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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Necati ÖZFIRAT 

Müsteşar 
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I. SUNUŞ 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı tarafından 511 sayılı KHK 
ile ilgili Tüzük hükümleri ve Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı 
genelgesi uyarınca kurulmuş bulunan KAMU YÖNETİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 
ÖZEl" İHTİSAS KOMİSYONU Vll. Beş Yıllık Kalkınma Planına ışık tutacak 
hazırlık çalışmalarına başlamış ve Komisyona raporda ad ve soyadları yer alan 
kişilerin katılması DPT Müsteşarlığı tarafından uygun görülmüştür. Özel ihtisas 
Komisyonumuz 16 Temmuz 1993 tarihinde yaptığı ilk toplantıda, 

- Komisyon Başkanlığına Tevfik ALTINOK'u, raportörlüğe Aysel ERSAN'ı 
seçmiştir. 

- Yapılan görüşmelerin sonunda, çalışmaların üç ayrı alt komisyonda 
devam ettirilmesi uygun görülmüş ve oluşturulan, 

- Teşkilatlanma Alt Komisyonu Başkanlığına Prof.Dr.Turgay ERGUN, 

- Personel Rejimi Alt Komisyonu Başkanlığına Prof.Dr.Doğan CANMAN, 

- Yönetim Esasları Alt Komisyonu Başkanlığına Prof.Dr.Kemali SAYBAŞILI, 
seçilmişler ve çalışmalar esas itibariyle alt komisyon toplantılarında 
şekillenmiştir. 

Komisyonumuz tarafından üyelerin herbirinin görüşlerinden geniş 
ölçüde yararlanabilmek amacıyla bu konuda üyelerimizden teker teker görüşleri 
istenmiş ve arzu edenlerin alt komisyon çalışmalarına katılmaları sağlanmıştır. 
Ait Komisyon çalışmalarında konular tartışılmış, kamu yönetimimizin tarihsel 
gelişimi ve mevcut düzenin tanımlanmasından ziyade sorunlar ve çözüm 
önerilerine öncelik verilmiştir. Bu arada, alt komisyonlarda görev alanlar daha 
önce yapılmış çalışmaları, önceki planlarda yer alan görüşleri ve uygulamanın 
nasıl yapıldığını tetkik etme fırsatını da bulmuşlardır. Bu çerçevede hazırlanan 
alt komisyon raporları, Özel ihtisas Komisyonu Başkanı ile Alt Komisyon 
Başkanlarının katıldığı toplantılarda son taslak haline getirilmiş ve görüşülmek 
üzere üyelere dağıtılmıştır. Üyelerin görüşü de alındıktan sonra Komisyon 
raporuna dönüşen çalışmalar DPT Müsteşarlığına takdim edilmiştir. 

Bu çalışmalar çerçevesinde hızla değişen bir toplumda giderek artan 
toplumsal istemlerin karşılanabilmesinin bir bakıma kamu yönetiminin değişen 
koşullara ayak uydurabilmesiyle gerçekleşeceği ortaya çıkmıştır. Ancak Türkiye 
gibi dinamik bir ülkede kamu yönetiminin değişen ihtiyaç ve koşullara tam 
olarak ayak uydurabilmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Bu nedenle 
kamu yönetimi sistemi toplumsal değişim ve gelişimlerin gerisinde 
kalabilmektedir. Bu durumun bu biçimde devamı da mümkün olmadığından 
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zaman zaman yönetimin yeniden düzenlenmesi gerekli hatta zorunlu hale 
gelmektedir. 

Bu temel nedenin yanısıra yönetimin yeniden düzenlenmesini gerektiren 
çok sayıda başka nedenin de mevcut olduğu görülmektedir. Kamu hizmetinden 
yararlananların, kamu görevlerinin ve kamu görevlilerinin sayı ve çeşit 
yönünden genişlemesi, buna paralel olarak örgütlerin büyümesi ve karar alma 
mekanizmalarının ve hizmetlerin yürütülmesinin karmaşık hale gelmesi; yeni 
hizmetlerin var olan örgüt yapısı içinde görülememesi, gelişen teknolojilerin 
modern makina ve teçhizat ile yeni yönetim tekniklerinin yönetime uygulanmak 
istenmesinin bu tür nedenlerin başında geldiği düşünülmektedir. 

Yeniden düzenlemede temel ilke, düzenlemenin varolan sorunları 
giderici ve yönetime yeni bir canlılık getirerek; onu yeni atıiımlara hazırlayıcı 
nitelikte olmasıdır. Bu nedenle yeniden düzenleme alışılmış olan dengeleri 
değiştirmeyi, mevcut düzene yeni bir biçim vermeyi amaçlar durumdadır. 
Dolayısıyla kamu yönetiminin iyileştirilmesi önemli değişiklikleri 
gerçekleştirerek yeni bir dengenin kurulmasını, çeşitli kademelerdeki tedbirlerin 
birbirine bağlanarak bütünleştirmelerini sağlamayı hedeflemiş bilinçli, kararlı 
ve planlı bir çabayı gerektirmektedir. 

Bu anlayış içinde hazırlanan Özel ihtisas Komisyonu Raporumuzun VII. 
Beş Yıllık Plan çalışmalarında yararlı olacağını ümit ediyoruz. 
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II. KAMU YÖNETİMİNDE ÖRGÜTLENME İLE İLGİLİ TEMEL SORUNLAR 

Devlet, niteliği gereği iç içe geçmiş bir sistemler bütünüdür. 1982 
Anayasasının ışığında Türk yönetim sistemine bakıldığında; Anayasanın, 
yönetim sistemini, belirli ilke ve kurallar üzerine oturttuğu görülmektedir. Bu 
bakış içinde, Devlet yönetim sistemi, kuruluş ve görevleriyle merkezden ve 
yerinden yönetim ilkelerine dayanan bütüncül bir yapıdır. 

Merkezden yönetimin kuruluşu coğrafya durumuna; ekonomik şartlara ve 
kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere 
ayrılmaktadır. Yerinden yönetim ilkesine göre örgütlenen yönetsel kuruluşlar 
ise, hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları ile yerel yönetimleri 
kapsamaktadır. Bunlardan yerel yönetimler, il, belediye veya köy halkının ortak 
yerel gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan ve genel karar organları halk 
tarafından seçilen kamu tüzel kişileridir. 

Kamu kesimi görevlerinde, 1970'lerden başlayarak aşırı genişlemeye 
karşı, Devletin kamusal hizmetler bağlamındaki görevlerinin yeni baştan 
değerlendirilmesi ve bir anlamda Devletin küçültülmesi yönündeki siyasaların 
özellikle Batılı ülkelerde yoğunluk kazanmasıyla birlikte; konu 1980'li yıllarda 
Türkiye'nin gündemine de girmiş bulunmaktadır. Devletin küçültülmesinden 
yana olan bu siyasaların yönetsel boyutları belirlenirken üç temel amaç ön 
plana çıkmaktadır. Bunlar; 

- Devletin rolünün yeniden tanımlanması, 

- Kamu kesiminin daraltılması, 

- Hizmet etkinliğinin artırılmasıyla ilgili amaçlardır. 

Nitekim, 1980 sonrası kurulan hükümetlerde, yeniden yapılanma 
yönündeki uygulamaların bu anlayışa göre temellendirilmeye çalışıldığını 
söylemek yanlış olmayacaktır. 

Buna göre, genel çizgileriyle kamu yönetimindeki yapılanmaya 
bakıldığında; 

- Kamu yönetimi kapsamındaki bir kesim görevler ya hiç yapılmamakta 
ya da ancak sınırlı ölçülerde ve amaçtan uzak biçimde gerçekleştirilmektedir; 

- Temel nitelikli bazı görevlerin yürütülmesinde, hizmette birlik ve 
bütünlük temel bir sorun olarak her alanda kendisini göstermektedir; 
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- Bazı görevler merkezi yönetim kapsamında bulunmakla birlikte, görevi 
gerçekleştirecek işlevsel nitelikte örgütsel düzenlemelere gidilemediğinden, 
eldeki yapı gereksinimleri karşılayamamaktadır; 

- Önemli orandaki merkezi yönetim görevlerinde ise gereksiz ve amacı 
aşan bir örgütsel büyüklüğe ulaşılmış bulunulmaktadır. 

Bu durum görev ve yapı arasındaki akılcı dengenin kurulmasını 
güçleştirmektedir. Merkezi yönetim görevlerindeki oransal artış, sistemin birçok 
noktada tıkanmasına ve işleme bozukluklarına neden olmakta; görevlerin 
merkez, taşra ve yerel yönetimler arasında akılcı dağılımı yeterince sağlıklı 
biçimde gerçekleştirilememektedir. Bazı kamu örgütlerinde, bunların 
kuruluşuna gerekçe olan görevin önemi azalmamasına karşın, süreç içinde 
toplumsal gereksinimlerden kaynaklanan ikincil görevler, asıl görevlerin yerini 
almakta; bu da örgütlerde görev kaymalarına yol açmaktadır. Yönetimde genel 
bir kaynak sıkıntısı çekilirken; öncelikli olmayan bazı konularda kaynak 
savurganlığına yol açılmakta; sınırlı kaynaklardan, daha etkili olarak 
yararlanma yoluna gidilememektedir. Kamu kuruluşlarında görev-yetki- 
sorumluluk dengesinin iyi kurulamamış olması, örgütsel etkililiği olumsuz yönde 
etkilemektedir; aynı görev için birden çok kuruluş yetkilendirildiğinde, görev 
ortada kalmakta; bu da görevsel etkililiği azaltmaktadır; görevlerin bölünüşünde 
ve düzenlenmesinde görev ve örgüt ile çevresel girdi ve değişkenlerin gözardı 
edilmesi ya da bunların yeterince dikkate alınmaması; çoğu kuruluşta hizmet 
üretme gücünden yoksun alt birimlerin doğmasına neden olmaktadır. 

Yukarıda genel çizgileriyle değinilen sorunları kurum ve kuruluşlar 
düzeyinde incelediğimizde örgütlendirme konusunda ortaya çıkan sorunları 
şöylece özetleyebiliriz. 

A. BAKANLAR KURULU, BAŞBAKANLIK VE DEVLET BAKANLARI 

Devletin üst düzey yönetim organı olan Bakanlar Kurulu'nun faaliyet 
alanının bu işleviyle sınırlı kalması gerekirken yürürlükteki mevzuat Bakanlar 
Kuruluna bu çerçeveyi çok aşan ve çoğu ayrıntıyla ilgili bulunan konularda 
karar alma görevi yüklemiştir. Bu durum Bakanlar Kurulu gündeminin sürekli 
biçimde genişlemesine ve bazı hizmetlerin gecikmesine yol açmaktadır. Hızlı 
karar almayı gerektiren bazı hallerde "elden imza" gibi Anayasamızda yer alan 
sorumluluk ilkesiyle bağdaşmayan sakıncalı bazı usuller ortaya çıkmaktadır. 

Bakanlar Kurulunda görüşülüp karara bağlanacak konuları ve çalışma 
usullerini düzenleyen bir yasanın bulunmaması belirtilen duruma yol açan 
önemli nedenlerden birisidir. 

Son yıllarda yapılan çeşitli düzenleme ve yapılandırma çalışmalarıyla 
Başbakanlık hem örgütsel olarak hem de görevsel olarak sürekli büyümüş ve 
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asıl görevine uygun düşmeyen bir büyüklüğe ulaşmıştır.Sayıları giderek artan 
Başbakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların görev alanlarına bakıldığında 
görevlerin nitelik olarak çok farklı bir çeşitliliğe sahip olduğu, bunların büyük 
çoğunluğunun gerek yapı gerekse ürettikleri hizmetler yönünden Başbakanlıkla 
doğrudan ilgisi bulunmaması gereken kuruluşlar oldukları görülmektedir. Bu 
durum, bunların hizmet yönünden ilgili oldukları bakanlıklar ile kendi aralarında 
çeşitli eşgüdüm sorunlarına yol açmaktadır. 

Öte yandan Müsteşarlık, Başkanlık veya Genel Müdürlük ismi altında 
oluşturulan ve Başbakanlığa bağlanarak bir nevi "sui generis" statüye 
kavuşturulan hizmet birimleri kamu yönetimini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Özetle, Başbakanlık, bakanlıklar arasında işbirliği ve eşgüdümü 
sağlamak ve hükümetin genel politikasının yürütülmesini gözetmek olan asıl 
görevinin dışına çıkarılmış, asli görev unutulmuş, icrai fonksiyonlarla donatılmış 
bir görev ve teşkilat yapısı oluşturulmuştur. 

Devlet Bakanlarının ilke olarak hükümetin parlamento ile olan 
ilişkilerinde Başbakana yardımcılık etmek, Bakanlar Kurulunda koordinasyonu 
sağlamak, özel önem taşıyan konularda Başbakanın işlerini kolaylaştırmak, 
tecrübelerinden ve bilgilerinden faydalanılmak üzere atanmaları gerekirken bu 
görev zamanla değişik bir nitelik kazanmıştır. Bugün Devlet Bakanları 
Başbakanlığa bağlı kuruluşların yönetimini üstlenmişler ve işlev ve görünüş 
açısından hizmet bakanlıklarına benzer hale gelmişlerdir. Böylece Devlet 
Bakanı kavramı "Devlet Bakanlığı" kavramına dönüşmüştür. 

B. ORTAK HİZMETLER 

1. ARAŞTIRMA 

Uluslararası alanda ileri teknolojilerde özellikle bilgisayar teknolojisinde 
yaşanan önemli gelişmeler "bilgi toplumu" kavramının ortaya atılmasına yol 
açmıştır. Türkiye'nin de bu değişim sürecinden etkilenmesi kaçınılmazdır. 
Ancak Türkiye'de araştırma geliştirme harcamalarının GSMH'daki payı çok 
düşüktür. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 3 miktarını aşmış iken ülkemizde 
bu miktar yüzde 0,5 civarındadır. Benzer biçimde bilimsel çalışmalar da olması 
gerekenin çok gerisindedir. Sosyal bilimler alanında araştırma yapmakla görevli 
bir kamu kurumu olmaması bu alanda görevsel bir boşluğa yol açmaktadır. 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu bir türlü işlevsel duruma 
getirilememiştir. 



2. PLANLAMA 

Ülkemizde planlı kalkınma dönemine geçilmesiyle birlikte kalkınma için 
alınacak kararların uzun vadeli hedeflere yöneltilmesi ve planlara bağlanması 
idarenin belirli prensiplere göre hareket etmesini gerektirmiş, demokratik bir 
idarede açıklık, sorumluluk ve denetleme şartlarını kolaylaştırmış, keyfi 
hareketleri önleyen tamamlayıcı bir unsur olmuştur. 

Planlar, piyasa mekanizmasının sinyallerinin yetersiz kaldığı alanlarda 
izlenecek stratejileri şeffaf hale getirmeyi sağlamanın yanısıra ekonomiye kamu 
müdahalesinin koordinasyonu, bilgi taşıma, belirsizliği azaltma, bütüncül bir 
yaklaşımla kamu müdahalesinin etkilerini gene! amaçlar doğrultusunda test 
etme ve toplumun geleceğe yönelik özlemleri doğrultusunda uzlaşma sağlama 
özelliklerine de sahiptir. 

Ülkemizin dünya ekonomisine entegre olma sürecindeki hızlanma ve 
globalleşme eğilimleri gözönüne alındığında Türk plancılığına yeni bir yaklaşım 
getirmek gereği doğmuştur. 

Güçlü bir ekonomiye sahip bütün ülkelerde bir taraftan Devletin 
üretimdeki doğrudan rolü azalırken diğer taraftan da Dünya ekonomisindeki 
yeni rekabet koşullarının gerektirdiği işlevleri yerine getiren kamu kuruluşları 
önem kazanmaktadır. Örneğin hedeflere uygun makroekonomik politika 
önerileri, teknoloji alanında yönlendirme, özelleştirme sonrası regülasyon 
otoritelerinin oluşturulması gibi. Devlet Planlama Teşkilatı'na ekonominin 
bütününün gelişiminin izlenmesi ve ilgili politika önerilerinin hazırlanmasında 
önemli görevler düşmekte ve Teşkilatın bu yeni işlevine göre yeniden 
yapılandırılması gerekmektedir. Bunun yanında Araştırma Planlama 
Koordinasyon birimleri ve il Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin işlevsel 
hale getirilmesi günümüzde önemini korumaktadır. 

3. EŞGÜDÜM (KOORDİNASYON) 

Ortak bir amacın gerçekleştirilebilmesi için harcanan çabaların, uyumlu 
bir biçimde birbirine bağlanması ve zaman bakımından ayarlanması olarak 
tanımlanabilecek eşgüdüm Türk kamu yönetiminin belirgin sorunlarından biridir. 
Bunun başlıca nedenlerinden biri birlikte çalışma, karar oluşturma, işbirliği 
yapma alışkanlık ve anlayışının yerleşmemiş olmasıdır. Diğer bir neden de 
örgütsel yapılanma düzeninden ve yönetsel düzenlemelerden 
kaynaklanmaktadır. 

4. DENETİM 

Kaynak savurganlığının önlenebilmesinin ve kamu hizmetlerinin daha 
etkili ve verimli biçimde sunulabilmesinin gereklerinden biri de VET (Verimlilik- 
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Etkililik-Tutumîuluk) denetimi olarak adlandırılan denetim sistemine geçmektir. 
Bugünkü uygulamalarda geçmişe yönelik mevzuata uygunluk denetimi 
yapılmakta, denetim yoluyla idareyi geliştirmek amaçlanrnamaktadır. VET 
denetiminde plan ve program hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının, kamu 
hizmetleri sunulurken tutumluluk ve verimlilik ilkelerine uyulup uyulamadığının 
araştırılması kısacası kamu yönetiminin bir anlamda performansının 
ölçülmesine yönelik denetim ön plana alınmış olmaktadır. 

Bağımsız yargı olgusu, hukuk devletinin temel değerlerindendir ve bu 
bağlamda, yönetimin denetlenmesinde en güvenceli yoldur. Ancak "yargı"nın 
belli biçim kurallarına bağlı oluşu bireylerle yüzyüze bir ilişkiden uzak biçimde 
ve zaman alıcı işlemesi gerçeği karşısında, yönetimin denetlenmesi alanında 
yegane yol olmadığı da söylenebilir. Yönetimi yargı dışında denetleyen ama 
yönetime de bağlı olmayan, kendiliğinden ya da başvuru üzerine harekete 
geçen bir Ombudsman Kurumu ülkemiz için de sonsuz yararlar içermektedir. 
Bu saptama ülkemizde geleneksel yönetim-birey ilişkisinde karşılaşılan ve bir 
ölçüde bireyi mağdur eden uyuşmazlıkların da etkin ve çabuk bir biçimde, 
yönetim gerçeklerinden uzak olmayan ama ona bağlı da olmayan bir "Kamu 
Denetçisi" tarafından çözümünü gerektirmektedir. Böyle bir kurumun merkezde 
ya da bölgelerde olması konusu, ülke, nüfus ve yönetsel işler gerçekleriyle 
beraber sorgulanması gereken bir noktadır. Diğer yandan böylesi bir uygulama, 
ülkemiz yönetsel yargı yapısı ile de bir uyumsuzluk yaratmayacak ve her iki 
olgu da güçlü yönetim karşısında bireyin korunması ve yönetimin hukuka bağlı 
olması amaçlarını ortak payda yapacaktır. 

5. HALKLA İLİŞKİLER VE ENFORMASYON 

Yönetimler ancak etkili ve sistemli halkla ilişkiler programları aracılığıyla 
hizmet ilişkileri içinde oldukları toplum kesimlerinin katılım, destek ve işbirliğini 
sağlayabilirler. Türkiye’de ise halkla ilişkiler uygulamasında her kurum ayrı bir 
anlayışa sahip bulunmakta, konuya ilişkin yeni gelişme ve teknolojilerden 
yararlanma olanakları son derece sınırlı kalmakta ve konuyla ilgili 
kurumlararası etkileşim en alt düzeyde gerçekleşmektedir Enformasyon ve 
halkla ilişkiler konusunda yeterli uzman personel ve kadro bulunmaması da 
önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

C. MALİ VE EKONOMİK YÖNETİM 

Kamu yönetiminde ekonomik ve mali kararların oluşturulmasına ve 
bunların uygulanmasına katkıda bulunan kuruluşlar ekonomik ve mali yönetim 
içinde ele alınmalıdır Merkezi düzeyde bu örgütlenmenin yapı taşlan Bakanlar 
Kurulu, kimi bakanlıklararası kurullar, Başbakanlık, Başbakanlığın kimi bağlı 
kuruluşları ve bakanlıklardır. Bugünkü biçimiyle Devlet Planlama Teşkilatı, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Devlet istatistik 
Enstitüsü Başkanlığı, Toplu Konut idaresi Başkanlığı, Kamu Ortaklığı idaresi 
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Başkanlığı, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı ile 
bazı KİT'ler, Başbakanlık kapsamı içinde görülmektedir. Böylece Başbakanlık 
ekonomi alanında yürütmeden sorumlu dev bir icracı Bakanlık özelliği 
kazanmıştır. Böyle bir yapıyı Başbakanlığın Anayasai konumu ve işleviyle 
bağdaştırmak oldukça güçtür. Başbakanlık dışında Maliye, Sanayi ve Ticaret, 
Tarım, Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları doğrudan ekonomik ve 
mali yönetimin ilgi alanında bulunan bakanlıklar olmaktadır. Ayrıca, Yüksek 
Planlama Kurulu, Para Kredi ve Koordinasyon Kumlu, Kamu Ortaklığı Yüksek 
Kurulu, Doğal Afeîtler Koordinasyon Kurulu, istihdamı Geliştirme Yüksek 
Koordinasyon Kurulu, Krediler Yüksek Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, GAP 
Projesi Yüksek Kurulu gibi adlarla çeşitli tarihlerde kurulan bir kesimi 
sonradan kaldırılan, işlevsizleştirilen ya da bundan sonra kurulacak oian 
kurullar ekonomik ve mali yönetimde görev alan kurullar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu tabloya eklenecek ve batılı örnekleri gibi bağımsız olması 
gereken çok önemli diğer bir kuruluş Merkez Bankasfdır. 

Bu arada, sanayileşmiş ülkelerde toplumu oluşturan çeşitli kesimlerin 
ülkeyi ilgilendiren ortak hedeflere ulaşılması konusunda çaba gösterdikleri ve 
bu amaçla işbirliğini sağlamada bazı kurumlar oluşturdukları göze 
çarpmaktadır. 

Ekonomik ve Sosyal Konseyler bu tür kurumlaşmaların önde gelen 
örneklerindendir. Burada temel felsefe, karşılıklı anlayış ve dayanışma içinde 
ekonomik ve toplumsal sorunlara ortak çözümler üretilmesidir. Bu konuda en 
çok verilen örnek, Avrupa Topluluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Komitesi'nin 
kuruluşunda model olarak alınan Fransız Ekonomik ve Sosyal Konseyi olmakla 
birlikte, bugün Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İtalya, 
Danimarka, Portekiz'de de böyle bir kurumlaşma söz konusudur. Ayrıca 
Avusturya'daki "Üçlü Komisyon"da bu nitelikteki kurumlar arasına dahil 
edilmektedir. 

Bu Konseyler genellikle ülkelerin ulusal ekonomileri ile ilgili çeşitli 
çevrelerin biraraya geldiği meclisler olarak ortaya çıkmaktadır. Daha çok istişari 
nitelikte kurumlar olup, genellikle yaptırım gücüne sahip değillerdir, Arcak bazı 
durumlarda Konseye danışılması zorunlu olmaktadır. 

Konseylerin temel görevi, temsil ettikleri çevrelerin görüşlerini dile 
getirmek ve bunlar arasında diyaloğu geliştirmektir 

Ancak, ekonomik ve mali yönetimde unutulmaması gereken bir diğer 
konu Devlet parasını ve Devlet malını başka bir ifade ile Deviet varlığını 
tekbaşına sahiplenen, bu varlığı muhafaza eden, koruyan ve kollayan, bu varlık 
üzerinde Devlet adına tasarrufta bulunan, gelirleri toplayan, harcamaları 
gerçekleştiren satın alan ve satan kamu otoritesinin artık günümüz 
Türkiye'sinde kalmadığı gerçeğidir. Sözcük tanımlamasıyla mutlak ve geniş 



anlamda Devlet parası, Devlet malı kısacası Devlet varlığına "Hazine" denildiği, 
Osmaniı imparatorluğu döneminde Hazine karşılığı olarak kullanılan 
"beytülma!" teriminin defterdarın yönetimindeki daire olduğu ve daha sonraları 
geniş anlamıyla Hazine'nin Hazine-i Padişahi, Hazine-i Amire, Hazine-i Emiriye, 
Hazine-i Devlet nihayet Hazine-i Maliye adlan altında anıldığı ansiklopedik 
bilgiler olarak hepimizin belleğindedir. 

Esasen hukuki yönden çağımızda Hazine'nin Devletten ayrı bir hukuki 
kişiliğinin olmadığı da hepimizin malumudur. Osmaniı imparatorluğu döneminde 
Hazine (beytülmal) Devletin hukuki kişiliğinin dışında hususi hukuk kuralları 
içinde tutulmuş ve böylece padişah ve Devleti dava edemeyenler Hazine'yi 
dava edebilmişlerdir. 

Geniş anlamıyla, "Hazine-i Maliye"yi temsil eden bir kuruluşun ve bir 
kamu otoritesinin günümüzde mevcut olmayışı çok eskilerde oluşmamıştır. 
Daha 1983 yılının sonlarına kadar, eski Maliye Bakanlığı yukarıda tanımlaması 
verilmeye çalışılan geniş anlamdaki "Hazine-i Devlet" ya da "Hazine-i Maliye" 
kapsamındaki işlevleri yerine getiren kamu otoritesi olarak görülmektedir. 
Başka bir ifadeyle Devletin tüm mal varlığını, para, değerli kağıt, menkul 
kıymet, taşınır ve taşınmaz mal olarak düşünülebilen her türlü maddi mal varlığı 
kadar gayrimaddi mal varlığı ile sahiplenen, Devlet adına bu varlığa sahip olan, 
bu varlığı yöneten, üzerinde tasarrufta bulunan, koruyan, kollayan, muhafaza 
eden, harcayan, satın alan ya da satan tek kamu otoritesi 1983 yılı sonuna 
kadar eski Maliye Bakanlığı'dır. 

Burada hemen kaydetmek gerekir ki, geniş anlamıyla günümüz 
Türkiye'sinde "Hazine-i Maliye" yukarıda da ifade edildiği gibi artık yoktur. En 
azından Hazine'nin bugünkü kamu mâliyesinin kurumsal yapısı içinde Maliye 
Bakanlığı'nın dışında bir Müsteşarlık olarak yapılanmış olması bu "birliği" 
eskilerin tabiriyle "vahdet"i ortadan kaldırmış ve oluşturulan yepyeni 
yöntemlerle Hazine'nin işlevlerine ortak edilen ve sayıları her geçen gün artan 
yeni "Hazine"lerin, yani fon ve benzeri kuruluşların mevcudiyeti ile birliğin 
tamamen parçalandığı gerçeği ortaya çıkmıştır. 

Esasen Kamu mâliyesinde maliyecilerin adlandırması ile "Bütçe Birliği" 
ve "Hazine Birliği" Maliye Bakaniığı'na teme! işlevlerini veren fonksiyonlar 
olarak gözlenirken 1983 yılı sonunda bu birliğin dışına çıkılması Devletin rrıaiı 
yapısındaki çatlakların belirmesine yol açmıştır. Gerçekten Muhasebe-i 
Umumiye Kanunuyla 1927 yılında çizilen çerçeve içerisinde Bütçe ve Hazine 
Birliği, "bilumum varidat Hazine veznelerine girer ve masarif bu veznelerden 
tediye olunur, vekaletlerin hususi varidatları ve vezneleri yoktur" ifadesiyle 
belirli bir esasa bağlanmıştır. Buna göre Devletin tek bütçesi ve tek Hâzinesi 
vardır. Devlete ait veya Hazine'nin sorumluluğunda bulunan gelirler ve 
emanetler Kanuni mezuniyeti olmayan hiçbir kimse tarafından tahsil edilemez, 
muhafaza edilemez ve harcanamaz, Devlete ait para, değerli kağıt, altın, 
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gümüş ve benzeri her eşya Hazine veznelerinde saklanır. Devletin menkul 
mallan ayniyat saymanlıklarında kayda alınır ve saklanır, gayrimenkuller tapu 
da Hazine-i Maliye adına tescil edilir. 

Bu esas ve prensiplerden 1983 yılında uzaklaşılmış, bugün yeni 
oluşturulan bir yapılanma içinde en azından Hazine, Maliye Bakanlığı yapısının 
dışına taşınırken, yeni kurulan ünitelere yetkiler verilerek Bütçe ve Hazine 
birliği zedelenmiştir. 

Unutmamak gerekir ki, Kamu Mâliyesi günümüz Türkiye'sinde 
bünyesinde bulunduracağı Hazine ile ekonominin yönetiminde temel 
fonksiyonu üstlenmek zorundadır. Hazine'nin işlevini sadece Devletin 
veznedarlığını yapmak durumunda olan bir birim olarak göstermek isteyenler 
çıkabileceği gibi, gelir idaresinin işlevini de mali politika çerçevesinde sadece 
tahsildarlık göreviyle sınırlayanlar, ya da bütçe idaresini sadece ödenek 
dağıtan bir ünite haline dönüştürenler olacaktır. Bugün kamu mâliyesi mevcut 
yapısıyla ekonomi ile bağı koparılmış bir haldedir. Hazine'nin kamu mâliyesinin 
kurumsal yapısının dışında olması,hem Hazine'ye hem de Maliye'ye zarar 
vermektedir. Gözardı edilmeyecek gerçek, mâliyenin ekonominin eririnde 
olduğudur. Ekonomiyi emrine alacak bir mali yapılanmanın da büyük yanlışlara 
yol açacağı kuşkusuzdur. 

D. AVRUPA TOPLULUĞUNA YÖNETSEL UYUM 

Avrupa Topluluğunun uluslarüstü bir nitelik taşıması ve Toplulukla uyum 
sürecinde düzenleme yapılması gereken alanların genişliği Toplulukla ilgili 
ulusal yönetim örgütlenmesini yakından ilgilendirmektedir. 

Bu konuda ortaya çıkan temel sorun alanları eşgüdümün sağlanması ve 
personel konusudur. Bu konuda gerek Bakanlıklar arasında gerekse her 
bakanlığın kendi içinde eşgüdüm gereksinimi devam etmektedir. Uzman 
personel gereksinimi ise yapılan eğitim çalışmalarına karşın önemini 
korumaktadır. 

E. MERKEZİ YÖNETİMİN TAŞRA VE YURTDIŞI ÖRGÜTLENMESİ 

il sistemine getirilen bir istisna olmasına karşın 1950'li yıllardan 
başlayarak gelişme gösteren bölge kuruluşları giderek yaygınlaşmış ve il 
sisteminden çıkmanın bir aracı niteliğini kazanmıştır.Diğer yandan bölgesel 
kuruluşlar alan ve merkez bakımından da farklılıklar göstermektedir. 

Anayasamıza ve 5442 sayılı il idaresi Kanununa göre merkezi idare yurt 
düzeyinde "il Sistemi"ne göre teşkilatlanacak, iller de "Yetki Genişliği" ilkesine 
göre yönetilecektir. Ancak uygulamada zamanla yetki genişliğinden 
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uzaklaşılmış, illerde yapılabilecek bir çok işin merkezde yığılması durumu 
ortaya çıkmıştır. 

illerin coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin 
gereklerine göre kurulacağı yolundaki Anayasa hükmü 5442 sayılı il idaresi 
Kanununun 1. maddesinde de yer almış olmakla birlikte, bu ilkelerden neyin 
anlaşılması gerektiği ne yasalarda açıklanmış ne de bilimsel araştırmalara konu 
olmuştur. Bu durum il ve ilçelerin kurulmasında, kaldırılmasında ya da 
bölünmesinde siyasal kararların ağırlık kazanması, yasal kriterlerin ve idari 
ihtiyaçların gözardı edilmesi sonucunu doğurmuştur. Bugün illerimiz alan, 
nüfus, ilçe sayıları bakımından büyük dengesizlikler göstermektedir. 

ilçe yönetimleri bütçe ve finansman olanaklarına sahip olmadığı için 
ideal hedefi olan kalkınmanın temel birimi olmak işlevini üstlenememiştir. 

Yurt dışı kuruluşları konusunda ortaya çıkan en önemli sorun ise 
kuruluşlar arasında eşgüdümün gereken ölçüde sağlanamamasıdır. 
Ülkemizin yurtdışında temsil edilmesi konusunda halen yürürlükte olan 
mevzuatın uygulanmasında özellikle Dışişleri Bakanlığı ile diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarının ihtisas birimlerinin ortak çalışmamakta oldukları 
gözlenmektedir. 

F. YEREL YÖNETİMLER 

Ülkemizde yerel yönetim birimleri il Özel idareleri, Büyükşehir 
Belediyeleri, Belediyeler ve Köylerdir. 

il Özel idareleri merkezi idarenin taşra uzantısı görünümündedir. Bu 
nedenle özel idarelerin Türk Yerel Yönetim Sistemi içindeki, yeri ve rolü 
yeniden gözden geçirilmelidir. 

Yerel yönetimler üstlendikleri hizmetleri gereken nitelik ve yaygınlıkta 
sunamamaktadır. Bunun en önemli nedeni idari ve mali yapıdaki aksaklıklardır. 

Yerel yönetimlerin özellikle belediyelerin üstlendikleri görevleri yerine 
getirebilmeleri için mali kaynağa gereksinimleri vardır. Ancak belediyelerin 
sahip oldukları kaynakları verimli ve planlı şekilde kullandıklarını söylemek de 
güçtür. 

G. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

BAKANLAR KURULU, BAŞBAKANLIK VE DEVLET BAKANLARI 

Bakanlar Kurulunun, daha alt düzeylerde alınabilecek türden kararları 
almak zorunda bırakılması iş yükünü artırmaktadır. Bakanlar Kurulunun 
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hukuksal görev çerçevesi çizilmeli ve doğrudan Hükümetin ortak 
sorumluluğuna ve genel siyasetin yürütülmesine ilişkin olan ya da daha alt 
düzeylerde sonuçlandırılamayacak türden işlemler ya da eylemlerle ilgili 
kararlar Bakanlar Kurulunca alınmalıdır. Bu çerçevede Bakanlar Kurulu Genel 
Sekreterliği, özellikle teknik düzeydeki bazı işlemleri yapabilecek bir konuma 
getirilmelidir Böyiece Bakanlar Kurulu kararına gerek duyulmayan işler 
niteliklerine göre bakanlıklararası eşgüdüm, doğrudan ilgili bakanlık, Bakanlık- 
Başbakanlık ilişkisi içinde sonuçlandırılabilmelidir. 

Belli bir Bakanlıkla ilgilendirilemeyen merkezi yönetim birimleri 
Başbakanlığa bağlanmalı, Kamu iktisadi Teşebbüsleri ise görev alanlarına 
ilişkin Bakanlıklarla ilgiiendirilmelidir. Böylelikle, Başbakanlığın bakanlıklararası 
işbirliğini gerçekleştirmesi ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini 
gözetmeye öncelik vermesi sağlanmalıdır. 

Başbakanlığın yasalarda mevcut görev tanımına uygun olarak 
bakanlıklararası koordinasyon ve devlet teşkilatının düzenli bir biçimde 
işlemesini sağlama fonksiyonu çerçevesinde çalışması temin edilmelidir. 

Devlet Bakanları, Başbakana yardım etmek ve Bakanlar Kurulu'nda 
eşgüdümü sağlamak gibi mevzuatta belirtilen görevleri üstlenmelidir. 

Başbakanlığın ve bakanlıkların kuruluşu, görevleri ve ihtiyaçlarının 
günün gereklerine göre yeniden değerlendirilmesi ve 3046 ile 3056 sayılı 
yasaların belirlenen ihtiyaçlara göre gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. 

ORTAK HİZMETLER 

ARAŞTIRMA 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kaldırılmalı ve yerine TÜBİTAK 
tarafından belirlenecek bilimsel araştırma politika, plan ve stratejilerini algılayıp 
Bakanlar Kuruluna sunabilecek ve hayata geçirebilecek, bilim ve teknoloji 
önerilerini tartışabilecek az sayıda bakan ve bürokrattan oluşan küçük bir grup 
oluşturulmalıdır. 

Bu arada TÜBİTAK'ın örgütsel yapısı geliştirilmeli ve bu kurum yapısı 
içinde toplumsal bilimler ve sağlık bilimleriyle ilgili enstitüler de kurulmalıdır. 

Ülkemizin bilim ve teknoloji araştırma seviyesinin resmi ve özel sektörde 
yükseltilmesi, ancak bilim ve teknolojiye ayrılan payın artırılması ile mümkün 
olabileceğinden hareketle bu payın artırılabilmesini sağlayacak önlemler 
alınmalıdır. 
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Bu çerçevede ülkemiz için hayati önem taşıyan öncelikli sektörler tespit 
edilmeli ve desteklenmelidir Makro düzeyde ileri teknolojilerin izlenmesi ve 
bunlardan yararlanma olanakları yaratılmasına yardımcı olmak amacıyla da bir 
Teknoloji Enformasyon Merkezi ve buna bağlı bir bilgi bankası kurulmalıdır. 

Etilimse! ve teknolojik araştırmanın ana amacı, ulusal sanayi ve üretimin 
dış rekabet gücü olmasını sağlayacak bir yapıya dönüştürülmesine yönelik 
ortamın oluşturulması olmalıdır. 

PLANLAMA 

Piyasa ekonomisinin güçlenmesi ve ekonomilerin uluslararasıiaşması 
ve globalleşme süreçleriyle birlikte Türkiye'de de Devletin işlevlerinde bu 
süreçlere uygun bir yenilenme ihtiyacı doğmuştur. 

Bu gelişmeler çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatının temel işlevleri 
ve örgüt yapısında bazı değişiklikler yapılmalıdır. Böylelikle, global ve bölgesel 
ekonomilerle bütünleşme politikaları ve makroekonomik politikalar üretilmeli, 
sektöre! ve bölgesel bazda gelişme programları hazırlanmalı ve sadece önemli 
projelerin koordinasyonunu sağlamak Teşkilatın ana görevleri arasında yer 
almalıdır. Ancak, bundan daha önemlisi planla belirlenen politikaların 
uygulamasına özen gösterilmeli, çizilen hedeflere ulaşılması amaçlanmalıdır. 

EŞGÜDÜM 

Kamu yönetiminin köklü sosyo-ekonomik gelişmeler karşısında 
yetersizliğinin temel göstergesi yönetim yapısı içindeki eşgüdüm sorunu ve 
hizmet üretimindeki performans düşüklüğüdür. Değinilen bu sorunlar 
gözönüne alındığında, Başbakanlık idareyi Geliştirme Başkanlığının etkinliği 
artırılmalı, ayrıca mevcut APK birimleri fonksiyonel hale getirilmeli ve rasyonel 
büyüklükleri dikkate alınarak diğer kurumlarda da APK Birimleri kurularak 
standardizasyon sağlanmalıdır. Böylece hem kaynakların fayda maliyet 
analizine göre rasyonel şekilde dağılımı ve hizmetlere göre verimli kullanımı 
temin edilmeli, hem de Milli Prodüktivite Merkezi gibi kuruluşlardan daha 
etkin yararlanma olanağı bulunmalıdır. Diğer taraftan i! Koordinasyon 
Kurullarının da daha işlevsel hale getirilmelerine çalışılmalıdır. 

DENETİM 

Merkezi idare'nin etkin denetimi için ilke olarak; yönetimde saydamlıkla 
birlikte verimlilik, etkililik, tutumluluk denetimine geçilmelidir. Denetim 
sisteminin çok katmanlı olmaması gereği ve her bakanlığın kendi teftiş 
mekanizmasının bulunması dikkate alınarak Başbakanlık Teftiş Kurulu 
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Başkanlığının devamı isteniyorsa, sadece Başbakanlık ve bağiı kuruluşları 
teftişe yetkili kılınmalıdır. Bunun yarıısıra, kamu yönetiminin taban denetçisi 
olarak, halkın şikayetleriyle ilgilenen bir "Ombudsman" sistemi kurulmalıdır. 
Cumhurbaşkanına bağlı olarak görev yapan Devlet Denetleme Kurulu da ya 
böyle doğrudan kamu denetçisi (ombudsman) ya da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'ne bağlı "parlamento ombudsmanı" olarak yeniden düzenlenmelidir. 

HALKLA İLİŞKİLER VE ENFORMASYON 

Halkla ilişkiler ve enformasyon hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu 
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğümün görevlen genişletilerek 
Devlet Enformasyon Merkezi'ne dönüştürülmeli ve ; 

- Devletin halkla ilişkiler ve enformasyon politikası ve hükümet 
stratejilerinin saptanması ve uygulamaların sonuçlarının takibi, 

- Merkezi düzeyde alınan karar ve uygulamalar konusunda kamuoyunun 
aydınlatılması, bunlara tepkilerin saptanması ve değerlendirilmesi, 

- Kamu örgütlerince yürütülen halkla ilişkiler ve enformasyon hizmetleri 
arasında koordinasyon sağlanması, teknik ve standartların geliştirilmesi, 
Yurttaşlık bilincini geliştirecek ve önemli konularda "uzlaşma zemini" 
oluşturacak şekilde karşılıklı etkileşimi arttırıcı danışmanlık hizmetlerinin 
sağlanması ve geliştirilmesi. 

- Devletin çeşitli konulardaki politikalarının yurt içinde ve yurt dışında 
benimsetilebilmesi için propaganda, istihbarat ve izleme çalışmalarının 
yapılması 

konularında görev üstlenmelidir. 

PERSONEL 

Günümüzde kamu personel rejimi daha çok ücret boyutu ile gündeme 
gelmektedir. Konunun; kamu personelinin istihdam şekillerini, işe alınmalarını, 
hizmetiçi eğitimlerini, yükselmelerini, hak, ödev, yetki ve sorumluluklarını 
düzenleyecek şekilde ve bu personelin aylık ve özlük haklarıyla sosyal 
güvenliğini sağlayacak boyutlarıyla ele alınması gerekmektedir. Bu konudaki 
Komisyon görüşlerimiz raporumuzun müteakip bölümlerinde yer almaktadır. 

Ancak, bu fonksiyonlara paralel olarak bu bölümde Devlet Personel 
Başkanlığının yapısal varlığına değinilmesi gerekli görülmektedir. Bu 
çerçevede, Devlet Personel Başkanlığının konumu, yapısı ve çalışma şekilleri 
yeniden ele alınarak değerlendirilmelidir. 
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MALİ VE EKONOMİK KURULUŞLAR 

Devletin yüklendiği hizmetlerin bir bütün oluşturacak şekilde bakanlıklar 
tarafından yürütülmesi temel ilkesinden hareket edilmelidir. Ekonomi yönetimi 
tek elde toplanarak bir taraftan klasik maliye teorisine uygun biçimde Bütçe ve 
Hazine birliğinin temin edilmesi, diğer taraftan da mali yapı ile ekonominin 
bağının yeniden oluşturulması amacıyla bir Ekonomi Bakanlığı kurularak ilgili 
birimler buraya bağlanmalıdır. Bu arada mali, ekonomik ve sosyal konularda 
eşgüdümü sağlayacak geniş temsile dayalı bir katılma-danışma sistemini 
oluşturabilmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulmalı, yapısı ve 
görevleri itibariyle yasama ve yürütme yetkisine sahip olmayan, sadece 
Hükümete danışmanlık yapmakla görevli istişari bir kurum olması 
sağlanmalıdır. Konseyin temel görevleri; 

- Ülkenin gelişme stratejileri ve politikalarının belirlenmesi konusunda 
görüş oluşturma, 

- Ekonomik politika ve reformların gerçekleşmesi hususunda 
danışmanlık, 

- Ücretler, vergiler, fiyatlar, sosyal yardımlar ile ilgili konularda görüş 
oluşturma, 

- Sosyal güvenlik, istihdam ve çalışma mevzuatı konusunda önerilerde 
bulunma, 

- Uzlaşma ve üyeler arasında hakemlik yapma, 

- Eğitim ve sağlık alanlarında incelemelerde bulunma, 

olarak tespit edilmelidir. 

Hükümetin talebi üzerine Konsey çalışma alanına giren konularda görüş, 
rapor ve incelemeler hazırlamalı ve Hükümete sunmalıdır. Ayrıca Konsey kendi 
inisiyatifi ile de belli konularda araştırma yapabilmeli ve tavsiyelerde 
bulunabilmeiidir. 

Konsey ayrıca ilgi alanına giren konularda yasa taslakları hazırlamalı ve 
Hükümete sunabilmelidir. 

Konsey toplumun tüm kesimlerini kapsayarak bir toplumsal uzlaşmayı 
sağlayacak şekilde; işçi sendikaları, işveren sendikaları, esnaf ve sanatkarlar 
temsilcileri, sanayi ve ticaret odaları, ziraat odaları, üniversiteler, etkin dernek 
ve birlikler, serbest meslek grupları temsilcileri ve Hükümet temsilcilerinden 
oluşmalıdır. 
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1995 yılından itibaren AT ile gümrük birliğine gidileceği dikkate alınarak 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat Kanununun dolayısıyla görev ve 
yetkilerinin gözden geçirilmesi, bu çerçevede dış ticaret ile iç ticaretin tek elde 
toplanması düşünülmelidir. Ancak, ticaret politikaları, özelleştirme politikaları, 
Devletin iç ve dış borç yükü, para politikası, vergilendirme ve bunlara ilişkin 
örgütlenme esasları ayrı özel ihtisas komisyonlarında daha geniş ele 
alınacağından burada sadece konuya değinilmekle yetinildiği unutulmamalıdır. 

AVRUPA TOPLULUĞUNA YÖNETSEL UYUM 

Avrupa Topluluğu ile uyum çalışmalarının bir bütünlük içinde yapılmasını 
ve koordinasyonun gereği gibi yürütülmesini temin etmek üzere kurulmuş 
bulunan Avrupa Toplulukları Üst Kurulu Avrupa Toplulukları Koordinasyon 
Kurulu ve Avrupa Toplulukları Danışma Kurulunun gerektiğinde alt komiteler de 
kurmak suretiyle etkili biçimde çalışması sağlanmalıdır. 

Türk kamu yönetiminin AT konularında ihtiyaç duyacağı "kalifiye 
personel" ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla hazırlanan Eğitim Master 
Planının ileriye dönük uygulaması ile Üniversite ve diğer kuruluşların kendi 
katkılarıyla yürütülen eğitim programları bir bütünlük içinde sürdürülmelidir. 

MERKEZİ YÖNETİMİN TAŞRA VE YURTDIŞI ÖRGÜTLENMESİ 

Bölge düzeyinde planlama ve koordinasyonun sağlanabilmesi için, 
bölge kuruluşları işlevleri itibarıyla olabildiğince aynı merkez ve illeri 
kapsayacak şekilde kurulmalı, zorunluluk olmadıkça bölge teşkilatlanmasına 
gidilmemelidir. Ancak, zorunluluk nedeniyle birden fazla ili kapsayan projeler 
için "koordinatör vali" sistemi oluşturularak, planlama ve eşgüdümün 
"koordinatör vali" tarafından yürütülmesi sağlanmalıdır. Koordinatör valilerin bu 
ek görevleri de yürüteceği gözönüne alınarak, göreve atanırken kendilerinde 
özel nitelikler aranmalıdır. Koordinatör valinin karar yetkisi, ilgili proje ölçeğine 
göre ve ulusal kalkınma planı ile yıllık programlarla sınırlı tutulmalıdır. Ayrıca, 
yatırımcı her bölgede planlama ve koordinasyonu takip eden "bölge 
koordinasyon kurulu" oluşturulmalıdır. 

illerin ve ilçelerin sınırlarının ve sayılarının belirlenmesi giderek 
rasyonellikten uzaklaşılarak, siyasal tercihlerle oluşturulmaya başlanıldığından, 
merkezi yönetimin taşra örgütlenme biçimi ele alınarak, kalkınma anlayışı 
içinde yeniden düzenlenmelidir. 

Yurtdışı kuruluşlarında ihtisas birimlerinin ve ünvanlarının uluslararası 
standartlara uygunluğuna dikkat edilmeli, yürürlükteki mevzuata göre 
yurtdışında ülkemizi temsilde Dışişleri Bakanlığının yanı sıra ihtisas birimlerinin 
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III. KAMU PERSONEL REJİMİYLE İLGİLİ TEMEL SORUNLAR 

Oluşturulan örgütsel yapı, nitelikli personel ile donatıldığı ölçüde etkili ve 
verimli kamu hizmeti sağlayabilir. Bu nedenle, Devlet, kamu hizmeti ve 
ınsangücü üçgeninden oluşan personel rejimi, kamu yönetimi sistemi içinde yer 
almakta ve bu sistemin odak noktasını oluşturmaktadır. Yönetim sistemi ise, 
çevresinde yer alan siyasal, ekonomik ve sosyal yapı ile yakın ve sürekli bir 
etkileşim içindedir. Bu itibarla personel rejimi, çevresinde oluşan değişimlere ve 
gelişmelere uyum sağlayabildiği ölçüde etkililik kazanacaktır. 

Bugüne değin kamu personeli rejimi alanında pek çok düzenleme 
çalışmaları, iyileştirme girişimleri yapılmıştır. Rasyonel personel politikası, 
dengeli, görev-yetki ve sorumluluklarla uyumlu ücret sistemi, insangücü 
planlaması, personel alanında tasarruf ve benzeri ilke ve politikalar, kalkınma 
planlarına yansıyan hedefler olarak otuz yıldan beri süregelmişlerdir. Bütün 
bunlara karşın, özellikle 1980’li yılların ikinci yarısından başlayarak bugüne 
kadar taşınan eğilimleri ile kamu yönetiminin değişen yeni yapısı çerçevesinde, 
personel rejiminin yeniden ele alınarak düzenlenmesi ihtiyacının hala geçerli 
olduğu da bir olgudur. Kamu personeli rejiminin çağdaş bir yapı ve işlerliğe 
kavuşturulmasını sağlamak üzere, kamu yönetiminin bu yeni yapısı, yedinci 
plan çalışmalarında daha somut bir şekilde yakalanarak bu göstergelerin 
ışığında ilke ve öneriler saptanmalıdır. 

En iyi çözüm önerisinin en doğru teşhisi koymakla bulunabileceğine 
inanan Komisyonumuz, bu nedenle, ülkemizde personel rejiminin gelişimini 
kısaca özetledikten sonra önce temel sorunları ve üzerinde durulması gereken 
konuları saptamış, daha sonra da bu sorunlara yönelik ilke ve önerileri 
belirlemiştir. 

A. TÜRKİYE'DE PERSONEL REJİMİ'NİN GELİŞİM! 

Ülkemizde personel reformu çalışmaları Cumhuriyetin ilk yıllarından 
günümüze kadar devam edegelmiştir. Özellikle ikinci Dünya Savaşından 
sonraki yıllarda, kamu personelinin ücretleri hayat pahalılığındaki artışa ayak 
uyduramaz hale gelince, rejim türlü yollardan zorlanarak sayısız tazminat, 
ödenek ve zam kanunlarıyla çeşitli memur gruplarına maddi olanaklar 
sağlanmıştır. 

Kamu personelinin maddi şartlarındaki bu bozulma yanında, hukuki 
statüsünün de değişen şartlara uygun bir seyir izlemediği bir gerçektir. 
Cumhuriyet devrinin Memurin Kanunu, ikinci Dünya Savaşından sonra çağın 
gelişmelerine- ayak uyduramamış, iş hukuku alanındaki gelişme temposunun 
gerisinde kalmış ve 1961 Anayasasının getirdiği hükümlerle bağdaşamaz 
noktaya gelinmiştir. Bu amaçla 19601ı yıllarda başlatılan reform çalışmalarının 

18 



konumuna özen gösterilmeli ve yurtdışı temsilciliklerinin eşgüdüm içinde 
çalışmaları sağlanmalıdır. 

YEREL YÖNETİMLER 

Merkeziyetçi ve bürokratik niteliği ağır basan kırsal yerel yönetimler 
yerine "merkez köyler" yaklaşımı geliştirilmeli ve yeterli mali güce sahip kırsal 
belediyeler kurulmalıdır. Böylece, dağınık kırsal yerleşim birimleri 
toplulaştırılarak küçük ve yetersiz olan köy yönetimleri kaldırılmalı ve günün 
gereğine uygun olarak köyler, nüfus gibi belirli kriterlerle belediye yönetimine 
kavuşturulmalıdır. 

Büyükşehir Belediyelerinin metropoliten yönetim modeline geçiş 
sürecinde daha etkin rol oynamaları, özellikle kentsel yerel yönetimlerin daha 
demokratik ve yerel olması ile kentsel sorunların acilen çözümü için, yetki 
dağılımının yeniden ele alınması sağlanmalıdır. 

İl Genel Meclisleri ile Belediye Meclislerinin idari yetkileri arttırılmalı; 
ancak vergi koyma, örgüt standartları,, ve norm kadro merkezi yönetimce 
belirlenmelidir. Ayrıca, yerel yönetimlerin hesap denetiminin yanında verimlilik, 
etkililik, tutumluluk ilkeleri doğrultusunda denetiminin de gerçekleştirilmesi 
düşünülmelidir. 
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sonucunda, çağdaş personel yönetimini temellendirecek bir düzenlemeye 
gidilerek 1965 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çıkarılmış ve bu 
Kanunun mali hükümlerinin 1970 yılında yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 
Ancak bu Kanun, karşılaştığı büyük direnmeler yüzünden uygulanamamış, öte 
yandan bu Kanunun mali hükümlerinin Üniversite personeline uygulanmasına 
dair maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle diğer mali 
hükümlerinin de yeni düzenleme yapılmadan uygulanamaması durumu ortaya 
çıkmıştır. Bu itibarla, 1970'li yıllarda bu Kanunu yürürlüğe koyan geniş kapsamlı 
bir değişiklik metni düzenlenmiştir. 

Personel Reformunun başlangıcını oluşturan 1965 tarihli 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu, birçok bakımdan temel ilkeleri içeren bir kanundur. 
1970 yılında yürürlüğe giren 1327 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunun temel 
ilkelerinde herhangi bir değişiklik yapmamış, sadece bu kanuna işlerlik 
kazandırmıştır. Ancak, 1970 reformunun da başarılı olduğunu ifade etmek 
güçtür. Ülkenin 1965 ve 1970'den sonra içine girdiği siyasal istikrarsızlık ve 
yeni denge arayışları, reformu olumsuz yönde etkilemiştir. 

Personel rejiminin ilkeleri ve getirdiği sistem üzerinde hiç durulmayarak 
yasanın sadece parasal yönü ağır basmış ve personel reformu ücret 
iyileştirilmesine indirgenmiştir. Böyle olunca da bozulma ücret düzeninden 
başlamış ve KHK'lerle yasanın büyük bir bölümü değiştirilmiştir. Yan ödemeler 
tazminat sistemine dönüşmüş, kadro düzeni tümüyle değişmiş, liyakati 
sağlayacak mekanizmalar kaldırılmış, memur tabanına refah getireceği iddiası 
gerçekleşememiştir. 

Cumhuriyet döneminin kamu personeli rejimi, hukuki açıdan güvenceli, 
ekonomik açıdan çekici, kendi içinde disiplinli, hizmete giriş açısından 
diplomaya, yükselmelerde ise kıdeme dayalı kuralcı, biçimsel ve yavaş işleyen 
bir sistem görünümündedir. 1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ise 
Türk personel rejimine önemli bir sistem değişikliği getirmiştir, ilk kez bu Kanun 
ile sınıflandırmaya yer verilerek, kamu hizmetlerinin gerektirdiği bütün 
görevlerin nitelik ve mesleklere göre sınıflandırılacağı ve sınıfın, ortak yetişme 
ve meslek niteliğini öngören hizmetler ile bu hizmetler için tesbit edilen 
kadrolara atanan memurlardan oluşacağı öngörülmüştür. 

Daha sonra, 1970 yılında yürürlüğe giren 1327 sayılı yasa ile 
sınıflandırma kavramına esneklik ve hareketlilik getirilerek kendi içinde yeni 
hizmet gruplarının yaratılmasına elverişli, kamuda yatay hareketliliği 
kısıtlamayan dinamik bir sınıflandırmaya gidilmiştir. 

657 sayılı yasada "rütbe" sistemine yaklaşım gösterildiği halde 1327 
sayılı yasada "kadro" sistemine ağırlık verilmiştir. 
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Kariyer ilkesi açısından konuya baktığımızda, her iki yasa da kariyeri 
temel ilke olarak kabul etmiştir. Ancak, 1327 sayılı yasada bu ilke sadece yasa 
maddesinde yazılı olarak kalmış ve kadro sistemine ağırlık verildiğinden istisnai 
memurluklar, 1-4 üncü derecelere süre kaydı aranmaksızın atanma, sözleşmeli 
istihdam gibi istisnai hükümlere de yer verilmiştir. 

Liyakat ilkesi açısından da benzer değerlendirmeyi yapmak mümkündür. 
1965 tarihli Kanunda, tarafsız ve verimli bir idare için şart olan liyakat 
hükümlerine göre, Devlet memuriyetine giriş için merkezi sınav sistemi 
öngörülmüş iken bu sistem uygulama alanına girmeden 1970 yılında 
kaldırılmıştır. Aynı şekilde, keyfiliği önlemek açısından, başlangıçta açık sicil 
sistemi ve değerlendirme kurulları öngörüldüğü halde bunlar da işlerliğe 
kavuşturulamamıştır. 

Personel rejimimizde, hem kariyer hem de kadro sisteminin 
özelliklerinden yararlanılarak memurlar belli sınıflara ayrılmış ve özlük hakları 
da bu sınıflara göre belirlenmiştir. Çünkü hangi sistem benimsenirse 
benimsensin eşit işe eşit ücret vermek için hizmetlerin özelliklerine göre 
gruplara ayrılması kaçınılmazdır. Başlangıçta ''kariyer1' sistemi ağırlıklı iken 
daha sonra yapılan değişikliklerle "kadro" sistemine kayma olmuştur. 

Sonuçta, Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklik hiçbir çevreyi 
memnun etmemiş ve personel rejimimiz çağın gelişmelerine ayak 
uydurabilecek bir yönetim sisteminin oluşturulmasına uygun bir yapı ve 
işleyişten uzak bir görüntü sergileme noktasına gelmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun gelişimi genel olarak böylece 
belirtildikten sonra ortaya çıkan aksaklıklar ile temel sorunlara ve bu konudaki 
önerilere değinmekte yarar görülmektedir. 

B. TEMEL SORUNLAR 

1. KAPSAM 

Personel rejiminin tüm kamu personelini içine alacak şekilde 
düzenlenmesi ve kamu iktisadi kuruluşlarında çalışanlar da dahil olmak üzere 
tek bir ücret ve istihdam politikası içinde düşünülmesi gerektiği fikri, personel 
reformuna başlanılan yıllarda hakim olan genel anlayışa da uygun olmuştur. Bu 
anlayış çerçevesinde, 1965 yılında çıkarılan 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununda istihdam esasları ile ücretlerde birlik sağlayan temel hükümler ana 
kanunda toplanmış, kamu iktisadi kuruluşları ile mahalli idareler içirı kendine 
özgü kanunların yapılması ve böylece mali haklarda ve ücret politikasında 
paralellik sağlanması esası benimsenmiştir. 
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Ancak, bu Kanunun mali hükümlerinin, üniversite öğretim üyeleri ile 
yardımcılarına uygulanmasının Anayasaya aykırılığı sebebiyle Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle, 1970 yılında yürürlüğe giren 1327 
sayılı yasanın kapsamında sadece genel ve katma bütçeli kuruluşlar personeli 
düşünülmüştür. Bunun yanısıra özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 
belediye ve il özel idareleri memurları, hakimler, Kil personeli, Üniversite 
öğretim üyeleri ve tiyatro, opera, bale sanatçıları ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası üyeleri için devlet memurlarınınkine paralel mali hükümler 
getirilerek, bu kesimler yasanın kapsamı dışında tutulmuşlardır. Sadece askeri 
personel için tümüyle ayrı bir kanun çıkarılması yoluna gidilmiştir. 

Yürürlükteki personel rejiminde Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 
Üniversite personeli ile Hakimler ve Savcıların mali ve sosyal hakları genel 
olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile getirilmiş bulunan ödeme 
unsurlarına dayanmakla birlikte, her bir kesimin özlük hakları ayrı kanunda yer 
aldığı için zaman zaman yapılan kısmi değişikliklerle kamuda çalışan personel 
arasındaki ücret dengeleri bozulmuştur. Bir kesim için tazminat oranlarının 
artırılması, bu kesim ile kamu personelinin diğer kesimleri arasındaki ücret 
dengelerini değiştirmektedir. Bu değişiklik, daha sonra kamu personelinin diğer 
kesimlerinin tepkisine yol açmakta ve yeni düzenlemeler yapılmasına neden 
olmaktadır. 

2. İSTİHDAM POLİTİKASI 

Kamu hizmetlerinin gerektirdiği nitelik ve nicelikte sağlıklı bir istihdam 
politikası, ancak tutarlı ve gerçekçi bir insangücü planlaması ile mümkün 
olabilecektir. Personel yönetiminde insan kaynağının en verimli bir biçimde 
kullanılması, devlet kadrolarına gerekli nitelikte, sayıda ve ihtiyacı karşılayacak 
ölçüde personel istihdamını gerektirmektedir. 

Bu husus dikkate alındığında insangücü planlaması hizmetin 
gerektirdiği nitelikte ve sayıda personelin atanmasını öngördüğünden herkesin 
eğitimine ve mesleğine uygun işlerde istihdamını sağlayacak ve sisteme 
yardımcı olacaktır. 

Bugünkü uygulamada insan unsurunda aranan nitelik ve nicelik 
özellikleri belirlenmemiş olduğundan oldukça büyük sapmalar görülmekte, bazı 
yerlerde devlet kadroları şişirilerek ihtiyacın çok üstünde memur istihdam 
edilirken bazı yerlerde ise nitelikli insangücü sıkıntısı çekilmektedir. Hizmete 
almalar, gerçek gereksinimlere dayanmadığından Devlet kadroları işsizliği 
hafifletme aracı olarak görülmüş ve sayıları devamlı artırılmıştır. Bu durum, hem 
insangücü kaynaklarının israfına hem de cari giderlerin artmasına neden 
olmaktadır. Ayrıca, personelin yerinde ve mesleğine uygun işlerde istihdamını 
da önlemektedir. 
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3. SINIFLANDIRMA 

Yürürlükteki personel sistemi, geniş kapsamlı bir sınıflandırmayı 
benimsemiştir. On sınıflı bu sistem, sayı ve niteliği yönünden ihtiyaçları 
karşılamaktan uzaktır. Çünkü, farklı özellikleri olan ve farklı personel işlemleri 
uygulanması gereken meslek ve uzmanlık dalları özelliklerini yitirmiş durumda 
biraraya getirilmiş olduğundan kendi içinde bir bütünlük ve benzerlik 
göstermemektedir. Örneğin genel idare hizmetleri sınıfında meslek ve öğrenim 
nitelikleri bakımından birbirinden çok farklı olan hizmetler ve personel aynı sınıf 
içinde toplanmıştır. Planlama uzmanlığı, Hazine ve Dış Ticaret meslek 
memurluğu, Dışişleri meslek memurluğu, denetim hizmetleri, büro hizmetleri, 
daktilo hizmetleri gibi. Oysa bunların herbiri ayrı sınıf olabilecek nitelikte 
meslek ve hizmetlerdir. 

4. KARİYER VE LİYAKAT 

Kariyer, genç yaşta girilen ve uzun yıllar süren bir memuriyet mesleği 
içinde en yüksek dereceye kadar yükselmeyi ifade eder. 

Liyakat ise, bir işi, bir görevi eksiksiz ve başarı ile yapabilme yeteneği 
ve kamu görevleri için bu yeteneğin aranması zorunluluğudur. 

Yürürlükteki personel rejiminde, kariyer ve liyakat temel ilke olarak 
benimsenmiş olmakla beraber, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 
istisnalar geniş tutulduğundan ve bu ilkelere işlerlik kazandıracak müesseseler 
yeterince düzenlenmemiş olduğundan, sözkonusu ilkelerin sadece kanunda 
yazılı olmaktan ötede bir anlamı kalmamıştır. Örneğin, bazı hallerde Devlet 
memurluğuna girişlerde ve yükselmelerde keyfi ve kişisel takdirlerin rol 
oynadığı, siyasi parti müdahalelerinin etkili olduğu gözlenmektedir. Özellikle üst 
kademe yönetim görevlerine yapılan atamalarda, o görev için daha ehliyetli ve 
daha uygun olduğu varsayılan bir kimse varken siyasal ölçütün ağır basarak 
başka bir adayın tercih edilmesi, kariyer ve liyakat ilkelerine ters düşen 
uygulamalar olup yönetimin siyasallaşmasına neden olmuştur. 

Gerek Anayasal sistemimiz gerekse Türkiye'nin idari yapısı ve 
gelenekleri açısından liyakat ve kariyeri temel alan bir personel rejimine ihtiyaç 
vardır. Kayırmanın önlenebilmesi ve personel rejimine etkinlik kazandırılması 
buna bağlıdır. Kariyer ve liyakatten uzaklaşılması halinde Devlet memuriyetini 
bir meslek haline getirmek mümkün olmayacak, yönetim kayırmaya ve 
siyasallaşmaya yönelik bir nitelik kazanacaktır. 

Kariyer ve liyakati esas alan bir personel sistemi ise herşeyderı önce 
bu ilkelere dayalı bir hizmete alma ve hizmette yükselme sisteminin kabul 
edilmesi ve yerleştirilmesi ile gerçekleştirilebilir. Herkes için aynı derecede 
fırsat eşitliği yaratmayan, objektiflik ve alenilik kurallarına riayet etmeıksizin 
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oluşturulmuş bir personel alımı sistemine ve kayırma faktörünün hakim olduğu 
bir yükselme sistemine dayalı personel rejimleri kısa zamanda zaafa 
uğrayacaktır. 

5. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

Örgüt bir hizmet hiyerarşisi olarak düşünülürse önce Devletin üstlendiği 
kamu hizmetlerinin gerektirdiği iş yükünün kamu kurum ve kuruluşlarında iş 
ölçümleri iie ortaya konması, bundan sonra da bu yapının gerektirdiği nitelik ve 
nicelikte personelin insangücü planlaması ile belirlenmesi gerekirken bunların 
yapılmadığı görülmektedir. Kadroların görev, yetki ve sorumlulukları ortaya 
konmadığından, iş analizleri ile görevleri yapacak personelde aranan nitelikler 
önceden belirlenmediğinden, yerinde istihdam gerçekleşememiştir, istihdam 
politikası gerçek ihtiyaca göre oluşamamış, kamu personelinin dağılımında 
dengesizlik ortaya çıkmıştır. Görev, yetki ve sorumlulukların ve buna bağlı 
olarak niteliklerin açık ve nesnel ölçütlere bağlanmamış olması, üst yönetim 
görevlerine yapılan atamalarda kayırmaya neden olmuştur. Hangi görevlerin 
hangi nitelikte personel tarafından yürütüleceği, hem idare hem de memur 
açısından sıkıntılar doğurmuştur. 

Herkesin gördüğü eğitime ve mesleğine uygun işlerde çalışmasını 
sağlayacak bir insangücü politikası izlenebilmesi, görev, yetki ve 
sorumlulukların açıklığa kavuşturulması ve bu görevlere atanacak personelde 
aranacak niteliklerin (öğrenim düzeyi, öğrenimin niteliği, tecrübe ... gibi) net bir 
biçimde belirlenmesi ile mümkün olabilecektir. Bu suretle, atamalarda ve üst 
derecelere yükselmelerde yeterli bilgi ve yeteneğe sahip olanlar öne 
geçeceğinden, kayırma önlenmiş olacaktır. Bu durum, hizmette kalite, etkililik 
ve verimliliği de yükseltecektir. 

6. EĞİTİM 

Kamu kesiminde hizmet içi eğitim, insangücüne yapılan bir yatırım 
olarak hizmetin ve personelin kalitesini iyileştirmeyi, mevcut personeli daha ileri 
görevlere hazırlamayı ve personelin verimini artırarak zaman ve kaynak 
israfından kurtulmayı amaçlamaktadır. 

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için yapılan hizmet içi eğitim 
etkinliklerinde, kamu kurum ve kuruluşları gerek bütçe imkanları yönünden 
gerekse nitelikli eğitici personel bulma yönünden çeşitli sorunlarla 
karşılaşmaktadırlar. 

Üst kademe yönetici personel yetiştirilmesi ise ayrı bir önem 
taşımaktadır. Mevcut uygulamada, üst kademe yöneticilerini, çağdaş yönetim 
teknikleri ve bilgisayar programları hakkında bilgilendirmek amacıyla kısa süreli 
eğitim programları düzenlenmektedir. Ancak, bu tür programlar, kuruluşların 
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ihtiyaçları ve hizmet özellikleri dikkate alınmadan düzenlendiğinden yeterli 
olamamaktadır. 

7. AYLIK VE ÜCRET SİSTEMİ İLE DİĞER SOSYAL HAK VE YARDIMLAR 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aylık ücretlerin 
belirlenmesi gösterge-katsayı sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Gösterge olarak 
belirlenmiş aylık unsurlarının belli başlıları aylık göstergesi, ek gösterge, taban 
aylık, kıdem aylığı, makam tazminatı ile yan ödeme mahiyetindeki zam, 
tazminat ve ödeneklerdir. Göstergeler zaman içinde yapılan kanuni 
düzenlemelerle değişimi göstermekle birlikte sabit, katsayılar ise değişkendir. 
Sabit gösterge ve değişken katsayı sistemi ile ücret belirleme işlevi yanısıra 
kamu personeli aylıklarının fiyat hareketlerini izlemesi, bir diğer deyişle 
enflasyona göre ayarlama yapılması da amaçlanmıştır. Maaşlı ve ücretli 
kesimin reel ücretlerindeki düşüşü önlemek ve aşınmayı gidermek amacıyla 
katsayının yılda birkaç kez tesbiti yoluna gidilmiştir. Ancak bu da yeterli 
olmamış; aylık ve ek gösterge dışında birçok maaş unsuru ihdas edilmek 
suretiyle maaşların reel olarak azalması önlenmiştir. Ayrıca katsayı artışları 
taban-tavan ücretleri arasındaki açıklığı artırdığından esasen bozuk olan 
gösterge tablosu iyice bozulmuştur. Bunun nedeni ise üst yönetim 
kademelerine, temel ödeme rejimi dışında çeşitli ek ödeme türleri getirilmesi ve 
bunların büyük çoğunluğunun katsayıya bağlanmış olmasıdır. Bu nedenle 
katsayı mekanizmasını sağlıklı bir zemine oturtmak mümkün olamadığı gibi 
değişen koşullara uyarlanması da sağlanamamıştır. 

Mevcut gösterge-katsayı sisteminin yeterli olmaması yanısıra, bu 
sistemin dışında kalma yolundaki kurum istemleri çok çeşitli ek ödeme 
unsurlarının devreye girmesine neden olmuştur. Sayı itibariyle çok ve çeşitli 
olan bu ek ödemeler aylığı gerilerde bırakmıştır. Hiçbir ölçüte dayanmayan ek 
ödemeler sadece bazı mesleklerin ve yönetim görevlerinde bulunanların mali 
tatmin aracı haline dönüşmüştür. Söz konusu ek ödemelerin (zam ve 
tazminatlar) çok az bir kısmı emekliliğe yansımakta olduğundan emekl lik rejimi 
de alt üst olmuştur. 

Ayrıca, Devlet Memurları Kanununun çeşitli maddelerinde, memurların 
esas aylıklarının dışında yararlanabilecekleri bazı sosyal hak ve yardımların 
koşulları belirtilmiştir. Bunlardan bazılarını fazla çalışma ücreti, mahrumiyet yeri 
ödeneği, öğrenim bursları ve yurtları, lojman tahsisi, aile yardımı ödeneği, 
doğum ve ölüm yardımı, tedavi, cenaze yardımı, giyecek ve yiyecek yardımı, 
lojman tazminatı ve benzerleri olarak saymak mümkündür Kamu görevlilerinin 
aylık ve ücretlerinde yeterli artış sağlayabilmek için zaman zaman sosyal hak 
ve yardımları artırma yoluna gidilmiştir. Bu yöntem, sosyal hak ve yardımları 
amacından saptırarak mali tatmin aracı haline dönüşmesine neden olmuştur. 
Lojman tahsisi ile binek otomobili kullanımını yozlaşmanın örnekleri arasında ilk 
sıralarda yer almaktadır. 
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Kısacası, örgütlenme hakkına ve pazarlık gücüne sahip olmayan 
memurların aylıkları, Devlet tarafından tek yanlı olarak belirlenen bir idari rejim 
haline dönüşmüş ve içinden çıkılmaz bir karmaşaya bürünmüştür. Aynı işi 
yapanlar,bulundukları kurumlara göre farklı ücret alır hale gelmişlerdir. 

8. ÇALIŞANLARIN YÖNETİME KATILMASI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, eşit sayıda idare ve personel 
temsilcilerinden oluşan "Görüşme ve Danışma Kurulları"nın kurulması 
öngörüldüğü halde, bir anlamda memurun da yönetime katılmasını amaçlayan 
bu kurullar yıllardır hayata geçirilememiştir. Çünkü kamu görevlilerinin 
örgütlenme hakkı olmadan, yönetime katılma hakkına sahip olmaları 
göstermelik bir hak niteliğindedir. 

Çalışanların yönetime katılması, özünde kamu görevlilerinin kendi 
çıkarlarını koruyucu ve geliştirici kararların alınmasını sağlayacak ağırlıkta 
yönetim ve denetim birimlerinde temsil edilmesini ifade eder. Sendikal 
örgütler aracılığıyla kullanılacak olan bu hak, çalışma şartları,eğitim, ücret, 
sosyal haklar gibi konularda memurun söz sahibi olmasını ve temel kararların 
alınma sürecine katılmasını sağlar. 

9. SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 

Ülkemizde memur sendikalarının geçmişi 1960'lı yıllara dayanmaktadır. 
1961 Anayasasında tüm çalışanlara sendika kurma hakkı tanınmak suretiyle 
memurlar da sendika hakkının kapsamına alınmış ve Anayasanın bu hükmüne 
dayanarak 1965 yılında yürürlüğe giren 624 sayılı Devlet Personel Sendikaları 
Kanununun öngördüğü çerçevede, toplu sözleşme ve grev hakkı olmamakla 
birlikte çok sayıda memur sendikası kurulmuştur. 

Ancak, 1971 Anayasa değişikliği ile Anayasa'nın ilgili maddeleri 
değiştirilerek, sendika kurma hakkı sadece işçilere tanınmıştır. Bu değişiklik 
sonrasında, kurulmuş olan memur sendikalarının da varlığına son verilmiştir. 

Kamu kesimi çalışanlarının mesleki hak ve çıkarlarının korunması ve 
geliştirilmesi gereğinin sendikal örgütler aracılığıyla yapıldığı bilinmektedir. 
Uluslararası düzeyde de tüm kamu çalışanlarına hiç bir ayrım yapılmadan 
örgütlenme hakkı tanıyan bir çok uluslararası sözleşme ve anlaşma 
düzenlenmiştir. Bunlardan, sendika özgürlüğü ve örgütlenme hakkına ilişkin 87 
sayılı ILO Sözleşmesi ile Kamu Hizmetlerinde Örgütlenme Hakkının 
Korunmasına ve istihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine ilişkin 151 
sayılı ILO sözleşmelerinin TBMM'de onaylanması ile ülkemizde de kamu 
görevlilerinin sendikal hakları önündeki engeller kaldırılmıştır. Söz konusu 
uluslararası anlaşmaların iç hukukumuzda gerekli kıldığı yasa çalışmaları 
tamamlanmış ve TBMM'ne sunulmuştur. 
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10. EMEKLİLİK REJİMİ 

Genel olarak emeklilik sistemlerinde emeklilik için belli bir fiili hizmet 
süresi ile yaş sınırı öngörülmektedir. Emekliliğe hak kazanmak için bu şartların 
yerine getirilmesi gerekmektedir. Mevcut uygulamada, T.C.Emekli Sandığına 
tabi kadın iştirakçiler için 20, erkekler için 25 yıllık fiili hizmet süresini 
tamamlamış olmak şartı getirilmiş bulunmaktadır. Daha önceki uygulamalarda, 
emekliliğe hak kazanabilmek için asgari yaş sınırı öngörülmüş iken 1992 
yılında yapılan bir değişiklikle asgari yaş sınırı kaldırılmış ve sadece hizmet 
süresi yeterli hale gelmiştir. Yaş sınırını kaldırmak, yetişmiş elemanların genç 
yaşta emekliliğini özendirerek sosyal güvenlik kuruluşlarının msli imkanlarını 
zorlamaktadır. Yaş sınırını yükselterek fiili hizmet süresini artırmanın ise 
yetişmiş elemanları hizmette alıkoyma gibi yararı yanında çalışma veriminde 
giderek azalmaya yol açma olasılığı gibi sakıncası da vardır. Bunun yanında, 
emekliliği bekleyenler için de birtakım sorunlar ve sosyal sıkıntılar 
yaratmaktadır. Öte yandan yaşlılık sigortasına prim ödeyen iştirakçi dışında bu 
kişinin bakmakla yükümlü olduğu ana- baba, eş ve çocuklarına da dul-yetim 
aylığı ödemesi yapılması, sağlık giderlerinin karşılanması, primli sistemde 
sigortacılık yapması gereken bu kuruluşları sigortacılık mantığından 
uzaklaştırmakta sosyal devlet olmanın gerektirdiği sosyal yardım 
programlarının yükünü taşıyan kuruluşlara dönüşmelerine neden olmaktadır. 

Ayrıca, bugün için ödenen emekli ikramiyesi ile emekli aylığının yeterli 
olduğunu ifade etmek de çok güçtür. 

Sosyal güvenlik sistemi konusunda ifade edilmesi gereken diğer bir 
husus da, kamu çalışanlarının sosyal güvenlik yönünden aynı haklara sahip 
olması gereğidir. Bunun ise, sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında 
toplanarak gerçekleştirilebileceğine inanılmaktadır. Bu yapılıncaya kadar da, 
sosyal güvenlik kuruluşlarının üyelerine sundukları hak ve yükümlülükler 
bakımından eşit veya eşdeğer bir sisteme gidilerek, çalışanlar arasında 
huzursuzluk doğuran gereksiz ayrıcalıkları ortadan kaldırmak gerekmektedir. 

C. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Kamu personeli rejiminin sorunları ve bu sorunların çözümlenmesi bir 
"reform" anlaşıyını haklı kılacak boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle alınacak 
önlemler de bu alanda başlatılacak geniş kapsamlı bir reform paketi şeklinde 
olmalı ve genelde; 

Personel reformu, özde yönetimin reforme edilmesi olduğundan, 
etkileşim içinde olduğu öteki sistemlerle birlikte ele alınmalıdır. Böyle bir 
yaklaşım içinde, başta parlamentonun önderliğinde tüm toplumsal kurumların 
katkısı sağlanmalıdır. 

- Reformun odağında "insan" unsuru olduğundan, çalışmalarda hassas 
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olunmalı, beklentiler ve gereksinimler gözardı edilmemelidir. 

- Kamu hizmeti görmek ehliyet ve liyakat gerektirdiğinden, geçim 
endişesinden uzak, yetenekli, demokratik değerlere saygılı, sorumluluk 
bilincinde olan ve yasal güvencelerle donatılmış, emeği değerlenmiş 
görevlilerden oluşan bir memuriyet sistemi kurulmalıdır. Bu sistem içinde, 
görevler, yetkiler, sorumluluklar ve personelde aranan nitelikler önceden 
belirlenmek suretiyle açıklık, objektiflik, verimlilik ve hizmetlerde etkililik 
sağlanmalıdır. 

- Reform çalışmaları, geniş kapsamlı araştırma ve değerlendirme ile 
sorunları saptama ve çözüm yollarını geliştirme işlevlerinden oluşmalıdır. Bu 
işlevler, Devlet Personel Başkanlığı, ayrıca bu alanlarda uzmanlığı bilinen 
kişiler ile bilim çevrelerinden oluşan bir komisyon marifetiyle yürütülmelidir. 

Bu gene! çerçeve esas alınmak kaydıyla, yukarıda sıralanan sorunlar 
birer birer ele alındığında aşağıdaki çözüm önerileri ortaya çıkmaktadır. 

KAPSAM 

Askeri personel, hakim ve savcılar, üniversite personeli de dahil olmak 
üzere tüm kamu personelinin mali ve sosyal hakları TEK ve ORTAK bir kanunla 
düzenlenmeli, böylece çeşitli kesimler arasındaki hak ve ücret dengesi 
sağlanmalıdır. Daha sonra yapılacak ücret değişikliklerinde de bu dengeler 
korunmalıdır. Bu düzenlemede, hizmet özelliklerinden kaynaklanan özel 
hükümlere de yer verilmesi konusu düşünülmelidir. 

İSTİHDAM POLİTİKASI 

Kamu yönetiminin, etkili ve verimli çalışabilmesinin koşulları arasında 
yeterli sayıda ve nitelikte personelle donatılmış olması öncelik 
taşıdığından,personel kaynaklarının verimli olarak ve yerinde istihdamını 
sağlamak için insangücü planlaması yapılmalıdır. Bölgesel gelişmişlik farkları 
da gözönünde bulundurularak, Güneydoğu'da ve GAP'ta çalıştırılacak 
personelin istihdam politikalarında, genel sınırlamaların dışına çıkılarak nitelikli 
ve yetenekli personelin bu bölgede çalışması özendirilmelidir. 

Ayrıca son yıllarda, yaygın bir istihdam biçimi olarak ortaya çıkan 
sözleşmeli personel istihdamı da yeniden düzenlenerek, sadece özel bir 
meslek bilgisine, ihtisasına ve becerisine gereksinim duyulan hallerle 
sınırlandırılmalıdır. Ancak bunun yanında,gerekli durumlarda kısmi zamanlı 
çalıştırma biçimi üzerinde de durulmalıdır. Anayasada öngörüldüğü şekilde, asli 
ve sürekli hizmetlerin memurlar eliyle görülmesi sağlanmalıdır. 
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SINIFLANDIRMA 

Tutarlı ve kalıcı bir personel rejiminin, sınıflandırmayı ilke olarak kabul 
etmesiyle gerçekleşebileceğine inanılmaktadır. Sınıflandırma yapılırken 
öncelikle, sınıf oluşturmakla sağlanmak istenen amaç, temel tercih açıklığa 
kavuşturulmalıdır. Amaç, benzer hizmetler arasındaki ücret denkliğini sağlamak 
ise kurulacak sınıflar dar kapsamlı tutulmalıdır. Kamu hizmetlerine personel 
alma işlemlerinde liyakati sağlamak amaç edinilmişse, ölçü birimi olarak sınıflar 
geniş kapsamlı olmalıdır. Her iki halde de sınıflar oluşturulurken benzer 
nitelikteki hizmetler ve bu hizmetlerin gerektirdiği benzer (ortak) yetişme 
nitelikleri esas alınmalıdır. Böylece, gerçeğe uygun sayıda sınıf yapısının 
gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Bundan sonra yapılacak bir sınıflandırma planı 
maaş ve ücret sistemi için temel alınmalıdır. Bu planda hangi görevlerde, hangi 
nitelikte personelin hangi koşullarda istihdam edileceği gösterilmeli ve her sınıf 
içinde görevlerin güçlük ve sorumluluk dereceleri belirlenmelidir. 

KARİYER VE LİYAKAT 

Kariyer ve liyakat esas alındığında Devlet memurluğuna girişte 
objektifliği ve fırsat eşitliğini sağlamak üzere müfettişlik, hesap uzmanlığı, 
Dışişleri ve .Hazine meslek memurlukları gibi kariyer teşkil eden kadrolar 
dışındaki, kurumlararası ortak görev ünvanlı kadrolar için her kurumda ayrı ayrı 
sınav açılması yerine giriş sınavları üniversite giriş sınavlarını andıran bir 
biçimde merkezi sisteme bağlanmalıdır. 

Liyakat ilkesinin işlerliği, hizmete alma kadar performansın objektif 
olarak değerlendirilmesine de sıkı sıkıya bağlı olduğundan değerlendirilen 
personelin geleceğe yönelik performansını iyileştirmesine imkan kazandırmak 
amacıyla, değerlendirmelere açıklık getirilmelidir. Uygulamada kullanılan sicil 
raporlarındaki sorular ölçmeye elverişli hale getirilmeli ve sınıfların özelliklerine 
göre ayrı ayrı tespit edilmelidir. Personeli değerlendirirken 100 puan üzerinden 
herbir soruya puan verilmesinin güçlüğü gözönünde bulundurularak, sicil 
raporlarındaki herbir soru için derecelendirme yapılmalıdır. 

Üst yönetim görevlerine yapılacak atamalar için objektif kriterler 
geliştirilmeli ve atanacaklarda bu kriterler aranmalıdır. Öğrenim, öğrenimin türü, 
nitelik ve tecrübe gibi kriterler, somut ve ölçülmesi mümkün olan kriterlerdir. 
Atanacağı görevle ilgili öğrenimi ve uzmanlığı olmayanların üst yönetim 
görevlerine atanması yapılmamalıdır. 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

Kamu yönetiminde görev alanlarının tanımlamaları öncelikle yapılmalıdır. 
Verilen görevin yerine getirilmesine ilişkin yetki ve bunun paralelinde 
sorumluluk tespit edilmelidir, insangücü planlamasının yapılması öncelikle 
sağlanmalıdır. 
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EĞİTİM 

Hizmetiçi eğitim etkinliklerinin amacına ulaşabilmesi için, kurumların 
personel planlamasına dayalı personel ihtiyaçları ile hizmet özellikleri ortaya 
konulmalıdır. Hizmetiçi eğitim sistemleri ile eğitim araç ve gereçlerinin gelişen 
teknoloji ile modernleştirilmesinin eğitim hizmetlerinin verimliliğini artıracağı 
dikkate alınmalıdır. 3u konuda esasen bu hizmeti yürütmekte olan TODAİE'nin 
daha etkin bir şekilde devreye sokulmasının büyük yarar sağlayacağı gözardı 
edilmemelidir. Ayrıca, kamu hizmetine ilk defa girenlere memuriyetin genei 
kuralları hakkında bir eğitim verilmesi de düşünülmelidir. 

AYLIK VE ÜCRETLER 

Yeterli, adil ve kalıcı bir ücret politikasının temelinde memurun 
kendisinin ve ailesinin geçimini ve insanca yaşamasını sağlaması gereken 
başlangıç aylığının gerçekçi olarak saptanması yatmaktadır. Başlangıç aylığı, 
kamu görevlileri için taban ücret niteliğinde olduğundan, saptanmasında sosyal 
veriler ve tüketici fiyat endeksleri dikkate alınmalıdır. Başlangıç aylığının yeterli 
düzeyde tesbiti çağdaş bir personel rejiminin ön koşuludur. 

Eşit işler için eşit ücretin ödenmesini hedefleyen bir sistemin 
geliştirilmesinde, bir yandan personelin öğrenim düzeyi ile öğrenimin niteliği, 
hizmet yılları ve başarısı gibi kişiye bağlı kriterler dikkate alınırken, öte yandan 
da yürütülen hizmetin güçlük ve sorumluluk derecesi, devlet otoritesini temsil 
ve risk faktörleri, bölgesel farklılıklar gibi etmenler de dikkate alınmalıdır, iş 
analizi ve iş değerlendirmesi çalışmaları yapılmalı, yürütülen işlerin özellikleri 
ile yetki ve sorumluluk derecesi, çalışma şartlan ve personelde aranacak 
nitelikler belirlenerek, personel ile işler arasında bağlantı kurulmalıdır. Objektif 
kriterlere dayalı bir sicil sistemi ile personelin verimliliği ve işteki başarısı 
ölçülmelidir. Böylece hizmetin özellikleri ile personelin başarısını bağdaştıran 
bir ücret sistemi geliştirilmeli ve herkesin mesleğine ve öğrenimine uygun 
işlerde çalışması sağlanmalıdır. 

Memur maaşlarının enflasyona endekslenerek otomatik olarak artırılması 
yöntemi olarak bilinen Echelle-Mobil sistemi aylık ve ücretlerin fiyat 
dalgalanmalarını izleyebilmesinin tedbiri gibi görünmekte ise de. bu sistemin 
enflasyonu körükleme niteliğinden ötürü esas tedbir olmayacağı dikkate 
alınmalıdır. Aylık ve ücretlerin enflasyonun gerisinde kalmamasının, sağlıklı bir 
vergi politikası izlemekle mümkün olacağı unutulmamalıdır. Vergi oranlarını 
düşürerek vergilendirmeyi toplumun tüm kesimlerine yaymak, vergi dilimlerini 
yeniden düzenlemek, asgari ücreti vergi dışı bırakmak, vergi iadelerini 
kaldırarak memurlar için de masrafların matrahtan düşüldüğü beyan sistemini 
getirmek suretiyle etkili bir vergi düzenlemesi enflasyonu önleyici başlıca 
tedbirler olarak düşünülmelidir. Buna rağmen, yıl sonunda gerçekleşen 
enflasyon oranına göre aylık ve ücretlerde reel olarak gerileme saptandığı 
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takdirde, telafi edici ödeme sistemi gündeme getirilmelidir. Öte yandan, sosyal 
hak ve yardımlar da amacına uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. Lojman 
tahsisi konusunda çalışma yapılarak bunun hizmetin zorunlu kıldığı durumlar 
dışında tamamen kaldırılması yoluna gidilmelidir. Kamu kurumlarında binek 
otomobili kullanımında da yeni bir düzenlemeye gidilmesinin, Deviete önemli 
ölçüde tasarruf sağlayacağı unutulmamalıdır. 

ÇALIŞANLARIN YÖNETİME KATILMASI 

Devlet Memurları Kanununda yer almış olan "Görüşme ve Danışma 
Kurulları" kurulmalı ve bu kurullara işlerlik kazandırılarak, demokratik kurullar 
içinde geçerli hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

SENDİKAL HAKLAR 

Kamu personelinin örgütlenme özgürlüğünden tam anlamıyla 
yararlanabilmeleri için gerekli yasal zemin hazırlanarak memurların da toplu 
sözleşme düzenine geçmeleri sağlanmalıdır. 

EMEKLİLİK 

Sosyal güvenlik kurumlarının aktüer dengeleri korunmak koşuluyla, 
emeklilik için gereken hizmet süresi ve yaş sınırı belli bir noktada 
dengelenmelidir. Bu anlayış içinde, çalışanların emekliliğe hak kazanmadaki 
yaş ve fiili hizmet süresi sınırı kadın ve erkek iştirakçiler için eşitlenmelidir. 
Siyasi kararlar doğrultusunda sık sık emeklilik yaşı ile hizmet süresi 
düşürülmemeli ve uzun yıllar prim ödemeksizin emekli aylığı ödenmesi 
engellenmeli, dul ve yetim aylığının kapsamı gözden geçirilmelidir. 

Memurun çalıştığı dönemdeki sosyal statüsünün emeklilikte de 
korunabilmesi ve emekliliği bekleyenler için birtakım sosyal sıkıntıların 
olmaması için doyurucu bir emekli aylığı bağlanmalıdır. Bunun için de, kamu 
görevlilerine ödenen aylık ve ücret unsurlarının tamamının emekli keseneğine 
tabi tutulmak suretiyle çalışırken alınan aylık ile emekli aylığı arasında denge 
sağlanmalıdır. 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları birleştirilmen, daha özerk bir yapıya 
kavuşturulmalı, aktif ve pasif iştirakçilerin de yönetime katılması temin 
edilmelidir. Ancak bu birleşme temin edilinceye kadar bu kuruluşlar arasında 
norm ve standart birliği sağlanmalı ve çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarında 
hizmeti olanlardan emekli olmak isteyenlerin hizmetlerinin yarıdan fazlasının 
tabi olduğu sosyal güvenlik kurumundan emekli olmasını sağlayacak mevzuat 
değişikliği yapılmalıdır. 
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IV.YÖNETİM ESASLAR! İLE İLGİLİ TEMEL SORUNLAR 

A. ESASLAR 

Kamu yönetimi, 1982 Anayasasında belirli ilke ve kurallar sistemine 
bağlı, kuruluş ve görevleriyle merkezden ve yerinden yönetim ilkelerine 
dayanan bütüncül bir yapıya sahiptir. 

Anayasa'da öngörülen bu yapı merkezi hükümet ile taşra teşkilatı, 
yurtdışı teşkilatı ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler düzenlenirken bu 
ilişkilerin yetki devrine ve yetki genişliğine dayandırılması ile gerçekleştirilebilir. 

Bu yapı gerçekleştirildikten sonra kamu hizmetlerinin etkili biçimde 
sağlanması sözkonusu olabilmektedir. Kamu hizmetlerinin etkili bir biçimde 
sunulabilmesi için öncelikle, kamu hizmetini verecek kurumlar arasında 
işbölümü yapılmalı ve eşgüdüm sağlanmalıdır. Bunun yanında, kamu 
hizmetlerinin etkili bir biçimde sağlanabilmesi, eğitimi, kamu yönetimi 
mesleğinin çekici bir hale getirilmesini ve yeni politikaların üretimi amacı 
doğrultusunda araştırma ve değerlendirme çalışmalarına ağırlık verilmesini 
gerektirmektedir. 

Bu bağlamda eğitim, kamu yönetimi alanındaki insangücü kaynağının 
nitelikleri açısından temel bir öneme sahiptir. Günümüzde uluslararası 
ilişkilerde ortaya çıkan yeni gelişmeler eğitim konusuna ayrı bir önem 
verilmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede, Türkiye'nin kurduğu ve kurmayı 
planladığı yeni uluslararası ilişkiler, yeni görevlerin ve dolayısıyla ek insan 
gücünün eğitimi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Yeni uluslararası ilişkiler düzeni 
içinde ilk akla gelen konular arasında, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar ve Orta 
Asya, AT ile gümrük birliği gibi bölgesel işbirliği ve bunlara ilişkin sorunlar 
bulunmaktadır. 

Kamu yönetimi mesleğinin çekici bir konuma getirilmesi için öncelikle, 
özel kesimle kamu kesimi ve kamu kesiminin kendi içinde 1980'li yıllardan beri 
zamanla ortaya çıkan ve derinleşmiş olan ücret dengesizliği giderilmelidir. 

Bununla birlikte, bir yandan uygulanan politikaların sonuçlarını 
değerlendirerek ortaya çıkan aksaklıkları gidermeye yönelik değerlendirme 
çalışmalarını, öte yandan yeni politikalar geliştirmeyi amaçlayan araştırma 
faaliyetini yapabilecek ve bu faaliyetlere dayalı danışma hizmetini sağlayacak 
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birimlerin bulunması ve bu birimler arasında koordinasyonun sağlanması 
gerekmektedir. 

B. TEMEL SORUNLAR 

Yönetim, sırasıyla; planlama, örgütlendirme, yöneltme (yürütme, emir 
kumanda), düzenleştirme (koordinasyon, eşgüdüm), denetim (kontrol ve 
düzeltme), temel unsurlarından oluşmaktadır. 

Yönetim, başkalarına iş gördürmek suretiyle amaçlara ulaşma işidir. Ya 
da, eldeki maddesel ve insansal araçlardan oluşan bir sistemi hedeflerine 
doğru götürmek kavramının özünü oluşturur. 

Yöneticinin, önce amacını belirlemesi, sonra hedeflere ulaşacak 
maddesel ve insansal araç, gereç ve yöntemleri seçmesi ve nasıl harekete 
geçireceğini önceden belirlemesi gerekir ki, bu da planlamadır. Bundan sonra, 
üretim araçlarından nasıl ve hangi düzeyde yararlanacağı konusu yani 
örgütlenme gelir. Bu aşamadan sonra harekete geçilir, bu ise yöneltmedir. En 
sonunda da plan, örgüt amaçlarına ulaşım derecesi ve emirde belirtilenlere 
uyulup uyulmadığı araştırılır ki bu da denetimdir. 

Sonuç itibariyla, hazırlık (planlama ve örgütlendirme), yürütme 
(uygulama, icra ve koordinasyon) ve denetleme (düzeltme) süreçlerinden 
oluşan kamu yönetiminin iyi işleyebilmesi için öncelikle hazırlık aşamasının 
halledilmiş olması gereklidir. Başka bir ifadeyle, kamu yönetiminin iyi 
işleyebilmesinden söz edebilmek için kamu yönetimi esaslarına uygun bir 
planlama ve örgütlemenin yapılmış olması gerekir. 

1. YAPILANDIRMA 

Kamu yönetiminin örgütlenmesinde en önemli sorun, işlerin merkezde 
yığılmasıdır. Bu aşırı bir merkeziyetçi yaklaşımın ürünüdür. Kuşkusuz, özellikle 
ülkemiz açısından merkezi yönetimin güçlü olması önem taşımaktadır Ancak, 
bu güçlülük en ufak sorunun bile merkezde çözümlenmesini 
gerektirmemektedir. Tam tersine her işin en iyi biçimde çözüleceği yönetsel 
kademede sonuçlandırılması ana ilke olmalıdır. 

Güçlü mülki idare ve güçlü yerel yönetimlerin oluşturulması, güçlü bir 
yönetim sistemini ortaya çıkaracak, merkez ana plan ve programları yapan, 
hedefleri ve standartları belirleyen, daha alt kademelerin çalışmalarını 
gözetleyip, değerlendiren ve yönlendiren ve bu çerçeve içinde yönetimde tam 
bir bütünlük sağlayan daha güçlü bir konuma ulaşacaktır 

32 



Kamu yönetiminde düzenleme, geliştirme, iyileştirme çalışmalarının 
başarısı ise herşeyden önce siyasal iradenin bu konudaki kararlılığı ile 
yakından ilgilidir. 

Bu kararlılığın en somut göstergesi ise hem siyasal kararlara temel 
oluşturacak önerilerin en sağlıklı şekilde üretilmesi hem de siyasi organ 
tarafından verilecek nihai kararların başarılı bir şekilde uygulamaya 
aktarılmasını sağlayacak önlemlerin öncelik ve ivedilikle alınmasıdır. 

Türk kamu yönetiminin temel sorunlarından biri de ülkenin köklü sosyo¬ 
ekonomik gelişmesi karşısında yetersiz kalması ve bu yetersizliğin yönetim 
yapısı içinde tutarsız şekillenmeler ve hizmet üretiminde performans düşüklüğü 
ile sonuçlanmasıdır. Yönetim süreçlerinin geri kalmışlığı da sorunu pekiştiren 
bir etki yaratmaktadır. 

2. MEVZUAT 

Kamu yönetiminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını etkileyen 
önemli sorunlardan biri de mevzuat sorunudur. 

Bugün mevzuatımız içindeki sadece yasal düzenleme sayısı onbinı 
aşmıştır. Sayılarının bu kadar çok olmasının yanı sıra yasalarımız son derece 
karışık ve içinden çıkılmaz bir vaziyettedir. Hangi hükmün yürürlükte 
bulunduğu, hangisinin ilga ve iptal edilmiş olduğu, ne gibi kuralların değişikliğe 
uğradığı, uzun ve ciddi araştırma ve inceleme yapılmadan uzman hukukçular 
tarafından dahi bilinememektedir. 

Herhangi bir yasayı uygularken onunla ilgili olarak Anayasa 
Mahkemesince verilmiş bir iptal kararı bulunup bulunmadığını anlamak için 
dahi geniş bir araştırma yapmak gerekmektedir. 

Cumhuriyetin başından beri çıkarılan içtihadı birleştirme kararlarından 
hangilerinin geçerii olduğunu tesbit etmek için sistemli ve düzenli bir araştırma 
yapmak zorunludur. 

Oysa, idarenin ve vatandaşların uymaya mecbur oldukları yasa 
hükümlerinin ve bunlara dayanılarak konulmuş hukuk kurallarının ne olduğunun 
bilinmesi, açık düzenli ve güvenli mevzuat metinlerinin, kolayca bulunabilecek 
bir sistem içinde vatandaşa ulaştırılabilmesi hukuk devleti olmanın ilk şartıdır. 

Bu nedenle, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel 
Müdürlüğüne "hukuki metinleri toplamak, ayıklamak, yürürlükte olanlarını tesbit 
etmek" ve "mehi mevzuatı, ek ve değişiklikleri ile birlikte tek metin haline 
getirerek yayımlamak" görevleri verilmiştir. 
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Gerek Kalkınma Planlarında, gerekse Hükümet programlarında 
hedeflendiği üzere 3056 sayılı Kanun gereğince Mevzuatı Geliştirme ve Yayın 
Genel Müdürlüğünde başlatılmış olan mevzuatın ayıklanması ve yürürlükte 
olanların tek metin halinde derlenmesi çalışmaları yapılmıştır. 

Ancak, bu çalışmalardan da yararlanarak mevzuatın sayıca azaltılması, 
konuca biraraya getirilmesi, vatandaşın günlük yaşamda yararlanabileceği el 
kitaplarının oluşturulması gibi daha bir çok çalışma ihtiyacı kendini 
duyurmaktadır. 

Bu nedenle, mevzuatın dil ve içerik olarak geliştirilmesine, sayıca 
azaltılmasına ve vatandaşa duyurulmasına ilişkin çalışmaların sistemli bir 
biçimde sürdürülmesi gerekli görülmektedir. 

idarenin düzenleme yetkisi kapsamında olan ve kanunların- tüzüklerin 
uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılması gereken yönetmeliklerin, süreleri 
içinde yürürlüğe konulmadıkları gözlenmektedir. 

Konumuz kamu yönetimi olduğunda önemle ele alınması gereken bir 
konu da,mevzuatımızda yer almayan idari usul yasası veya diğer bir isimle 
yönetsel yöntem yasasıdır. 

Kamu yönetimi gerek kuruluş, gerek işleyiş yönünden hukuka bağlıdır. 
Yönetimin hukuka bağlı olması, çoğu kez. hukuk devleti kavramı ile anlatılır. 

Bir ülkede yönetim hukukunun gelişmesinin ilk koşulu, yürütmenin 
hukuka bağlılığıdır. Ayrıca yönetimin kendine mahsus kurallara tabi olması da 
gerekmektedir. Bunun için kamu hukuku özel hukuk ayrımının dolayısıyla 
yönetimin kendine özgü bir hukuk düzenine tabi tutulmaya elverişli bir kamu 
hukuku anlayışının önemle benimsenmiş olması gerekir. Ancak bu ayrım ve 
anlayışın yalnızca bir hukuki ilkeden ibaret kalmaması, yönetsel yargı 
sistemiyle yaptırım altına alınması da gerekmektedir. 

Ayrıca zamania kamu hizmetlerindeki gelişme, devletin iktisadi ve 
toplumsal yaşama karışması ve düzenleme çabaları, yönetsel yargı düzeninin 
ortaya çıkması,yönetim hukukunun gelişmesini hızlandıran etkenler arasında 
sayılabilir. Fransa'da gelişmeye başlayan yönetim hukuku diğer ülkelere örnek 
olmuştur. 

Ülkemizde yönetim hukuku ise.Tanzimattan sonra batılılaşma çabaları 
içinde Fransa örnek alınarak, hukuk düzenimiz içinde yer almıştır. Bu hukuk 
dalı Cumhuriyet döneminde gelişmiştir. Bunda Danıştay'ın katkısı büyük 
olmuştur, ilk alınışında olduğu gibi, yönetim hukukumuz geniş ölçüde Fransız 
yönetim hukukunun etkisi altındadır. 

Yönetim hukukunun düzenleme alanı çok geniştir.Yönetim hukuku, 
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sadece yönetse! kuruluşları düzenlemekle kalmaz, işlemi yapan organın adı ne 
olursa olsun, aksine bir düzenleme bulunmayan durumlarda, bütün yönetsel 
nitelikli işlemleri içerir. 

Yönetim hukuku kuralları arasında biriiği temin etmek için 20. yüzyıldan 
itibaren öğreti ve yargısal çalışmalar sonucu yönetim hukukuna bir temel esas 
aranmıştır. Ancak, yönetimin yapmış olduğu işlemlerden ve yürütmüş olduğu 
etkinliklerden hangilerinin yönetim hukukunu ilgilendirdiği konusu kesin bir 
çözüme bağlanmış değildir. Çünkü, toplumsal yaşayışın sürekliliği ve 
değişkenliği içinde, geleceğe dönük, kesin ve pürüzsüz ölçütler bulmak 
mümkün olamaz. Ancak,Devletin karşılaştığı toplumsal ihtiyaçlara ve gene 
buna dayalı siyası tercihlere göre etkinlik türleri ve alanı belirlenen yönetimin, 
belli aşamalarına rastlayan dönemleri için belli ölçütler ortaya konabilmiş, 
bunlar uygulanmış ve uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olabilmişlerdir. 

Ülkemizde, yukarıda belirtildiği gibi yasa! düzenlemelerin ve bunlara 
bağlı idari düzenlemelerin içinden çıkılması zor bir hal almış olması, özellikle 
personel ve teşkilatlandırma yasalarının istisna ve muafiyetlerinin takip 
edilemediği bir duruma gelmiş olması, yönetim hukuku esaslarına dayanan bir 
çerçeve yasa ihtiyacını ortaya koymaktadır. Kamu yönetiminin iyileştirilmesi ve 
yönetim esaslarının tesbiti bağlamında, idarenin tabi olacağı esasların ve idari 
usullerin açıkça düzenlendiği idari usul veya diğer bir isimle yönetsel yöntem 
yasasının hazırlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. 

3. PERSONEL 

Mevzuat olarak öncelikle değiştirilmesi gereken yasa 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunudur. Örgütlenmeyle ilgili olmakla beraber kamu yönetiminin 
işleyişi ile de ilgili olan personel rejimindeki aksaklıklar yönetimin işleyişini de 
temelden çökertmektedir. 

Önceki bölümde detayıyla ele alınan personel rejimi konusu, yönetim 
esaslarının da temelini oluşturmaktadır. Bu kısımda konuya sadece değinilerek 
geçilmesiyle yetinilmiştir. 

4. İDARİ USUL VE İŞLEMLERİN BASİTLEŞTİRİLMESİ 

Her yönetsel birim etkinliklerini bina, araç, gereç, para gibi maddi 
olanaklardan yararlanarak yerine getirmektedir. Bu olanakların görevlerin 
gerektirdiği nitelik ve nicelikte olmaması durumunda sorunların çıkacağı, 
hizmetin bundan olumsuz yönde etkileneceği açıktır. 

Nitekim kamu yönetimimizde de kamu kuruluşlarının kullandığı araç ve 
gereçlerin yeterli ve hizmete uygun nitelikte olmadığı ve bu nedenle de 
hizmetlerin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yapılmasına olanak verilmediği 
görülmektedir. 
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Özellikle teknolojik gelişmelerin yönetimin günlük işleyişine olumlu 
katkısını sağlamada, yeni ve gelişmiş büro araç ve gereçlerinden yararlanmada 
yetersizlikler, kamu kuruluşları arasında önemli dengesizlikler bulunmaktadır. 

Maddi olanaklara ilişkin bu tür sorunların çözümü için öncelikle iyi bir 
araştırmanın yapılması, ikinci aşamada da bu araştırma sonuçlarına uygun 
bütçe imkanlarının sağlanması gerekli görülmektedir. 

Yapılan bazı düzenleme girişimlerine rağmen kamu yönetiminde işlemler 
olması gerekene göre çok uzun ve karmaşıktır, işlemin dayanağını oluşturmak 
için istenen belgeler içinde gereksiz olanlar vardır. Ayrıca o işlemin 
tamamlanması için bir çok yere başvurmak gerekmekte, işler yavaş ve geç 
işlemektedir. 

iyi bir koordinasyon ve haberleşmeye dayanmayan yönetimden istenilen 
sonuçların sağlanması imkansızdır. Ayrıca, halkla ilişkilerin temelinde yatan 
olgu da iletişimdir. Kurum içindeki iletişim sorunları çözülmeden halkla 
ilişkilerin geliştirilebilmesi de mümkün değildir. Bir kurum halk ile ilişkilerini iyi 
kurmadığı zaman yapmış olduğu hizmet üretimi her ne ise amacına 
ulaşmayacaktır.Halkla ilişkilerin amacına ulaşabilmesi için kurumların verdikleri 
hizmet ve mesajda açık ve net olmaları ve bunu zamanında vermeleri 
gerekmektedir. 

Kamu yönetiminin denetlenebilmesi için açıklık çok önemlidir. Kamu 
yönetiminin topluma hizmet verdiği düşünülecek olursa, kamu yönetiminin 
çalışmalarının toplumdaki gelişme ve değişme isteğine de uygun olması 
gerekmektedir. Planların toplum yararına yapılabilmesi ve buna uygun 
düzenlemelerin gerçekleştirilebilmesi için toplumun istek ve beklentileri 
doğrultusunda yapılıp yapılmadığının ve gerçekleşme oranlarının da toplum 
tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Bu ise yönetilenlerin, Anayasal hakları 
ve vermiş oldukları vergilerin hizmete dönüşmesi açısından yönetimi 
denetleyebilecekleri açıklıkta ve etkin çalışan bir kamu yönetimi ile mümkündür. 

iletişim teknolojisinde meydana gelen hızlı gelişmeler sonucunda bilgi 
çağına geçilmektedir, ülkemizin bilgi çağını yakalayabilmesi için bilgi üreten, 
derleyen ve bunları bir bilgi ağı ile kullanıma açan kurumlan geliştirmesi ve 
bunların yönetimine özel önem vermesi gerekmektedir Bu hizmetin mali 
yükünün çok büyük olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, hizmet için özel 
kaynak tahsis edilmesi gerekmektedir. 

Kamu yönetiminde etkinliğin arttırılması, verimliliğin sağlanması, 
ekonomik olmaya dikkat edilmesi gibi temel kavramların yanında son yıllarda 
yeni bir kavram gelişerek tartışmaya açılmıştır. Bu kavram da "halka dönük 
yönetim kavramı"dır. Kamu yönetimini yürütmekle görevli ve yetkili kamu 
görevlileri artık yöneten, buyuran ve kendine dönük yönetici olmaktan 
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uzaklaşarak, vatandaşa hizmet sunan bir başka konuma geçmektedir. 

Yakın bir döneme kadar teba olmak durumunda olan vatandaş artık 
ödediği verginin kullanılış amaç ve biçimini sorgulayan bir başka konuma 
geçmektedir. Vatandaş artık kamu hizmetlerinin birinci el kullanıcısıdır. 

Bu durum ise kamu yönetiminin kendisini tekrar sorgulaması ve yeni bir 
biçim alması sonucunu doğurmaktadır. 

Kamu yönetiminin yeniden yapılanması sürecinde; yerel yönetimlere 
ağırlık verme, özelleştirme, merkeziyetçilikten uzaklaşma gibi yönetsel reform 
çalışmalarının yanına bürokratik iş ve işlemlerin basitleştirilmesi çalışması da 
eklenmiştir. 

Günün şartlarına uymayan, karar almayı geciktirici ve engelleyici, 
eskimiş, vatandaşı devletten uzaklaştıran idari usul ve işlemlerin, kamu 
yönetiminin gereklerine uygun, ancak vatandaş isteklerini de gözardı etmeyen 
bir şekilde ele alınması gereği ortaya çıkmıştır. 

C. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Kamu Yönetiminin iyileştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi çerçevesinde 
yönetim esaslarına ilişkin çözüm önerileri farklı bir kapsamda ele alınmak 
durumundadır. Konu raporun ilk iki bölümünde ele alınan örgütlenme ve 
personel rejimini de yakından ilgilendirmektedir. Konuya bu yönüyle 
bakıldığında çözüm önerilerinin de çok farklı boyutlara ulaşabileceği 
gözlenmektedir. 

YAPILANDIRMA 

Yönetim esaslarının iyileştirilmesi için merkezdeki görev, yetki ve 
kaynakların merkezin taşra birimlerine ve yerel yönetimlere devri kadar, 
Devletin özellikle KİT'ler aracılığıyla yürüttüğü iktisadi hayattaki 
müdahaleciliğinden bazı alanlarda vazgeçmesi, bu işleri özel sektöre 
devretmesi gereği üzerinde de durulmalıdır. Ancak, kamu harcamalarının 
GSMH'ya oranı açısından bakıldığında, devletin küçük olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle, sağladığı refah hizmetleri bakımından Devlet 
büyümelidir. Bu noktada, kamu yönetiminin iyileştirilmesi için kaynak 
yaratılması gerekliliği açıklık kazandığından, bunu sağlama yönünde vergi 
yapısı ve vergi toplama düzeninin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
sonuçlandırılmalıdır. 

37 



MEVZUAT 

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan ve yaklaşık 20.000 sayfayı bulan mevzuat külliyatı Başbakanlık Bilgi 
işlem Başkanlığı ile birlikte programlanarak bilgisayara aktarılmıştır. 

Mevzuatın daha hızlı bir şekilde kamuya ulaştırılması için kurumlararası 
bağlantıyla ilgili teknik çalışmaların biran önce sonuçlandırılması ve kamu 
kurum ve kuruluşlarının ve özel ve tüzel kişilerin istifadesine sunulması 
sağlanmalıdır. 

Yönetimin işlemlerinin hangi yöntem ve biçim kurallarıyla oluşacağı 
konusu, ülkemizde çoğu kez münferit yasalarda ve/veya içtihatlarda ortaya 
konmaktadır. Bu durum ilgili alanda bir dağınıklık yarattığı gibi, yönetim ile karşı 
karşıya gelen bireyler açısından da güvenceli olmaktan uzaktır. Yönetimin 
işlemlerinin önceden belli ve açık yöntem ve kurallara göre oluşturulması, 
hukuk devleti açısından bir zorunluluktur ve bunun hukuka bağlı yönetim ile 
güvenceli birey yaratmada önemi ortadadır. Diğer yandan, idari işlemin tipik 
özelliği olan, "tek yanlı irade ile hukuki sonuç doğurabilmesi" böyle bir 
çözümde birey aleyhine bozulan dengeyi daha sağlıklı bir kulvara taşıyacak ve 
açıklık ilkesini de sağlamış olacaktır. Yine böylesi bir yönetsel yöntem yasası, 
bireyleri yönetim karşısında edilgen ve katılımdan uzak konumundan 
uzaklaştırarak, onları yönetimin işlemlerini sorgulayan ve ona karşı haklarını 
savunan bir işlevle de donatacaktır. Tüm bu amaçlan hedefleyen, yönetimi 
daha etkin ve verimli yaparken, bireyleri de idari işlem süreci içinde güvenceli 
konuma sokan bir yönetsel yöntem yasası hazırlanmalıdır. 

Kanunların uygulanabilirliğini sağlayıcı nitelikteki yönetmeliklerin süresi 
içinde yürürlüğe konulması temin edilmelidir. 

PERSONEL 

Bir ülkenin sahip olduğu en büyük kaynak insan gücüdür, insanlar kamu 
ve özel kesimde üretime olan katkılarıyla değerlendirilirler Ancak kamu 
yönetimi esasları ele alındığı zaman, personel açısından belirli esaslara 
uyulmalıdır. 

Asli ve sürekli görevlerin neler olduğu belirtilmelidir. Kamu görevlerinin 
memurlar eliyle yürütülmesi esas olmalıdır. Profesyonel bir yönetim kadrosu 
oluşturulmalı, orta ve üst düzey yöneticilerin yetiştirilmesi için eğitim, deneyim 
ve liyakata dayanan çözümler getirilmelidir. 

^"İDARİ USUL VE İŞLEMLERİN BASİTLEŞTİRİLMESİ 
idari usul ve işlemlerin basitleştirilmesinde temel ilke beyan esasına 

dayalı bir uygulamaya geçilmesi ve gereksiz formalitelerin ayıklanması 
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olmalıdır. 

Bürokratik işlemleri tümüyle kaldırmak mümkün olmadığından bürokratik 
örgütlerin çeşitli hastalıklarının sonucu olarak ortaya çıkan, yurttaşları rahatsız 
eden, üzerinde düşünülmeden konulmuş kurallar ile artık geçerliliğini yitirmiş, 
hiçbir gereksinmeyi karşılamayan, zaman, para, kaynak ve emek 
savurganlığına yol açan kurallar ve uygulamalar kaldırılmalıdır. 

idari usul ve işlemlerin basitleştirilmesi için yönetimin hızlı çalışmasını 
engelleyen nedenler tesbit edilmelidir. 

idari reform için güçler ve olanaklar dağıtılmamak, uygulama kademeli 
olarak yapılmalıdır. 

Vatandaşın isteklerini alabilmek için, aşağıdan yukarıya bilgi ve 
vatandaş istekleri akışı sağlanmalıdır. 

Bürokrasi ile mücadele çalışmalarında, konuya yatkın ve reform 
gereğine inanmış uzman personel çalıştırılması sağlanmalıdır. 

Bürokrasiyi azaltma gayretleri içinde yeni bir bürokratik kademe ile yeni 
bürokratik iş ve işlem ortaya çıkmamasına ve yönetimin daha da 
büyümemesine özenle dikkat edilmelidir. 

Çözüm önerileri iş bazında ayrıntılı olarak belirlenmelidir. 

idari usul ve işlemlerin basitleştirilmesi için yukarıda belirtilen genel 
esaslar doğrultusunda aşağıda belirtilen hususların öncelikle gerçekleştirilmesi 
üzerinde durulmalıdır. 

1) idarenin verimsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik olarak öncelikle, 
piyasaya verilmesi mümkün olan kamu hizmetleri süratle özelleştirılmelidir. 

2) Merkeziyetçilik bütün yetkilerin merkezde toplanmasına ve bütün 
kararların üst düzeyde alınmasına, alt düzey görevlilerin her konuda üstlerine 
danışmak zorunda kalmalarına yol açtığından bu da idari işlemlerin zamanında 
yapılmasını engellediğinden kamu yönetiminde görev, yetki ve sorumlulukların 
dağılımının dengeli bir biçimde yapılması ve sorunların alt düzeyde çözülmesi 
sağlanmalıdır. 

3) Bakanlık ve valiliklerde oluşturulacak danışma bürolarında iş sahipleri 
karşılanmalı, istekleri saptanmalı ve formaliteler anlatılarak sonucun ne zaman 
alınacağı hemen bildirilmelidir. Halkla ilişkileri yürütecek bu bürolarda işle ilgili 
bilgiler ve bu bilgileri içeren dokümanlar verilmelidir. 

4) Formaliteler açısından da yasalar gözden geçirilerek, özellikle ticaret, 

39 



gümrük,tapu, posta telgraf ve telefon, nüfus ve trafik gibi hizmetlerdeki gereksiz 
formaliteler ortadan kaldırılarak metodlar büyük ölçüde basitleştirilmelidir. 

5) Bir idari işlem diğerine bağlanmamak, işle ilgisi olmayan belgeler 
istenilmemeli, gereksiz başvuru dilekçeleri talep edilmemeli, ancak başvurusu 
gerçekten yazılı yapılması gereken durumlarda da bunun basit formlarla 
yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca, vatandaşın beyanı esas alınmalı, beyanı tevsik 
için belge istenilmemelidir. 

6) Kuruluşların yerleşme durumu da bürokratik işlemlerin düzenli, süratli, 
verimli ve ekonomik bir şekilde yapılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu 
nedenle, kuruluşların yerleşme durumu, bürokratik işlemlerin düzenli, süratli ve 
verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. 

7) Kamu yönetiminin çağdaş yönetim teknolojisinden bilinçli bir biçimde 
yararlanabilmesi, özellikle bilgisayar sistemlerinin kurulup geliştirilmesi özel bir 
önemle ele alınmalı, bu alandaki dağınıklık ve savurganlık önlenmelidir. 

8) Yönetim bilgi sistemi, tüm yönetim kademelerinde yatay ve dikey olarak 
kurulmalı ve işler halde tutulmalıdır. Bunun çeşitli envanter modelleri 
geliştirilmelidir. 

9) Yönetsel planlama işlevine önem verilmeli, plan-program modelleri 
geliştirilmeli, yönetsel planlama sistemi ve buna işlerlik kazandıracak plan 
disiplini gerçekleştirilmelidir. 

10) Yönetimin etkililik ve verimliliğini ölçmek ve yönetimi geliştirici, sorun 
çözücü önlemleri gecikmeksizin almak için yönetim rapor sistemi 
oluşturulmalıdır. 
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V. SONUÇ 

Dünya'da ve ülkemizde hemen her alanda yaşanan önemli değişim ve 
gelişmeler, kamu yönetiminin örgütlenme, işleyiş ve personel yapısının bu yeni 
koşullara uyumunu sağlayacak yenilenme gereğini ortaya koymuş ve 
koymaktadır. Ancak, bir dinamizme ve esnekliğe sahip yönetimlerin dahi hızlı 
değişimler karşısında etkinliğini kaybettiği bir ortamda, kamu yönetimlerinin 
gereken hız ve verimliliğe ulaşmasını beklemek ve yeniliklere uyumunu 
sağlamak oldukça güç görünmektedir. Hele bu yönetimler büyüklüğün verdiği 
hantallık içinde olurlarsa ve eskimişlerse yeniliklere uyum daha da 
güçleşmektedir. 

Kamu Yönetiminin iyileştirilmesi Özel İhtisas Komisyonumuzun, 2000'li 
yıllara hazırlanan Ülkemizin VII. Beş Yıllık Planda yer alacak ilke ve politikalara 
yapabileceği en büyük katkı, bu sorunun çözümünü sağlayacak bir yaklaşımı 
getirmesi çabasıdır. Ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, başarılı bir şekilde 
uygulanmadıkça, plan ve programlar hedeflerine ulaşamamaktadırlar. Birer 
hizmet ünitesi olan kamu yönetimi birimlerince başarılı ve etkili bir uygulama ise 
herşeyden önce verimli çalışan bizzat kamu yönetiminin kendisine bağlıdır. Bu 
bağlamda, kamu yönetiminde köklü denilecek reformların yapılması ihtiyacı 
Komisyonumuzca belirlenmiştir. Bu amaçla, merkezi düzeyde kamu yönetiminin 
iyileştirilmesi çabalarının ilgili kuruluşların işbirliği ile geliştirilmesinin yanı sıra, 
kamu kurum ve kuruluşlarının kendi içlerinde de bu konuda gerekli çalışmaları 
sürdürmeleri ihtiyacıyla karşı karşıya bulunmaları gereği üzerinde durulmuştur. 

Kamu yönetiminin iyileştirilmesi ihtiyacı üzerinde durulurken, kamu 
yönetiminde aksayan yönlerin, bir başka ifadeyle sorunların neler olduğu 
konusu ön plana alınmış ve raporumuzun önceki bölümlerine aktarılan 
Komisyon çalışmalarımızın tespit ettiği sorunlar aşağıda özetlenmiştir: 

Genel nitelikteki sorunlar büyük önem taşıyacak boyutlara ulaşmıştır. 

Plan anlayışı zamanla kaybolmuştur. 
- Plan disiplininden uzaklaşılmış, 
- Hedeflerin gerçekçiliği tartışılır hale gelmiş, 
- Bugüne kadar altı Planda sorunlar ve çözüm yoiları gösterilmiş, 
-Ancak bu çalışmaların çoğu dikkate alınmamış ve uygulamaya 

geçirilememiştir. 

Genelde Kamu Yönetimi Yetersizdir. 
- Devletin görevlerinin merkez, merkezin taşra kuruluşları ve yerel 
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yönetimler arasında dağılımının yeni bir tanımı yapılamamış, Devletin hangi 
hizmetleri sunacağı, hangilerini özel kesime devredebileceği konusunda birlik 
sağlanamamış, 

- Koruyucu Devlet-Etkin Devlet anlayışı yer etmemiştir. Kamu Yönetimi 
yeniliğe kapalıdır. 

Bürokrasi fazladır. 

Yapısal sorunların yanısıra, kalitesiz ve liyakatsiz personel istihdam 
ederek zamanla performansı düşük ve pahalı çalışan bir Kamu Yönetimi ortaya 
çıkmıştır. 

Yapısal sorunlara bakıldığında; 

Kamu Yönetimi, hizmet ihtiyacına göre teşkilatlanmamıştır. 
- Gereksiz hizmetler kamu tarafından üstlenilmiş, 
- Aşırı hiyerarşik kademeler oluşturulmuş, 
- Hizmette birlik sağlanamamış, 
-Yeterli yetki devrine gidilmemiştir. 

Merkeziyetçilik ön plana çıkmıştır. 
- Taşra birimleri güçlendirilmemiş. 
- Mahalli İdarelere (yerel yönetimlere) hizmetler devredilmemiş. 
- Ademi tahsis ilkesine uyulmamış. 
- Bütçe disiplininden uzaklaşılmıştır. 

Standart örgütsel yapı bozulmuştur. 
- Devlet yapısında, 
- Standart kuruluş türünde, 
- Sayı olarak kuruluş adetlerinde 

bozulma gözlenmiştir. 

Başbakanlık devleşmiş, icraı bakanlıklar fonksiyonlarını yitirmiştir. 
- Bakanlar Kurulu daha alt düzeyde yapılabilecek işlerle uğraşır hale 

gelmiş, 
- Başbakanlık koordinasyon görevinin dışına çıkarılıp icrai fonksiyon 

üstlenmiş, 
- Ekonomi Yönetimi Başbakanlığa geçmiş, 
- Devlet Bakanlarının sayısı artmış ve gereksiz fonksiyon verilmeye 

başlanılmış, 
- Merkez Bankası özerkliğe kavuşamamış, 
-Avrupa Topluluğuna uyum çalışmaları istenilen düzeye 

ulaşamamıştır. 
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Taşra teşkilatında yetki genişliği ilkesi gereğince uygulanamamıştır. 
Bu nedenle; 

- il ve ilçe teşkilatı merkezin güdümünden çıkamamış, 
- il ve ilçe kurulması nesnel ölçütlere bağlanamamıştır. 

Yurt dışı teşkilatı ihtiyaca cevap verecek yapıdan uzaklaşmıştır. 
- ihtisas birimleri ikinci plana itilmeye çalışılmış, 
- Ünvanlar uluslararası standartların dışına çekilmiş. 
- Yurt dışında temsilde yasalar dikkate alınmaz olmuştur. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin çoğu fonksiyonlarını yitirmiştir. 
- Sayıları çok artmış, 
- Mevzuatları günün koşullarına uygun hale getirilememiş, 
- Çok yüksek maliyetlerle çalışmaya başlamışlar, 
- işletmecilik teknikleriyle çalıştırılamamışlar, 
- Özerkleştirilmemiş ve özelleştirilememişlerdir. 

Kalitesiz ve Liyakatsiz Personel sistemleriyle kamu hizmeti verilmeye 
çalışılmıştır. 

insangücü planlaması yapılamamıştır. 
- Personel sayısı çok fazlalaşmış, 
- Personel alanında tasarrufa uyulmamış, 
- Adama iş bulma zihniyeti gelişmiştir. 

Görev tanımları yapılmamıştır. 
- Memurlar farklı işlerde çalışır olmuş, 
- Ünvan ve görev farklılıkları ortaya çıkmış, 
- Sınıflar anlamlarını yitirmiştir. 

Memur yetiştiren okullar yok olmuştur. 

işe alışta politik etkenler ön plana çıkmıştır. 
- Sınavlar anlamsızlaşmış, 
- Merkezi sınav ihtiyacı belirmiştir. 

Atama ve nakil usulleri bozulmuş ve politik tercihler ön plana geçmiştir. 

Performansı ölçemeyen bir personel rejimi oluşmuştur. 
- Ödül sistemi unutulmuş, 
- Sicil sistemi anlamını yitirmiş, 
- Personelin de üst düzey yöneticileri değerlemesi sağlanamamıştır. 

Her kademede hizmet içi ve dışı eğitime gerekli önem verilmemiştir. 
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Terfi ve terfih sistemleri yok olmuştur. 
- Liyakat sona ermiş, 
- Kariyer bitirilmiş, 
- Devlet Memurluğunun bir meslek olduğu unutulmuştur. 

istihdam ilkeleri yok olmuştur. 
- Kadro karşılığı sözleşmeli personel istihdamı artmış, 
- Kamu personeli istihdam şekilleri artmış, 
- istisnai memurluklar amacının ötesine geçmiş, 
- Buna mukabil kısmi ve esnek süreli çalışma sistemi getirilememiştir. 

Ücretler anlamını kaybetmiştir. 
- Çok düşük ve çok çeşitli adlarla ödemeler yapılmaya başlanmış, 
- Vergilendirme sisteme yardımcı olmaktan uzaklaşmış, 
- Performansa göre ücret ödemesine geçilememiştir. 

Sendikal haklar ortadan kaldırılmıştır 

Emeklilik sistemi bozulmuştur. 
-Sosyal güvenlik kuruluşları sigortacılık mantığından uzaklaştırılarak 

sosyal yardım kuruluşlarına dönüştürülmüş, 
- Emeklilik sistemleri birleştirilememiş, 
- Genel Sigorta sistemi geliştirilememiş, 
- Erken emeklilik yanlışı yapılmış, 
- Çalışırken alınan ücretle emeklilik ücreti arasındaki fark açılmıştır. 

Devlet Personel Başkanlığı yeterli olamamıştır. 

KİT ve Mahalli idarelerde personel sayısı luzumsuz artmıştır. 

657 sayılı Kanun anlamını yitirmiştir. 

Çalışanların yönetime katılmaları sağlanamamıştır. 

Performansı düşük ve pahalı çalışan bir kamu yönetiminin mevcudiyeti 
kamu hizmetini aksatmaya başlamıştır. 

Hizmetin kaliteli, hızlı ve ekonomik şekilde yürütülmesi 
sağlanamamıştır. 

Modern yönetim sistemleri ve araçları getirilememiştir. 
- Araç gereç yetersiz olmuş, 
- Hesap sistemleri standart hale gelmemiştir. 

Koordinasyon noksanlığı ortaya çıkmıştır. 
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Bürokrasi çok artmıştır. 
- Gereksiz belgeler istenir olmuş, 
- Yetki kullanılamaz hale gelmiş, 
- Gereksiz raporlamalar oluşmuş, 
- Onama ve vesayet işlemleri işleri aksatır hale gelmiş, 
- Takdir yetkisi keyfiliğe dönüşmüş, 
- Kamu işlemleri sadelikten çok uzaklaşmıştır. 

Hukuki kargaşa ortaya çıkmıştır. 
- Parlamento devre dışı bırakılmış, 
- Anayasaya aykırılıklar kanıksanır hale gelmiş, 
- KHK uygulaması amacından saptırılmış, 
- Mevzuat karmaşası oluşmuştur. 

Maliyet-fayda analizinden uzaklaşılmıştır. 
- Kamu taşıtları gereksiz artmış, 
- Lojman uygulaması amacından saptırılmış, 
-Müteahhit eliyle yapılacak işleri kamu kendi eliyle yapmaya 

kalkışmıştır. 

Denetim anlamsız hale gelmiştir. 
- Sadece geçmiş olaylar hukuki ve mali açıdan incelenmiş, 
- Performans denetimi yapılamamış, 
- Seçimle kamu denetimi müessesesi getirilememiştir. 

Kamu Yönetiminde sıralanmaya çalışılan bu sorunlar nasıl çözümlenir 
sorusuna cevap aranırken herşeyden önce , 

- Gelenekse! sayılan devlet görevleriyle eğitim, sağlık, altyapı, ulaştırma, 
haberleşme gibi hizmetler dışında kamu kesiminin küçülmesi ilkesi kabul 
edilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. 

- Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil olmak üzere Devlet, Başbakanlıktan 
başlanarak yeniden yapılandırılmalıdır. 

- Kamu Yönetiminin iyileştirilmesi hususunda siyasi tercihler değil, raporun 
örgütlenme, personel rejimi ve yönetim esasları bölümlerinde çözüm önerileri 
olarak sıralanan öneriler ile bu konuda daha önce yapılmış olan kapsamlı 
çalışmalar (Kamu Yönetimi Araştırma Projesi gibi) dikkate alınmaiı ve 
uygulanması temin edilmelidir. 
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