdir.
Bu nedenle ilk söylenecek şudur. Sosyal hizmetlerin iç denetiminde ve özdenetiminde
belirli standartlar (ölçünler) belirlenmiş olmalıdır. Bu standartlar bir yandan evrensel bilimsel
kuramlara ve kurallara ve aynı zamanda sosyal hizmet uygulamasının yapıldığı toplumsal
değerlere, ortak kültüre, adalet duygusuna, geleneklere ve vicdan duygusuna bağlı olarak
belirlenir. En güzeli, adalet, gelenek, vicdan gibi soyut ve öznel duygular ile bilimsel
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gerçekliklerin dengeli bir kombinasyonunun sağlanmasıdır. Böylece belirlenen standartlar
yazılı olmalıdır ve her zaman bu standartlara dayanılarak denetim yapılmalıdır. Yoksa
yapılacak denetim denetimi yapanın kişisel görüş ve duygularına, kültürel yapılanmışlığına
bağlı bir şey olur ki yansız bir denetim olmamış olur. Yansız bir sosyal hizmet denetimi, genel
ya da özel yasalara ve bunlarla birlikte mesleğin etik değerlerine bağlı olarak düzenlenmiş bir
dizi standartlara uygun yapılan bir denetimdir.
Sosyal hizmet denetimi yukarıda verdiğimiz temellere dayalı standartlarla yapılırken,
bunlar aynı zamanda sosyal çalışma mesleğinin de değerleri ve temelleridir. Burada zaman
zaman yaşanan ve vurgulanması gereken güçlük, yerel toplumsal değerler ve kültür ile bilimsel
ve evrensel etik kurallar arasında zaman zaman yaşanacak olan çelişkidir. Örneğin, yerel bir
toplumda ya da bireysel duygulanımlarla hasta bir kişinin acı çekmemesi için öldürülmesi
benimseniyorsa, sosyal hizmet çalışanları evrensel ve insancıl yaşama hakkını mı, yerel kültürel
eğilimi mi benimseyecektir? Ya da, bir yanlış yapanın kan davası kültürüne bağlı olarak aile
tarafından infaz edilmesi riski varsa, sosyal hizmet verenler bu kültürel değerlere mi saygı
gösterecek, yoksa çağdaş hukuk kurallarına mı dayanacaktır? Bunun gibi örnekleri, çocuk
gelinler, çocuk istismarı ve kadına şiddet konusunda da çoğaltabiliriz. Yerel olan ve yerel
değerlere dayanması doğal olan sosyal hizmet uygulamalarının da geçerli çağdaş hukuk
kuralları sınırları içinde geçerli olması gerektiği noktası herhalde anlaşılması gereken noktadır.
Bu nedenle ilk söylenecek şudur. Sosyal hizmet denetiminde belirli standartlar
(ölçünler) olmalıdır. Bunlar yazılı olmalıdır ve bu standartlara dayanarak denetim yapılmalıdır.
Yoksa yapılacak denetim denetimi yapanın kişisel görüş ve duygularına, kültürel
yapılanmışlığına bağlı bir şey olur ki yansız bir denetim olmamış olur. Yansız bir sosyal hizmet
denetimi, genel ya da özel yasalara ve bunlarla birlikte mesleğin etik değerlerine bağlı olarak
düzenlenmiş bir dizi standartlara uygun yapılan bir denetimdir.

13.12.3. Sosyal Çalışma Yönetiminin Denetimi
Bir kurum ya da kuruluşun yönetim ve maddi varlıklar açısından düzenli ve rutin
denetimi başka bir şeydir, bir mesleğin verdiği hizmetlerin denetimi başka bir şeydir. Hatta
somut üretim yapan bir mesleğin, örneğin bir mühendisin gerçekleştirdiği üretimin
denetlenmesi başka bir şeydir, soyut, sadece niteliğe dayalı bir hizmetin, yani sosyal hizmetin
denetimi bundan da başka bir şeydir. Soyutun denetimi somutun denetiminden daima daha
zordur. Çünkü içine öznel değerler girer ve öznel değerlere dayalı görüşler somut sonuçları
olması gereken mevzuatın yorumlamasını bile etkileyebilir.
Sosyal çalışma yönetimi ve hizmetlerinin denetimi de bu açıdan zordur; iyi bir denetim
bilgisi ve mesleki duyarlık ister. Bu nedenle, Türkiye’de sosyal çalışma mesleği, (a) (hem)
kendini meslek uygulamaları açısından; (b) (hem de) sosyal hizmet kuruluşlarında etkili bir
denetim sistemini geliştirmek için seminerler, işyeri eğitimleri, çalıştaylar düzenlemelidir. Bu
eğitimler hizmetiçi eğitim seminerleri olarak düzenlenebileceği gibi meslek örgütler tarafından
da düzenlenebilir. Bu eğitimler önemlidir, çünkü denetim, uygulamanın başarısı için olmazsa
olmaz bir işlemdir. Yapılan doğru ve kurallara uygun her denetim sosyal çalışma uygulamasının
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mesleki niteliğini arttıracaktır. Uygulama denetimle ortaya çıkacak aksaklıkları gidere gidere
daha yetkin ve etkili bir hizmet yönetim sürecine ulaşacaktır.
Sosyal çalışma denetiminde etik konusu ve etik değerler de olmazsa olmaz önemdedir.
Sosyal çalışma mesleğinin uygulanmasında sarsılmaz bir temel oluşturan etik, denetimde de
aynı öneme sahiptir. Çünkü denetimde etik anlamda insan zayıflıklarının saptanması söz
konusudur. Etik anlamda zayıflıkları etik açıklar vererek, etik değerleri yok sayarak gidermek
söz konusu olamaz. Etiğe uygun bir denetim uygulamanın da etiğe uygun yürütülmesini
sağlayacaktır.
Sosyal çalışma uygulamasında, insana sosyal boyutta hizmet verildiği için sosyal
çalışmacının kültürel, ruhsal durumu ya da siyasal görüşleri başvuranıyla sosyal iletişimine
yansıması söz konusu olabilir. Bu da sosyal çalışmacının yansızlığını ve aktaracağı çözüm
önerilerini etkileyecektir. Sosyal çalışma uygulamasında nesnellik ne kadar önemli ve gerekli
ise bir ölçüde de olsa öznellikten kaçınamama gerçeği de karşımızda durmaktadır. İşte bu nokta
sosyal çalışma uygulamasında denetimin önemini ortaya çıkarmaktadır. Öznelliğin olduğu
yerde meslek uygulamasında yanlışa doğru sapmalar kolaylaşır. Denetim bu tür sapmaları
yaptırıma gitmeden, saptayıp yetkililerle paylaşarak ortadan kaldırabilir. Önemi buradır. Bu
mesleki denetim, parasal ya da yönetsel denetimde olduğu gibi somut bir açığın bulunması ve
yaptırım uygulanması biçimine değildir. Parasal ve yönetsel denetimde açık bulunduğu takdirde
yaptırım uygulanması doğaldır ve gereklidir. Oysa mesleki denetimde amaç – kötü niyet ve
kasıt olmadığı sürece - yaptırım uygulamaktan çok sosyal çalışmacıyı nesnel ve doğru
yaklaşıma doğru yöneltmek olmalıdır. Çünkü hedefteki insandır. Başvuran ya da sorun sahibi
de insandır, başvuranın sosyal sorununu çözmek için görev üstlenen sosyal çalışmacı da tüm
öznellikleriyle insandır.
Sosyal çalışmacı sorun sahibiyle çalışırken ona - doğru ve doğru olmayan - yaklaşımları,
kendisiyle birlikte çalışan, diğer sosyal ana ya da yardımcı meslek elemanlarını ve gönüllüleri
de olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla sosyal çalışmacının duygusal bir yaklaşımı
sadece sosyal çalışma uygulamalarını değil, diğer çalışanların da katıldığı sosyal hizmet
uygulamalarını da olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle sosyal çalışma denetiminde
görülen açıklar sosyal çalışmacılarla yapılacak seminer çerçevesindeki görüşmelerde
paylaşıldıkça denetim uygulamanın hatalının en aza indirilmesinde etkili bir rol oynamış
olacaktır. Gerçekten de denetim sadece açık bulmak, yanlış bir uygulamayı aramak bulmak ve
yaptırımla cezalandırma işlemi olarak görülmemeli, doğru bir uygulamanın katalizörü olarak
görev yapabilmelidir.
Sosyal çalışma denetimi sosyal çalışma uygulamasına bu denli katkı verebilir ve etkili
olabilir diyorsak ulaştığımız şu noktayı da hemen belirtmeliyiz. Sosyal çalışma denetimlerini
sosyal çalışma öğrenimi görmüş denetçiler yapmalıdır. Çünkü bu bir mesleki denetimdir ve
mesleği bilmeyenlerin mesleki denetim yapmaları doğru olmayacaktır. Denetici formasyonu
almış bir sosyal çalışmacı uygulamaya uygulama yapan bir sosyal çalışmacıdan farklı bir
bakışla bakmasını öğrenmiş demektir. Sosyal çalışma etiğini de bildiğine göre meslektaşı olan
bir uygulamacıya hatalarını gösterme konusunda etik kurallara uygun davranmanın ilkelerini
de bilen biri olacaktır.
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Bu noktada denetçi, görüş paylaşımında ve beklentilerinde uygulamacının kapasitesini
de değerlendirerek yaklaşırsa onun performansını arttırma konusunda daha ussal davranmış
olacaktır.
Yukarıda (13.12.2.), sosyal hizmet denetiminde olması gereken yazılı denetim
standartları sosyal çalışmanın da standartlarını oluşturur demiştik. Ancak, bu noktadaki fark
sosyal çalışma denetiminde dayanılacak standartların evrensel bilimsel yaklaşımlar ve geçerli
çağdaş yazılı hukuk kurallarından şaşmaması gerektiğidir. Sadece sosyal hizmet yönetimi,
uygulaması ve denetimi aşamalarında yapılacak tartışmalarda belki dile getirilebilecek olan
daha fazla kültüre ve geleneklere dayanma duygusu kısa evreli olarak belki anlaşılabilir; ancak,
sosyal çalışma yönetimi, uygulaması ve denetiminde asla yer almamalıdır. Çünkü bir meslek
sosyal değerleri de temel alarak oluşturulan yürürlükteki hukuk kurallarına bağlılıktan
uzaklaşırsa meslek olmanın da derhal dışına çıkmış olur. Yaratıcı sorumluluğu olan bir meslek
eğer o mesleği yapılandıran bilimsel kuramlar ve evrensel mesleki ilkelerin dışına çıktığı anda
lisan düzeyindeki bir meslek olmanın da sınırlarının dışına çıkmış olur ve artık meslek olmaz.
Kazanç sağlayan ve düzenli yapılan bir uğraş, dayandığı bilim dalının kendisine sunduğu
bilimsel temelleri ile mesleki etik değerleri temelinde meslekleşir (profession, İng.).
Öyleyse profession niteliğinde bir meslek yukarıda belirtilen, (a) bilimsel temel, (b) etik
kurallar ile (c) yürürlükteki hukuk bütünlüğü içinde varlığını geliştiriyorsa bu üçlünün dışına
çıkamayacaktır. O meslek için bu noktada mesleki denetim başlar. Burada mesleki denetimin
de en etkili olanı dış denetim değil, iç denetim ve özdenetimdir. Örneğin, kadına şiddet, çocuk
yaşta evlilik ve kan davası gibi konularda sosyal çalışma mesleğinin tavrı gelenekleri ve yerel
değerleri anlamakla birlikte mesleğin evrensel dayanakları üzerinde yükselecektir. Yoksa
sosyal çalışma o noktada, evrensel, lisansiyer, yaratıcı bir meslek olmaz, yerel bir kültür ögesi
olur.

13.12.4. Sosyal Çalışma Yönetimi Denetiminin Temel İlkeleri
İnternette, adsız bir makalede, aşağıdaki beş ilkenin sosyal çalışmada denetim süreci
için geniş bir çerçeve sunduğu belirtilmekteyse de, bu beş madde, aslında ilkelerden çok bir
eylem sürecini ifade etmektedir.
• Sosyal çalışma denetleyicileri, kurumları ve hizmetleri hakkındaki ilkeleri ve
teknikleri öğretir ve sonra denetimin temel olarak kendi kendisini yönetmesine izin verir.
• Çalışanlar, denetleyicileri tarafından belirtilen bilgi ve ilkeler ile uyumlu olarak seçilen
amaç ve hedefleri kullanarak kendilerini yönetirler.
• Denetleyiciler, gerektiğinde çalışanlara yardım etmek ve aynı zamanda olağan
öğretme ve deneyimlerden öğrenme sağlamak için hazırlıklı ve uygundurlar.
• Çalışanlar gerektiğinde denetleyicilerini çağırır.
• Çalışanlar yaptıkları etkinliklerde denetleyicilerine hesap verir ve gelecek için bir
hedef belirlerler. (http://sosyalcalisma.com/denetimde-iki-yol-sureci)
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Görüleceği üzere, makalede, denetçiye çalışanlara eğiticilik görevi de yüklemektedir.
Bu doğrudur, ancak, bu eğitim denetim sırasında değil de, denetim bittikten sonra yapılacak bir
seminer sırasında olursa daha etkili olacaktır. Yansız bir denetim uygulamayı olumlu yönde
etkileyeceğine göre sosyal hizmet kuruluşlarında ya da üst kurumlarında hizmet içi eğitimler
yapıldığı zaman o tür kuruluşlarda denetim yapan denetçiler eğitime davet edilirlerse ve
denetici gözüyle yönetimde aksayan notaları çalışanlarla paylaşırlarsa etkili bir eğitim verilmiş
olacaktır. Böylece uygulama ile denetim işbirliği ile daha hatasız, aksamasız bir yönetim ve
uygulama çizgisi yakalanmış olacaktır. Bu eğitimlerin dışında, denetçinin denetim sırasında,
gördüğü yanlışlıkların düzeltilmesi konusunda çalışanlara uyarılarda bulunması biryandan
gereksiz tartışmalar çıkarabilir ya da denetim korkusundan o gün susan çalışanlar daha sonra
kendi aralarında yapacakları temelsiz tartışmalar konuyu verimsiz bir tartışma ortamına
sürükleyebilir. Bu yüzden uyarı ve öğretme girişimleri denetim sırasında denetçi muhatap
arasında olmamalı, daha sonra bir seminer düzenlenerek denetçinin görüşleri tüm çalışanlara
aktarılırsa ve orada tartışılırsa daha etkili bir anlamaya yol açacaktır.
İkinci ilke olarak belirtilen de, yapılacak bu seminerlerde ortaya çıkacak olan uygulama
ilkeleri ve modellerinin çalışanlar tarafından uygulanması demektir. İşte bu, uygulamada
kullanılacak ilke ve modellerin seminerlerde yapılacak tartışmalarla olgunlaştırıldıkça daha
verimli bir uygulamaya dönüşecektir.
Türkiye’de sosyal çalışma denetçileri ya da yöneticileri onların bu rollerini kabul
ediyorlar mı bilmiyorum, ama etkili bir hizmet için denetçinin kendisini öğretmeye hazır
hissetmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.
Dördüncü ilke ya da eylem planı biraz önce yazdığımızı destekliyor. Hizmetiçi eğitim
semineri yapılır ve denetçi bu kez deneyimli bir öğretici olarak davet edilir. Görüş alışverişleri,
tartışmalar yapılır. Belirlenecek tavır olgunlaştırılır ve uygulamaya aktarılır. Böyle yapmayıp
her olguda gidip denetçiye sorarsanız, birinde de onun da yanlış öneri yapma olasılığı artacaktır.
Öte yandan, seminerlere düşüncelerini almanın arkasından karşılıklı yapılan görüş alışverişi ve
tartışmalar her iki tarafın da daha doğru bir düzlemde buluşmaları sonucunu doğuracaktır ki
daha sağlıklıdır.
Gerçekten de yukarıdaki beşinci ilke ya da eylem planı sosyal çalışmacıda yaptığı
mesleki uygulamalarda dikkatli ve sorumluluk duygusuyla hareket etmesi duyarlığını
geliştirmesine destek vermektedir. Ancak, bu sorumluluk ve dikkat sadece uygulamacıda değil
aynı zamanda denetçide de gelişik olması gereken iki özelliktir.
Yukarıda adı geçen makaledeki şu cümle önemlidir: “Bugün, sosyal çalışma
hizmetlerinin ulaştırılması nesnel incelemeden muaf değildir.” (agy). Gerçekten de sadece
alışveriş konuları, demirbaşın yanlış kullanımı, istismarı gibi olaylar değildir denetim konusu
olan. Sosyal çalışmacının verdiği hizmetler de denetim dışı, keyfi yapılan işler değildir. Hatta
makalede, konu mesleki denetim bakışıyla ele alınarak, “haftalık denetimsel konferans”ın “bir
[sosyal çalışmacının da] verdiği hizmetler üzerine “hesap vermesi için güvenli, geleneksel bir
yoldur.” denerek uygulama yapan bir sosyal çalışmacının sorumlulukları en üst düzeye
çıkarılmaktadır.
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Sonuç olarak, her ne kadara denetimin eğitim rolünden söz ettiysek de, bilinmelidir ki,
denetim denetimdir; eğitim değildir. Söylenmek istenen denetimin eğitim rolüdür. Bu rol ne
kadar yerine getirilirse ikinci aşama olan denetim işlevleri o kadar azalacaktır. Bu nokta
anlaşıldıktan sonra denetim ve eğitim iki ayrı işlev olarak birbirinden kesin çizgiyle
ayrılmalıdır. Doğru ifade şudur: Sosyal çalışmacı mesleki uygulamalarında denetimden düzenli
olarak yararlanmalı ve kendini ve verdiği hizmetlerin niteliğini denetim aracılığıyla sınamalı,
sürekli değerlendirmelidir ki daha hatasız bir uygulama yapabilsin.
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Uygulama Soruları
1)

Sosyal hizmet yönetimi dendiği zaman ne anladığınızı yazınız.

2)

Sosyal çalışma yöntimi dendiği zaman anladığınızı yazınız.

3)

Sosyal hizmet yönetiminin özelliklerini yazınız.

4)

Sosyal çalışma yönetiminin özelliklerini yazınız.

5)
Sosyal çalışmanın mesleki yönetimi ile kuruluş yönetimi arasındaki ilişkiyi
kitapta okuduğunuz iki kavrama dayanarak açıklayınız.
6)
7)
açıklayınız.

İnsan davranışı ve sosyal çalışma yönetimi arasındaki bağlantıyı açıklayınız.
Sosyal hizmet yönetimi ile sosyal çalışma yönetimi arasındaki farkları

8)
Sosyal çalışma ve sosyal hizmet yönetimleri kitabınızda kaça ayrılmıştır?
Bunların adlarını vererek kısaca açıklayınız.
9)
Sosyal hizmet ve sosyal çalışma yönetimlerinin denetimlerini ve aralarındaki
temel farkları açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yönetimin okuduğumuz bölümü ilgilendiren boyutuna, yani, sosyal hizmet
yönetimine girdik. Bunu kolayca kavrayabilmek için 1 ile 12. bölümleri de öğrenmek
zorundaydık. Hem üniversite öğrencisi olduğumuzdan artık geniş bilgi dağarcığına sahip
olmamız gerektiği için, hem de sosyal hizmet yönetimini çok daha kolay öğrenmek ve kolayca
temellendirebilmek için… Bu temeli aldıktan sonra, bu bölümde sosyal hizmet yönetimi ve
sosyal çalışma yönetimini ayrı ayrı öğrendik ve aralarındaki farkı kavradık. Çünkü biri alanın
yönetimi, değeri mesleğin yönetimidir. Özellikleri farklıdır.
Her iki yönetimi öğrendikten sonra yönetim ögesinin ayrılmaz parçası olan denetimi,
yani, sosyal hizmet denetimi ile sosyal çalışma denetimlerini öğrendik. Aralarındaki özellik ve
ilke farklılıklarını öğrendik. Yönetim yapacaksak denetime de candan ve gönülden açık
olmamız gerektiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Sosyal hizmet yönetiminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yanlıştır?

a)
Sosyal hizmet yönetimini her iş ya da meslek kategorisinden, sosyal hizmet
yaptığını düşünen herkes yapabilir.
b) Sosyal hizmet insana yardım işleri olduğu için yapana da destek verene de
yönetene de büyük bir ruhsal doyum sağlar.
c)

Sosyal hizmet yönetimi, insanların duygu durumları daha fazla göz önüne alınarak

d)

Sosyal hizmet yönetimi meslek yönetimidir.

2)

Sosyal hizmet yönetimi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Alan yönetimidir.

b)

Meslek yönetimidir.

c)

Hem meslek hem alan yönetimidir.

d)

Tekilse meslek, çoğulsa alan yönetimidir.

3)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışma yönetiminin özelliklerinden değildir?

yapılır.

a)
Sosyal çalışmacının bilişsel ve bedensel becerileri ile disipliner meslek bilgileri
sosyal çalışma yönetiminde vazgeçilmez bir rol oynar.
b)
oluşturur.

Sosyal çalışma yönetimi kendi mesleki çerçevesi içinde kapalı bir sistem

c)

Sosyal çalışma yönetimi başlı başına bir sosyal hizmet yönetimidir.

d)

Sosyal çalışma yönetimi öncelikle yönetim amacını net olarak oluşturmalıdır.

4)
Bir yönetim sürecinde o yönetim sisteminin istendiği gibi çalışıp çalışmadığı
konusunda bize otomatik olarak veri sunar dediğimizde aşağıdakilerden hangisini kastetmiş
oluruz?
a)

Araştırma

b)

İnceleme

c)

Yönetici

d)

Geribildirim
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5)
Yönetim kademesindeki sosyal çalışmacı yönettiği sistemin düzgün çalışması,
başarılı olması için önce gerekli maddi araçların eksiksiz olmasını, bunların çalıştırılmasıyla
ortaya çıkan planlama, örgütlenme, denetleme gibi …………………… çalışmasına büyük özen
göstermelidir?
e)

Denetimlerin

a)

Alt sistemlerin

b)

Davranışların

c)

Disiplinlerin

6)

Bu kitaptaki bilgiler çerçevesinde mesleki yönetim kaça ayrılır?

e)

İkiye: Sanal yönetim, dijital yönetim

a)

İkiye: İç yönetim, dış yönetim

b)

İkiye: Soyut yönetim, somut yönetim

c)

İkiye: Kurum yönetimi, kuruluş yönetimi

7)
Sosyal çalışmacılar için mesleğin yönetimi ile çalışılan kurum ya da kuruluşun
yönetimi birlikte ……………………………. olarak bir bütünü oluştururlar.
a)

Mesleki yönetim

b)

Disipliner yönetim

c)

Disiplinli yönetim

d)

Nitelikli yönetim

8)
Sosyal çalışmacının, sosyal çalışma bilim dalı sayesinde …………………….
tanıması, gözlemlemesi ve anlamlandırabilmesi onun yürüteceği sosyal çalışma yönetiminin
niteliğinin yükselmesine de büyük katkı sağlayacaktır?
a)

Başvuranı

b)

Çalıştığı kuruluşu

c)

İnsan davranışlarını

d)

Diğer meslekleri
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9)
Sosyal çalışmanın uygulama ve yönetim yaptığı ortamları üç genel ve farklı
boyutta sınıflandırıp ele alabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değildir?
a)

Sosyal hizmet alanlarına göre

b)

Örgütsel yapılanmalara göre

c)

Sosyal sektörlere göre

d)

İnsani değerlere göre

10) Bu kitaptaki bilgilere uygun olarak sosyal hizmet ve sosyal çalışma denetimleri
hangileridir? Yanlış olanı işaretleyiniz.
a)

İç denetim

b)

Dış denetim

c)

Yasal denetim

d)

Özdenetim

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)c, 4)d, 5)b, 6)b, 7)a, 8)c, 9)d, 10)c
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14. TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET KURUM VE
KURULUŞLARI YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Bu bölümde Türkiye’deki yönetim modellerini öğreneceğiz.



Türkiye’de sosyal hizmet yönetiminin tarihini öğreneceğiz.


Osmanlı’dan
öğreneceğiz.


Türkiye

Cumhuriyetine

ulaşan

sosyal

hizmet

örgütlerini

Türkiye’de sosyal hizmetlerin bugünkü yapılanmalarını öğreneceğiz.


Türkiye’de sosyal hizmetlerin giderek toparlanmalarını, en son Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığını ve yönetim modelini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Türkiye’de sosyal hizmetler, çok kısa bir özetle de olsa, Orta Asya’dan
başlayarak, bugüne ne gibi bir değişme ve gelişme gösterdi?
2)

Tarihteki sosyal hizmetler ile bugünkü sosyal hizmet anlayışı arasında fark var

3)

Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki sosyal hizmetler bugüne nasıl ulaştı?

mı?

4)
Türkiye’de sosyal hizmetlerin örgütlenme modelleri nasıldır? Kamu? Yerel?
Özel? Sivil sosyal hizmetler?
5)
Cumhuriyet döneminde sosyal hizmetlerin yapılanmasında ve yönetiminde ne
gibi değişiklikler oldu?
6)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kuruluşu neyi sağladı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Türkiye’de sosyal hizmet
yönetimi modelleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Türkiye’de sosyal
Temel yöntem, kitaptaki tüm
hizmetlerin modellerini
bölümleri ve her satırı
öğrenince, öğrenci, onların
anlayarak okumaktır.
arasındaki yönetim farklarını Öğrenci ezberlemekle
da algılamaya başlayacaktır. herhangi bir kazanım
sağlamış olmayacaktır.

Türkiye’de sosyal
hizmetlerin tarihi

Türkiye’de sosyal
hizmetlerin tarihini
öğrenince, öğrenci, bugünü
daha kolaya kavramaya
başlayacaktır.

İlgili metinleri anlayarak
okuyacak, okurken belirli
kavramları ve özel adları
önce kâğıda ya da ekrana not
alacak, böylelikle de bilgileri
beynine not almış olacaktır.

Cumhuriyetin kuruluşundan
bugüne sosyal hizmet
modelleri, örgütlenme ve
yönetimleri

Cumhuriyetin kuruluşundan
bugüne sosyal hizmet
modelleri, örgütlenme ve
yönetimlerini öğrenci
zaman, öğrenci, mezun
olduğunda içine gireceği
yapıyı her boyutuyla tanıyor
olacaktır.

Bugünkü konumu, durumu,
modelleri, yapılanmaları,
kurum ve kuruluşları
okuyacak, okurken var olan
bilgileri ile kıyaslamalar
yapacaktır. Adını okuduğu
kurum ya da kuruluşu
internete girerek
fotoğraflarını bulacaktır. Bu
bilgileri başka kaynaklardan
alacağı ek bilgilerle
destekleyecektir.
Bugünkü yapı ve
örgütlenmeleri okurken o
kurum ve kuruluşlarla ilgili
belleğindeki bilgileri
canlandıracak, bu kişisel
bilgilerle okuduğu bilgileri
bütünleştirmeye çalışacak,
böylelikle konuların daha
fazla aklında kalmasını
sağlamış olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
• Hilal-i Ahmer
• Hilal-i Ahdar
• Kızılay
• Yeşilay
• Himaye-i Etfal
• Darüşşafaka
• Darülaceze
• Kızılay
• Yeşilay
• Çocuk Esirgeme Kurumu
• SHÇEK
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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Giriş
Sevgili öğrenciler. Bölüm bölüm, hafta hafta da olsa şu anda bir kitabı bitirmeye çok
yaklaştınız. Bir kitap bitirmek önünüze yeni düşünce kapılarının açılması demektir. Siz gençler
için daha fazla özgüven, daha fazla yerleşmiş bir kişilik, daha çok iletişim demektir. Bu son
bölümde Türkiye’yi, Türkiye’de geçmişte ve bugün var olan kamu, yerel, özel ve sivil sosyal
hizmet örgütlerini genel hatlarıyla tanımış olacaksınız. Bu da sizi mezuniyetten sonraya daha
sağlam ve cesaretle yürümenizi sağlayacak. Öyle ya, kısa bir süre sonra, ister kamu olsun, ister
yerel yönetim, ister özel bir kuruluş olsun, ister bir STÖ ya da STK, sonuçta burada tanıdığınız
sosyal hizmet örgütlerinden birine gideceksiniz çalışmak için. Onları tanıyarak gideceksiniz.
Haydi, şimdi bu tanıma serüvenine büyük bir zevkle dalalım. Zevk alarak okursak daha fazla
aklımızda kalacaktır.
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14.1. Türkiye’de Sosyal Hizmet Yönetimi Modelleri
Türkiye’de sosyal hizmet yönetimi birbirinden çok farklı boyutlarda uygulanmaktadır.
Hem kamusal, hem yerel, hem özel ve hem sivil toplum boyutunda sosyal hizmet
örgütlenmeleri, yönetimleri ve uygulamaları söz konusudur. Bunların içinde en kapsamlısı ve
genel anlamda en düzenlisi eskiden beri kamusal sosyal hizmetlerdir. Sosyal devletin en önemli
göstergelerinden biri sosyal sigortalar ve sosyal yardımlar ise, diğeri devletçe yürütülen ve
desteklenen sosyal hizmetlerdir. Bu yüzden yürürlükte olan 1982 Anayasasında (No: 2709)
“Türkiye sosyal bir hukuk devletidir” yazan Türkiye’de bu hizmetlerin devlet tarafından
sunulması ve desteklenmesi doğaldır (Md. 2).
Sosyal hizmet yönetimi denildiği zaman düşünebileceğiniz tüm sosyal hizmetlerin
yönetimini kapsar. Ayrıca, düşünülebilecek tek tek tüm sosyal hizmet alanlarındaki yönetimleri
hem bir bütünlük içinde hem de herbirini ayrı ayrı ifade eder. Her sosyal hizmet alanını da ayrı
ayrı birer sosyal hizmet yönetimi olarak adlandırabiliriz.

14.2. Türkiye’de Sosyal Hizmet Yönetiminin Tarihi
Türkiye’nin sosyal hizmet yönetiminin tarihini birkaç evre içine incelemek, aralarındaki
farkları ve tarihsel gelişmeyi görebilmek açısından yararlı olacaktır. Türkiye’nin tarihini sosyal
hizmet ve sosyal hizmet yönetimi boyutunda bakarsak üç ayırabiliriz:
-

Osmanlı İmparatorluğu Öncesindeki Türklerde Sosyal Hizmet Yönetimi

-

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Sosyal Hizmet Yönetimi

-

Cumhuriyet Döneminde Sosyal Hizmet Yönetimi.

Bunları ayrı ayrı inceleyecek olursak tarihsel platformda nereden nereye gelmiş
olduğumuzu da görürüz.

14.2.1. Osmanlı İmparatorluğu Öncesinde Türklerde Sosyal Hizmet
Yönetimi
Orta Asya’da Türkler küçük klanlar halinde bir arada yaşıyor ve sorunlarını ortaklaşa
gidermeye çalışıyorlardı. Dayanışma olmadan ayakta kalamazlardı. Güçlü bir önderin sözlerini
dinleyerek, yanında durarak yaşam mücadelesi veriyorlardı.
Bu dönemlerden bilgi veren Türklerin tarihinde ilk yazılı belgeler genel bir
adlandırmayla Orhun Yazıtları denilen üzerleri oyularak yazılmış dikili taşlardır. İlk kez
Göktürkler tarafından yazılmış ve dikilmiş olan taşlardaki yazılar Türkleri ilk yazılı belgeleri
olarak bilinir ve burada kullanılan yazı da Göktürk yazısıdır. Göktürk yazısı Türklerin bilinen
ilk yazısıdır. Büyük boy taşların sayıları altıdır.
İlk dikilen taş Tonyukuk (646-724) anıtıdır. 731yılında dikilmiştir. Tonyukuk Göktürk
Kağanlığının yabgusudur (Kağan’dan sonra gelen kişilerden. Vezir). Bundan sonraki taşlar
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(yazıtlar) hakanlar (Kağan) adına dikilmiştir. Göktürk Kağanı Bilge Kağan (683-734), kardeşi
Kül Tigin (684-731) gibi hanlar adına dikilmiş taş yazıtlar vardır.
MS. 700’lü yıllarda dikilen bu yazıtlar Moğolistan’ın Orhun Vadisinde 1889 yılında
keşfedilmiş ve ilk olarak 1893 yılında yapılan açıklama ile Danimarkalı dilbilimci Vilhelm
Thomsen ile Rus Türkolog Vasili Radlof tarafından çözülmüş ve içeriği açıklanmıştır.
Yazıtlarda Göktürkler dönemindeki sosyal yaşam üzerine antropolojik bilgilere
ulaşılacağı gibi sosyal yaşamla ilgili de bilgiler alınmaktadır.
O dönemde sosyal yapı, ölenlere derin üzüntü duyan biri tarafından ölenin anısına
dikilmektedirler. Ölenlere yuğ törenleri (yas) yapıldığı öğrenilmektedir. 2 ile 4 m. arasında olan
taş yazıtların çevrelerinde heykeller vardır kağanların ve diğer sevilen kişilerin heykelleri
vardır. Ölenlerin başına taş dikilmesi (balbal) geleneği başlamıştır. Ayrıca, bu yazılardan,
Türklerin o yıllarda iyi bir at yetiştiricisi ve iyi bir binici oldukları da çıkarılmaktadır.
Yönetim temelinde, Bilge Kağanın yazıtta yer alan şu satırlar bize o dönemin yönetimi
hakkında bilgi vermektedir:
“Türk Oğuz Beyleri, işitin! Üstte gök çökmedikçe, altta yer denizi delinmedikçe, ilini
töreni kim bozabilir?”
“Ey Türk ulusu! Kendine dön. Seni yükseltmiş Bilge Kağanı'na, özgür ve bağımsız
ülkene karşı hata ettin, kötü duruma düşürdün.”
“Ulusun adı, sanı yok olmasın diye, Türk ulusu için gece uyumadım, gündüz
oturmadım. Kardeşim Kül Tigin ve iki Şad ile ölesiye, bitesiye çalıştım...”
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Orhun_Yaz%C4%B1tlar%C4%B1)
[Bumin Kağan] “Tahta oturarak Türk ulusunun devletini ve töresini tutuvermiş
(yönetivermiş), düzenleyivermiş.” (https://tr.wikipedia.org/wiki/Bumin_Ka%C4%9Fan)
Bu satırlardan sağlam bir devlet temelinin kurulduğu, il (ülke) sevgisi ve töreye bağlılık
gibi değerler vurgulanmaktadır. İkinci paragrafta yönetimde yaşanan sıkıntılar dile
getirilmekte, son paragrafta devletin varlığı ve yönetim için ne mücadeleler verildiğine işaret
edilmektedir. Diğer satırlardan Bilge Kağan zamanında Göktürk Devletinin sınırlarının
büyüdüğü belirtilmekte, dolayısıyla yönetim erkinin de büyüdüğü sonucu çıkarılmaktadır.
Kültigin anıtında birliği sağlamak için yapılan savaşlar anlatılmakta ve devlet gücünün
savaşlar ve yengiler sayesinde sağlandığı anlaşılmaktadır. “Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge
Kağanı, bu zamanda oturdum. … Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün
batısına, kuzeyde gece ortasına kadar, onun içindeki ulus hep bana tâbidir. Bunca milleti hep
düzene soktum. O şimdi kötü değildir.” (http://orhun-yazitlari.nedir.org/)
“Tanrı bağışlasın. Devletim var olduğu için, kısmetim var olduğu için, ölecek milleti
diriltip besledim. Tahta oturup yoksul halkı hep derleyip topladım. Yoksul halkı varsıl yaptım.
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Aç idi doyurdum, çıplak idi, giydirdim. Az ulusu çok kıldım.” Bu cümlelerden de, o tarihlerde
de, din duygusunun devlet katında geçerli olduğu görülmektedir. Dağınıklık yaşayan
Göktürklerin Bilge Kağan zamanında yeniden toparlandığı, merkezi bir yapı altına alındığı, aç
kavmin beslenme sorunlarının çözümü için çabalar harcandığı, susuzluğun giderilmesi için
çözümler üretildiği, giyime önem verildiği anlaşılmaktadır. Bunları devletçe alınan sosyal
önlemler olarak anlayabiliriz. (Bu bölümdeki bilgiler için bakınız: Tekin, 2008) (Ayrıca sözler
için: http://gokturkanitlari.appspot.com/bilgekagan.html)
Orhun yazıtlarında Göktürklerin sosyal yaşamıyla ilgili bilgiler almak mümkündür:
“Zengin ulusun üzerine kağan olmadım. Tam tersine karnı aç, sırtı çıplak, kötü ve
perişan durumdaki ulusun üzerine kağan oldum.” “Amcam Kağan oturarak Türk ulusunu tekrar
düzenledi, besledi. Yoksulu varsıl kıldı, azı çok kıldı.” Bu satırlarda o tarihlerde topluluğun
(Göktürklerin) ekonomik ve sosyal durumu ve yoksulluğu gidermek, birliği dirliği sağlamak
için yapılanlar, yönetim anlayışı Orhun anıtlarının satırlarından okunmaktadır..
Osmanlı öncesinde Ortaasya kavimlerinden Büyük Selçuklu Devletine, daha sonra
Anadolu Selçuklularına kadar savaş, yayılmacılık temelli bir yönetim sistemi sözkonusudur.
Bunlar gündelik siyasal konuşmalarda olumsuzlamak için dile getirilen geçeklerdir, ancak o
dönem için bunların olumsuzluk olmadığını söylemeliyiz. O tarihsel dönemde varolmak,
yaşamak, büyümek, güçlü olmak ve kalıcılaşmak için çetin yaşam koşullarında her devletin
kaçınılmaz bir biçimde yaşama modeli buydu. Yoksa, savaşmadıkça yayılma mücadelesi
vermedikçe hiçbir devlet varolamazdı. Ortaasya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika kıtasına
kadar dünyanın her tarafında tarih aynı biçimde yazılmaktadır. Yönetim savaş toplumunun
yönetimiydi. İlkçağ Yunan tarihinde ortaya çıkmış yönetim modellerini anlatan birçok kavram
içinde stratokrasi ordu gücüyle yürütülen devlet yönetimini anlatır (Bkz. 6.8.4.6.) Bunun gibi
olumsuz adlandırmalarla Tiranlık, otokrasi gibi yönetim modelleri tarihin eski dönemlerindeki
yönetim anlayışlarını yansıtır. Bunların tersi görünen, plütokrasi, timokrasi gibi yönetim
modelleri de daha önce savaşlarla baskılarla, talanlarla, haksızlıklarla yapılan yönetimlerin
daha iyi olması için düşünürler tarafından geliştirilmiş ideal yönetim anlayışlarıdır (Bkz. Bölüm
6). Tarihin her döneminde olduğu gibi o dönemlerde de her devlette yönetim sürekli egemenlik
mücadelesi içinde olmak demekti. Bir farkla ki o zamanlar saldırı ve savaşlarla yürütülen devlet
yönetimi ve bürokrasisi günümüzde, bugünkü anlamıyla savaş, saldırı ve öldürmelerle değil,
demokratik bir mücadele ortamında yürütülmektedir.
Bu yayılmacı yapı içinde bile, savaşçı ve acımasız bir komutan olarak kayıtlarda olan
Hülagü Han tarafından kurulan İlhanlılarda bir dönemden sonra eğitim ve kültür etkinlikleri
gelişti. Çünkü İlhanlılar göçebe Moğolların içinden çıkıp yerleşik düzene geçen bir topluluktu.
Yerleşik düzene geçmek sosyalleşmenin de ilk adımıdır. Örneğin, Gazan Han zamanında
Tebriz’e camiler, medreseler, anıtlar yaptırıldı. Birçok yönetim reformları yapıldı. Talan edilen
yerler imar edildi, bu arada mimarlık gelişti. Yerleşik üzene geçilince yeni idari ve mali
örgütlenmeler gerçekleştirildi. Fars kültürünün gelişmesine destek verdiler.
Cengiz Han zamanında Cengiz Han yasaları oluşturuldu. Bu yasalar devletin yönetimi
veya askerî sistem hakkında olduğu gibi, yargı, malî, sosyal ve kültürel alanlarda da kurallar
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getirdi. Böylelikle Cengiz Han ülkede yeni yerleşik bir yönetim anlayışının gelişmesini sağladı.
Cengiz Han’ın oğlu Abaka Han, reformist bir kişilikti. Devletin dirliğine ve ülkede bürokrasinin
gelişmesine büyük önem verdi.
Büyük Selçuklularda da İlhanlılar ve Farslardan etkilenerek bürokrasi güç kazandı ve
Anadolu’ya yayılmış oldu. Ancak bu arada Selçuklu bürokrasisi içinde ikilikler, çatışmalar
başladı. Vezir Fahrettin Ali görevinden alındı. Bu, Selçuklularda bürokratik bir azildir. Daha
sonra uzun uğraşlar sonunda Fahrettin Ali tekrar göreve gelmeyi başardı. Anadolu’daki
bürokratik mücadeleler, Türkmenlerin Karamanoğlu Mehmet Bey önderliğinde Konya’yı işgal
edip bürokratik gücü ellerine almalarını sağladı. Bunun sonucu da Karamanoğlu Mehmet
Bey’in iradesiyle Farsça yerine Türkçenin resmi dil olmasıdır. Moğollar buna karşı çıkıp
Türkmen hareketini bastırmalarına karşın Türkçe’nin Anadolu’da yayılması hareketini artık
durduramayacaklardı (http://ercaninal.blogspot.com.tr/2013/02/ilhanlilar-ilhanli-devleti.html).
Gazan han döneminde daha önce bozulan ekonomik ve siyasal durumu düzeltilmesi için
yönetimde reform çabaları güçlendi. Moğol asıllı bürokratlar ile Yahudi ağırlıklı bürokratlar
arasındaki çekişmeler, kavgalar uzun yıllar devam etti. İlhanlıların Moğollarla başlayan
oluşumları ve gelişimleri birkaç yüzyıl sonra çeşitli savaşlar sonunda Moğol egemenliğinin ve
Fars kültürünün yerini bürokraside ve siyasette Yahudi ağırlığına, kültürde Türk kültürüne
bırakmasıyla sonuçlandı (agy).
Anadolu’da yeniden yapılanma ve bürokratik oluşum süreci içinde sosyal oluşumlar da
görülmekteydi. Vakıf deyince akla Osmanlı vakıfları gelir ancak, Ortaasya’da da Türk vakıfları
vardı. Somut bir örnek olarak Doğu Türkistan’da Turfan kazısında bulunan bir belgeden
anlaşılacağı üzere Buda dinindeki Türklere ait ve Uygur harfleriyle yazılmış bir vakfiye
bulunmuştur (Resim 5) (Kunter, 1938, 134). Bu buluntu 12-13. Yüzyıla tarihlenmektedir.
Ayrıca, bir Buda tapınağında asılı bir bayrak üzerinde vakfı yapan Uygur Beyinin resmi
bulunmaktadır. Bayrağın 8.-10. Yüzyıla tarihlendiği kayıtlardadır (Resim 7) (agy). Kayıtlarda
bunlar gibi daha pekçok vakfiye kayıtları bulunmaktadır. Bu demektir ki Türler daha o
tarihlerde vakıf ve vakfetmek anlayışına sahiptiler. Vakfetmek kendisindeki bir varlığın diğer
insanların yararına kullanılmasına izin vermek ve bu amaçla bağış yapmaktır. Bu belgeleri
değerlendirdiğimiz zaman daha o tarihlerde Türk boylarında omuz omuza vermek ve
dayanışma geleneğinin varolduğunu görmekteyiz. Hatta, çok daha da önceki yılardan kalma bir
vakfiye Boğazköy’deki kazılardan çıkarılmıştır. Bu taş yazıtta, MÖ. 1290-1280 yıllarında
Etilerde vakıfçılığın olduğunu belgeleyen bir Eti Vakfiyesi bulunmuştur (agy, 117, Resim 1).
Bu makaleyle ilgili olarak kitapta 78 resim bulunmaktadır.
Bu durum bize kitap konumuz açısından şunu söylemektedir. 10. Yüzyıldan başlayarak
dayanışma içindeki Türk boyları vakıf anlayışını birlikte varolmanın çaresi olarak yaratmış,
geliştirmiş ve uygulamışlardır. Bunun da bir yönetiminin olması doğaldır.
Küçük birer klan olarak güçbirliği içinde, güçlü bir önderin yanında onunla birlikte
yaşam mücadelesi vermek ilk sosyal dayanışmadır.
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Balballar, ölü gömme törenleri, ölülerine yakılan ağıtlar ve su kanalları açmalar, av
paylaşmalar sosyal ilişkilerin ve sonsuz güçlü bir dayanışmanın görünür belgeleridir.

14.2.2. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Sosyal Hizmet Yönetimi
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, dünyanın tüm kıtalarında ve ülkelerinde de
aynısının görüldüğü gibi sosyal hizmetler, (a) dinsel kuruluşlar eliyle ve (b) hayır adı altında
vakıf ve vakıf benzeri örgütlenmeler (Batı’daki deyişle kooperasyonlar, Osmanlı’da loncalar,
ahilik örgütleri gibi) eliyle gelişmiş ve yürütülmüştür. Osmanlı’da büyük padişahlar vakıfların
kurulması ve korunmasına sahip çıkmışlardır. İlk vakıf kuran Osmanlı padişahı Orhan Gazi’dir.
Bu vakıf çerçevesinde İznik’te ilk Osmanlı medresesini kurmuştur. (Berki, 1962, 127a). Bunu
daha sonra Fatih Sultan Mehmet, 2. Bayezid gibi padişahlar, Sokullu Mehmet Paşa gibi
sadrazamlar kendileri vakıf kurmuş ve kurdurtmuşlardır.
Vakıfların verdiği sosyal hizmetler internette birçok ilgili sayfada görülebilir. Bunların
birkaçını özetleyecek olursak, yoksul, dul, öksüz ve borçlulara para yardımı yapmak, halka
meyve ve sebze dağıtmak, çalışamayacak derecede yaşlanan kayıkçı ve hamalların bakımını
sağlamak, çocukların emzirilmesini sağlamak, evlenecek genç kızlara çeyiz hazırlamak, kâse
ve bardak gibi kap kacak kıran hizmetçileri, efendilerinin azarlamalarından korumak, kuşlara
yem vermek, çocuklara oyuncak almak, yola çıkacak olanların gereksinimlerini karşılamak,
yetimleri büyütmek, öğrencilere burs, kalacak yer sağlamak; işsizlere iş bulmak, çırak
yetiştirmek, iflas edenlere, borçlulara yardımcı olmak, bekârları evlendirmek, hayvanları
korumak, kollamak, cadde ve sokakların temiz tutulmasını sağlamak, sokaklara atılan tükürük
ve benzeri maddelerin üzerine kül döktürerek kentin hijyenini ve temizliğini sağlamak gibi
birçok görevler üstlenmişlerdir (Kazıcı, 2006, 172-174). Bunların bir kısmı, bilindiği gibi,
bugün sosyal güvenlik kapsamında, bir kısmı belediye ve kamu görevleri arasındadır.
Osmanlı’daki vakıfların görev çeşitleri çok geniş bir alana yayılmıştı. Vakıflar
sayesinde birçok yoksul ve yardıma muhtaç kişilerin gereksinimleri yıllarca karşılanmıştır.
vakıflar aracılığı ile darüşşifalar ve akıl hastaneleri kurulmuş, sağlık sorunları vakıflar eliyle
çözülmeye çalışılmıştır. Eğitim ve kültür etkinliklerine sahip çıkılmış, kütüphaneler kurulmuş,
öğrencilere burslar verilmiştir. Sosyal hizmetler dışında da, vakıflar yoluyla ülkenin her
tarafında bayındırlık gelişmiş, okullar, camiler, hamamlar, yollar, köprü ve kanallar gibi
bayındırlık etkinlikleri gelişmiş, tüm ülkeye yayılmış ve böylece vakıflar kentleşme sürecine
ciddi ve eserleri bugünlere kalıcı katkılar vermişlerdir. Sosyal alan dışında askeri alanda da
vakıflar eliyle ordu birliklerine silah üretiminden kale yapımına kadar katkılar sağlanmıştır.
Osmanlı İmparatorluğunda tüm Anadolu’ya yayılmış olan, yoksulların ve öğrencilerin
parasız yemek yedikleri imaretler (aşevi), hastaların sağaltımı için darüşşifalar (hastane),
nekahet dönemindeki hastaların, yoldan gelen yorgunların, yoksulların, dervişlerin
gecelemeleri için tabhaneler (yatakhane), kente gelen yabancıların konaklaması için
kalenderhaneler (otel), uzun yolculuk yapanların yol üstlerinde bulunan ve geceledikleri yerler
olan kervansaraylar, hanlar; kitap okumak isteyenler için kutubhaneler (kütüphaneler), vakıflar
tarafından açılan ve halka parasız hizmet veren (hayır hizmeti) sosyal kurumlaşmalar ve
kuruluşlardı.
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Osmanlı döneminde kurulan vakıfların vakfın koşullarını bildiren belgeleri bugün taş
yazıtlar halinde müzelerde saklanmaktadır. Vakfın kuruluş koşullarını bildiren bu yazılı
belgelere vakfiye denirdi. Vakfiyeler bugün müzelere görülebilir. Bunlardan bir iki örnek
vermekle yetinelim: Konya’da Hasbey Darülhuffazı vakfiye kitabesinden bir parça 15. Yüzyıl
başlarına tarihlenmektedir (agy, Resim 14). Taş üzerine yazılı 1193 tarihli bir vakfiye bugün
Tire’de Necip Paşa Kütüphanesinde korunmaktadır (agy, Resim 15). Istanbul’da Vefa semtinde
Atıf Efendi Kütüphanesinde taş üzerine yazılmış ve duvara tutturulmuş bir vakfiyede (Yıl:
1154) “kütüphanenin idaresi ve hafızı kütüplerin vasıfları hakkında” (kitapların korumanın
nitelikleri hakkında) vakıf tarafından konulan koşullar yazılıdır (agy, 117).
I. Mahmud döneminde kurulan Evkaf Nezareti, yani vakıflar bakanlığı o güne kadar
ayrı ayrı gelişen ve çeşitli sorunlarla boğuşan vakıflar devletin gözetimi ve denetimi altına
girmiştir.
Osmanlı’da vakıflar ve uygulamaları geliştikçe sadece kentler ve sosyal yapı değil, vakıf
bürokrasisi ve vakıflar yönetimi de gelişmiştir. Vakıf işlerinin yürütümü için değişik tarihlerde
ilgili mevzuatla uygulamaya konmuş vakfiye defterleri, esas defterleri, hazine defterleri, fihrist
defterleri, tafsil (ayrıntı) defterleri, ferman (buyruk) tafsilleri defterleri, ahkâm (hükümler,
yargı) defterleri, ilmühaber (dilekçe) defterleri, hurufat (harfler) defterleri, ferman fihristleri
defterleri, nizâmât (düzenler) defterleri, maaş (aylık) defterleri, mühür tatbik (uygulama)
defterleri, hüccet (delil, kanıt) defterleri, şurut (şer’i mevzuat) defterleri, hülâsa (özet) defterleri,
intifa hakkı (yararlanma) defterleri, köye devir defterleri, şart tebdili (koşulları değiştirme)
defterleri, tevzin (tartı) defterleri, tercüme (çeviri) defterleri, tesis (kuruluş) defterleri gibi
defterler tutulmaktaydı (http://www.vgm.gov.tr/sayfa.aspx?Id=28). Bunların bir kısmı
Cumhuriyet’ten sonra çıkarılan (1935) 2762 Sayılı Vakıflar Yasasına göre uzun yıllar geçerli
kaldı. Bugünkü yasaya göre de (5737/2008) adları değişerek birçok defter hala tutulmaktadır.
Bu kadar geniş vakıf örgütlenmeleri, bu kadar geniş alanda yapılan vakıf işleri ve bu
kadar tutulan defterler, kayıtlar sadece Osmanlı bürokrasinin değil, Osmanlı’da vakıf
bürokrasisinin bile boyutlarını gözler önüne sermektedir. Kaldı ki bu işlerin sadece kayıtları
değil, uygulamaları ve bunların yönetimleri de söz konusudur. Bunlar bugünkü kavramla sivil
toplum örgütleri ve kuruluşları yönetimleridir.
Bu bürokrasiyi, vakıfların Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı İmparatorluğu
dönemlerinde artan bir eğimle gelişmesini göz önüne alarak vakıflar, yani Osmanlı’da sosyal
hizmetler bürokrasisinin de giderek büyüyen ve karmaşıklaşan bir gelişim süreci içinde olduğu
sonucunu çıkarabiliriz.

14.2.3. Osmanlı İmparatorluğu Sonrası Cumhuriyet Dönemi
Osmanlı sonrası Cumhuriyet’in kuruluşu ve Cumhuriyet dönemidir. Cumhuriyet
döneminde sosyal hizmetlerin yeniden yapılanmasını ve yönetimini üç başlık altında ele
alabiliriz:
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1.
Osmanlı İmparatorluğundan gelen ve adları Türkçeleştirilerek, hizmetleri yeniden
yapılandırılarak varlıkları sürdürülenler.
2.
Osmanlı İmparatorluğundan gelen sosyal hizmet örgütlenmelerinin adları
değiştirilmeden yeni hukuksal yapıya uydurularak varlıkları sürdürülenler.
3.
Türkiye Cumhuriyeti anlayışıyla yeni başlatılan, yeni açılan sosyal hizmet
örgütlenmeleri.
Birkaç örnekle bu başlıkları açıklamaya çalışalım:

14.2.4. Osmanlı’dan Adları Türkçeleştirilerek
Yapılandırılarak Alınan Sosyal Hizmet Kuruluşları

ve

Yeniden

Türkiye Cumhuriyeti doğru bir tavırla Osmanlı’dan gelen sosyal hizmet
örgütlenmelerinin hiçbirini kapatmadı, karşı çıkmadı, yok saymadı. Tersine onları Cumhuriyet
düzenine ve anlayışına uydurarak devamlarını sağladı. Birkaçının adları 1928’de gerçekleşen
harf devriminin ve 12 Temmuz 1932’de Türkçe’nin Cumhuriyet’in ulusal yazı ve konuşma dili
olarak kabulünden sonra hızlanan Türkçeyi sadeleştirme akımı içinde türkçeleştirildi. Hilal-i
Ahmer’in (Ar.: Hilal, yarım ay, Ahmer, kızıl) adının Kızılay olması gibi. Diğer bir kısmının
adları da aynen kalmıştır. Darüşşafaka gibi. Ayrıca, Batı’da sanayi devriminin sonucu olarak
ortaya çıkan sosyal politikaları Türkiye’de örgütlemeyi de ihmal etmedi.
Osmanlı’dan gelen sosyal hizmet kuruluşlarından burada ele alacağımız en
önemlilerinden birkaçı Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Himaye-i Etfal Cemiyeti ve Hilal-i Ahdar
Cemiyetidir.

14.2.4.1. Mecruhin ve Marza-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet
Cemiyeti’nden Kızılay’a
Hilal-i Ahmer Cemiyetinin ilk kuruluşu olarak kabul edilen dernek 1868 yılında kurulan
Mecruhin ve Marza-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyetidir. Yani, Yaralılar ve
Askeriyenin Gerek Duyduğu İmdat ve Yardım Derneği). 14 Nisan 1877’de de benzer bir adla
“Mecrûhîn ve Zuafây-ı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti” kuruldu. Yani, Yaralılar ve
Askerde Zayıf, Düşkün Kalanlara İmdat ve Yardım Derneği. Meclis-i Umum-u Sıhhiye İkinci
Reisi Hacı Arif Bey derneğin ilk başkanıdır. 19 Nisan 1877’de yapılan ikinci toplantıda
cemiyetin adı değiştirilerek “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti” oldu. Yani, Osmanlı Kızıl Ay
Derneği. Derneğin İcra Vekiller Heyeti’ne (Bakanlar Kurulu) başvurusu üzerine derneğin adı
29 Kasım 1922’de Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Türkiye Kızıl Ay Derneği) olarak değişti.
Adresi Istanbul’daydı.
Derneğin en önemli ilk görevlerinden biri Ulusal Kurtuluş Savaşından sonra 1923 ile
1930 yılları arasında yapılan Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesini yönetmek
oldu. Türkiye’ye gelen Yunanistan’daki Türkler için Kızılay tarafından sağlık ekibi ve sağlık
gereçleri sağlandı.
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13 Ekim 1923 günü Ankara’nın resmen başkent olmasıyla derneğin merkezi 1925’te
Ankara’ya alındı. Derneğin adıyla ilgili iki değişiklik daha yapıldı ve derneğin adı 28 Nisan
1935’te Türkiye Kızılay Cemiyeti, 22 Eylül 1947’de de Türkiye Kızılay Derneği olarak
değiştirildi. Osmanlılıktan Cumhuriyete dönüşüm sadece ad değiştirmekle kalmadı. Birçok
yenilikler yapıldı. Örneğin, 21 Şubat 1925’te Istanbul’da Hilal-i Ahmer tarafından Türkiye'nin
ilk Hastabakıcı Hemşire Okulu açıldı.

14.2.4.2. Himaye-i Etfal Cemiyeti’nden (HEC) Çocuk Esirgeme
Kurumu’na (ÇEK)
“Osmanlı Devletinde, II. Meşrutiyet döneminde kurulan "Darüleytamlar" şehit
çocuklarına bakma görevini üstlenmişti. Bu kurumların yetersiz kaldığının görülmesi üzerine
Himaye-i Etfal Cemiyeti (HEC) ilk olarak Kırklareli`de 1908 yılında kurulmuş ve Balkan
Savaşı`na kadar çalışmalarını yürütmüştü.” Cemiyet, 6 Mart 1917 yılında İstanbul’da aynı adla
ulusal düzeyde yeniden kuruldu. 17 Ocak 1921 tarihli bir padişah iradesi ile kamu yararına
çalışan bir cemiyet olarak kabul edildi.
Dernek, aynı adla 30 Haziran 1921 tarihinde Ankara`da da kuruldu. Amaç, Kurtuluş
Savaşı sırasında yetim ve öksüz kalan çocukların korunması, yetiştirilmesiydi.
O sıralar TBMM Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal derneğe büyük destek verdi.
Böylece dernek gelişti, güçlendi. Bunun üzerine bir süre sonra İstanbul’daki HEC`nin
çalışmalarına son verildi.
Himaye-i Etfal, tıfılların, yani çocukların korunma altında tutulması demektir. Yani,
Çocukların Korunması Derneği. Dernek, kuruluşundan bir yıl sonra çocuk konukevleri açmak
için (Çocuk Misafirhaneleri) bir yönerge (Talimatname) çıkardı.
Himaye-i Etfal Cemiyet’inin adı 1935 yılında “Çocuk Esirgeme Kurumu” olarak
değiştirildi. Dernekler Yasasına bağlı bir dernek statüsündeydi.
Ankara’da kuruluşundan üç yıl sonra, Çocuk Esirgeme Kurumu, 1923’te yiyecek,
1924’te pastörize süt dağıtımı yaptı (Çavuşoğlu, 2005, 54a). 1927'de anne ve çocukların
ücretsiz yararlanabileceği "sıhhi banyolar"ı hizmete soktu (agy, 72) 1928'de çocuk bahçeleri
açtı. 1930’lu yılları sonunda açtığı öğrenci sofralarıyla 25 yılda 6 Milyonun üzerindeki çocuğa
sıcak yemek hizmeti verdi (agy, 51). Bunun gibi ÇEK tarafından aşevleri, çocuk
muayenehaneleri, çocuk dispanserleri, çocuk kütüphaneleri, öksüz yetim çocuklar için ana
kucağı, yetimlerevi, şefkat evleri açıldı. Ankara Keçiören’de açılan Atatürk Çocuk Yuvası
bunların en büyüklerindendir ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde hala görev
yapmaktadır. Çocukların bakımı için bakıcı okulu ve hemşire koleji açılmıştır. 1929'da diş
muayeneleri ve tedavileri başlatılmıştır. (Buradaki bilgileri daha ayrıntılı görmek ve Çocuk
Esirgeme Kurumunun tarihi ile ilgili daha fazla bilgi almak için: Bkz. Çavuşoğlu, 2005) ÇEK
kurulduğu 1917 ve 1921 yıllarından başlayarak birçok sosyal hizmet projesine imza atmış,
büyük bir boşluğu doldurmuştur. Yönetim açısından bakıldığına 1980’lere doğru girilen
yönetim zayıflığı ulusal bir kurumu iflas noktasına götürmüş ve kamu yönetiminin el atması
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noktasına getirmiştir. Oysa bu örgüt de, tıpkı Kızılay gibi devlet bütçesinden kanunla ayrılmış
paya sahip bir kurumdu.

14.2.4.3. Hilal-i Ahdar Cemiyeti’nden Yeşilay’a
Hilal-i Ahdar Cemiyeti, sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu
gibi madde bağımlılığı yapan alışkanlıklara karşı mücadele etmek ve
gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kurulmuş bir dernektir. 5
Mart 1920’de Istanbul’da kurulmuştur. Adı daha sonra iki ayrı genel
kurulda önce Yeşil Hilal, sonra Yeşilay olarak değiştirilmiş ve 19 Eylül
1934 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından kamuya yararlı
cemiyetler arasına alınmıştır. 1946 yılında da bir genelge ile Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından okullarda eğitici kol olarak kurulması zorunlu kollar
arasına alınmıştır. Bugün madde bağımlılığı konusunda önemli bir
dokümantasyon merkezi durumundadır.

Hilâl-i Ahdar Dergisinin
ilk sayısının ilk sayfası

26 Mart 1920 tarihinde yapılan açılış töreninde, ilk başkanı olan Mazhar Osman Bey
içkinin zararlarını anlatan bir konuşma yaparak “İçki bir lazime-i içtimaiye değildir”, yani içki
sosyal bir gereklilik değildir diyerek derneğin amacını da netleştirmiş olmaktadır (Balcı, 2016).

14.2.5. Osmanlı’dan Adları Değiştirilmeden Yeni Hukuksal Yapıya
Uydurularak Alınan Sosyal Hizmet Kuruluşları
Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyet dönemine ulaşan birçok sosyal hizmet
örgütlenmeleri ve kuruluşları da vardır ki bunlar ilk kurulduğu zamanki adları ile amaçladıkları
görevlerini sürdürmektedirler. Sadece yeni hukuk düzenine uygun duruma getirilmişlerdir.
Bunların arasında mülhak vakıflar denilen, Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulmuş
vakıflar da vardır. Bunların sayısı 264’tür (Bkz. 7.1.2.3.2.). Adları, vakfedenler ve kuruluş
amaçları ile varlıklarını aynen sürdürmektedirler. Bu kategori için bu kitap kapsamında bir tek
örnekle yetiniyoruz. Bu örnekte, bir STÖ’nün yılmaz çabalarla hem 2016 hesabıyla 153 yıldır
ayakta kalabildiğini, sadece eğitim öğretim değil, çeşitli sosyal hizmet kuruluşları ve kültürel
etkinlikleriyle köklü bir kurumlaşmanın örneği olduğunu göstermek için veriyoruz. Düzenli ve
sebatlı bir sivil toplum yönetiminin neler başarabileceği konusunda önemli bir örnektir.

14.2.5.1. Darüşşafaka
Darüşşafaka (Ar. Dar-üş-şafaka. Anlamı: Şefkat yuvası), 1873 yılında Istanbul Fatih’te
inşa edilen binasında 1873 yılında öğretime başlayan yetimler için açılmış bir okuldur.
Kaynaklar eğitim alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu yazıyor (Darüşşafaka,
2016). Bu sivil toplum kuruluşunu açan sivil toplum örgütü de 30 Mart 1863 tarihli Padişah
Abdülaziz’in (1861-1876) fermanıyla (yazılı buyruğuyla) kurulan “Cemiyet-i Tedrisiye-i
İslamiye”dir. (İslam Okutma Derneği). Kuruluş amacı o tarihlerde Kapalıçarşı’da çalışan
çıraklara
okuma
yazma
ve
matematik
öğretme
amacı
olarak
belirtilir
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%BC%C5%9F%C5%9Fafaka). Bu nedenle Türkiye’nin
tarihindeki çırak yetiştiren ilk halk okulu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bugün, Türkiye’nin
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her tarafından annesiz ve babasız çocukların parasız, yatılı okumaları için sınavla almakta ve
ortaöğretimlerini üniversite sınavlarına hazırlık kurslarının bitimine kadar parasız yatılı olarak
üstlenmektedir. Derneğin ilk başkanı Yusuf Ziya Paşa’dır.
1903 yılında Darüşşafaka devlet okulu haline getirildi. Analı babalı çocuklar da alındı
ve devlet okulu oldu. Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye dağıldı. 1908 Meşrutiyet’in getirdiği
özgürlükçü hava içinde eski kurucular ve mezunlar biraraya gelerek yeniden örgütlenmeye
karar verdiler ve Darüşşafaka Mezunin Cemiyeti’ni (Darüşşafaka Mezunlar Derneği’ni
kurdular. Dernek yönetimi Maarif Vekaletine başvurarak okulu tekrar sivil toplum kuruluşu
olarak Darüşşafaka Mezunin Cemiyetine bağlandı. 1935 yılında cemiyetin adı Türk Okutma
Kurumu olarak değiştirildi. Ancak 1953 yılında tekrar Darüşşafaka Cemiyeti adını alarak ad
değişikliğine gitti.
1949
yılında
yükseköğrenim
gören
Darüşşafaka mezunları için, İstanbul Fatih’te
Atabinen Yurdu açıldı. Bu yeni bir sosyal hizmet
kuruluşu olarak tarihte yerini aldı. 1951’de kurulan
Darüşşafaka Lisesi Basketbol Takımı uzun yıllar lige
de girerek çeşitli başarılara imza attı.
Darüşşafaka eğitim kurumları bugün,
Darüşşafaka Cemiyetinin ilk kurucuları 1994’tenberi İstanbul Maslak’taki yerleşkesindedir.
(1865)
İçinde, kolej statüsünde ortaokul ve lise binaları,
konferans ve spor salonları, modern mutfak ve
yemekhanesi, laboratuvarlar ve lojmanları, yaşlılar için rezidans adı verilen modern
huzurevleri, spor tesisleri, Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, ile gerçek bir
eğitim ve sosyal hizmet yerleşkesidir. Ayrıca İstanbul Yakacık “Darüşşafaka Yakacık
Rezidansın yanısıra Maltepe ve Şenesenevler’de, İzmir Urla’da rezidansları bulunmaktadır. (Bu
arada rezidans Fransızca residence sözcüğünden Türkçeye evrilmiş olup büyük konut
anlamındadır ve önemli kişilerin oturmaları için yapılmış büyük konutlar için kullanılmaktadır.)
1995 yılında Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olan askerlerin çocukları, 1997-2007
döneminde toplam 78 şehit asker ve polis çocuğu, 1999 yılında 17 Ağustos depremzedesi 41
öğrenci, 2009. Mardin Bilge Köyü’nde yaşanan acı olayın ardından yalnız kalan beş çocuk
sınavsız olarak alınması bir STÖ olarak Darüşşafaka Cemiyetinin işlevlerini yerine getirdiğini
göstermektedir.
Darüşşafaka, düzenlediği konferanslarla sadece eğitim ve sosyal etkinlikler yapmakla
kalmamakta, kültürel boyutta da hizmetler üretmeyi sürdürmektedir. Örneğin, Darüşşafaka
çıkışlı olan öykü yazarı Sait Faik Abasıyanık’ın evi Darüşşafaka tarafında müze haline
getirilmiştir. Özel Darüşşafaka Lisesi, Sait Faik Abasıyanık anısına, İstanbul Liseleri arasında
“Hişt, Hişt, Genç Sait Faik” öykü, yazma yarışmaları, Darüşşafaka mezunu ve öğretmeni,
gazeteci ve yazar Ahmet Rasim anısına, İstanbul’daki ilköğretim okulları arasında “Ahmet
Rasim Yaşıyor” adı altında gazete yazıları yazma yarışması, Darüşşafaka'nın ilk müdiresi
Nazıma Antel'in anısına İngilizce alanında okul dışı etkinliklerde başarı elde eden öğrencilere
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"Nazıma Antel Ödülleri" dağıtma gibi kültürel etkinlikler de yapılmaktadır. (Daha fazla bilgi
için. Bkz: Darüşşafaka Cemiyet, 2016).

14.2.5.2. Darülaceze
Darülaceze (Ar. Dar-ül-aceze. Anlamı: Düşkünler yurdu) (aceze: acizler, düşkünler),
1895 yılında Okmeydanında II. Abdülhamit’in (1876-1909) yazılı emriyle (ferman) açılan bir
sosyal hizmet kuruluşudur. Yaşlılar ve düşkünler için yatılı bir bakım kuruluşudur. Bugün hala
ilk açıldığı adreste varlığını sürdürmektedir.
Yüzyıllardır kozmopolit bir yapıda olan İstanbul’da bakacak kimsesi olmayan, sokakta
kalan, yaşlandığı için kendine yetemeyen, bakamayan, kimsesiz, engelli ve yoksul insanlar
hangi din, mezhep, dil, ırk, sınıf ve cinsiyetten ve yaşta olurlarsa olsunlar ücretsiz olarak
barındırılmakta ve bakılmaktadır. Bakılanlar Darülaceze Nizamnamesine (tüzük) göre,
erkekler, kadınlar, çocuklar ve süt çocukları olarak sınıflandırılmıştır (Bkz.
http://www.darulaceze.gov.tr/Kurumsal/Nizamname). Her dinden düşkün insanın barındığı
darülacezede cami, kilise ve havra aynı bahçede bir arada bulunmaktadır.
İçinde düşkünler için (acizler) yedi barınma konutu, çocuk yuvası, revir ve hastane,
cami, kilise, sinagog (havra), iş ocakları, aş ocağı, fırın, hamam, çamaşırhane, gasilhane,
berberhane, hemşire ve bakıcılar için personel lojmanları, rehabilitasyon merkezi, bağış hayvan
kesimhanesi, demirbaş eşya deposu, bağışlar için kuru gıda ambarı, yaş sebze ve meyve koruma
deposu,
buzhane
gibi
birimleri
olan
geniş
bir
yerleşkedir.
(http://www.darulaceze.gov.tr/Kurumsal/KurulusAmaci). 20 binadan oluşur.
Uzun yıllar Istanbul Valiliğine bağlı olarak çalışan kuruluş bugün 27 041984 tarihli ve
3046 Sayılı Kanuna 03 06 2011 tarihli ve 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen
19/A maddesi uyarınca T.C. Darülaceze Başkanlığı adıyla T.C. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığına bağlanmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlıdır. Katma bütçe ile
yönetilmektedir. İstanbul Belediyesinin yasal olarak topladığı eğlence resminin (bir çeşit vergi)
%10'undan oluşan bir düzenli geliri vardır. Ayrıca, hayırseverlerin yaptıkları bağışlar, fitre,
zekât, adak, kurban bağışı, gayrimenkul hibelerle ve darülacezeye bağışlanan binaların kiraları
ile yaşamaktadır.

14.2.6. Cumhuriyet Anlayışıyla Yeni Yapılan Sosyal Hizmet
Kurumlaşmaları
Türkiye Cumhuriyeti hükumetleri ekonomik kalkınma çabalarının yanı sıra sosyal
devlet alanında da önemli aşamalar gerçekleştirmişlerdir. Çeşitli yıllarda sosyal güvenlik ve
sosyal hizmet alanlarında birçok örgütlenme ve yatırım gerçekleştirilmiştir.

14.2.6.1. Cumhuriyet’ten SHÇEK’e Kadar Sosyal Hizmet Yönetimi
Cumhuriyet’in kurulmasından sonra ilk işlerden biri olarak 3008 sayılı İş Kanunu
çıkarıldı (1936) ve çalışma yaşamı yeni bir düzene sokulmaya, sosyal güvenlik sistemi
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kurulmaya çalışıldı. Sosyal sigortaların kurulması bu yasa ile öngörülmüş olup sigortacılığın
ilk ilkeleri bu yasa ile benimsenmiştir. Yasayla, sigorta kapsamına alınacak risklerin iş kazaları
ve meslek hastalıkları, analık, yaşlılık, işten çıkma, hastalık ve ölüm olduğu kayıt altına
alınmıştır. İşçilerin sigortalılıkları keyfiliğe bırakılmamış, zorunlu tutulmuştur. Bu da “İşçiler
işyerlerine alınmalarıyla beraber kendiliğinden sigortalı olmuş olurlar” ifadesiyle dile
getirilmiştir. Bir kamu kurumu olarak, “İşçi Sigortaları İdaresi”nin kurulması öngörülmüştür.
İkinci Dünya Savaşı nedeniyle geciken çalışmalar savaşın bittiği 1945 yılında gerçekleşmiş; İş
Yasasının çıkışından dokuz yıl sonra 27 Haziran 1945 tarihinde “İş Kazalarıyla Meslek
Hastalıkları ve Analık Sigortası Kanunu” (4772); hemen arkasından, 16 Temmuz 1945 tarihli
ve 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu çıkarılmış ve İşçi Sigortaları Kurumu
kurulmuştur. Kurumun adı, 1 Şubat 1965 yılında çıkarılan 506 sayılı “Sosyal Sigortalar
Kanunu” ile Sosyal Sigortalar Kurumu yapılmış ve daha önce çıkarılan iki yasa, 2 Haziran 1949
yılında çıkarılan 5417 sayılı “İhtiyarlık Sigortası” ve 4 Ocak 1950 yılında çıkarılan 5502 Sayılı
“Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu” 506 sayılı yasa kapsamına alınmıştır.
1949 yılında ayrıca daha önce kurulan memur sandıkları kaldırılarak “kamu kesiminde
çalışan memurların sosyal güvenlik haklarının düzenlemesi” için 5434 sayılı “T.C. Emekli
Sandığı Kanunu” çıkarılmış ve T.C. Emekli Sandığı kurulmuştur.
4 Şubat 1957 tarihinde de gene işçiler için 6900 sayılı “Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm
Sigortaları Kanunu” çıkarılmıştır.
27 Mayıs 1961 Anayasası sosyal devlet anlayışını sayfalarına almıştır. Anayasa, 48.
maddesinde "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal sigortalar
ve sosyal yardım teşkilatı kurmak ve kurdurmak devletin ödevlerindendir." diyerek sosyal
devletin ve sosyal güvenlik sistemlerinin hızla geliştirilmesi için kapıları açmıştır.
İşçiler için Sosyal Sigortalar Kurumunun kurulmasından 26, memurlar için Emekli
Sandığının kurulmasından 22 yıl sonra, 1 Nisan 1972 tarihinde 1479 sayılı yasayla tam adı
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu”, yani Bağ-Kur
kurulmuştur. Bağkur serbest meslek sahiplerini kapsayan sosyal güvenlik kurumudur. 1979’da
çıkarılan bir yasayla tarım kesiminde kendi hesabına çalışanlar da, isteğe bağlı olarak BağKur’a üye olma ve sigortalanma olanağına kavuştular.
Bunlardan SSK ve Bağ-Kur Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı iken,
Emekli Sandığı Maliye Bakanlığına bağlı idi. 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, birlikte tek bir çatı
altında toplanmışlardır. Bu çatı kurum Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Ve bu da Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlıdır. Bu yeni yasa iki temel yenilik getirmiştir:
1. Kamu sigorta kurumları tek çatı altında toplanmıştır.
2. Sadece, işçi, memur ve serbest olarak çalışanları değil tüm yurttaşları kapsayan genel
bir sosyal güvenlik düzeni kurulmuştur.
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Cumhuriyet’ten sonra çalışma bakanlığı işlevleri o zamanki İktisat Vekâleti (Ekonomi
Bakanlığı) içinde oluşmuştur. 27 Mayıs 1934 tarih ve 2450 sayılı İktisat Vekâleti Teşkilatı ve
Vazifeleri Hakkında Kanunla, Bakanlık bünyesinde İş ve İşçiler Bürosu kurulmuştur. 8 Haziran
1936 tarih ve 3008 sayılı İş Kanunuyla İş ve İşçiler Bürosu, İş Dairesi haline getirilmiştir.
Bu Daire daha sonra kurulacak Çalışma Bakanlığının çekirdeğidir.
Çalışma Bakanlığı, 22 Haziran 1945 tarih ve 4763 sayılı “Çalışma Bakanlığı Kuruluş
ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ile kurulması tamamlanmıştır. (R.G. 27 Haziran 1945). Kısa
bir süre sonra 30 Ocak 1946 Tarih ve 4841 Sayı ile Çalışma Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun tekrar çıkarılarak bir önceki yasaya göre görev tanımı genişletilmiş, merkez
ve taşra teşkilatı ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.
4841 Sayılı yasa ile sosyal güvenlik kavramı ilk kez bir Cumhuriyet mevzuatında yer
almıştır. Yasanın birinci maddesinde yeni kurulacak bakanlığın görev çerçevesi çizilirken şöyle
denmektedir:
“Madde 1 Çalışma Bakanlığı, çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama
seviyesinin yükseltilmesi, çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin memleket
yararına ahenklendirilmesi, memleketteki çalışma gücünün genel refahı artıracak surette
verimli kılınması, tam çalıştırma ve sosyal güvenin sağlanması ile görevlidir.”
açıktır.

Evet, maddede geçen ifade sosyal güvendir, ancak bununla sosyal güvenlik kastedildiği

Çok daha sonraları, 17.11.1974 tarih ve 4-1040 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile
bir de Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuş, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur bu
Bakanlığa bağlanmıştır. 13 Aralık 1983 günü kurulan 184 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (R.G. 14 Aralık
1983) ile Çalışma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek “Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı” adıyla yeniden örgütlenmişlerdir.
Cumhuriyet’ten sonraki hükumetlerin en önemli sosyal örgütlenmelerinden bir de sağlık
alanında oldu. Anadolu’da sağlıklı çocuk doğumu ve büyütülmesinin sağlanması devletin özel
müdahalesini gerektirecek düzeydeydi. Çünkü o yıllarda bebek ve çocuk ölüm oranı diğer
ülkelere kıyasla çok yüksekti. Bunun için, ilk adım olarak 1953 yılında Ankara'nın Telsizler
gecekondu bölgesinde Ana ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Tekamül Merkezi açıldı. Bunu 1955
yılında İzmir'de çocuk hastanesi içinde açılan 1 No’lu Ana Çocuk Sağlığı Merkezinin açılması
ve devamla, diğer illerde açılan ana çocuk sağlığı merkezleri (AÇSM) izledi (Tomanbay, 1992,
33a). AÇSM’lerin yaygınlaşması bebek ve çocuk ölüm oranlarını büyük ölçüde düşürmüştür.
(Bilgi için, Bkz: agy).
Bu merkezlerde sadece ana ve çocukların tıbbi sağlıklarıyla ilgilenilmiyor, hemşireler
ve sosyal çalışmacılar zaman zaman ev ziyaretleri yapıyor; kuruluşlarda ya da evlere gidilerek
ana ve çocuk sağlığı hakkında eğitimler veriliyordu. Tıbbi sağlık ağırlıklı olmak üzere sosyal
sağlık birimleri olarak ana ve çocuklara, yani aileler sağlıksal ve sosyal hizmetler verildi. Daha
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sonraki yıllarda adları Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü (AÇSAP)
olarak değiştirildi; doğum denetim politikası bu çatı altında kamu görevli olarak tekrar
belirlendi. (Bkz. 06 Şubat 1997 tarihli, 22900 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ana Çocuk
Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği).
Bu süre içinde, yani Cumhuriyet’in kuruluşundan SHÇEK dönemine kadarki dönem
içinde çocuklarla ilgili sosyal hizmetler uzun yıllar Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından kurulan
çocuk bakımevleriyle sağlanıyordu. 0-7 yas aralığındaki çocuklar Çocuk Esirgeme Kurumu
bünyesinde barındırılıyor, ancak daha ileri yaştaki korunmaya muhtaç çocuklar için sağlıklı bir
kurumlaşma görünmüyordu. Bu sorunlar ilgili olarak korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili ilk
yasal düzenleme 1949 yılında çıkarılan 5387 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında
Kanun’dur (Resmî Gazete, Tarih: 27 Mayıs 1949, Sayı: 7217).
- Bu güne kadar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kimsesiz çocukların bakıldığı
darüleytamlardan (yetimler yurdu) (1914);
- Kazım Karabekir Paşa’nın (Çocuk Davamız ile iki ciltlik yazdığı Çocuklara Öğütler
adlı kitapları vardır.) Doğu Anadolu’da açtırdığı birçok eğitim öğretim kuruluşunda yetim
çocuklar için açtırdığı yurtlardan; yatılı okullardan; ilkokul, ortaokul ve mesleki okullardan;
çocuklar için açtırdığı iş ocaklarından; çocuklar için açtırdığı otomobil mektebi ve kuyumculuk
mektebi gibi onları topluma kazandıracak askerlik hukuku içindeki çabalardan (1920’li yıllar);
- Mithat Paşa’nın Tuna Valisi iken Niş, Rusçuk ve Sofya’da kimsesiz çocuklar için
açtırdığı islahhanelerden (1865);
-

Abdülaziz döneminde açılan yetim çocuklar için açılan Darüşşafaka’dan (1873)

sonra ilk kez Türkiye Cumhuriyeti Türkiye’de kimsesiz çocuklar sorununa eğiliyor ve
Cumhuriyet’in çocuklarla ilgili ilk özgün yasal düzenlemesini çıkarıyordu. Bu yasada, 1.
Madde; “Beden, ruh, ahlâk gelişmeleri tehlikede olup ana ve babasız, ana ve babası belli
olmıyan ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre haklarında korunma tedbirleri alınmasında
zaruret görülen çocukların mahkeme karariyle ve reşit oluncaya kadar bu kanunla belli edilen
şartlar içinde bakılma ve yetiştirilerek meslek sahibi edilmeleri köy ihtiyar heyetleri, mahallî
belediyeler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanır.”
denerek kimsesiz çocukların bakımı görevi köy ihtiyar heyetleri, mahalli belediyeler, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına veriliyordu. Sağlık Bakanlığı okul çağı
öncesi çocuklar için çocuk bakım yurtları açacak, öğretim çağına gelenler için ilgili kuruluşların
açılmasından da Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu olacak; yetiştirme yurtları açacaktı. Böylece
iki bakanlık ile köy ihtiyar heyetlerine ve belediyelere yasal olarak yeni bir görev alanı
açılıyordu. Bu yönetim görevidir. 33 maddelik bu yasa, 1957 yılında daha geliştirilerek
çıkarılan ikinci bir Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırıldı.
(6972/1957). Bu yeni yasa, korunmaya muhtaç çocukları sistemini yönetim temelinde biraz
daha işlevsel duruma getirdi. Şöyle ki; daha önceki yasayla görevli kılınan Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin katılacağı ve her valilikte
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oluşturulan Koruma Birlikleri kimsesiz gençlerin yetiştirme yurtlarına yerleştirilmesi
konusunda illerde görevli kılındı. Bu, valilikler düzeyinde yeni bir yapılanmadır.
Aynı dönem içinde, 1959 yılında çıkarılan bir yasayla (Sosyal Hizmetler Enstitüsü
Kurulmasına Dair Kanun, No: 7355) ilk kez sosyal hizmetler adı kapsamıyla bir enstitü
kurulması öngörülüyordu.
Yönetim yapısı olarak Enstitü; “Madde 4 - Sosyal Hizmetler Enstitüsü bir müdür
idaresinde bir müşavir ile Umumi Sosyal Hizmetler, Tıbbi Sosyal Hizmetler, Sosyal Hizmetler
Etüd, Dokümantasyon ve İstatistik şubelerinden ve Sosyal Hizmetler Akademisinden teşekkül
eder.”; yani, oluşuyordu. [Metin yasadaki yazım biçimiyle aynen alınmıştır.]
Yasanın birinci maddesi, “Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bağlı bir Sosyal
Hizmetler Enstitüsü kurulmuştur.” diye başlayarak Enstitünün görevlerini açıklıyordu:
“a) Yoksullar arasında tetkikler yaparak yoksulluğun muhtelif sebeplerini araştırmak ve
bunlara yapılacak sosyal hizmetlerin şekil ve nev'ini tesbit etmek; fertlerin sosyal
intibaksızlıklarını izaleye ve toplum kalkınmasını temine yarayacak tedbirleri araştırmak;
“b) Gerek normal ve gerekse akılca veya bedence arızalı okul öncesi ve okul çağındaki
çocuklarla gençlerin ve geri kalmış çocukların bakılmasına, korunmasına ve yetiştirilmesine ait
sosyal hizmetleri programlamak ve tatbiki için alâkalı Devlet makamlarıyle sair teşekküllere ve
hayır cemiyetlerine bildirmek;
“c) Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin tıbbi mahiyetteki bakımı, tedavi ve
korunmalariyle alâkalı bulunan sosyal, psikolojik, pedagojik ve ekonomik hususlara ait bilgi ve
mütalâaları ilgili makam, teşekkül ve tesislere bildirmek;
“d) Resmî ve hususi rehabilitasyon müesseselerini murakabe etmek ve çalışma
programlarını tanzim ve iş birliği yapmalarına yardım etmek;
“e) Umumi ve mülhak bütçeli dairelerle hususi idareler ve belediyeler ve her nevi sosyal
yardım işleriyle alâkalı müessese ve teşekküllerle sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait
müessese ve kurumlar, hayır cemiyetleri ve hususi kanunlarla kurulmuş bankalar arasında
sosyal hizmetler sahasında iş birliği sağlıyacak olan esasları araştırmak ve bunları tatbîka
elverişli şekilde tesbit etmek;
“f) Cemiyetler Kanununa göre kurulan umumi menfaatlere hadim ve her nevi hayır ve
yardım cemiyetlerinin sosyal hizmetler sahasındaki faaliyetlerini koordine etmek, iş birliğini
ve ahenkli bir şekilde çalışmalarını sağlamak, bütçelerinde sosyal hizmetlere ayırdıkları
tahsisatım verimli ve mahalline masruf olmasını temin etmek maksadiyle mütalâada bulunmak;
“g) Memleketimizde ve diğer memleketlerde mevcut sosyal hizmetler mevzuatını
inceliyerek- bu husustaki teknik , idari ve istatistik malûmatı toplamak , anket ve etüdler
yaparak memleket ölçüsündeki sosval hizmetler mevzuatının mesnetlerini hazırlamak ve sosyal
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hizmetin gaye, fayda ve şümulünü umumi efkâra tanıtacak neşriyat ve faaliyetlerde bulunmak
;
“h) Yukardaki bentlerde belirtilen çeşitli vazifeleri yerine getirecek ve bunların
öğretimini sağlıyacak sosyal hizmetler mütehassıslariyle sosyal yardımcıları yetiştirmeye
mahsus yüksek ve orta dereceli öğretim yapmak üzere bir sosyal hizmetler akademisi tesis
etmek.”
Görüldüğü gibi, tekrar okunursa anlaşılacaktır, bu yasa;
-

Yoksullara verilecek sosyal hizmetlerle,

-

Bireylerin sosyal uyumsuzluklarını gidermek,

-

Toplum kalkınmasını sağlamak,

Gerek normal, gerekse akılca veya bedence engelli okul öncesi ve okul çağındaki
çocuklarla gençlerin ve geri kalmış çocukların bakılmasına, korunmasına ve yetiştirilmesine ait
sosyal hizmetleri programlamak ve gerekli uygulamalar için ilgili Devlet makamları ve diğer
kuruluşlara ve hayır derneklerine bildirmek;
Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin tıbbi mahiyetteki bakımı, tedavi ve
korunmalarıyla ilgili bulunan sosyal, psikolojik, pedagojik ve ekonomik konulara ait bilgi ve
görüşleri ilgili makam, kurum ve kuruluşlara bildirmek;
Resmî ve özel rehabilitasyon kuruluşlarını denetlemek etmek ve çalışma
programlarını düzenlemek ve aralarında işbirliği sağlamak;
Genel ve katma bütçeli dairelerle özel idareler ile belediyeler ve sosyal yardım
işleriyle ilgili kurum ve kuruluşlar sivil toplum örgütleri, özel yasalarla kurulmuş bankalar
arasında sosyal hizmetler alanında işbirliği sağlamak,
Dernekler Yasasına göre kurulan her çeşit sivil toplum örgütlerinin sosyal
hizmetler alanındaki etkinliklerini koordine etmek, işbirliğini ve uyumlu çalışmalarını
sağlamak, bütçelerinde sosyal hizmetlere ayırdıkları payın verimli ve yerinde kullanımını
sağlamak
Uluslararası sosyal hizmetler mevzuatını inceliyerek ulusal sosyal hizmetler
mevzuatının dayanaklarını oluşturmak ve sosyal hizmetin amaç, yarar ve kapsamını
kamuoyuna tanıtacak yayın ve etkinliklerde bulunmak;
Bu görevleri yerine getirecek ve bunların öğretimini sağlıyacak sosyal hizmetler
mütehassıslariyle sosyal yardımcıları yetiştirmek için yüksek ve orta dereceli öğretim yapmak
üzere bir sosyal hizmetler akademisi kurmak.”
Konularında oldukça kapsamlı bir anlayış sergilemiştir. 7355 sayılı yasa, Cumhuriyet
Türkiyesinde, sosyal hizmetlerin kapsamını, bugüne göre eksik ama yetkin bir çerçeveleme ile,
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sosyal hizmetler adını vererek; programlamasıyla, uygulamasıyla, diğer ilgili kuruluşlara
bildirmeleriyle, diğer kurum ve kuruluşlarla eşgüdümüyle, işbirliğiyle, denetimleriyle, bütçenin
etkin kullanımına gösterdiği özenle, konuyu kamuoyuna yayacak yayınları ve etkinlikleriyle,
eğitim ve öğretimiyle bir mevzuat metni haline getiren ilk yasadır.
Bu yasa uyarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde kurulan Sosyal
Hizmetler Akademisi 1961 yılında öğretime başladı ve 1965 yılında 28 mezun verdi. Bu 28 kişi
Türkiye’de sosyal hizmet alanında ilk yükseköğretim mezunlarıdır.
Akademinin açılmasından iki yıl sonra da, gene 7355 sayılı yasanın gereği olarak - o
zamanki adıyla - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde Sosyal Hizmetler Genel
Müdürlüğü kuruldu. Yıl: 1963. Kamusal sosyal hizmetlerin sınırlı bir çatı örgütü olarak uzun
yıllar hizmet verdi ve Sosyal Hizmetler Akademisinden çıkan ilk “sosyal hizmet
mütehassısları” bu genel müdürlük bünyesinde ve bağlısı sosyal hizmet kuruluşlarında görev
almaya başladılar.
Sosyal hizmet örgütlenmeleri, yapılanmaları 1923’ten 1983’e kadar, yani SHÇEK’in
kurulduğu yıla kadar, 60 yıl, daha çok tekil ve dağınık gelişmelerle ilerledi. Bunların içinde en
kapsamlısı, 7355 ile sınırlı da olsa bir sosyal hizmetler çerçevesi çizilmesi, Sosyal Hizmetler
Akademisinin kurulması, bakanlık bünyesinde gene sınırlı bir yapılanma ile bir genel müdürlük
oluşturulması idi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gençlerle ilgili düzenlemeler yapıldı;
gençlik merkezleri açıldı. Bunlar güzel gelişmelerdi, ancak örneğin, gençlik için sosyal
hizmetler diye bir kavram gelişme zemini bulamadı. Çünkü uzun yıllar gençlik sadece spor
boyutuyla algılandı, bir de siyasal partilerin kurulduğu gençlik kollarıyla politik arenada
örgütlenmeye çalışıldı. Oysa gençlerin korunması, gençlik etkinlikleri, gençlik sorunları
örgütlü bir uygulama aşamasına gelemedi.
Bu yapılanmaların dışında her kamu kurumu kendi kreşini, kendi huzurevini kurdu.
Kendi yaz kampını, dinlenme ve eğitim kampını kurdu; kendi personeline dinlenme ve sosyal
eğitim hizmetlerini verdi.
Bu arada sivil ve özel sosyal hizmetler de yavaş bir hızla da olsa süreç içinde
gelişiyordu.
Bu dönem içinde Çocuk Esirgeme Kurumu birçok çocuk bakımevi, çocuk yuvası,
yetiştirme yurduna sahip bir dernek olarak ulusal düzeyde yaygınlaşmıştı. Ancak yönetim
sıkıntıları içindeydi. Dernek hakkında ortaya çıkan akçal yolsuzluk iddiaları ve aşılamayan para
sıkıntıları nedeni ile 27 Mayıs 1960 askeri hareket döneminde, 1961 yılında bir yasa çıkarılarak
kurumun yönetim kurulu belirli bir süre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nca atanmaya
başlandı.
Çocuk Esirgeme Kurumunun 1980’li yıllara girerken hâlâ akçal sıkıntılarını aşamaması,
mali krize girmesi, bunun yanı sıra yönetim sorunları ile yönetim boşlukları yaşaması ve buna
bağlı olarak hizmetlerin aksaması, niteliğinin düşmesinin artarak devamı 12 Mart 1980 askeri
darbesinden sonra, askeri hükumetin konuyu gündeme almasına neden oldu. Bir inceleme
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sürecinden sonra dernek (ÇEK) 5 Mayıs 1981'de Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Birlik
Komitesi Kararı ile feshedildi. Tüm taşınır taşınmaz malları, kuruluşları, gelirleri, birçok ildeki
birimleri ve personeliyle birlikte 27 Mayıs 1983'te çıkarılan bir yasayla Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesine katıldı. Bu yasa, 2828
numaralı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kuruluş Yasasıdır. Bu yasa ile 1963
yılından beri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde bulunan Sosyal Hizmetler Genel
Müdürlüğü” daha güçlendirilmiş ve işlevleri arttırılmış olarak ve yeni bir adla yeniden
yapılandırılmış oldu. Adı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü idi
(SHÇEK). Bakanlık içinde, SHÇEK’in altyapısını, tüm varlıklarıyla;
(a)

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü ile,

(b)

Çocuk Esirgeme Kurumu

oluşturuyordu.
2 Nisan 1989 tarihinde çıkartılan 356 Numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile T.C.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığından alınarak Başbakanlığa, yani, Başbakanlığın altında bir Devlet Bakanlığına
bağlandı.
SHÇEK, adında da çocuk koruma kavramının korunmasında görüldüğü gibi daha çok
çocuğun ve ailenin sosyal bakımı ağırlıklı olarak Türkiye’de sosyal hizmetlerin ilk genel bir
çatı altına toparlanmasının örneği oldu.

14.2.6.2. SHÇEK’ten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Kadar
Sosyal Hizmet Yönetimi
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun kuruluş amacı yasanın 1. Maddesinde
belirtilmişti:
“Bu Kanunun amacı; korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk,
engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere
kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve
usulleri düzenlemektir.”
Böylece SHÇEK’te kapsam ve amaç genişlemiş oluyordu. Çünkü çatı altına sadece
çocuklar değil, aile ve yaşlılar da alınmış oluyordu.
Bu yasa ile sosyal hizmetler terminolojisinin belirli maddeleri ilk kez hukuksal
çerçevede tanımlanmıştır. Bu nedenle bu tanımlar bugünü yapılandırmaya katkıları olması
açısından önemlidir. Sevgili öğrenciler, lütfen aşağıda, kamusal boyutta yapılmış bu tanımları,
ezberleme yoluna gitmeden, anlayarak okuyunuz ve aklınızda tutmaya çalışınız. Böylece
kendinize anlamlı bir temel oluşturmuş olursunuz. 2828’e göre, yasada geçen tanımlar
aşağıdadır: (Tırnak içine alınan tanımlarda, tanımı yapılan kavram, dikkat çekmesi için
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tarafımızdan koyulaştırılmış, bu kavramların sonlarındaki tırnak imleri kaldırılmış ve kimi
yazım yanlışları düzeltilmiştir. Bunların dışında metinlere dokunulmamıştır.)
“Sosyal Hizmetler; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya
kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve
ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı
olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve
programlı hizmetler bütünü”dür. (Md. 3/a).
“Korunmaya ihtiyacı olan Çocuk; beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi
güvenlikleri tehlikede olup;
“1. Ana veya babasız, ana ve babasız,
“2. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
“3. Ana ve babası veya her ikisi tarafından terkedilen,
“4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya
uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı
savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen” çocuğu ifade eder. (Md. 3/b).
"Engelli, doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel,
zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle
normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olup; korunma, bakım, rehabilitasyon,
danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan” kişidir. (Değişik: 30/5/1997 - KHK - 572/5.
Md.). (Md. 3/c).
"Bakıma İhtiyacı Olan Engelli; engellilik 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” kişidir. (Ek: 1/7/2005-5378/26. Md.).
(Md. 3/d).
"İhtiyacı Olan Yaşlı; sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya,
bakıma ve yardıma ihtiyacı olan yaşlı statüsündeki kişi”dir. (Md. 3/e).
“Sosyal hizmet kuruluşları; bu Kanunun amacına ve belirtilen esaslara uygun
faaliyette bulunan kuruluşlar”dır. (Md. 3/f).
"Çocuk Yuvaları; 0 - 12 yaş arası korunmaya ihtiyacı olan çocuklarla gerektiğinde 12
yaşını dolduran kız çocuklarının, bedensel, eğitsel, psikososyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik
veya iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet
kuruluşları”dır. (Md. 3/f-1).
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"Yetiştirme Yurtları; 13 - 18 yaş arası korunmaya ihtiyacı olan çocukları korumak,
bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini
sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşları”dır. (Md. 3/f-2).
"Kreş ve Gündüz Bakımevleri; 0 - 6 yaş grubundaki çocukların bakımlarını
gerçekleştirmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek ve bu çocuklara temel
değer ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla kurulan ve yatılı olmayan sosyal hizmet
kuruluşları”dır. (Md. 3/f-3).
"Huzurevleri; ihtiyacı olan yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak,
sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet
kuruluşları”dır. (Md. 3/f-4).
"Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri; bedensel, zihinsel ve ruhsal engellilikleri
nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olan kişilerin, fonksiyon
kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler
kazandırmak veya bu becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet
kuruluşları”dır. (Md. 3/f-5).
Bu tanımlar bugün yasal olarak hala geçerlidir. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının
kurulmasından sonra 2828 Sayılı Yasada değişiklik yapan 6353, 6462 ve 6495 sayılı yasalarda
bu tanımlar maddesinde değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla bu tanımlar hem yapılan işin
tanımı olarak (sosyal hizmetler), hem kuruluşlar olarak (çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, kreş
ve gündüz bakımevleri, huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri) hem bu kuruluşlarda
bakım altında olan kişiler olarak (korunmaya ihtiyacı olan çocuk, engelli, bakıma ihtiyacı olan
engelli, ihtiyacı olan yaşlı) sosyal hizmet alanlarında çalışan hepimizin iyi kavrayarak bilmesi
gereken tanımlardır.
Bir de, aynı yasaya (2828) farklı zamanlarda eklenen yeni tanımlar da bulunmaktadır
ki, bu tanımlar ve hangi yasalarla, KHK’lerle eklendiği de aşağıda belirtilmiştir.
“Çocuk Destek Merkezleri; Suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta
sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma
kararı verilen çocuklardan psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçları
giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı, bu süre içinde aile,
yakın çevre ve toplum ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü;
çocukların mağduriyet, suça sürüklenme, yaş ve cinsiyet durumuna göre ayrı ayrı yapılandırılan
veya ihtisaslaştırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşları”dır. (Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/5 :Md.;
Değişik: 6/2/2014-6518/14. Md.) (Md. 3/f).
"Kadın veya Erkek Konukevleri, fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara
uğrayan kadın veya erkeklerin psikososyal ve ekonomik problemlerinin çözümlenmesi
sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre
kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşları”dır. (Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/5. Md.)
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"Toplum veya Aile Danışma Merkezleri, toplumun ve ailenin gelişmesi için; bireyin
katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici,
geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllülerle
işbirliği içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşları”dır. (Ek:
30/5/1997 - KHK - 572/5. Md.)
“Aktif Yaşam Merkezi; Engelli bireylerin, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal
hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla, engelli bireyler ile ailelerine rehberlik ve
destek hizmeti ile evde gündüz bakım hizmeti sunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşları”dır.
(Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/5 Md.; Değişik: 6/2/2014-6518/14. Md.)
“Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları; aynı yerleşkede ve/veya binada, birden çok
sosyal hizmet kuruluşunun tek yönetim ve denetim altında kurulmasına ve çalışmasına imkân
tanıyan sosyal hizmet kuruluşları”dır. (Ek: 21/1/2000 - KHK - 594/1. Md.)
"Çocuk evleri; 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaldığı ev
birimleri”dir. (Ek: 1/7/2005-5378/26. Md.)
“Çocuk Evleri Sitesi; Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı
yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan kuruluş”tur., (Ek:
1/2/2007-5579/1 Md.;Değişik: 6/2/2014-6518/14. Md.)
“Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri; Çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile bakım veya
barınma ihtiyacı olan kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki yatılı sosyal hizmet
birimleri”dir. (Ek: 1/2/2007-5579/1 Md.; Değişik: 6/2/2014-6518/14. Md.)
“Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi; İl müdürlüğü bünyesinde
oluşturulan ev tipi sosyal hizmet birimlerinin bağlı olduğu merkez”dir. (Ek: 1/2/2007-5579/1
Md.; Değişik: 6/2/2014-6518/14. Md.)
“Sosyal Hizmet Merkezi; İhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet
müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere
ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık
hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, gerektiğinde kamu kurum ve
kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği
içinde sunulmasından ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu gündüzlü sosyal hizmet
kuruluşları”dır. (Ek: 11/10/2011 - KHK - 662/10. Md.)
“Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi; Çocuk evlerinin illerde planlanması, açılış ve
işleyişine ilişkin her türlü işlemler ile harcamaların yapılması, takibi, denetlenmesi ve çocuk
evleri arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan merkezler”dir. (Ek:
11/10/2011 - KHK - 662/10. Md.)
"Kurum; bu Kanunla kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü”nü belirtmektedir.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulmasından sonra, bu tanımlar arasında
bulunan ve 2828’de yer alan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin adı Engelsiz Yaşam
Merkezleri olarak değiştirildi. Bunlar, kışla tipi denilen büyük, kalabalık kuruluşlar yerine tek
katlı bağımsız evlere dönüştürüldü. Aslında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının geliştirdiği
politikalar arasında bulunan, tüm büyük (kışla tipi) yataklı kuruluşların bağımsız tek katlı evlere
dönüştürülmesi politikası uygulamaya geçirildi. Birçok sosyal hizmete kuruluşu sadece ad
olarak değil yapı olarak da değişikliğe uğratıldı.
Çocuk Destek Merkezleri de iki ayrı kuruluş modelinin birleştirilmiş yeni modeli olarak
gerçekleşti. Daha önceleri mağdur çocuklar için planlanan Bakım Sosyal Rehabilitasyon
Merkezleri (BSRM) ile Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri (KBRM) Çocuk Destek
Merkezleri adı altında birleştirildi. Çocuk Destek Merkezlerinden önce SHÇEK çatısı altında
bulunan ve 1997 düzenlemesiyle tanımı yapılan "Çocuk ve Gençlik Merkezleri" 2014
düzenlemesiyle kapatılarak Çocuk Destek Merkezleri yapılanmasının içine alındı. Çocuk ve
Gençlik Merkezleri, “eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk
ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan veya sokakta çalışan
çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını
sağlamak amacıyla kurulan yatılı ve gündüzlü sosyal hizmet kuruluşları” idi. (Ek: 30/5/1997 KHK - 572/5. Md.). Bu tanımla Çocuk Destek Merkezilerinin tanımı karşılaştırıldığında aynı
önemli noktalara değindikleri görülecektir.
Tanımlar arasında bulunan Kadın veya Erkek Konukevleri şiddet gören kadın ve
erkekler için tasarlanmış evlerdir. Ancak bugün erkek konukevi bulunmamaktadır.
Toplum veya Aile Danışma Merkezleri, Aktif Yaşam Merkezleri de kaldırılarak Sosyal
Hizmet Merkezleri (SHM) çatısı altında toplandı.
Yasada tanımı geçen Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları artık bulunmamaktadır.
Yeni bir kavram olarak yasada yer alan Yaşlı Hizmet Merkezleri yaşamevleri olarak
açılmaya başlandı. Engelliler için de umutevleri açıldı. Bunların özelliği de bağımsız ve tek
katlı ya da tek daireli evler olmasıdır.
Bu arada sosyal hizmete alanında kullanılan birçok kavram da değiştirildi. Örneğin,
daha önce uzun yıllar korunmaya muhtaç çocuk kavramında geçen muhtaç sözcüğü 06 02 2014
tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 30. Maddesiyle “ihtiyacı olan” ile değiştirilmiştir. Dolayısıyla
insana muhtaç denmemesi ilkesinden hareket edilmiştir. Bunun gibi,
30 05 1997 tarihli ve 572 sayılı K.H.K.’nin 12. Maddesiyle "sakat" sözcüğü "özürlü",
"kör" sözcüğü "görme özürlü", "sağır" sözcüğü "İşitme özürlü" olarak değiştirilmiş iken, 25 04
2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1. Maddesiyle de “özürlü” sözcüğü yerini “engelli”
sözcüğüne bırakmıştır. Bunun gibi, “özürlülük” yerine de “engellilik” kullanılmaya
başlanmıştır. Bu değişikliklerle engelli derneklerinin dilekleri yerine getirilmiş olmaktadır.
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14.3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının (ASPB) Kuruluşu ve
Sosyal Hizmet Yönetiminin Bugünü
Bugünün Türkiye’sinde sosyal hizmetler tarihinden gelen birçok sosyal hizmet
kuruluşunu aynı adlarıyla koruyarak, bir kısmını günümüz terimleriyle yeniden düzenleyerek
ve bunların yanı sıra kamu, yerel, özel ve sivil boyutlarda birçok yeni ve modern sosyal hizmet
kuruluşları açarak gelişimini sürdürmektedir. Biryandan Türkiye’de toplum büyümekte ve
karmaşıklaşmakta, buna bağlı olarak sorunlar büyümekte ve derinleşmekte, bir yandan da
sosyal hizmet kurum ve kuruluşları çağa uygun yeni gelişmeler göstererek, kurularak, yeniden
yapılanarak çağın sorunlarını yakalamaya ve gidermeye çalışmaktadır.
Türkiye’de sosyal hizmetlerin örgütlenmesi ve yönetiminde birincil olan ve en büyük
paya sahip sektör, kamu sektörüdür. Bu nedenle kamusal sosyal hizmetlerin bugününe bakacak
olursak olabildiğince bir çatı altında toplanmış sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarını görürüz.
Bu çatı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıdır.
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan (1923) 88 yıl sonra Türkiye’de ilk kez 2011
yılında sosyal hizmetlerle ilgili bir bakanlık kurulmuştur. Bakanlık, 3 Haziran 2001 tarih ve
633 Numaralı Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak kurulmuştur. KHK’nin tam adı,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamedir. Kararname 37 madde, , 4 ek madde ile 11 geçici maddeden oluşmaktadır.
KHK’ye göre yeni kurulacak olan bakanlığın adı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
olacaktır.
KHK’nin ilk dipnotunda, hukuksal dayanakları gösterilerek, bu KHK’nın 12 06 2011
tarihinde yapılacak milletvekili genel seçiminden sonra kurulacak ilk Bakanlar Kurulu
üyelerinin atandığı tarihten itibaren uygulanacağı hüküm altına alınmıştır ve Bakanlığın
kuruluşu da belirtilen tarihten sonra gerçekleşmiştir.
2828 Sayılı ve 1983 yılında çıkarılan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Kanunu”nun ilgili maddelerinden yararlanılmaya devam edileceği için yasa yürürlükte kalmış,
ancak adı 03 06 2011 tarihli ve 633 sayılı KHK’nin 35. maddesiyle Sosyal Hizmetler Kanunu
olarak değiştirilmiştir.
KHK’de, Bakanlığın amaç ve kapsamı şöyle belirtilmiştir:
“Amaç ve kapsam
“MADDE 1-(1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.”
Bu demektir ki bakanlık bu mevzuata göre kurulacak, görev, yetki ve sorumlulukları da
bu mevzuata göre düzenlenecektir. Bu kapsamda, Bakanlığın görevleri de ikinci maddede
sıralanmıştır:
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“a) Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler
geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre
güncelleyerek geliştirmek.
“b) 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.
“c) Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin
etmek üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, çocuklara yönelik
sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile
gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
“ç) Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve
geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit
biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini
koordine etmek, kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak.
d)
Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal
hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; ulusal politika
ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve
yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. (1)
e)
Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü
mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin
belirlenmesini koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım
faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
f)
Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım
faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika
ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, 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.
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ğ)
Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve
bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu
amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
h)
Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler
tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek,
bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara
rehberlik edecek programları geliştirmek.
ı)
Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler
tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin, belirlenen ilke, usûl ve standartlar
çerçevesinde denetimini yapmak.
i)
Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri
merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve
geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek.
j)
Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri
izlemek, bunlara katkı vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirmek,
bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal düzeyde uygulanmasını
sağlamak.
k)

Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

Bakanlığın görev alanına giren konular, yukarıda görüleceği üzere, genel olarak, sosyal
hizmetler ve yardımlara ilişkin olarak ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek,
uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre
güncelleyerek geliştirmektir. Bu kapsamda, aile, çocuk, kadın, engelli, yaşlılar ile şehit
yakınları ile gaziler ve yoksullar vardır. Bu hedeflere ulaşmak için ulusal politika ve stratejilerin
belirlenmesini koordine etmek, bu kesimlerin mutluluğu ve refahı için bu özel gereksinim
gruplarına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, bu hizmetler
kapsamında uluslararası ilişkiler kurup çalışmalar yapmak da belirtilen görevler arasındadır.
663 Sayılı KHK’nin ikinci bölümü bakanlığın örgütlenme modelini göstermektedir.
Buna göre bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı örgütlerinden oluşur. Bakanlık merkez örgütü en
üst amiri olan bakan Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin etkinlik ve işlemlerinden
Başbakana karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:
“a)
Bakanlığı, Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca
belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.
“b)
Bakanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek,
bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek,
Bakanlık bütçesini hazırlamak, gerekli kanunî ve idarî düzenleme çalışmalarını yapmak,
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belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine
etmek, izlemek ve değerlendirmek.
“c)
Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden
geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin
geliştirilmesini sağlamak.
“ç) Faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.” (Md. 4).
Bakanın altında müsteşar bulunur. Müsteşar, “Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu
görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi
doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına
uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık birimlerine gereken emirleri verir,
bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Müsteşar, bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana
karşı sorumludur.” (Md. 5). Müsteşarın altında dört müsteşar yardımcısı bulunmaktadır.

14.3.1. Bakanlığın Ana Hizmet Birimleri
KHK’de en önemli bölümlerden biri hizmet birimlerinin açıklandığı üçüncü bölümdür.
Buna göre Bakanlıkta;
“MADDE 6- (1) Bakanlığın [ana] hizmet birimleri şunlardır:
“a)

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

“b)

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

“c)

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.

“ç)

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

“d)

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü.

“g)

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı.

Artık biliyorsunuz ki, Bakanlığın kurulmasından önce bu bölümün üst kesimlerinde
okuduğunuz 2828 Sayılı Yasaya göre kurulan ve Başbakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü vardı. Bu genel müdürlüğün dışında ayrıca, daha
önceki tarihlerde ve farklı yasalara dayanılarak kurulan, aile konularıyla ilgili olarak Aile ve
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, engelli konularıyla ilgili Özürlüler İdaresi Başkanlığı,
kadın konularıyla ilgili olarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve sosyal yardımların
dağıtılmasından sorumlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü adlı birimler de
Başbakanlığa bağlı olarak görev yapmaktaydılar. Yaşlılık konularıyla ilgili hizmetler SHÇEK
çatısı altında daire başkanlığı olarak düzenlenmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz
Ödemeler Genel Müdürlüğü Bakanlık görevlerinden bir kısmını yapmaktaydı. Görüldüğü gibi
Bakanlığın kurulmasına kadar Türkiye’de sosyal hizmetler çok parçalı durumdaydı. Bu genel
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müdürlükler ve daire başkanlıkları Bakanlığın kuruluşuyla kapatılarak (Geçici Md. 1),
hizmetleri 633 Sayılı KHK ile Bakanlık çatısı altında toplandı. Bir bakıma bu ayrı ayrı genel
müdürlükler ve daire başkanlıkları Bakanlığın temel hizmet birimleri olan genel müdürlüklerini
oluşturdular.
Türkiye’de sosyal hizmetlerin bakanlık bünyesi altında toparlanmaları politikası
kuruluşlar düzeyinde de görüldü. Örneğin, KHK ile (633) birçok sosyal hizmet kuruluşu,
örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait Ankara 75.Yıl Dinlenme ve Bakımevi,
İstanbul Etiler Dinlenme ve Bakımevi, İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi ve Salihli
Huzurevi, her türlü varlıkları ve kadrolarıyla birlikte bu maddenin yayımı tarihinde Bakanlığa
devredilmiştir. (Geçici Md. 10). Böylece Türkiye’de o güne kadar dağınık bir biçimde
yapılanan ve işletilen sosyal hizmet kuruluşları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
kurulmasıyla bir çatı altında toplanmaları büyük ölçüde sağlanmıştır.
Yukarıda belirtilen altı ana hizmet birimlerinden ilk sıradaki Aile ve Toplum Hizmetleri
Genel Müdürlüğüdür.
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri KHK’nin 7. Maddesinde
belirtilmiştir: “Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici,
rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmekle başlayan
aileye yönelik görevler aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin
sosyal refahının artırılmasıdır. Aile çalışmaları yapan kamu, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve
tüzel kişilerce aile ve topluma yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve
standartları belirlemek ve izlemektir. Aile ile ilgili etkinlikler ve projeler yapmak, eğitim
programları hazırlamak ve uygulamak; aile içi şiddet ve istismar, töre cinayetleri, intihar ve
benzeri sorunları nedenleri ve sonuçları bakımından incelemek, araştırmak, bunların
önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik aileyi destekleyici ve eğitici programlar
hazırlamak ve uygulamaktır. Ayrıca, aileyi tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık
sorunlarıyla ilgilenmek; ailelerin maddî refahının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak;
ailedeki yapısal değişimleri inceleyerek aile değerlerinin sağlıklı biçimde korunması ve
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır. Ulusal bir aile politikanın geliştirilmesine
yardımcı olmaktır. ailenin ve aileyi oluşturan bireylerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin
kamuoyundaki eğilim ve beklentileri tespit etmek; yurtdışında yaşayan Türk ailelerinin
sorunları için çözüm önerileri geliştirmek ve uygulamak da bu genel müdürlüğün görevleri
arasındadır..
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, görev alanına giren konular arasında, çocuklara
yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet
etkinliklerini yürütmek ve koordine etmek; uygun sosyal hizmetler konusunda politika ve
stratejiler belirlemek ve uygulamak; çeşitli kuruluş ve kişilerce çocuklara yönelik yürütülen
sosyal hizmetlere ilişkin ilke, yöntem ve standartları belirlemektir. Ayrıca, çocukların ihmal ve
istismardan korunması ve sağlıklı gelişimini sağlamak; geçici ya da sürekli olarak aile
ortamından mahrum kalan çocuklara, özel bakım ve koruma hizmeti sunmak; özel surette
korunması gereken çocuklara yönelik hizmetleri denetlemek, aksaklıklara ve yetersizliklere
karşı gerekli önlemleri ivedilikle almaktır. Özel surette korunması gereken çocuklara en
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nitelikli hizmetin verilebilmesi için fiziki altyapı, nitelikli personel yetiştirilmesi ve istihdamı
gibi hususlarda önlemler almak; özel surette korunması gereken çocukların ilgili mevzuat
uyarınca işe yerleştirilmesi işlemlerinde koordinasyonu sağlamaktır. Bu çocuklar için
toplumsal duyarlılığı ve dayanışmayı güçlendirici etkinlik, proje ve kampanyalar düzenlemek;
evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerini koordine etmek ve gerekli önlemleri yürütmektir.
(Md. 8).
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün görevleri, kadınlara yönelik koruyucu,
önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet etkinliklerinin
yürütülmesi ve koordine edilmesidir. Kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi, kadının insan
haklarının ve toplumsal statüsünün korunması ve geliştirilmesi, kadının toplumsal hayatın tüm
alanlarında etkin hâle getirilmesine yönelik ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi;
belirlenen politika ve stratejilerin uygulanması ve değerlendirilmesidir. Kamu kurum ve
kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce kadınlara yönelik yürütülen sosyal
hizmetlere ilişkin ilke, yöntem ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlanmasıdır.
Bu amaçlara yönelik olarak çeşitli etkinlikler ve projeler yürütmek, bu alanda yapılan
çalışmalara destek vermektir. Kadının insan hakları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve
aydınlatmak suretiyle toplumsal bilinçlenmeyi geliştirmektir. Kadına yönelik her türlü şiddet,
töre ve namus cinayetleri, taciz ve istismarın önlenmesi için çalışmalarda bulunmak, kadının
aile ve sosyal yaşamdan kaynaklanan sorunlarının çözümüne destek oluşturmaktır. Toplumun
tüm alanlarında kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı
çalışmalarda bulunmaktır. (Md. 9).
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü engelliler ile yaşlıları çatısı altında
birleştirmiştir. Bunlardan engellilerle ilgili olarak, engellilere ve yaşlılara yönelik koruyucu,
önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet etkinliklerini yürütmek
ve koordine etmektir. Engelliliğin önlenmesi ile engellilerin eğitimi, istihdamı, rehabilitasyonu,
ayrımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal hayata katılmaları ve diğer
konularda ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek,
belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.
engellilerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine
yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamaktır. Konu ile ilgili inceleme ve
araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak ve uygulamaktır. Engellilere tanınan haklar ve
sunulan hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere engelli kimlik kartları işleri yürütmektir.
Yaşlılara yönelik olarak da, sosyal hizmetlere ilişkin ulusal düzeyde politika ve
stratejilerin belirlenmesi, koordine edilmesi; belirlenen politika ve stratejilerin uygulanması;
yaşlılara sunulan sosyal hizmet modellerinin geliştirilmesi; yaşlıların ve bakıma muhtaç
engellilerin, yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilecekleri
sosyal desteklerin verilmesinin sağlanması; konu ile ilgili uygulamaların izlenmesi ve
denetlenmesidir. Yaşlıların toplumla bütünleşmesine, statü ve rollerinin yeniden kazanımına,
işlevlerinin artırılmasına, boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ilişkin
mekanizmalar oluşturmanın yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek
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ve tüzel kişilerce engellilere ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin
ilke, yöntem ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamaktır.
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün görevleri, yoksullukla mücadele ve sosyal
yardımlar alanında ulusal düzeyde uygulanacak politika ve stratejilerin oluşturmak, koordine
etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamakla başlar ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amaçlarını gerçekleştirmek ve uygulanmasını sağlamak
için gerekli idarî ve malî tedbirleri almak noktasında somutlaşır. Bu bağlamda, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun gelirlerini zamanında toplamak, toplanan
gelirlerin yerinde, zamanında ve ihtiyaçlara göre kullanılmasını sağlamakla da görevlidir. 3294
sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan vakıfların harcamalarını, iş ve işlemlerini araştırmak,
incelemek, izlemek ve denetlemek, görülen aksaklıklarla ilgili gerekli tedbirleri almak,
vakıfların çalışma yöntem ve temellerini, bunun yanısıra, sosyal yardım programlarının
ölçütlerini belirlemektir. Mevzuatta kamu kaynaklarıyla yardım yapılması öngörülen kişilere
yapılacak sosyal yardımın ödenmesi ve çalışmaların veri tabanına işlenerek izlenmesi, diğer
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmakta olan her türlü sosyal yardım ve ödemelerin
veri tabanında izlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek de görevleri arasındadır. Bu kapsamda,
yoksulluk konusunda araştırma ve incelemeler yapmak, proje hazırlamak ve uygulamak;
yoksullukla mücadele alanında uluslararası gelişme ve uygulamaları izlemek, değerlendirmek,
ülkemiz açısından yararlı görülen modelleri uygulamaya koymak çalışmalarının bir parçasıdır.
Bunun için Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi kurar ve işletir. sosyal yardımlaşma ve dayanışma
kültürünü kökleştirici çalışmalar yapar, geniş kitleleri kapsayan yardım kampanyalarını
koordine eder ve bu tür çalışmaları destekler. Sosyal yardıma hak kazanılmasında ve genel
sağlık sigortalılığının tespitinde esas alınacak gelir tespit çalışmalarına ilişkin kural ve
yöntemleri belirler, bunların uygulanmasını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla
işbirliği içinde yürütür.
Bakanlık bünyesinde bu beş genel müdürlük kadar önemli bir başka birim de Şehit
Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığıdır. Bu daire başkanlığının görevleri de KHK’de her
boyutuyla belirtilmiştir.
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı, şehit yakınları ve gazilere yönelik
sosyal hizmet faaliyetlerini yürütür, koordine eder. Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile onlara
yönelik yardım, hizmet ve muafiyetlere ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesine
yönelik çalışmaları koordine eder, belirlenen politika ve stratejileri uygular, uygulanmasını
izler ve değerlendirir. Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel
kişilerce şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen etkinliklere ilişkin ilke, yöntem ve
standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak da görevleri arasındadır. Ayrıca, şehit
ve gazi çocuklarının eğitimi, şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan
desteklenmesi ve toplumdan kopmaması, gazilerin toplumsal yaşama uyumları, tedavi
gereksinimlerinin karşılanması, gazi ve şehit yakınlarının istihdam sorunlarının giderilmesi ve
sosyal güvenlik haklarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütme görevleri de vardır.
Sosyal boyutta, şehit ve gazi yakınları arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek, şehit
yakınları ve gazilere yönelik yardım kampanyalarının kurallarını koymak ve yürütmek, bu

418

konuda istismar amaçlı girişimlere karşı önlemler almak ve engellemek, yapılan çalışmaların
amacına ulaşması ve değerinin yüksek tutulması için gerekli çalışmalar olarak düşünülmelidir.
Bakanlık yapılanması içinde, Bakanlığın işlevsel yapısını oluşturan ve yukarıda tanıtılan
altı temel hizmet biriminin yanısıra her bakanlıkta bulunan ve bu altı birimdeki hizmetlerin
yaygın, etkili ve başarılı olarak yürütülmesi için destek hizmetleri sunan yedi başkanlık, iki
müşavirlik ve bir müdürlük daha bulunmaktadır. Bunlar, Denetim Hizmetleri Başkanlığı,
Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve
Yayın Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile
Özel Kalem Müdürlüğü bulunmaktadır. Müşavir danışman, müşavirlik danışmanlık demektir.
Bunu bilince Hukuk Müşavirliği ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin ne anlama
geldiğini ve ne tür görevler yaptığını anlamak daha kolaylaşacaktır. Bu konularda bakana ve
yönetime danışmanlık yaparlar. Bu danışmanlık birimleri dışında KHK’ye göre önem ve
öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz bakanlık müşaviri yani bakan
danışmanı atanabilir.
KHK’nin dördüncü bölümü Bakanlığın Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı, Kurullar ve
Çalışma Grupları konularında düzenlemeler yapmaktadır. Bakanlık, taşrada ve yurtdışında
görev birimleri kurabilir. Beşinci bölüm, bakanlık yöneticilerinin sorumluluklarını, yetkileri ile
koordinasyon ve işbirliğini düzenlemektedir. Altıncı bölüm, personelle ilgili hükümleri
getirmekte, atama ve kadrolarla ilgili kuralları belirtmektedir. Yedinci bölüm, Çeşitli ve Son
Hükümler başlığı altında Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi Veri Tabanı oluşturulması ve
kurallarına, Kısa adıyla Fon Kurulu olarak adlandırılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Fonu Kurulunun oluşturulmasına ve görevlerine ilişkindir.
Bu KHK ile “Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları Bakanlar
Kurulu 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.” (Ek Madde: 1)

14.3.2. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
2828 Numaralı Sosyal Hizmetler Kanunu bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
hizmetlerini ayrıntısıyla düzenleyen maddelere sahiptir. Daha önce SHÇEK hizmetlerini
düzenleyen maddeler devam etmekte, bir kısmı değiştirilmiş ya da yeni eklemelerle
zenginleştirilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının gerçekleştirdiği sosyal hizmetlerle
ilgili 2828’de yer alan hükümler ve genel temeller şunlardır:
a)
“Bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler, Devletin
denetim ve gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı da
sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür. […] (Değişik: 1/7/2005-5378/27 Md.)
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b)
“Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile
gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve
mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılır.
c)
“Sosyal hizmet programlarının uygulanmasında korunmaya ihtiyacı olan çocuk,
ihtiyacı olan engelli ve ihtiyacı olan yaşlıya öncelik tanınır.
d)
“Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya
bölge farklılığı gözetilemez, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde öncelikler,
ihtiyacı olan olma derecesi ve başvuru veya tespit sırası esas alınarak belirlenir.
e)
“Bu Kanunla kurulan Kuruma bağlı kuruluşların dışındaki sosyal hizmet
kuruluşlarının kurulması izne tabi olup, alınacak tertip ve tedbirlerle bunların hizmet, işleyiş ve
personele ilişkin hususlarda tespit edilen standart ve esaslara uygun olarak faaliyette
bulunmaları sağlanır.
f)
“Sosyal hizmet kuruluşlarının coğrafik ve fonksiyonel görev alanlarının ve yurt
sathında dengeli dağılımının görev boşluğu bırakılmayacak şekilde düzenlenmesi esastır.
g)
“Çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlarının korunmaya ihtiyacı olan çocukların yaş,
cinsiyet, sosyal ve psikolojik özellikleri ile engel dereceleri dikkate alınarak, kaynaştırma
anlayışına göre gruplandırılması ve özellikle çocuk yuvalarının, huzurevleri ile aynı mahallerde
tesis edilerek dede-torun, nine-torun ilişkilerinin sağlanması esas alınır. (Değişik: 30/5/1997 KHK - 572/6 Md.).
h)
“Korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı olan kişilere hizmet sunumu insan
haysiyet ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirilir.
“Sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak personelin seçim ve
i)
niteliklerinin tespitinde ve bunların hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinde bu
kurum ve kuruluşların hizmet özellikleri dikkate alınır.
j)
“Korunmaya ihtiyacı olan çocukların Türk örf, adet, inanç ve milli ahlakına sahip,
kendisine güvenen, insan sevgi ve saygısıyla dolu, Atatürkçü düşünce ve Atatürk ilke ve
inkılaplarına uygun olarak yetiştirilmeleri, bir iş veya meslek sahibi yapılmaları, koruma kararı
kalktıktan sonra da toplum içinde izlenmeleri ve imkânlar ölçüsünde desteklenmeleri esastır.
“İhtiyacı olan, engelli ve yaşlıların hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde
k)
sürdürmesi, ihtiyacı olan engellilerin toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve
üretken hale gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan tedavisi
mümkün olmayanların sürekli bakım altına alınması amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbir
alınır.
“Doğal afetlerde ulusal ve uluslararası sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarıyla
l)
birlikte hareket edilmesi ve acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkili şekilde yürütülmesi
amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbir alınır. (Ek: 21/1/2000 - KHK - 594/2 Md.).
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Aynı maddenin m) bendinde de “Engellilere yönelik hizmetlerin yürütülmesine ilişkin
genel esaslar şunlardır: (Ek fıkra: 3/6/2011-KHK-633/35 Md.)”. denilerek, bu esaslar, “eşit
katılım için, engellilerin sahip oldukları hak ve yükümlülükler konusunda birey, aile ve
toplumun bilinçlendirilmesi, tıbbî bakım ve rehabilitasyonlarının sağlanması; günlük
yaşamlarında kendi başlarına yaşayabilme kapasitelerinin artırılması; bilgi, hizmet ve fiziksel
çevre koşullarının engelliler için ulaşılabilir hâle getirilmesi; doğumdan başlayarak okul öncesi,
okul çağı ve yetişkinleri kapsayacak biçimde tüm engellilere eğitimde fırsat eşitliği sağlanması;
istihdamın, mesleki eğitim ve rehabilitasyonla birlikte gerçekleştirilmesi, istihdam alanlarının
engellilerin kullanımına uygunluğunun sağlanması ve teknolojiye uygun alet ve cihazların
engellilerce elde edilmesini kolaylaştırıcı önlemlerin alınması; engellilerin sosyal güvenlikleri
ile gelirlerinin korunması, aile hayatı ve kişisel bütünlükleri ile kültür, eğlence, spor ve din
alanlarına tam katılımlarının sağlanması; engellilere ilişkin plan ve programlar ile ekonomik ve
sosyal statülerini etkileyen tüm kararların alınması sırasında engellilerin katılımlarının
sağlanması” olarak maddelendirilmiştir.
Bu yasanın (2828) kapsamına giren sosyal hizmetlere ilişkin etkinlikler, yasanın
maddelerinde görüleceği üzere; Devletin denetim ve gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile
halkın gönüllü katkı ve katılımının sağlanması bakanlığın görevleri arasındadır.
Ayrıca, sosyal hizmetler alanında etkinlik yapan kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü
kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği ve güç birliği sağlamak, sosyal hizmet
programlarının uygulanmasında korunmaya ihtiyacı olan çocuk, ihtiyacı olan engelli ve ihtiyacı
olan yaşlıya öncelik tanımak temel alınacaktır.
Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge
farklılığı gözetilmemesi temel ilkedir. Eğer hizmet talebinin hizmet arzından yüksekse
öncelikler, ihtiyacı olan olma derecesi ve başvuru veya tespit sırası esas alınarak belirlenecektir.
Bakanlığa bağlı kuruluşların dışındaki sosyal hizmet kuruluşlarının kurulması
bakanlığın iznine bağlı olacaktır. Sosyal hizmet kuruluşlarının coğrafi ve işlevsel olarak görev
alanlarının ve yurt sathında dengeli dağılımının görev boşluğu bırakılmayacak şekilde
düzenlenmesi gözetilecektir.
Bakım içinde olan çocuk ve gençler, yaş, cinsiyet, sosyal ve psikolojik özellikleri ile
varsa, engel dereceleri dikkate alınarak, kaynaştırma anlayışına göre gruplandırılacak ve
özellikle çocuk yuvaları ile huzurevleri aynı mahallerde kurularak dede-torun, nine-torun
ilişkilerinin sağlanmasına dikkat edilecektir. Ayrıca, korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı
olan kişilere hizmet sunumu insan onuruna ve değerine uygun biçimde yerine getirilecektir.
Sosyal hizmet kuruluşlarında çalışacak personelin seçimi ve niteliği de çok önemlidir.
Bu açıdan, bakanlık, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak personelin seçim ve
niteliklerinin tespitinde ve bunların hizmet içi eğitim programları yapılacak ve bu düzenlemede
sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarının hizmet özellikleri dikkate alınacaktır.
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Öte yandan, korunmaya ihtiyacı olan çocukların Türk gelenek (örf) ve göreneklerine
(adet), inanç ve milli ahlakına sahip, özgüveni yerinde, insan sevgi ve saygısıyla dolu,
Atatürkçü düşünce ve Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun olarak yetiştirilmeleri, bir iş veya
meslek sahibi yapılmaları, koruma kararı kalktıktan sonra da toplum içinde izlenmeleri ve
imkanlar ölçüsünde desteklenmeleri temel alınmıştır.
Engelli ve yaşlılar için de, sağlık, huzur ve güven içinde yaşamaları, ihtiyacı olan
engellilerin toplum içinde kendi kendilerini yönetebilecek ve üretken hale gelebilecek biçimde
bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan tedavisi mümkün olmayanların sürekli
bakım altına alınması amacıyla gerekli her türlü önlem alınır, gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Doğal afetlerde ulusal ve uluslararası sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarıyla birlikte
hareket edilmesi ve acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkili şekilde yürütülmesi
konularında da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlidir ve AFAD ve diğer ilgili kurum
ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışılması da Bakanlığın temel görev ve ilkeleri arasındadır.
Bu temeller ve ilkeler Bakanlığın sadece görev alanını belirleyip sınırlarını değil, rol,
işlev ve sorumluluk çerçevesini de çizmektedir. Bakanlığın yönetim anlayışı ve çerçevesi bu
görev alanları ile bir bütünlük içinde belirlenmektedir. Çünkü, yönetimin tanımından
bilmekteyiz ki, her yönetimin bir amacı olacaktır. Bir yönetim olarak Bakanlığın amacı da yasa
ile kendisine verilen görevleri başarıyla gerçekleştirmektir ve Bakanlık yönetimi ve hiyerarşisi
bu görevler çerçevesinde oluşturulur.

14.3.3. Çocukların Korunması
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununu çocukların korunması konusunda Çocuk
Koruma Kanununun ilgili hükümlerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına belli
görevleri vermiştir. 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre, haklarında
yetkili ve görevli mahkemece tedbir kararı alınmış çocuklar reşit oluncaya kadar Kurum
bünyesindeki sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp yetiştirilirler ve meslek sahibi edilmeleri
yönünde gerekenler yapılır. (Md. 22). Haklarında korunma tedbiri alınmasında ivedilik ve
zorunluluk görülen çocuklar mahkeme kararı alınıncaya kadar, bu Kanuna göre kurulmuş
kuruluşlarda veya aile yanında mahalli mülki amirin onayı alınmak suretiyle bakım altına alınır.
Sosyal hizmet kuruluşlarının kendisine teslim edilen çocuk hakkında yapacağı inceleme
sonucunda hazırlayacağı raporda, 5395 sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca çocuğun derhâl
korunma altına alınmasını gerektiren bir durum olmadığı ve ailesine teslim edilmesinde
herhangi bir sakınca bulunmadığı durumlarda mülki idare amirinin onayı ile çocuk ailesine
teslim edilebilir. (Ek fıkra: 6/2/2014-6518/17 Md.)

14.3.4. Koruyucu Aile
Koruyucu aile de 2828 Sayılı Yasa ile düzenlenmektedir. Buna göre, mahkemece
korunma kararı alınan korunmaya ihtiyacı olan çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi bu Kanuna
göre kurulmuş kuruluşlarda olduğu kadar Kurumun denetim ve gözetiminde bir "Koruyucu
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Aile" tarafından da yerine getirilebilir (Değişik ikinci cümle: 6/2/2014-6518/18 Md.).
Koruyucu aileye, korunmaya ihtiyacı olan çocuğun bakımı ve yetiştirilmesine karşılık olarak
ikinci fıkra kapsamında ödeme yapılabileceği gibi koruyucu aile bu işi gönüllü olarak da
üstlenebilir. (Md. 23)
6518’in 18. Maddesine göre, aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim, kurs,
okul, yemek ve taşıma servisi, harçlık ve benzeri ihtiyaçları göz önüne alınarak koruyucu
ailelere ödemeler yapılır. Bu konuda koruyucu ailenin seçiminden, yapılacak ödemelerin
kapsamına, tutarlarına, çocukla ilgili sorumluluklarına ve hizmetin işleyişine ilişkin yöntem ve
temeller Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir ve bu kapsamda verilecek ödemelerden hiçbir
kesinti yapılmaz (Md. 18).
Alınan koruma kararı genel olarak çocuk ergin olana kadar devam eder. Ancak bu karar,
korunma kararına neden olan şartların ortadan kalkması halinde mahkemece çocuk
erginleşmeden kaldırılabileceği gibi ergin olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla
devamı hususunda karar verilebilir. Reşit olduktan sonra korunma kararının devamı aşağıda
belirtilen şartlara bağlıdır. Korunma kararı alınması ve alınacak çocuklarla ilgili gerekli diğer
düzenlemeler yasanın 24. ve 25. maddelerinde düzenlenmiştir.
Sadece korunma kararı alınmasını gerektiren çocuklarla ilgili değil, örneğin,
korunmaya, bakıma, yardıma ihtiyacı olan engelli, yaşlı ve diğer kişilere ilişkin konular ve
yapılması gerekenler de bir ayrı yönetmelik ile düzenlenmiştir. (Md. 26).
2828’in altıncı bölümünde kurum dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler
ve özel hukuk tüzelkişilerince bu kanun kapsamına giren sosyal hizmet kuruluşlarının
kurulmasına, açılış izinlerinin verilmesine, ücret tarifelerinin tespitine ilişkin yöntemler ve
temeller ile bu kuruluşların hizmet ve personel standartları bir yönetmelikle düzenlenir. 2014
yılında yapılan bir düzenlemeyle, özel sosyal hizmet kuruluşlarının kapasitelerinin yüzde üçü,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca tespit edilecek kişilerin ücretsiz yararlanması için
ayrılmaktadır (Md. 34). Darüşşafaka Cemiyeti kuruluşları bu kuralın dışında tutulmuştur.

14.3.5. Bakanlığın Sağladığı Devlet Katkıları
KHK’nin 2, 3, ve 4. Maddeleri sosyal içerikli devlet katkılarını düzenlemektedir.
Örneğin, KHK’nin 2. Ek Maddesine göre, evlenecek olanlar için çeyiz harcamaları için devlet
katkısı yapılmaktadır. Bu madde, Türk vatandaşlarını mevduat veya katılım bankalarının yurt
içi şubelerinde Türk Lirası cinsinden çeyiz hesabı açmalarını özendirmektedir. Hesap açılıp
enaz üç yıl boyunca sistemde kalmaları halinde ve 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini
yapmaları durumunda, “çeyiz hesaplarında” biriktirdikleri parayı ve biriktirdikleri paranın %
20’si kadar bir devlet katkısını da alabilmektedirler. Ancak bu katkı toplama 5000 TL’yi
geçemez. Bu, yeni evlenecekler için sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir destektir.
Çeyiz katkısının bir başka boyutta düzenlenmesi 2828’in 32. Maddesinde bu kez
korunma altındaki kız çocukları için düzenlenmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının

423

kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını
karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere en yüksek Devlet memuru aylığının bir buçuk
katı tutarında evlenme yardımı yapılır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Üçüncü ek maddede de gene bir devlet katkısı düzenlenmiştir. Türk vatandaşları, satın
almak istedikleri ilk ve tek konut için, bankalarda Türk Lirası cinsinden konut hesabı açmaları
ve enaz üç yıl boyunca sistemde kalmaları halinde, konut satın almak istediklerinde kendilerine
hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’si kadar (15.000 Türk Lirasını geçmeyecek oranda)
parasal devlet katkısı yapılmaktadır. Bu da çok büyük bir tutar olmasa da yeni evlenenler ya da
ev almak isteyenler için bir sosyal destektir.
Dördüncü ek madde, aile kuranlar için doğum yardımını düzenlemektedir. 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. Bakanlıkça belirlenen özel ve zorunlu
durumlarda babaya da ödenebilir. Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın
ödenir ve haczedilemez.
Bakanlığın, bunların dışında sağladığı devlet katkıları,2828 Sosyal Hizmetler Kanununa
göre evde bakım aylığı, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre
genel sağlık sigortası primleri, 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu’na göre yaşlı ve engelli aylığı
ödemeleridir. Diğer bazı ödemeler de 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Kanunu’na göre yapılmaktadır.

14.3.6. 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Gelişim Süreci
2011 yılında çıkarılan 633 Sayılı KHK 33 maddesiyle çok da uzun olmayan bir
KHK’dir. Genel esasları belirtir. Kendisi birçok yönetmelikle desteklendiği gibi zaman içinde
de yeni ekler ve değişiklikler getiren çeşitli mevzuatla geliştirilmektedir. Her yeni mevzuatta
Bakanlığın yapılanmasında göze çarpan eksiklikler giderilmektedir. Bunlar sırasıyla:
KHK/662. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, Kabul Tarihi: 11 10 2011, Resmi Gazete,
Tarih: 02 11 2011, Sayı: 28103. (6, 7, 9, 11, 14/A, 14/B, 17, 21, 24, Geçici Madde 9, 10, 11,
Ek (I) ve (II) sayılı Cetvel)
KHK/666. Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname, Kabul Tarihi: 11 10 2011, Resmi Gazete, tarih: 02 11 2011, Sayı: 28103. (Geçici
Madde 9, (II) sayılı Cetvel)
2012/150. Anayasa Mahkemesi Kararı, Karar Tarihi: 11 10 2012, Resmi Gazete, Tarih:
18 07 2013, Sayı: 28711. (31 ve Geçici Madde 9, 18/7/2013 tarihinden itibaren altı ay sonra)
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6462. Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik
İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kabul Tarihi: 25 04 2013, Resmî Gazete, Tarih: 3 05 2013,
Sayı: 28636. (6462 (2, 6, 10, 22, Ek (I) sayılı cetvel) R.G. 03 05 2013)
6495. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun, Kabul Tarihi: 12 07 2013, Resmi Gazete, Tarih: 02 08 2013, Sayı: 28726.
(2/8/2013
6518. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun, Kabul Tarihi: 06 02 2014, Resmi Gazete, Tarih: 19 Şubat 2014, Sayı:
28918 (6518 3, 5, 23/A, 33, Ek Madde 1, Geçici Madde 9 ve Dördüncü Bölüm Başlığı,
19/2/2014)
6525. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun, Kabul Tarihi: 20 02 2014, Resmi Gazete, Tarih: 27 02 2014, Sayı: 28926.
6637. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun, Kabul Tarihi: 27 03 2015, Resmi Gazete, Tarih: 07 04 2015, Sayı: 29319. (Ek Madde
2, Ek Madde 3, Ek Madde 4, 7/4/2015, 15/5/2015)
Bakanlığın yeni mevzuat düzenlemeleriyle gelişimi sürerken hizmet çeşitliliği ve
hizmetlerin niteliği de yoğun sosyal ve mesleki uygulamalara dayanarak zaman içinde sürekli
gelişecektir.

14.4. Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler
Gerek 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu, gerek 1984 yılında çıkarılan
3030 sayılı kanun, gerek 2004 ve 2005 yıllarında çıkarılan 5216 ve 5393 sayılı kanunlar, en
fazla ve en donanımlısı 1580 olmak üzere belediyelere birçok sosyal hizmet görevleri
yüklemişlerdir. Gerçekten de yerel yönetimler kendi toplumlarını iyi tanıdıkları için sosyal
sorunlarına daha egemen, çözümlerini daha bilinçli yapabilen yönetimlerdir. Bu nedenle
özellikle kurumsal sosyal hizmetler yerel yönetimler, özellikle belediyeler için büyük önem
taşımaktadır.
Çok uzun yıllar özellikle, kreş, huzurevi, düşkünler yurdu gibi kurumsal hizmetleri
veren belediyeler, kurumsal bakım ve hizmetlerin yanı sıra günümüzde, evde sağlık, evde
bakım ve ev temizliği gibi evlere yönelik hizmetlerde büyük gelişme göstermişlerdir.
Günümüzde birçok belediyede kreşler, huzurevleri, kadın sığına evleri bulunmaktadır. Çok
doğaldır ki, belediyeler büyüdükçe ve zenginleştikçe verdikleri sosyal hizmetler de hem nicel
hem nitel açıdan çok daha yaygın ve nitelikli olmaktadır. Bu bakımdan bugün en yaygın ve
nitelikli sosyal hizmetlerin başta Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere büyük kentlerimizde
görüldüğünü söylemeliyiz. Bu, daha küçük kentlerimizin belediyelerinde nitelikli sosyal
hizmetlerin görülmediği anlamına gelmemelidir. Küçük ama başarılı birçok belediyede başarılı
sosyal hizmet kurumlaşmaları ve uygulamaları vardır.
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Ancak en büyük ve göz dolduran sosyal hizmet kuruluşları doğal olarak büyük
kentlerimizdedir. Çünkü büyük kentlerde sosyal sorunlar da, sosyal hizmetlere talep de, sosyal
hizmetlere ayıracak bütçe de büyüktür.
Örneğin, Başkent Ankara’da sosyal hizmet verilen hizmetleri adlarıyla belirtecek
olursak şöyle büyük bir listeyle karşılaşırız.
Çocuk Hizmetleri

Mavi Masa (Danışma)

Çocuk Meclisi

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Gençlik Hizmetleri

Türk Sanat Müziği Korosu

Gençlik Merkezleri

Türk Halk Müziği Korosu

Kadın Sığınma Evleri
Hanım Lokalleri
Yaşlı Hizmetleri (Şefkat
Evleri)

Halkoyunları (Minikler, Yıldızlar, Gençler,
Büyükler)
Drama Akademisi
Başkent Tiyatroları

Engelli Hizmetleri

Kent Orkestrası

Engelliler Merkezi

Konserler

Engelliler Lokali

Zerefşan Nakışhanesi (Kaligrafi, Türkkâri,
Kaatı, Ebru)

Şehitlik Hakları

BELMEK (Meslek Edindirme Kursları)

Aile Yaşam Merkezleri

BELTEK (Teknik Eğitim Kursları)

Sosyal Yardımlar

Kent Gezileri

Bu hizmetler Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler,
Belediyeler Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları, Gençlik ve Spor Hizmetleri, Sağlık İşleri
Daire Başkanlığı ve Projeler Dairesi başkanlıkları tarafından düzenlenmekte ve
yürütülmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi WEB Sayfasına bakıldığında görüleceği üzere
sözkonusu hizmetleri kapsamında aşağıdaki programlar uygulanmaktadır.
Çocuk hizmetleri kapsamında, çocuk kulüpleri, Çocuk Meclisi, çocuk bakımevleri,
Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, Çocuk Bilim Merkezi, Altonoluk Akçay Kampı çalışmaları
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vardır.
Bunun
yanı
sıra
sünnet
(https://www.ankara.bel.tr/index.php?cID=2867).

programları

yapılmaktadır

Gençlik hizmetleri kapsamında, sosyal ve kültürel etkinlikler (sinema salonu, tiyatro,
bağlama, ud, gitar, ney, flüt, piyano, konser), eğitim destek hizmetleri (bilgisayar, internet,
diksiyon, İngilizce), sağlık hizmetleri, spor hizmetleri (bilardo, masa tenisi, masa futbolu, air
hokey, kondisyon, step, futbol, voleybol, basketbol, hentbol, satranç-abolone, yüzme, halk
oyunları), psiko-sosyal destek hizmetleri, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmekte, gezi
ve piknikler yapılmakta, turnuvalar düzenlenmekte (futbol, halk oyunları, bilardo, masa tenisi
vb.), eğitim seminerleri verilmektedir (uyuşturucu, kapkaç, sigara ve alkol, sağlık (vb.)
(https://www.ankara.bel.tr/index.php?cID=2868).
Yaşlı hizmetleri kapsamında, yaşlılara hizmet merkezi, yaşlılar lokali, şefkat evleri,
barınma evi, yaşlılar ve gençler bilgi erişim merkezi bulunmaktadır. Ayrıca, psikolojik destek
hizmetleri, sağlık hizmetleri, rehberlik, refakat ve danışmanlık hizmetleri, sosyal ve kültürel
etkinlikler, resim kursu, bilgisayar kursu, satranç kursu, diksiyon kursu, şiir kursu, Türk sanat
müziği kursu ve korosu, nostalji müzik kursu ve korosu, pop müzik kursu ve korosu, temizlik
ve bakım hizmetleri, vücut temizliği, yemek, her türlü ev içi tamiratı, okuma-yazma kursları,
bilgilendirme kursları, yaz kampı hizmeti, gezi, eğlence, piknik hizmetleri, ekonomik destek
hizmetleri, acil yardım hizmetleri, yaşlı serbest kartı, cenaze hizmetleri verilmektedir
(https://www.ankara.bel.tr/index.php?cID=2870)
Engelli hizmetleri kapsamında, psikolojik destek hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal ve
kültürel etkinlikler, acil yardım hizmetleri, temizlik ve bakım hizmetleri, her türlü ev içi
tamiratı, ekonomik destek hizmetleri, engelli Ankara kartı, refakatli engelli Ankara kartı,
rehberlik, refakat ve danışmanlık hizmetleri verildiği belirtilmektedir. Ayrıca bu kapsamda,
belediyenin engelliler lokali, engelliler danışma merkezi, engelliler hizmet ve rehabilitasyon
merkezi, engelliler ticaret merkezi, görme engelliler eğitim ve teknoloji merkezi, engelliler
kampı ve engellilerle ilgili projeler yapıldığını görmekteyiz (https://www.ankara.bel.tr/sosyalhizmetler/engelli-hizmetleri).
İkinci örnek olarak İstanbul Belediyesini aldığımızda, Belediyenin Kültür, Sağlık ve
Sosyal Hizmetler Daire başkanlıkları altında çeşitli sosyal hizmet etkinlikleri yapıldığını
görmekteyiz. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı altında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü,
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bulunmaktadır. Sağlık Daire Başkanlığına bağlı İstanbul
Kayışdağı’nda Türkiye’nin en büyük bakım ve huzurevinin adı da Darüleceze’dir. 1998’de
kurulan Darülaceze yerleşkesinde spor salonu, kütüphane, sosyal aktivite merkezi, kafeterya,
doğal dinlenme alanları, hobi ve hayvanat bahçesi bulunmakta, sakinlere rehabilitasyon
hizmetleri verilmektedir. Sağlık tarama merkezleri ile psikolojik danışmanlık merkezleri
hizmet vermektedir. Engelliler Müdürlüğü, zihinsel engelliler eğitim ve beceri kazandırma
merkezleri: karma eğitim hizmetleri, Türk işaret dili eğitimleri, yaz okulu hizmetleri
bulunmaktadır. Kültür Daire Başkanlığına bağlı Kültürel Etkinlikler, Şehir Tiyatroları,
Orkestralar, Kütüphane ve Müzeler müdürlükleri vardır. Yaşlılar için huzurevleri, Beyaz Masa,
sesli kütüphane, sosyal tesisler, Gençlik Meclisi, gençlik kulüpleri ile evde sağlık hizmetleri
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri arasındadır (http://www.ibb.istanbul/trTR/Pages/AnaSayfa.aspx).
İzmir Büyükşehir Belediyesinde de Huzurevleri, Güçsüzlerevi, sağlıklı yaş alma ve
dayanışma merkezleri, Alzheimer ve Demans Hasta ve Aileleri Buluşma Danışma Merkezi gibi
yaşlılara; engelli hizmet merkezleri ile engellilere, şiddete maruz kalmış ya da kalma riski
taşıyan kadınlara sığınmaevleri, hak ihlaline uğrayan kadınlara hukuksal ve psikolojik
danışmanlık ve terapi desteği ile kadınlara sosyal hizmetler sağlanıyor. Aşevleri, gençlik
hizmetleri işleyen sosyal hizmetler arasındadır. Eğitim destek hizmetleri sağlanmaktadır.
Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı altında müzeler, kütüphaneler, Ahmet Adnan Saygun Sanat
Merkezi, Akdeniz Akademisi var. Ayrıca, kültür sanat mekânları ile kültür ve sanat
etkinliklerine imza atılıyor (https://www.izmir.bel.tr/Anasayfa/tr).
Bunlar gibi insanı odak alan pek çok etkinlik Ankara Büyükşehir belediyesi gibi birçok
belediye tarafından düzenlenmekte, gerçekleştirilmektedir. Büyük belediyelerin tümünde
hemen her branştan, etkin ve yaygın spor etkinlikleri söz konusudur.

14.5. Özel Girişimde Sosyal Hizmet Kuruluşları
Özel girişim, varlık nedeni gereği kâr amaçlı yatırımlar yapmaktadır. Bu nedenle özel
girişim tarafından Türkiye’de daha çok kreşler, huzurevleri, öğrenciler için etüd merkezleri
açılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumundan katılımcı başına hizmet bedeli alındığı için Engelli
Rehabilitasyon merkezleri özel girişim eliyle açılmaktadır.

14.6. Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmetlerin Yönetimi
Sivil toplum örgütleri (STÖ’ler) olarak sosyal hizmet verme boyutuyla ilk akla gelenler
dernekler ve vakıflardır. Bunların verdikleri sosyal hizmetler kendi tüzük ya da vakıf
senetlerinde belirtilen amaçlara uygun olarak gerçekleştirdikleri sosyal, kültürel, eğitimsel,
sağlıksal, sportif, çevre ve engellilerle ilgili erkinliklerdir. Bir kısmı sosyal yardım yaparlar,
öğrencilere burs, dağıtırlar. Aşevi hizmeti verenler de vardır. Amaçlarına uygun olarak projeler
yaparlar, etkinlikler, yemekler düzenlerler, sosyal ve toplumsal dayanışmayı arttırıcı ve
pekiştirici çalışmalar yürütürler. Mülhak, yani Osmanlı İmparatorluğundan bugüne uzanan
vakıflar ile yeni vakıflar ortak ve farklı amaçlarına göre çalışmalarını sürdürürler. Vakıfların
sosyal hizmet verilmesi konusunda güçleri ve yapılanmaları derneklere göre daha sağlam ve
kalıcıdır.
Bir de sivil toplum kuruluşları (STK’lar) vardır. Bunlar da dernek ya da vakıflar çatısı
altında kurulmuş sosyal hizmet ve sosyal yardım kuruluşlarıdır. Birçok dernek ya da vakfa
bağlı, amaçlarına yönelik olarak, kreşler, huzurevleri, kadın sığınma evleri, danışma
merkezleri, hastaneler, sağlık merkezleri, sağlık tarama merkezleri, kulüpler, lokaller, etüt
merkezleri, ilköğretim, ortaöğretim okulları, liseler ve üniversiteler, bulunmaktadır.
Bunlardan kâr sağlama özelliği olanlar (kreş, huzurevi gibi) ilgili dernek ya da vakfın,
varsa, iktisadi işletmelerine bağlı olarak açılırlar. Kadın sığınma evi gibi kâr getirme özelliği

428

olmayan sosyal hizmet kuruluşları da sivil toplum örgütleri tarafından belediye, il yönetimleri
gibi kamusal bir kurumla ortaklaşa, sözleşme ile açılırlar. Bir de sivil toplum örgütleri sosyal
hizmet çalışmalarını çeşitli projeler temelinde gerçekleştirirler.
Buralarda gerçekleşen sosyal hizmet yönetimleri de kuruluşların büyüklüğüne,
kapasitelerin genişliğine, coğrafi ve kültürel farklılıklara, kurucuların ya da yöneticilerin eğitim
öğretim durumlarına göre farklılıklar göstermektedir.

14.7. Sonuç ve Değerlendirme
Yönetim, insanların bir araya gelmeleriyle başlar. Yani tarihi insanlık tarihi kadar
eskidir. Birinin bir diğerini korumaya başlamasıyla, birinin diğerinin sözünü dinlemesiyle, el
ele tutuşup yürümeleriyle, birlikte bir işi yapmalarıyla başlar. Bu noktada yönetimin en temeli
olan amaç belirir: Birlikte bir şey yapmaktadırlar. Bir yöne gitmektedirler, birlikte karın
doyurmaktadırlar, birlikte av avlamaktadırlar. Sonra ikinci özellik kendisini gösterir. Birlikte
bir karar almaktadırlar. Yemek yemek için, birini kurtarmak için, bir yere saldırmak için vb…
Sonra bir başka özellik: Birlikte herhangi bir şey üretilmektedir. Mal ya da hizmet. Av
yakalanmaktadır. Av parçalanmaktadır. Yenmektedir. Sonra bir başkası: Bir başka özellik:
Aralarında dayanışma ve işbölümü vardır. Biri mağaranın kapısında içeri biri girmesin diye
beklerken, diğeri ağaçtan meyveleri toplamaktadır; yiyecek sağlamaktadır. Biri mağarada,
içerde ateş sönmesin diye odun atmaktadır ve herkes yaptığı, yapacağı işi bilmektedir. Ve bu
böylece sürmektedir. Çünkü yönetim bir süreçtir. Ve yönetim tek kişiyle değil, en azından
küçük ya da büyük bir grupla yapılabildiğine göre yönetim bir grup sürecidir.
Birlikte yaşamasını öğrenmek, beraber yaşamak zorunda kalmak, birbirine katlanmayı
da, birbirini anlamayı da beraberinde getirir. Birbirinin derdini, tasasını gidermek için, yarasını
sarmak için harekete geçmeyi de beraberine getirir. Birbirine destek olmak yönetimin
doğasında vardır.
İnsanlar toplu olarak yaşamaya başladıkları zaman yönetimin tüm ögeleri harekete
geçmeye başlar. Toplu olarak yaşayanların sayıları artmaya başladığı zaman yönetim giderek
karmaşıklaşan bir süreç olarak belirmeye başlar. Karmaşıklaşma artmaya başladıkça birinin
kararları vermesi, diğerlerinin ona uyması zorunluluğu kendisini göstermeye başlar. Yönetmek
ve yönetilmek ikilisi ortaya çıkar. Yönetenin sözü dinlenir; dedikleri yapılır. Bu, birlikte
başarmak için, birlikte sağ kalmak için, bir çocuğu kurtarmak için, akşam yemeğinde buluşmak
vb. için yapılır. Bu hedeflere ulaşılamazsa yönetimde sorun çıkar, o kişinin sözü dinlenmez
olur; yönetim düzeni bozulur. Sözü dinlenecek, grubu, topluluğu başarıya götürecek, sağ
tutacak, karnını doyuracak, esenliğe götürecek kişinin sözleri dinlenmeye başlar. Böylece
yönetimler değişmeye başlar. Ve yeni yönetim erkleri ve yeni yönetim anlayışları ve yeni
yönetim modelleri ortaya çıkmaya başlar.
Kişiler ve gruplar arasında çıkar çatışmaları arttıkça yönetim daha belirginleşir, taraflar,
saflar belli olur ve bu gruplar arasında gerginlikler ve giderek kavgalar çıkar. Büyük gruplar
arasında bu, savaştır. Yönetim erki altında savaşlar çıkar. Gruplar büyüdükçe savaşlar büyür,
alınacak savaş kararları büyür, karmaşıklaşır ve zorlaşır. Taktik savaşları ve meydan savaşları
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daha karmaşık yönetimleri doğurur. Eldeki kaynaklarla savaşı en kısa sürede en az kayıpla
kazanma stratejileri ortaya çıkarmaya başlar. Yönetimde strateji, yönetimle strateji birbirinden
ayrılmaz bir ikili olarak kendilerini kabul ettirirler. Strateji yönetimin ayrılmaz bir parçası olur.
Değişen toplum yapıları, karmaşıklaşan insan ve toplum ilişkileri yönetimi daha
güçleştirir, daha zorlaştırır ve daha bilimsel temellere oturtur. Yönetim artık bilimsel bir yapı
kazanmaya başlar. Bilgi kapasitesi artar. Daha fazla bilgiye dayanılarak yapılmak zorundadır
artık. Beceri öne çıkar. Bilgisini beceriyle bütünleştiren yöneticiler öne çıkar. Çünkü onlar daha
başarılı olurlar.
İşbölümü, insanların bir arada yaşamaya başlamalarıyla ortaya çıkar. Birlikte daha kısa
zamanda daha çok işi yapabilmek için işbölümü yapmak zorunluluk durumuna gelir.
İşbölümünün zorluğu yönetim eylemi ve bilimi için teknik bir konu haline gelir. Üzerinde
kitaplar yazılır. Donanım gerektirmeye başlar. Herkes her işi yapamaz. Yapmaz. Uzmanlaşma
başlar. Uzmanlaşma ile toplumların karmaşıklaşması bir arada yürür. Toplumların
karmaşıklaşması işlerin de karmaşıklaşması demektir. İşler daha komplike hale gelir. İçinden
çıkılması daha zorlaşır. Uzmanlık öne çıkar.
Uzmanlığın ortaya çıkması da örgütlenmeleri daha karmaşık duruma getirecektir. Örgüt
yapılarında hassas değişiklikler önemli olmaya başlar. Toplumların büyümesi, işlemlerin
karmaşıklaşmasıyla örgüt yapıları sürekli değişir. Yeni örgüt modelleri denenmeye başlanır.
Örgütlenme karmaşıklaşır, ancak yeni örgütlenmeler sayesinde yapılacak işlerin düzenli
gerçekleşmesinin kolaylaştığı görülür ve örgütlenme yeni bir bilimsel çalışma olarak kendisini
gösterir. Böylece yeni bir noktaya ulaşırız. Ulaştığımız yer şurasıdır: Örgütlenme ile yönetim
ilişkisi birbirinden kopmaz, ayrılmaz ikilidir artık. Örgütleme üzerine, örgüt yönetimi üzerine
kuramlar geliştirilir, yeni modeller denenir.
Örgüt kurma, örgütlenme yönetim masraflarını arttırır, ancak giderek kaçınılmazlaşır.
Örgüt birkaç amaçla kaçınılmaz olur. Önce, örgütlenme, işleri kolaylaştırır. İşlerin daha düzenli
işlemesini sağlar. Örgütlenme grupların, toplulukların kendilerini topluca savunmalarını
kolaylaştırır. Örneğin, savaş sırasında, bir grup sağ tarafı, bir diğer grup sol tarafı kollayacak,
diğer bir grup ortadan hücum edecek; bir başka grup savaşanların sağlık sorunları için
çabalayacak, bir başka grup da savaşanlar için yemek sevkiyatı yapacaktır. İşi daha da
karmaşıklaştırabiliriz. Topluluğunuzdaki insanların hepsini savaşa süremezsiniz. Savaş
sırasında da birileri geri planda üretim yapmaya, tarlada çalışmaya, ekmek üretmeye, yemekleri
yapmaya, giysileri dikmeye, savaş gereçleri üretmeye, çocuklara bakmaya, yaşlıları doyurmaya
devam edecektir. Din kurumları, ekonomik kurumlar, hukuk kurumları çalışmayı kesintisiz
sürdüreceklerdir. Bu böylece büyük bir örgütlenme olarak kendisini kabul ettirir.
Örgütlenme ve örgüt sorunları yönetim biliminin önemli düşünce ve eylem aşamasını
oluşturur. Birçok düşünce insanı daha iyi bir yönetim için uzun süreler çalışmışlar, düşünceler
üretmişler, yazmışlar ve uygulamaya aktarmışlardır. Bunların çok küçük bir kısmını bu kitabın
yönetim kuramları bölümünde gördük; tanıdık. Bilimsel alanda yönetim ve yönetim bilimi
üzerine çalışmalar kesintisiz sürmektedir.
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Yönetim bilimi günümüzde toplumsal gelişmelere uygun olarak kendisi de yeni
gelişmelere konu olmaktadır. Sürekli değişik görüşler ortaya atılmakta yeni uygulamalar
denenmektedir. Bunları zorunlu kılan toplumda görülen teknolojik, ideolojik gelişmelerle,
toplumların karmaşıklaşması daha uzun ve sağlam bir toplumsal ömür sürdürülebilmesi için (1)
birlikte ve (2) uyumlu hareket etmenin zorunlu hale gelmesidir.
Kaynakları sınırlı ve gereksinimleri sınırsız dünyamızda yönetim bilimi, daha iyi
birlikte yaşamanın sağlanabilmesi için eldeki kaynakların en verimli biçimde kullanılmasının
yollarını araştıran, bulan ve öğreten bilim dalı olarak tanımlanabilir. Kaynak kapsamına, başta
insan gücü ile birlikte yer, zaman, para, kullanılacak her türlü araç-gereç girmektedir. Bunların
her biri iyi bir yönetim için ayrı ayrı önemlidir.
İyi, etkili ve başarılı bir yönetim,


eldeki kaynakların; yani,
a) eldeki insan gücünün,
b) sahip olunulan her türlü gerekli araç ve gerecin
c) bu arada elde bulunan paranın,
d) ve zamanın



doğru yerde, yerinde,



uygun zamanda,



yeterlice (tasarruflu ya da bol harcayarak)



kullanılmasıyla

sağlanacaktır.
Bu da iyi ve doğru bir,


politikayla,



stratejiyle,



taktikle,



planlamayla



programlamayla,



yöntem ve
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teknikle

seri ve tasarruflu bir biçimde uygulamaya aktarılabilir. Yönetimin ve yönetim biliminin
yapmak istediği de budur.
Bu süreci izlerken de;


doğru ve uygun bir örgütlenme,



geçerli bir koordinasyon,



doğru bir yönlendirme (sevkiyat)



kesintisiz denetim ve yeniden deneme

süreçleri çalıştırılmalıdır.
Bu süreçleri çalıştırmak bir dizi kesintisiz etkinliğin yaşama aktarılmasıyla ve çeşitli
çabaların harcanmasıyla gerçekleşir. Eylem yapmadan, işlem yapmadan, insanları ikna
etmeden, örgütlemeden, bütün bunlar için çaba harcamadan yönetim işleri gerçekleştirilemez,
yönetim süreci çalıştırılamaz.
Yönetim toplumsal boyuta sahip sosyal bir süreçtir. Yani, toplumsal boyutta, tüm
toplumu kapsayacak ve etkileyecek bir özelliğe sahiptir. Bir firmanın yönetimi bile, yaptığı
üretimden, üretilen malların dağıtımından, tüketiciye ulaştırılmasına ve tüketilmesine kadar
toplumsal bir boşluk doldurur. Bir küçük eğitim grubunun yönetimi bile, o eğitime
katılacakların seçilmesinden, belirlenmesinden, eğitilmelerinden sonra ortaya çıkan – yaş
olarak – büyüme, eğitim alınan konu üzerinde yetişme, bilgilenme, beceri kazanmadan sonra
topluma (ülkeye, başka toplumlara ve ülkelere) dağılma, farklı ortamlarda işlev alma, toplumsal
hücreleri etkileme, beğenilme, beğenilmeme, en yakın aile bireylerinden en geçici askerlik
arkadaşlarına kadar bir etki alanı yaratma gibi toplumsal boyutlara sahip bir olaydır
(administrative, government)
Sosyal boyutta ise, iki üç kişilik bir birlikteliğin yönetiminden, aile yönetimine,
işyerinin küçük birimindeki arkadaşlarla yönetimsel ilişkilere, bir spor takımındaki yönetime,
mahalle arkadaşlarıyla yapılan bir oyunun yönetiminden, pazara git gel, şunları al, şunları alma
gibi küçük birim yönetimine kadar önemli bir işlev gören bir etkinliktir (management).
Dolayısıyla, yönetim, sosyal çalışma mesleğini ve sosyal hizmetleri doğrudan
ilgilendirecek bir özelliğe sahiptir. Sosyalleşmenin ve sosyal olmanın en önemli araçlarından
biridir yönetim. Kuşkusuz yönetim, yapılacak işlerin yönetimidir. Ancak şöyle bir ayrım
yapabiliriz. Sosyal ilişkilerin yönetimi (aile, arkadaşlık, grup yönetimleri) daha çok sosyal
çalışma yönetiminin konusudur. Çünkü sosyal çalışmacı bu gruplarla çalışır, mesleki
uygulama yapar. Sosyal hizmet yönetimi ise daha çok verilen hizmetlerin yönetimidir.
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İnsanlar, sosyal gruplar (toplum ölçeğinden bakarsak küçük gruplar) ve toplumun her
katmanı kendi içlerinde ve birbirleriyle iletişim kurmak için yönetim düzeneğine gereksinim
duyarlar. Belirli yönetim kalıplarıyla hareket ederler ve birbirlerine bu yapı içine ulaşırlar.
Cumhurbaşkanı başbakandan bilgi alır, başbakan bakanlardan… Bakanlar yönetimle ilgili
bilgileri genel müdürlerine, genel müdürler, müdürlerine, müdürler şeflerine sorarak alırlar. Şef
başbakana, cumhurbaşkanına bilgi veremez. Buna da yönetimde hiyerarşi denir. Toplumsal ve
sosyal ilişkiler de bu hiyerarşik düzen içinde yürütülür. Sadece management düzeyinin kendi
içine dönük yüzünde bu hiyerarşi çalışmayabilir. Bir sanatçının, bir sporcunun yöneticisi ile
arasında var olması gereken hiyerarşi çoğu zaman arkadaşlık boyutunda kalıp resmi boyutta
işlemeyebilir. Ancak bu da sürekli olmaz. İki kişi arasında da olsa hiyerarşik bakımdan şef
şeftir.
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Uygulama Soruları
1)

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a)
Osmanlı İmparatorluğu öncesindeki Türklerde sosyal hizmetler deyince neler
söyleyebilirsiniz?
b) Osmanlı
söyleyebilirsiniz?

İmparatorluğu

döneminde

sosyal

hizmetler

deyince

neler

c)
Osmanlı İmparatorluğu sonrasında, T.C. döneminde sosyal hizmetler nasıl
başladı? Neler söyleyebilirsiniz?
2)

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a)

Hilal-i Ahmer nedir? Nasıl kuruldu? Bugüne nasıl geldi?

b)

Hilal-i Ahdar nedir? Nasıl kuruldu? Bugüne nasıl geldi?

c)

Himaye-i Etfal Cemiyeti nedir? Nasıl kuruldu? Bugüne nasıl geldi?

d)

Darülaceze nedir? Nasıl kuruldu? Bugüne nasıl geldi?

e)

Darüşşafaka nedir? Nasıl kuruldu? Bugüne nasıl geldi?

3)
SHÇEK’in açılımı nedir? SHÇEK hangi kamu ve sivil örgütlenmenin
bütünleşmesiyle kuruldu? Son örgütlenme yapısı olarak nereye bağlandı?
4)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yapılanmasında temel olan kamu
kurumları hangileriydi? Adlarını yazınız.
5)
Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görev alanlarını, temel ve genel
görevlerini sayınız.
6)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ne zaman, hangi mevzuata göre kurulmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kitap boyunca okuduğumuz sosyal hizmet yönetiminin Türkiye’deki
tarihini ve bugününü öğrendik.
Hangi tarihsel aşamalardan geçerek bugünlere gelindiğini öğrendik.
Sosyal hizmetlerin Türkiye’de hangi kurum, kuruluş, örgüt modellerinde yürütüldüğünü
öğrendik.
Birkaç örnekle tarihte kalmış ve tarihten bugüne gelmiş sosyal hizmet örgüt, kurum ve
kuruluşlarını tanıdık, öğrendik.
Osmanlı’dan Türkiye’ye gelen tekil sosyal hizmetler örgütlenme kültürünün
günümüzde nasıl zaman içinde evre evre bir çatı altında toplandığını öğrendik.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında verilen sosyal hizmetlerin mevzuat
temelinde amaç, kapsam, ilke ve uygulamalarını ve hedeflerini öğrendik. Günümüzün
Türkiye’deki en büyük sosyal hizmet örgütlenmesi olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını
tanıdık, öğrendik.
Böylece, Türkiye’de tarihten beri gelen sosyal hizmet örgütlenmelerinin yönetimlerinin
nasıl olduğu ve olabileceğine dair fikrimiz oldu.
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Bölüm Soruları
1)
Okuduğunuz Sosyal Hizmet Yönetimi kitabında sosyal hizmet yönetimi tarihi üç
evreye ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu evrelerden değildir?
a)

Osmanlı İmparatorluğu Öncesindeki Türklerde Sosyal Hizmet Yönetimi

b)

Selçuklular Döneminde Sosyal Hizmet Yönetimi

c)

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Sosyal Hizmet Yönetimi

d)

Cumhuriyet Döneminde Sosyal Hizmet Yönetimi

2)

İlk vakıf kuran Osmanlı padişahi kimdir?

a)

Ertuğrul Gazi

b)

Orhan Gazi

c)

Osman Gazi

d)

Melikşah

3)
Osmanlı İmparatorluğu zamanında ……………….. aracılığı ile darüşşifalar ve
akıl hastaneleri kurulmuş, sağlık sorunları çözülmeye çalışılmış, eğitim ve kültür etkinliklerine
sahip çıkılmış, kütüphaneler kurulmuş, öğrencilere burslar verilmiştir.
a)

Enderun

b)

Darüşşifalar

c)

Vakıflar

d)

Padişah fermanı

4)
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yoksulların, nekahet dönemindeki hastaların,
yoksul dervişlerin gelerek yemek yedikleri, birkaç geceliğine dinlendikleri yerler
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kervansaray

b)

Han

c)

Tabhane

d)

Darülaceze
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5)
Osmanlı İmparatorluğundan gelen ve adı değiştirilmeden bugün hala varlığını
sürdüren sosyal hizmet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Darüşşafaka

b)

Himaye-i Etfal

c)

Hilal-i Ahmer

d)

Darüşşifa

6)

Istanbul’da bulunan Darülaceze hangi kuruma bağlıdır?

a)

Istanbul Valiliğine

b)

Istanbul Büyükşehir Belediyesine

c)

İçişleri Bakanlığına

d)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına

7)
Mecruhin ve Marza-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti adıyla kurulan
ve bugün hala görev yapan sosyal hizmet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Çocuk Esirgeme Kurumu

b)

Kızılay

c)

Yeşilay

d)

SHÇEK

8)

Çocuk Esirgeme Kurumunun eski adı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Himaye-i Ahdar

b)

Himaye-i Ahmer

c)

Hilal-i Ahdar

d)

Himaye-i Etfal
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9)
Türkiye’de sosyal hizmetler alanında gerçekleşen ilk bakanlık örgütlenmesi olan
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hangi yıl kurulmuştur?
a)

2009

b)

2010

c)

2011

d)

2012

10) Aşağıdaki birimlerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ana hizmet
birimleri arasında değildir?
a)

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

b)

Evde Bakım Hizmetleri Genel Müdürlüğü

c)

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı

d)

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

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