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ÖZ 

Hayatın her alanında yaşanan değişmeler, kamu yönetimi ve kamu personel sisteminde 

reform ya da yeniden yapılanmayı da zorunlu kılmaktadır. Söz konusu reform çalışmalarının 

amacı, kamu kesiminde çalışan ile çalıştıran ve vatandaş arasındaki ilişkiyi yeniden düzenlemek 

ve kamu çalışanlarının etkin ve verimli çalışmasını sağlamak sureti ile kamu yönetiminin 

etkinliğini artırmaktır.  

Bu çerçevede, diğer ülkeler gibi Türkiye’de de, tarihsel süreç içinde bir çok reform 

çalışmasının yapıldığı gözlenmektedir. Bu çalışmaların önemli bir bölümünün,  çeşitli 

nedenlerle “proje” veya “öneri” düzeyinde kaldığı ve uygulamaya aktarılamadığı da bir 

gerçektir. Bununla birlikte, Türk kamu yönetimi ve personel rejiminde reform yapmayı 

amaçlayan çalışmaların incelenmesi, halen geçerli olan yeniden yapılanma ihtiyacının en uygun 

şekilde karşılanması açısından öğretici ve yol gösterici bir işleve de sahip bulunmaktadır.  

Bu tez çalışmasında, Türk kamu yönetimi ve personel sistemi ve bu sistemi 

şekillendiren Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımı, kamuda yeniden yapılandırma 

çalışmalarını etkileyen Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı, kamu yönetiminde yeniden 

yapılandırma çalışmaları çerçevesinde yürütülen personel rejimi reform çalışmaları, bu 

çalışmalarda sisteme getirilen eleştiriler, tespitler, öneriler ve hazırlanan projelerin uygulamaya 

geçiş süreçleri incelenmiştir.  

Çalışma neticesinde, Türk kamu yönetimi ve kamu personel rejimine ilişkin sorunların 

tespiti ve çözümü amacıyla Cumhuriyetin ilanından günümüze değin gerçekleştirilen yeniden 

yapılandırma(reform) çalışmalarında “yapısal değişiklikler, ücretleme, norm kadro, işe alma ve 

atamalar, personel eğitimi” gibi konuların öne çıktığı; bu önerilerin çeşitli nedenlerle arzu edilen 

seviyede uygulamaya geçirilemediği, bu çalışmalarla ortaya konan tespit ve önerilerin çoğunun 

günümüzde de geçerli olduğu, Türk kamu yönetimi sistemi ve personel rejiminde yeniden 

yapılandırma gereksiniminin 2010 yılı itibariyle güncelliğini koruduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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ABSTRACT 
 
 

The changes experienced in every aspect of life, necessitites a reform  or 

restructuring  in the public administration and public personnel system.The aim of such 

reform efforts is to  rearrange the relationship between public sector workers/managers 

and citizens , increase the capacity of  the public sector workers, and thus improve the 

efficiency of the public sector 

Within this framework, a lot of reform efforts have been applied in Turkey like 

many countries in the world,  as well. Much of such efforts failed and remained mere 

projects due to several reasons. Nevertheless, such past experience may serve us as a 

guidance through our present  reconstruction efforts. 

Modern and traditional approaches effecting and shaping Turkish public 

administration system, personnel regime reform efforts  and their implementation 

process including criticism and suggestions forwarded by various academics and 

scientists have been studied in this thesis . 

 In the course of this study it has ben observed that the past reform efforts in 

Turkish Public Sector has failed to be realised and Turkish Public Sector and its 

personel rejime is still in need of further reformation. 
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ÖNSÖZ 
 

Türkiye’de kamu yönetimi ve personel sisteminin değişen koşullara göre 

“yeniden yapılandırılması”, uzun yıllardan beri ve günümüzde de gündemde olan bir 

konudur. Bu konuda 1930’lardan beri çok sayıda ve genellikle “reform” diye 

adlandırılan çalışmanın yapıldığı da bilinmektedir. Değişik zamanlarda, çeşitli kişi ve 

kuruluşlarca gerçekleştirilen bu çalışmaların incelenmesi, günümüzde de devam eden 

yeniden yapılanma ihtiyacının “anlaşılması ve karşılanması”na katkı sağlayacaktır. Bu 

görüş doğrultusunda bu tez çalışmasında, Türkiye’de    -genellikle- kamu yönetiminde 

yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde yürütülen personel rejimi reform 

çalışmalarının, bu çalışmalarda sisteme yönelik tespit ve eleştiriler, getirilen öneriler ve 

uygulamaya geçirilip geçirilmedikleri açısından, incelenmesi  amaçlanmıştır 

Bu doğrultuda öncelikle Türkiye’de kamu yönetimi sistemini şekillendiren 

Geleneksel Kamu Yönetimi anlayışı ile yeniden yapılandırma çalışmalarını etkileyen 

Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı ele alınmıştır. Daha sonra Türkiye’de kamu 

yönetiminde ve personel rejiminde yeniden yapılandırma çalışmalarına esas teşkil 

etmeleri amacıyla yerli ve yabancı uzmanlar tarafından hazırlanan raporlar ve dönem 

hükümetleri tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan yasal düzenlemeler, 1960 yılı temel 

alınarak, planlı dönem öncesi ve sonrası olmak üzere iki kısım halinde incelenmiştir.  

Tez çalışmasında ele alınan projelerin büyük oranda devlet arşivlerine ve 

kütüphane raflarına mahkum kaldıkları, pratikle buluşamadıkları tespit edilmiştir. Türk 

kamu personel rejimindeki reform projelerine ilişkin bu çalışma, belli başlı yeniden 

yapılandırma çalışmalarının tarihsel süreç içindeki dağılım veya gelişimi ile getirilen 

önerileri ortaya koyması ve yakın dönem kamu ve personel sistemimizin durumunu 

değerlendirmesi bakımından önemlidir.  



 

vi 

Çalışmam süresince bana elinden gelen her yardımı gösteren, mesai yoğunluğum 

nedeniyle tez çalışmalarımı sürdürme konusunda karşılaştığım güçlükleri aşma 

hususunda sağladığı destek ve teşvikle tezimi tamamlamamda büyük rol sahibi olan  

danışman hocam Prof.Dr. Ahmet Cevat ACAR’a, tez çalışmalarım süresince 

çocuklarımla ilgilenmek suretiyle bana çalışma zamanı kazandıran anneme, yoğun 

mesaisi sonrasında benden beklediği ilgiyi ve zamanı tez çalışmalarına ayırmama 

anlayış göstererek destek veren eşime, kendilerinden çaldığım zamanı çalışmalarıma 

ayırmamı kabullenmek zorunda kalan fedakar iki küçük kızıma teşekkür ederim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

TABLOLAR LİSTESİ  

 

Tablo 1: İnsan Kaynakları Yönetimi ile Personel Yönetimi Arasındaki Farklılıklar …74 

Tablo 2: Türk Kamu ve Personel Yönetimine İlişkin Yabancı Uzman Çalışma ve  

Raporları  …...……………..…………………………….................................193 

Tablo 3: Türk Kamu ve Personel Yönetimine Yeniden Yapılanmaya İlişkin Yerli  

Projeler ..............................................................................................................196 

Tablo 4: Yeniden Yapılanma Çalışmalarında Getirilen Önerilerin Konulara Göre  

Dağılımı ………………………………..……………………………..............198 

Tablo 5: Reform Çalışmalarında Getirilen Önerilerin Değerlendirmesi...............200-205 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ  

 

 

Şekil 1: Türk Kamu Personel Sistemi’nde Yer alan Başlıca İşgören  

Grupları ve İlgili Yasalar …………………………………………………………........23 

Şekil 2: Kamu Personel Sisteminin Temel İlkeleri …………………………..……......24 

Şekil 3: Kamu Personel Sisteminin Özellikleri ……………………………….….........27 

Şekil 4: İstihdam Şekillerine Göre Kamu Personeli  ………………………….…........32 

Şekil 5: Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımının Temel İlkeleri ………………….…........50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

İÇİNDEKİLER 

ÖZ ..…………………………………...…………………………………………….….iii 

ABSTRACT…………………………………………………………………………....iv 

ÖNSÖZ …………………………………………………………………………………v 

TABLOLAR LİSTESİ ……………………………………………………………….vii 

ŞEKİLLER LİSTESİ ………………………………………………………………..viii 

KISALTMALAR ……………………………….…………………………………....xvi 

GİRİŞ ............................................................................................................................... 1 

AMAÇ VE KAPSAM ..................................................................................................... 4 

YÖNTEM ........................................................................................................................ 7 

1.KAMU YÖNETİMİ VE KAMU PERSONEL SİSTEMİ ........................................ 8 

1.1. KAMU YÖNETİMİ .......................................................................................... 9 

1.1.1. Fonksiyonel ve Yapısal Kamu Yönetimi ................................................ 11 

1.1.2. Kamu Yönetiminin İşlevleri ................................................................... 13 

1.2. GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI ................................... 14 

1.2.1. Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımının Temel İlkeleri ..................... 17 

1.2.1.1. Bürokratik Örgütlenme Modeli .................................................. 18 

1.2.1.2. Kamu ve Özel Sektör Ayrımı ..................................................... 19 

1.2.1.3. Siyaset ve Kamu Yönetimi Ayrımı ............................................ 20 

1.3. TÜRK KAMU PERSONEL SİSTEMİ ......................................................... 22 

1.3.1. Kamu Personel Sisteminin Temel İlkeleri .............................................. 24 

1.3.1.1. Sınıflandırma .............................................................................. 24 

1.3.1.2. Kariyer ........................................................................................ 25 

1.3.1.3. Liyakat ........................................................................................ 26 

1.3.2. Kamu Personel Sisteminin Özellikleri ................................................... 27 

1.3.2.1. Genel Öğrenim Esası .................................................................. 27 

1.3.2.2. Hizmete Girişte Karma Sistem Uygulaması .............................. 28 

1.3.2.3. Yükselme Kriterleri .................................................................... 29 



 

x 

1.3.2.4. Ücret Sistemi .............................................................................. 30 

1.3.2.5. Memurluk Statüsü ...................................................................... 31 

1.3.3.  Kamu Personeli ...................................................................................... 31 

1.3.3.1. İstihdam Şekillerine Göre Kamu Personeli ................................ 31 

1.3.3.1.1. Memur ......................................................................... 32 

1.3.3.1.2. Sözleşmeli Personel ..................................................... 32 

1.3.3.1.3. Geçici Personel ............................................................ 33 

1.3.3.1.4. İşçi ............................................................................... 33 

1.3.3.2. Kamu Personeli Türleri .............................................................. 34 

1.3.3.2.1. Hizmete Alınmaları Yönünden ................................... 34 

1.3.3.2.2. Ücret Yönünden .......................................................... 34 

1.3.3.2.3. Hizmet Süreleri Yönünden .......................................... 35 

1.3.3.2.4. Hizmetin Asli Veya Yardımcı Elemanı Olma  

Yönünden .................................................................................... 35 

1.3.3.2.5. Uygulanan Hukuk Dalları Yönünden .......................... 35 

1.4. GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMININ DEĞİŞİMİ VE 
TÜRKİYE’YE ETKİLERİ ..................................................................................... 36 

1.4.1. Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Değişim ............................................. 36 

1.4.2. Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler ......................................................... 39 

1.4.3. Türk Kamu Yönetiminde Problemler ..................................................... 40 

1.4.3.1. Merkeziyetçi Bürokratik Yapı .................................................... 40 

1.4.3.2. Örgütsel Büyüme ....................................................................... 41 

1.4.3.3. Yönetimde Gizlilik ve Dışa Kapalılık ........................................ 42 

1.4.3.4. Kuralcılık .................................................................................... 43 

1.4.3.5. Yönetimde Siyasallaşma ve Kayırmacılık ................................. 43 

 

2. KAMU YÖNETİMİ VE PERSONEL REJİMİNDE YENİDEN YAPILANMA 
VE PLANLI DÖNEM ÖNCESİ PERSONEL REFORMU PROJELERİ ......... 45 

2.1. Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı ...................................................................... 45 

2.1.1. Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımının Temel İlkeleri ............................... 47 

2.1.1.1. Kamuda Profesyonel Yönetim ................................................... 49 



 

xi 

2.1.1.2. Performansın Ölçülmesi ............................................................. 50 

2.1.1.3. Özel Sektör Yönetim Tekniklerinin Kullanımı .......................... 51 

2.1.1.4. Kamuda Rekabet ve Müşteri Anlayışı ....................................... 52 

2.1.2. Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı Stratejileri .......................................... 53 

2.1.2.1. Piyasa Stratejisi .......................................................................... 54 

2.1.2.2. Yönetsel Strateji ......................................................................... 54 

2.1.2.3. Program Stratejisi ....................................................................... 55 

2.1.2.4. Aşamalı Değişim Stratejisi ......................................................... 56 

2.2. KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA VE PERSONEL 
REFORMU ............................................................................................................... 57 

2.2.1. Yeniden Yapılanma ................................................................................ 59 

2.2.2. İdari Reform ........................................................................................... 60 

2.2.3. Personel Reformu ................................................................................... 61 

2.2.3.1. Personel Reformunun Önemi ..................................................... 62 

2.2.3.2. Personel Reformunun Amacı ..................................................... 63 

2.2.3.3. Personel Reformu Çalışmaları ................................................... 64 

2.2.4. Yeniden Yapılanma ve Reform İhtiyacı ................................................. 65 

2.3.  KAMU PERSONEL YÖNETİMİ VE İNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETİMİ ............................................................................................................... 66 

2.3.1. Kamu Personel Yönetimi ........................................................................ 67 

2.3.2. Kamu Kesiminde İnsan Kaynakları Yönetimi ........................................ 68 

2.3.3. Personel Yönetimi ve İKY Farklıkları .................................................... 70 

2.4. KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMAYI GEREKTİREN 
FAKTÖRLER .......................................................................................................... 74 

2.4.1. Yeniden Yapılanmanın Amaçları ........................................................... 74 

2.4.2. Yeniden Yapılanmanın Özellikleri ......................................................... 76 

2.4.3. Yeniden Yapılandırmayı Gerektiren Dış Faktörler ................................ 77 

2.4.3.1. Bilgi Teknolojisindeki Gelişmeler ............................................. 77 

2.4.3.2. Küreselleşme .............................................................................. 79 

2.4.3.3. Uluslararası Kuruluşların Etkileri .............................................. 81 

2.4.3.4. İktisat ve Siyaset Anlayışında Yaşanan Gelişmeler ................... 82 



 

xii 

2.4.3.5. Kamu Yönetimi Anlayışında Yaşanan Gelişmeler .................... 84 

2.4.4. Yeniden Yapılandırmayı Gerektiren İç Faktörler ................................... 85 

2.4.4.1. Kamu Yönetiminin Açıkları ....................................................... 86 

2.4.4.2. Kentleşme ................................................................................... 88 

2.4.4.3. İhtiyaçların Çeşitlenmesi ............................................................ 89 

2.4.4.4. Demokratikleşme ....................................................................... 91 

2.5. PLANLI DÖNEM ÖNCESİ KAMU PERSONEL REFORMU 
PROJELERİ ............................................................................................................. 92 

2.5.1. 788 (1926), 1452 (1929) ve 3656 (1939) Sayılı Kanunlar ..................... 94 

2.5.2. Yabancı Uzmanlarca Gerçekleştirilen Projeler ve Raporları.................. 96 

2.5.2.1. Hines Raporu (1934) .................................................................. 98 

2.5.2.1.1. Projenin Kimliği .......................................................... 98 

2.5.2.1.2. Tespit ve Öneriler ........................................................ 99 

2.5.2.1.3. Uygulamaya Geçme Durumu .................................... 100 

2.5.2.2. Neumark Raporu (1949) .......................................................... 101 

2.5.2.2.1. Projenin Kimliği ........................................................ 101 

2.5.2.2.2. Tespit ve Öneriler ...................................................... 102 

2.5.2.2.3. Uygulamaya Geçme Durumu .................................... 105 

2.5.2.3. Thornburg Raporu (1949-1950) ............................................... 106 

2.5.2.3.1. Projenin Kimliği ........................................................ 107 

2.5.2.3.2. Tespit ve Öneriler ...................................................... 107 

2.5.2.3.3. Uygulamaya Geçme Durumu .................................... 108 

2.5.2.4. Barker Raporu (1951) .............................................................. 108 

2.5.2.4.1. Projenin Kimliği ........................................................ 109 

2.5.2.4.2. Tespit ve Öneriler ...................................................... 109 

2.5.2.4.3. Uygulamaya Geçme Durumu .................................... 111 

2.6.2.5. Martin ve Cush Raporu (1951) ................................................ 112 

2.5.2.5.1. Projenin Kimliği ........................................................ 112 

2.5.2.5.2. Tespit ve Öneriler ...................................................... 113 

2.5.2.5.3. Uygulamaya Geçme Durumu .................................... 115 

2.6.2.6. Leimgruber Raporu (1952) ...................................................... 115 



 

xiii 

2.5.2.6.1. Projenin Kimliği ........................................................ 116 

2.5.2.6.2. Tespit ve Öneriler ...................................................... 116 

2.5.2.6.3. Uygulamaya Geçme Durumu .................................... 118 

2.5.2.7. Maurice Chailloux-Dantel Raporu (1958-1959) ...................... 118 

2.5.2.7.1. Projenin Kimliği ........................................................ 119 

2.5.2.7.2. Tespit ve Öneriler ...................................................... 119 

2.5.2.7.3. Uygulamaya Geçme Durumu .................................... 122 

2.5.3. Devlet Memurları Ücret Rejiminin Islahı Hakkında Rapor (1952) ...... 123 

2.5.3.1. Projenin Kimliği ....................................................................... 123 

2.5.3.2. Tespit ve Öneriler ..................................................................... 123 

2.5.3.3. Uygulamaya Geçme Durumu ................................................... 125 

2.5.4. Maliye Bakanlığı; Devlet Personel Kanunu Tasarısı (1956) ................ 125 

2.5.4.1. Tasarının Gerekçesi .................................................................. 126 

2.5.4.2. Tasarının Önemi ....................................................................... 127 

 

3. PLANLI DÖNEM PERSONEL REFORMU ÇALIŞMA VE PROJELERİ .... 128 

3.1. DEVLET PERSONEL DAİRESİ VE DEVLET PERSONEL 
BAŞKANLIĞININ KURULMASI ....................................................................... 130 

3.1.1. Devlet Personel Dairesi’nin Kuruluşu (1960) ...................................... 130 

3.1.2. Devlet Personel Başkanlığı’nın Kuruluşu (1984) ................................. 131 

3.2. YABANCI UZMANLARCA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER VE 
RAPORLAR ........................................................................................................... 133 

3.2.1. Mook Raporları (1962) ......................................................................... 134 

3.2.1.1. Projenin Kimliği ....................................................................... 134 

3.2.1.2. Tespit ve Öneriler ..................................................................... 135 

3.2.1.3. Uygulamaya Geçme Durumu ................................................... 137 

3.2.2. Fisher Raporları (1962) ........................................................................ 137 

3.2.2.1. Projenin Kimliği ....................................................................... 137 

3.2.2.2. Tespit ve Öneriler ..................................................................... 138 

3.2.2.3. Uygulamaya Geçme Durumu ................................................... 138 

3.2.3. Podol Raporu (1963) ............................................................................ 140 



 

xiv 

3.2.3.1. Projenin Kimliği ....................................................................... 140 

3.2.3.2. Tespit ve Öneriler ..................................................................... 141 

3.2.3.3. Uygulamaya Geçme Durumu ................................................... 141 

3.3.MEHTAP RAPORU (1963) .......................................................................... 142 

3.3.1. Projenin Kimliği ................................................................................... 142 

3.3.2. Tespit ve Öneriler ................................................................................. 143 

3.3.3. Uygulamaya Geçme Durumu ............................................................... 145 

3.4. İDARİ REFORM DANIŞMA KURULU RAPORU (1971) ...................... 147 

3.4.1. Projenin Kimliği ................................................................................... 147 

3.4.2. Tespit ve Öneriler ................................................................................. 148 

3.4.3. Uygulamaya Geçme Durumu ............................................................... 148 

3.5. KAYA RAPORU (1990) ............................................................................... 149 

3.5.1. Projenin Kimliği ................................................................................... 150 

3.5.2. Tespit ve Öneriler ................................................................................. 151 

3.5.3. Uygulamaya Geçme Durumu ............................................................... 158 

3.6. KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU TASARISI (2003) .................... 158 

3.6.1. Tasarının Gerekçesi .............................................................................. 159 

3.6.2. Tasarının Önemi ................................................................................... 160 

3.7. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARI .................................................... 162 

3.7.1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) ................................... 162 

3.7.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968–1972) .................................... 165 

3.7.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973–1977) ................................. 167 

3.7.4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979–1983) ............................. 170 

3.7.5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985–1989) ................................. 171 

3.7.6. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990–1994) .................................. 172 

3.7.7. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996–2000) ................................. 173 

3.7.8. Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001–
2005) ............................................................................................................... 176 

3.7.9. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007–2013) ........................... 179 

3.8. KAMU PERSONEL KANUNU TASARISI TASLAĞI (2005) ................ 183 



 

xv 

3.9. TÜRK KAMU YÖNETİMİ VE PERSONEL REJİMİNDE YENİDEN 
YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ .... 185 

3.9.1. Yabancı Uzman Raporları .................................................................... 185 

3.9.2. Yerli Projeler ........................................................................................ 189 

3.9.3. Getirilen Öneriler .................................................................................. 192 

3.9.3.1.Yapısal Değişiklik Önerileri ..................................................... 200 

3.9.3.2. Norm Kadro Önerileri .............................................................. 201 

3.9.3.3. İşe Alma ve Atama Süreçlerine İlişkin Öneriler ...................... 202 

3.9.3.4. Eğitim-Kariyer Geliştirme Süreçlerine İlişkin Öneriler ........... 203 

3.9.3.5. Performans Değerleme ............................................................. 204 

3.9.3.6. Ücretleme ................................................................................. 204 

3.9.4. Projelerin Uygulamaya Geçmeme Nedenleri ....................................... 205 

3.9.4.1. Mevcudu Koruma ..................................................................... 206 

3.9.4.2. Uygulanabilirlik ....................................................................... 207 

3.9.4.3. Kamuoyu Etkisi ........................................................................ 207 

3.9.4.4. Yöntem Sorunu ........................................................................ 209 

3.9.4.5. Sistemsizlik .............................................................................. 210 

3.9.4.6. Süreklilik .................................................................................. 211 

3.9.5. Kamu Personel Reformunda Başarıyı Etkileyen Koşullar ................... 211 

3.9.5.1. Uygulamaya Geçme ................................................................. 212 

3.9.5.2. Reform Çalışmalarında Bütünlük ............................................ 213 

3.9.5.3. Personelin İşbirliği ................................................................... 213 

3.9.5.4. Kamuoyu Desteği ..................................................................... 214 

3.9.5.5. Siyasi Kararlılık ....................................................................... 215 

SONUÇ ................................................................................................................. 217 

KAYNAKÇA ........................................................................................................ 224 

 

 

 



 

xvi 

KISALTMALAR 

 

AB  : Avrupa Birliği 

A.e.  : Aynı eser / yer 

a.g.e.  : Adı geçen eser 

DPD  : Devlet Personel Dairesi  

DMK   : Devlet Memurları Kanunu 

DMS  : Devlet Memurluk Sınavı 

DPT  : Devlet Planlama Teşkilatı 

E-devlet : Elektronik devlet  

IMF   : Uluslararası Para Fonu 

KAYA  : Kamu Yönetimi Araştırması 

KMS  : Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı  

KPSS  : Kamu Personeli Seçme Sınavı  

KYTKT : Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı 

MEHTAP : Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi 

OECD  : Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı 

TOBB  : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

TODAİE : Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 

WTO   : Dünya Ticaret Örgütü  

YKY  : Yeni Kamu Yönetimi



 

1 

GİRİŞ 
 

Ülkemizde kamu yönetimi ve personel rejiminde değişiklik, hemen her zaman 

gündemde olan bir konudur. Bununla birlikte, özellikle son yıllarda Türkiye’de değişen 

toplumsal-ekonomik koşullar ve Avrupa Birliği süreci dolayısıyla yaşanan gelişmeler 

ile diğer çevresel değişmeler, kamu yönetimi sistemi ve hizmetlerinin geliştirilmesini -

adeta- zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda, gittikçe artan “daha etkin kamu personeli 

ve hizmeti” ihtiyacı doğrultusunda, kamu personel sistemi veya rejiminin 

geliştirilmesinin gereği de artmıştır.  

Mevcut yapı ve özellikleriyle Türk Kamu yönetimi ve personel sisteminin, 

topluma etkin bir kamu hizmeti sunma açısından oldukça yetersiz olduğu, yaygın olarak 

kabul edilen bir görüştür. Kamu kurumlarının mevcut yapısı ve işleyişi ile gerekli 

niteliklere sahip personelin temini, tatmini, motive edilmesi ve yüksek performansla 

çalıştırılması,  son derece zor görünmektedir. Kamu personelinin niteliğinde ve 

performansında gerekli görülen değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi için, kamu 

kesiminde çalışanlarla çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarının karşılıklı hak, 

yükümlülük ve çıkarlarını düzenleyen mevzuatın, değişen koşullara uyumlu duruma 

getirilmesinin gerektiği anlaşılmıştır.  

Kamusal ürün ve hizmet sunan örgütlerin, uygun bir örgütsel yapıya ve etkin bir 

yönetime kavuşturulmalarının kaçınılmaz bir gereksinim olduğu, uzun yıllardır ifade 

edilen ve çoğunlukla görüş birliği sağlanan bir konudur. Türkiye’de, çeşitli zamanlarda 

sıkça gündeme gelen, kamu yönetimi ve personel rejiminde reform öngören projeler, 

söz konusu ihtiyacın ve kabulün bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Ancak, 

“değişiklik veya reform ihtiyacı” konusundaki yaygın fikir birliğinin, hangi 
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değişikliklere gerek olduğu ve bunların nasıl yapılacağı konusunda sağlanamadığı 

anlaşılmaktadır. Bu yüzdendir ki, tez çalışmasında ele alınan 1934 tarihli ilk rapordan, 

2007 tarihli Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nın Dokuzuncu Kalkınma Planı’na kadar 

tüm projelerin, “bir önceki çalışmanın neden uygulamaya geçemediğini ve güncel 

olarak hazırlanan projenin nasıl uygulamaya geçirileceğini açıklamak” gibi ortak bir 

özellikleri vardır. Bu duruma rağmen, Türk kamu yönetimi ve personel rejiminde 

yeniden yapılanma ihtiyacının artarak devam ettiği, bu ihtiyacın karşılanmasında bu 

güne kadar gerçekleştirilen reform projelerinden de alınacak dersler olduğu 

muhakkaktır. 

Yukarıdaki tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda hazırlanan “Türkiye’de 

Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Çerçevesinde Kamu Personel 

Reformu Projeleri” başlıklı bu tez üç bölümden oluşmaktadır.  

Tezin birinci bölümünde, kamu yönetimi ve kamu personeline ilişkin 

tanımlamalara yer verilmiştir. Bu bölümde ayrıca, Türk kamu yönetimi anlayışını 

şekillendiren geleneksel kamu yönetimi anlayışının temel ilkeleri, geçirdiği değişim ve 

söz konusu değişimin Türk kamu yönetimine etkileri ele alınmıştır.  

Tezin ikinci bölümünde, Türk kamu yönetiminde yeniden yapılandırmayı 

gerektiren faktörler, yeniden yapılanmanın amaçları ve özellikleri gibi hususlara açıklık 

getirilmeye çalışılarak, Cumhuriyetin ilanından planlı döneme geçişe kadar gerek 

uluslararası kuruluşların etkisiyle gerçekleştirilen yabancı uzman raporları, gerekse yerli 

kurumlar tarafından hazırlanan raporlar, yapılan tespitler ve öneriler ele alınmıştır. Bu 

bölümde, Türk kamu yönetiminde yeniden yapılandırma çalışmalarını etkileyen yeni 

kamu yönetimi anlayışına da değinilmiştir.  
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Tezin üçüncü bölümünde, Türkiye’de mevcut personel rejimi açısından büyük 

bir adım olan Devlet Personel Dairesi ve Devlet Personel Başkanlığı’nın kuruluş 

süreçleri, TODAİE tarafından gerçekleştirilen kapsamlı reform çalışmaları, beş yıllık 

kalkınma planları, 2003 ve 2005 yıllarında hükümet tarafından hazırlanan reform 

tasarıları incelenmiştir. Üçüncü bölümde nihai olarak ise, tüm bu çalışmaların içerdiği 

değişiklik önerileri karşılaştırmalı olarak incelenmiş, uygulamaya geçememe nedenleri 

irdelenmiş ve personel rejiminde başarılı bir değişim için bazı çözüm önerileri 

getirilmiştir.  

Tez çalışmasının, bu konuda gerçekleştirilen başlıca çalışmaları topluca ele 

almak suretiyle, etkin bir kamu personel yönetimi sisteminin kurulmasına yönelik bilgi 

birikimi ve uygulama çabalarına mütevazı da olsa bir katkı sağlayacağı, umulmaktadır. 
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AMAÇ VE KAPSAM 
 

İnsan unsurundan hem örgütlerin amaçlarına ulaşmasını hem de çalışanların 

memnuniyetini sağlayacak şeklide yararlanılmasını amaçlayan insan kaynakları 

yönetimi, hem kamu kurumları hem de özel örgütler açısından önemi gittikçe artan bir 

yönetim disiplinidir. Yaşanan değişmelere bağlı olarak, son zamanlarda insan 

kaynakları yönetimi açısından “kamu-özel” kesim ayırımının eski önemini kaybetmekte 

olduğu gözlemlenmektedir. Örgütlerin ve işlevsel alanların yönetiminde kamu 

kurumları ve özel kesim örgütleri için önerilen ve benimsenen yaklaşımlar arasında 

gittikçe artan bir benzeşme ortaya çıkmış ve çoğu ülkede kamu kurumları gittikçe artan 

bir biçimde özel kesim örgütlerine benzer şekilde yönetilmeye başlamıştır.  

Genel yönetim ve İKY açısından kamu-özel kesim benzeşmesi yanında yaşanan 

bir başka değişiklik de, geleneksel “personel yönetimi”nden “çağdaş İKY” anlayışına 

geçiştir. Geleneksel personel yönetimi anlayışının daha çok örgüt çıkarlarını gözetmiş 

olması ve işgücü verimliliğini temel amaç olarak seçmesine karşılık insan kaynakları 

yönetiminin işgücü verimliliği yanında bir iç müşteri olarak tanımlanan çalışan insanın 

memnuniyetini de amaçlamış olması, özel ve kamu kurumlarının yönetim anlayışını da 

etkilemektedir. 

Geleneksel kamu/personel yönetimi anlayışının yetersiz hale gelmesi, kamu 

yöneticilerinin özel sektör işletmelerinde olduğu gibi çalışanlarına yön verme, onları 

cesaretlendirme, onlarla her konuda müzakere etme gibi davranışlar sergilemelerini 

gerektirmektedir. Kısaca, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bu yakınlaşma veya 

benzeşmenin; daha çok, özel kesim “işletme yönetimi” yaklaşımının “kamu yönetimi”ni 

etkilemesi şeklinde olduğu görülmektedir.  
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Kamu örgütlerinin içinde bulunduğu sorunlu durum, siyasilere ve üst düzey 

bürokratlara, özel sektörde piyasa dinamiklerinin geliştirdiği değerlerden, bu kapsamda 

işletme yönetiminin kârlılık, verimlilik, performans, müşteri memnuniyeti odaklı 

istihdama yönelik yöntem ve tekniklerinden faydalanılabileceğini düşündürmüştür.  

Yönetsel kuruluşların teknik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda hızına 

erişmekte zorluk çekilen değişimlere uyum sağlayabilmeleri için yönetimin her alanında 

yeniden düzenleme, iyileştirme çalışmalarına girmek zorunluluğu doğmuş ve 

Türkiye’de kamu kurumlarının muhtelif birimleri tarafından, insan kaynakları 

yönetiminin ve özel sektör işletme tekniklerinin kamuya uygulanabilirliğini 

değerlendirmek amacıyla çok sayıda inceleme ve araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar 

sırasında akademik çevrelerden destek alınmasına karşın, özel kesim “işletme ve insan 

kaynakları yönetimi” araştırmacı ve uygulamacılarının “kamu kuruluşları”nın yönetimi 

konusuna yeterli ilgiyi gösterdiklerini söylemek güç görünmektedir. Oysa, kamu-özel 

ayrımının eski önem ve geçerliliğini kaybettiği bir süreçte, ilgili bilimsel çalışmaların da 

bu trende uygun şekilde çeşitlenmesi ve genişlemesinin uygun olacağı da bir gerçektir. 

Yukarıdaki tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde bu tez çalışmasının amacı, 

“işletme/insan kaynakları yönetimi” bakış açısıyla, Türkiye’de kamu yönetiminde 

yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde yürütülen personel rejimi reform 

çalışmalarını inceleyerek bu çalışmalarda sisteme getirilen eleştiri, tespit ve öneriler ile 

uygulamaya geçiş süreçlerini ortaya koymak, böylece güncelliğini koruyan reform 

tartışma ve çabalarına katkı sağlamaktır.   

Bu doğrultuda öncelikle Türkiye’de kamu yönetimi sistemini şekillendiren 

Geleneksel Kamu Yönetimi anlayışı ile yeniden yapılandırma çalışmalarını etkileyen 

Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı ele alınmıştır. Daha sonra Türkiye’de kamu 
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yönetiminde ve personel rejiminde yeniden yapılandırma çalışmalarına esas teşkil 

etmeleri amacıyla yerli ve yabancı uzmanlar tarafından hazırlanan raporlar ve dönem 

hükümetleri tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan yasal düzenlemeler, 1960 yılı temel 

alınarak, planlı dönem öncesi ve sonrası olmak üzere incelenmiştir.  

Ayrıca, Türkiye’de mevcut personel rejimi açısından büyük bir adım olan Devlet 

Personel Dairesi ve Devlet Personel Başkanlığı’nın kuruluş süreçleri, TODAİE 

tarafından gerçekleştirilen kapsamlı reform çalışmaları, beş yıllık kalkınma planları, 

2003 ve 2005 yıllarında hükümet tarafından hazırlanan reform tasarıları incelenmiştir.  

Üçüncü bölümde nihai olarak ise tüm bu çalışmaların uygulamaya geçememe nedenleri 

irdelenmiş ve çözüm önerileri getirilmiştir. 

Tez çalışmasında ele alınan yeniden yapılanma raporları ve projeleri, İnsan 

Kaynakları Yönetimi ve diğer ilgili alanlar açısından farklı ve ayrıntılı analizlere konu 

olabilir. Bu çalışmanın amacı ve sınırlılıkları doğrultusunda tez kapsamında, Türk kamu 

yönetimi ve personel rejimi ile geleneksel ve yeni kamu yönetimi anlayışı tanıtıldıktan 

sonra, yeniden yapılanmaya ilişkin rapor ve projelerin temel özellikleri, içerdikleri 

tespit ve öneriler ile uygulamaya geçirilme durumları incelenmiştir.  

Tez çalışmasının özel ve kamu örgütlerinde yönetim ve İKY arasındaki farkın 

azaldığı ve kamu yönetimi ve personel rejiminde yeniden yapılanma ihtiyacı ve 

çabalarının sürdüğü bir süreçte, ilgili yazın ve uygulamaya mütevazı da olsa katkı 

sağlayacağı umulmaktadır. 
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YÖNTEM 
 

 Tez çalışmasında geçerli, güvenilir ve güncel bir ikincil kaynak araştırması 

sonucu elde edilen bilgilere dayalı olarak, Türkiye’de kamu yönetimi ve personel 

rejiminin temel özelliklerine, bu konudaki reform çalışmalarına ve bu çalışmalarda ileri 

sürülen değişiklik önerilerinin uygulamaya geçirilme durumlarına açıklık getirilmeye 

çalışılmıştır. Bu özellikleriyle çalışmanın yöntemi, konuyla ilgili mevcut literatürün ve 

ilgili çalışmalara ilişkin yayınların taranması ve özellikle belli başlı “reform 

çalışmaları”na ilişkin rapor ve yayınların içeriklerinin analizine dayalı niteliksel 

araştırma yöntemine uymaktadır. Konunun oldukça kapsamlı olması ve “işletme/insan 

kaynakları yönetimi” bakış açısıyla fazlaca incelenmemiş olması, literatür taramasına 

dayalı bir çalışmanın da ilgili yazına katkı açısından yeterli olacağının düşünülmesi gibi 

nedenlerle alan araştırması yapılmamıştır.  

Çalışma, son zamanlarda kamu personel yönetimi anlayışını etkilediği gözlenen 

“işletme/insan kaynakları yönetimi” açısından pek incelenmemiş bir konuyu ele alması, 

kamu personel rejimindeki reform projelerine ve yeniden yapılandırma çalışmalarına 

tarihsel bir bakış açısı sunması ve yakın dönem kamu ve personel sistemimizin durum 

tespitini yapması bakımından önem taşımaktadır.  
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1.KAMU YÖNETİMİ VE KAMU PERSONEL SİSTEMİ  
 

Kamu personel rejiminde, personel alımından terfi tayinlere, hizmet içi eğitimden ücret 

rejimine kadar geniş bir alanda yapılmaya çalışılan köklü yeniden yapılandırma 

çalışmalarını, kamu yönetimi sisteminde gerçekleştirilmeye çalışılan yeniden 

yapılandırma çalışmalarından ayırmak mümkün değildir. Kamu yönetimi sisteminin en 

önemli unsuru olan personel rejiminde bir düzenlemeye gidilmeden, diğer alanlarda 

yapılacak yeniden yapılandırma çalışmalarının sonuç vermesi son derece güçtür. Bu 

nedenle kamu personel rejimindeki reform çabalarını genel itibariyle kamu yönetimi 

reform çabalarıyla bir arada düşünmek ve değerlendirmek gerekmektedir.  

Kamu personeli reformu, kamu yönetimi reformundan ayrı bir nitelik 

göstermemekte, özellikle 1980’li yıllarla birlikte ivme kazanan “değişimler ve 

dönüşümler çağı” söylemlerine koşut olarak uygulamaya konulmaya çalışılan kamu 

yönetimi reformlarının genel karakteristiğine uygun özellikler taşımaktadır. Temel 

amacı “daha etkin, verimli, hızlı işleyen, bürokratik mekanizmalardan ve katılıktan 

mümkün mertebe uzak, şeffaf, katılımcı, hesap verebilir…” bir mekanizmanın 

kurulabilmesi olan yeni kamu yönetimi anlayışının önemli ayaklarından birini, bu 

sistem içerisinde yer alan insan unsurunun, yani kamu personelinin çalışma statüsünün, 

çalışma koşullarının, hak ve yükümlülüklerinin yeniden düzenlemeye tabi tutulması 

oluşturmaktadır1. 

 Çok partili siyasal yaşama geçişle birlikte kamu yönetimi anlayışımızda önemli 

sayılabilecek değişimler görülmüştür. Hızla değişen bir toplumda, halkın giderek artan 

ölçüde yönetime katılma istemlerinin karşılanması, bir bakıma, kamu yönetiminin 

                                                            
1  Ayşe Yıldız Özsalmanlı, Kamu Personel Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine İnceleme ve 
Değerlendirmeler, 2005, s.2, (Çevrimiçi), 
http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/ozsalmanarapacar.pdf, 28 Ocak 2010. 
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değişen toplumsal koşullara ayak uydurabilmesiyle gerçekleşebilir. Ülkemizde ise kamu 

yönetiminin değişen toplumsal koşullara hemen uyarlanabildiğini söylemek oldukça 

güçtür. Bu güçlüğü yenebilmek için alınabilecek siyasal ve yönetsel önlemler yanında, 

kamu yönetiminin bilimsel araştırmalar yoluyla gözden geçirilmesi, bu araştırmaların 

bulgularına dayanarak yönetimin değişen toplumsal koşullara uyarlanabilme yeteneğini 

artırıcı uygulamalara geçilmesi gerekmektedir2.  

 Bir ülkede yönetsel işlemlerin basitleştirilmesi, vatandaşlarla yönetim arasında 

iyi ilişkiler kurulması devletin iyi işlemesini sağlar. İyi işleyen bir devlet sisteminde 

şikâyetler azalacağından yargı organlarının işleri ve dava sayısı düşer. Yönetim 

makamları daha huzurlu çalışma olanağı bulur ve çeşitli denetim organlarının da işleri 

hafifler. Denetçiler çok sayıda soruşturma konuları ile karşılaşmazlar3. Kamu 

yönetiminde ve personel rejiminde reform çalışmalarının yukarıda sayılanlar dışında 

birçok olumlu neticesine tezin ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak değinilecektir.  

 Tezin tamamına hakim olan kamu yönetimi ve kamu personel sistemi 

kavramlarının net anlaşılabilmesi amacıyla, ilk bölümde bu kavramlara açıklık 

getirilmiş ve Türkiye’de kamu yönetimi sistemini şekillendirmiş olan geleneksel kamu 

yönetimi anlayışına değinilmiştir.  

 

 1.1. Kamu Yönetimi   

 Dünyanın yaşamakta olduğu, toplumsal, siyasal ve iktisadi alanlardaki hızlı 

değişim sürecinde  tüm ülkelerde, yaşam standartlarının geliştirilmesine yönelik 

                                                            
2 Turgay Ergun, “Yönetimin Yeniden Düzenlenmesi Gereksinmesi ve Kamu Yönetimi Araştırma Projesi”, 
Amme İdaresi Dergisi, C.24, S.4, ss.11-23, 1991, s.1 
3  Nuri Tortop, “Yönetimin İyileştirilmesi Çalışmalarının Denetlenmeye Etkileri ve Yararları”, Amme 
İdaresi Dergisi, C.31, S.2, ss. 15-20, 1998, s.15 
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araştırmalar önemini giderek artırmışlardır. Bu çerçeveden bakıldığında siyasal ve 

yönetsel konuların bilimsel bir zeminde incelenmesinin, özellikle gelişmekte olan 

ülkeler için ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Bu hızlı değişim sürecinde değişime 

yön verme anlamında, devlet önemli bir etkinliğe sahiptir.  

Devletlerin yürütme gücü olarak düşünülen Kamu Yönetimi, yerel ve ulusal 

yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve 

uygulanmasını sağlamaktadır. Ülkemizde kamu yönetiminin ayrı bir bilim dalı olarak 

incelenmesine, Avrupa ülkelerinden yaklaşık bir asır sonra başlanmıştır. Aradan geçen 

zamana karşın da kamu yönetimi ve personel sistemimiz istenilen düzeye 

ulaşamamıştır.  

Bir bilim dalı olarak incelenmeye başlaması yeni olmakla birlikte tarihsel olarak 

kamu yönetimi, insanların bir araya gelip kendilerini yönetecek birimler kurmaya 

başlamalarına kadar geçmişe uzanır4. Kamu Yönetimi kavramı ilk kez Fransız C.J.B. 

Bonin tarafından 1812 yılında Kamu Yönetiminin İlkeleri (Principes d’administration 

pubque) başlıklı eserinde kullanılmıştır5. Türkiye’de ise kamu yönetiminin ayrı bir ilgi 

alanı olarak incelenmesine ancak 1950’lerde başlanmıştır6. 

Kamu yönetiminin farklı tanımlarından bazıları şunlardır; 

  · Kamu yönetimi, “devletin amaçlarını gerçekleştirecek biçimde örgütlenmiş 

insan gücü ve başka kaynaklar ile bunların yönetimidir7.”  

· Kamu yönetimi, “devlet etkinliklerinin yerine getirilmesinde uygulanan 

yönetim sanatı ve bilimidir8.”  

                                                            
4 Turgay Ergun ve Aykut Polatoğlu, Kamu Yönetimine Giriş, Ankara, TODAİE Yayınları, 1992,s.6 

5 Charles Haines ve Arkadaşları, Essays on the Law and Practice of Governmental Administration, 
Baltimore ,The Johns Hopkins Press, 1935 (Aktaran : Turgay Ergun, Kamu Yönetimi, Ankara, TODAİE 
Yayınları, 2004, s.8) 

6 Turgay Ergun, Kamu Yönetimi, TODAİE Yayınları, Ankara, 2004, s. 483 

7 A.e., s.482 
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· Kamu yönetimi, “siyasal karar organlarına teknik destek sağlayan ve bunların 

siyasalarını uygulayan örgütler bütünüdür9.”  

Kamu yönetimine ilişkin olarak muhtelif kaynaklarda farklı tanımlamalar da 

bulunmakla birlikte, yukarıda yer alan tanımlar ortak vurguları taşımaktadırlar.  

 

 1.1.1. Fonksiyonel ve Yapısal Kamu Yönetimi 

 Geçmiş dönemlerde Kamu-Özel sektör ayrımı net bir şekilde yapılmış ve çok 

belirgin iken, günümüzde bu ayrımının kalkmaya başladığı, maksimum verimlilik ve 

faydanın elde edilmesi amacına yönelik arayışların etkisiyle kamu personel yönetimine 

ilişkin yaklaşım tekniklerinin “özel kesim yaklaşımları”na benzeştiği görülmektedir. 

Bununla birlikte, kamu yönetiminin özel sektörden farklı ve kendine has bir takım 

özellikleri olduğu unutulmamalı ve yapılması planlanan yeniden yapılandırma 

çalışmalarında bu özellikler göz önünde bulundurulmalıdır.  

Kamu yönetimindeki kamu kavramı, resmiyeti ve genelliği anlattığı kadar; 

özelin, gizlinin ve kapalılığın zıttı olarak açıklığı, halka ait oluşu ve görülebilirliği ifade 

etmektedir10. Bu bağlamda kamu yönetiminin fonksiyonel ve yapısal olmak üzere iki 

yönü bulunmaktadır11. 

Yapısal anlamda kamu yönetimi yasama ve yargı organları dışında kalan tüm 

devlet kuruluşlarını kapsar, yani devletin örgütsel görünümünü yansıtır. Her devlet 

yasalarla belirlenen görevlerini yerine getirmek için ulusal ve yerel düzeyde çeşitli 

                                                                                                                                                                              
8 Ergun, Kamu Yönetimine Giriş, s.5 

9 Ergun, Kamu Yönetimi, s.483 
10 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, İstanbul, 1999, s.6-7 

11 A.Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, Güncelleştirilmiş 14. Basım, Ankara, 2000,  s.31 
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örgütlenmelere yer verir. Bu kamu örgütleri devletin yapısal yönünü oluşturur. Bu 

örgütlerin temel amacı anayasa ve yasalarla belirlenen faaliyetleri yerine getirmektir12.  

Fonksiyonel anlamda irdelendiğinde kamu yönetimi, “amacı kamu yararının 

sağlanması, konusu toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumun yaşamını 

sürdürebilmek olan, hukuka uygun olarak yönetsel kuruluşlarca kendiliğinden yürütülen 

kamusal etkinliklerdir”13. Kamu yönetimi genel kuralları ve kamu politikası kararlarını 

uygulama sürecidir. Eş deyişle kamu yönetimi işlevsel anlamda kamu politikalarının 

belirlenmesi ve yürütülmesi sürecidir14.  

Kamu yönetimi bütün bir toplumun iç içe girmiş ve çoğu kere de birbiriyle 

çelişen sorunları arasında işleyen bir idari mekanizmadır. Diğer bir ifadeyle kamu 

yönetimi devletin yürütme işlevini belirtir ve örgüt olarak yürütme organının 

yönlendirdiği kamusal işlevleri gerçekleştiren aygıt anlamına gelir. Bu anlamda kamu 

yönetimi devletin vergi gelirleriyle finanse edilen faaliyet ve programların örgütlenmesi 

ve yürütülmesi olarak da tanımlanabilir15.  

Kamu yönetimi devlet ve toplum düzeninin sürekli ve aksamadan işlemesi ve 

kamunun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin üretilip halka 

sunulmasına ilişkin bir sistem olarak çeşitli öğelerden oluşmaktadır. Bu öğeler; kamu 

yönetiminin beşeri yönünü oluşturan halk, mal ve hizmetlerin üretilip halka 

ulaştırılmasında temel araç olan kamu örgütleri, toplumsal sorunları tanımlama ve 

çözüm yollarını belirlemek olan kamu politikası, kamu yönetiminin örgütsel yapısını ve 

                                                            
12  Eryılmaz, a.g.e., s.7 

13 Gözübüyük, Yönetim Hukuku, s.31 

14 Eryılmaz, Kamu Yönetimi, s.6-7 
15 TÜSİAD, Kamu Reformu Araştırması,  İstanbul,Yayın No.T/2002-12/335,  2002, s.159 
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işleyişini düzenleyen norm düzeni, mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan mali 

kaynak ve son olarak da kamu örgütlerini harekete geçiren işleten kamu görevlileridir16.  

Bu öğelerin sistemin işlemesi açısından en önemlisi olan kamu personelinin 

daha verimli çalışması tüm sistemin daha hızlı çalışmasını sağlamaktadır. Bunun tam 

tersi de söz konusu olup, kamu personel sisteminin sağlıklı işlememesi sistemin 

tıkanmasına sebep olmaktadır.  

Bu öğelerden ibaret olan ve devlet düzeninin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesinin 

temel taşı olan kamu yönetimi sisteminin, gerek yapısal gerek fonksiyonel manada 

toplumsal işlevleri bulunmaktadır.  

 

 1.1.2. Kamu Yönetiminin İşlevleri 

 Bilimsel olarak ilk incelenmeye başladığı yıllardan günümüze kadar geçen 

süreçte, kamu yönetimi sistemi işlevleri hakkında farklı fikirler ileri sürülmüş, sistemin 

değişik uygulamalarında işlevsel farklılıklar da ortaya çıkmıştır.  

Bununla birlikte ideal manada kamu yönetiminin başlıca işlevleri şöyle 

özetlenebilir17:  

- Ekonomik ve toplumsal politikaların oluşturulması 

 - Kamu hizmetlerinin sunumuna, kamu işletmelerinde mal üretimine, bireylere, 

guruplara, kuruluşlara ya da değişik kamu kurumlarına kaynak aktarımına ilişkin icra 

programlarının oluşturulması ve uygulanması 

- Vergilerin ve öbür devlet gelirlerinin toplanması 

- Hesap verme sorumluluğu sisteminin kurulması, kamu kurumlarında kurum içi 

hesap verme sorumluluğunun uygulanması, icraatlar hakkında topluma hesap verilmesi, 

                                                            
16 Eryılmaz, Kamu Yönetimi, s.9-10 

17 TUSİAD, a.g.e., s.159 
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kamu kuruluşlarının çalışmalarını denetlemekle yetkili bağımsız kurumların 

oluşturulması. 

Yukarıda sayılan işlevlerin her birinin devlet işleyişi bakımından ne derece 

önemli olduğu açıktır. Söz konusu işlevlerden herhangi birinin sağlıklı bir şekilde 

işlememesi, tüm kamu sisteminde zincirleme bir şekilde aksaklıklara ve sistemin 

tıkanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, kamu yönetimi sistemi ve sistemin 

uygulayıcısı konumunda olan kamu personel rejiminin, sayılan işlevleri gereği şekilde 

yerine getirebilmek amacıyla güncel koşullar doğrultusunda yenilenmesi gerekmektedir.  

  

1.2. Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımı  

 Türkiye’de kamu yönetimi sistemini şekillendiren en temel unsur, geleneksel 

kamu yönetimi yaklaşımıdır. Türk kamu yönetim sisteminin işleyişinin temel 

mekanizmalarını ve dayandığı noktaları anlayabilmek için geleneksel kamu yönetimi 

yaklaşımı hakkında temel bilgi sahibi olmak önemlidir.    

Geleneksel kamu yönetimi modeli, 19. yy’ın ikinci yarısında gerçekleştirilen 

reformlarla başlamış; 1920’li yıllarda biçimsel şeklini almış ve 20. yy.’ın son çeyreğine 

kadar da büyük bir değişime uğramadan devam etmiştir18. Geleneksel kamu yönetimi 

modelinin ortaya çıkışı, 1854 yılında İngiltere’de hazırlanan Northcate-Trevelyon 

Raporu’na dayandırılmaktadır. Söz konusu rapora göre, kamu hizmetleri, çok dikkatli 

ve özenle seçilen genç kamu yöneticilerinin hâkim olduğu kamu kurumları tarafından 

yürütülmelidir. Kayırmacılığın önüne geçilmesi için önerilerin sunulduğu rapora göre, 

kamu yönetimi sisteminin iyi bir şekilde işlemesi için, kamu görevlilerinin liyakatli 

olmaları en önemli etken olarak görülmekte, kamu görevlerine atamada, açık bir sınav 
                                                            
18 Süleyman Sezen, Teori ve Uygulamada Yeni Kamu Yönetimi, Ankara, 2006, s.85 



 

15 

yapılması ve buna göre değerlendirme yapılarak kamu görevlileri seçilmesi 

önerilmektedir. İlerleyen yıllarda kamu yönetimindeki değişim ABD’yi de etkilemiş ve 

1883 yılında Pendleton Yasası kabul edilmiştir. Bu yasayla Kamu Yönetimi Komisyonu 

kurulmuş ve bu komisyona, kamu görevlerine atanacaklar için sınavlar düzenleme ve 

değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre adayları kamu görevlerine atama görev ve 

yetkileri verilmiştir19.  

Kamu yönetiminin bir disiplin olarak kabul edilmesinin temelleri, Woodrow 

Wilson’un 1887 yılında yayımladığı “Yönetimin İncelenmesi” (The Study of 

Administration) makalesi ile atılmış olup,  1887 tarihi kamu yönetimi disiplininin 

başlangıç yılı olarak kabul edilmektedir. Wilson’un temel savı, kamu yönetimi ile 

siyasetin birbirinden ayrılması, kamu yönetiminin ayrı bir disiplin haline gelmesidir. Bu 

şekilde, siyasetten bağımsız hale gelen kamu yönetimi, yasaların icrası görevini etkili ve 

verimli bir şekilde yerine getirebilecek ve siyasetten olumsuz bir şekilde etkilenmekten 

kurtulacaktır.  

Bir disiplin olarak kamu yönetiminin ortaya çıkışında Wilson’la birlikte Max 

Weber ve Frederick Winslow Taylor’un görüşleri de başrol oynamıştır. Wilson' a göre, 

ABD’de siyasal alan ile yönetim alanının birbirinden ayrılmaması, yozlaşmayı 

beraberinde getirmektedir20. Wilson’un siyaset ile kamu yönetiminin birbirinden 

ayrılabilmesinin mümkün olduğu ve böylece yönetimin, uygulama görevlerini en etkin 

bir şekilde yerine getirebileceği yönündeki görüşünü destekleyen Taylor’a göre, “çeşitli 

yöntemler ve uygulamalar içinde her zaman birisi diğerlerinden daha hızlı ve daha 

                                                            
19 Aykut Polatoğlu, Kamu Yönetimi Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması, 2. Baskı , Ankara, 2003, 
s.17 
20 M. Akif Özer,Yeni Kamu Yönetimi, Ankara, 2005, s. 50 
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iyidir.” Yani her iş için en iyi “tek bir doğru” vardır. Yönetimin görevi, bilimsel 

yöntemler kullanarak bunları bulmaktır21.  

Weber de Taylor’un görüşlerini desteklemekte ve bilimsel yönetim ilkelerinin 

uygulanması için bürokrasi modelinin ideal bir örgüt yapısı olduğunu savunmaktadır. 

Hükümetin sadece politikalarının değil uygulamalarının da adil olabilmesi için öncelikle 

siyaset ile kamu yönetiminin ayrışması, daha sonra en iyi iş süreçlerinin tasarlanması 

amacıyla bilimsel yöntemlere başvurulması ve bunların uygulanması için de örgüt 

olarak bürokrasinin kullanılmasının yönetimin verimliliğini arttıracağı 

vurgulanmaktadır.  

Geleneksel kamu yönetiminin bundan sonra geçirdiği aşama, 1938 yılında, kamu 

yönetiminin ilkelerinin ortaya konulmasıdır. Başını Luther Gulick’in çektiği yönetim 

bilimciler, POSDCORB formülü içinde özetlenebilen, planlama (planing), örgütlenme 

(organizing), personel yönetimi (staffing), yönlendirme (directing), eşgüdüm 

(coordinating), iletişim (reporting) ve mali yönetim (budgeting) işlevlerini yönetimin 

temel işlevleri olarak saymışlar ve bu işlevleri komuta zinciri, komuta birliği, hat ve 

kurmay örgüt, denetim alanı sınırlılığı gibi kurallarda bir araya getirerek yönetim 

ilkelerini belirlemişlerdir22. 

Geleneksel kamu yönetimi temel olarak yönetimin anatomisi ile ilgilenir. 

Kurumun içinde olduğu toplum, ihmal edilebilir bir değişken olarak görülür23. 

Geleneksel yönetim anlayışı, örgütü bir makine gibi kabul etmiştir24. Buna göre 

mekanik bir aracın nasıl parçaları bir araya getirilip belli unsurlara göre çalıştırılıyorsa 

                                                            
21 Bilal Eryılmaz, Bürokrasi ve Siyaset, İstanbul,  2002, s.13 
22 Turgay Ergun, Postmodernizm Ve Kamu Yönetimi: Türkiye’de Kamu Yönetimi, Ed.,Burhan 
Aykaç, Şenol Durgun, Ankara, 2003, s.10 

23 Polatoğlu, Kamu Yönetimi Genel İlkeler, s.35 

24 Ömer Peker, “Toplam Kalite Yönetimi”,  Amme İdaresi Dergisi, C:29, S:1 Ankara, 1993, s.197 
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örgüt de bazı ilke ve planlara göre kurulup işletilebilir25. Bu düşünce o zamana kadar 

süregelen kamu yönetimi anlayışında önemli bir değişime yol açmıştır. Çalışanlarla 

yöneticilerin karşılıklı iyi ilişkileri ve dayanışmaları ile verimlilik ve ücret artışı 

hedeflenmiş; yönetime bilimsel yöntemlerden faydalanarak disiplin, nesnellik ve 

rasyonellik getirilmiştir. İşte başarıyı esas alan ve günümüze kadar etkileri devam eden 

organizasyon yapıları ve personel yönetimi yöntemleri geliştirilmiştir26.  

Geleneksel kamu yönetimi yaklaşımı, ilk çıktığı yıllarda ve takip eden 

dönemlerde, devlet mekanizmasının daha verimli bir işleyişe sahip olması için ideal bir 

sistem olarak algılanmış ve uygulanmış iken, günümüz dünyasında, bilimsel ve 

teknolojik gelişmelere paralel olarak “daha etkin, verimli, hızlı işleyen, bürokratik 

mekanizmalardan ve katılıktan mümkün mertebe uzak, şeffaf, katılımcı, hesap 

verebilir” bir  kamu yönetimi mekanizmanın temini yolunda yetersiz kalmaya başlamış, 

geleneksel yaklaşımın temel ilkelerinin kamu sisteminde tıkanmalara sebep olduğu 

gözlemlenmiştir.  

 

 1.2.1. Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımının Temel İlkeleri  

 Geleneksel kamu yönetimi anlayışını şekillendiren, ona yön veren temel 

değerleri üç ana grupta toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi örgütlenme kuramı 

olarak Weber’in bürokrasi kuramını esas alması, ikincisi kamu yönetiminin özel sektör 

işletme yönetiminden farklı olması görüşü ve üçüncüsü de, siyaset ve yönetimin 

birbirinden ayrılması esasıdır27. 

                                                            
25 Yücel Ertekin, “Yönetim Kuramında Düşünce Akımları”,  Amme İdaresi Dergisi, C:18, S: 4, Ankara, 
1985, s.85 

26 Atilla Baransel, Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, 3.Baskı,  İstanbul, 1993, s.20 
27 Eryılmaz, Kamu Yönetimi, s.35 
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 Bu üç görüş birbirinin destekler biçimde bir kamu yönetimi ve personel sistemi 

şekillendirmiştir. Sayılan ilkelerin tatbik edilmesi durumunda, ideal bir devlet düzeni 

kurulacağı, personel sisteminin maksimum verimlilikle işleyeceği öngörülmüştür. 

Nitekim, aşağıda ayrıntılı olarak değinilen bu modeller, uzun yıllar tüm dünyada hakim 

görüş olmuşlardır.  

 

 1.2.1.1. Bürokratik Örgütlenme Modeli 

 Weber, toplumsal çözümlemeden yola çıkıp insan ilişkilerinde güç ve ondan 

kaynaklanan yetkinin çağdaş meşrulaştırma biçimi olarak teknik yanlarını belirlediği bir 

yaşam tarzı olarak bürokrasi kuramını ortaya koymuştur28. 

Weber’in sistematize ettiği bürokrasi modelinde, kamu yönetiminin denetim 

altına alınması ve siyasilere karsı sorumluluğu sağlanmıştır. Profesyonel bir bürokrasi, 

çalışanların iş güvenliği esasına dayanması ve dolayısıyla her siyasi iktidara eşit 

mesafede ve siyasi tarafsızlığa dayalı olması anlayışına göre biçimlenen kamu yönetimi, 

topluma karşı doğrudan sorumluluğu ve piyasaya karşı duyarlılığı ya zayıf ya da hiç 

olmayan, sonuçta siyasilerin ve üst düzey bürokratların yönlendirmesine göre işleyen 

bir nitelik göstermiştir29. 

Bürokratik örgütlenme modelinin temel ilkeleri şu şekilde sıralanabilir30:  

- Belirlenmiş bir yetki alanı vardır. Buna göre işbölümü sonucunda oluşturulan 

görevlerin yürütülmesi için sorumluluklar oluşturulur. Görevlerin yerine getirilmesinin 

temini için lüzumlu olan yetkiler verilir. Yetkilerin kullanımı aşamasında 

                                                            
28 Yılmaz Üstüner ve Fuat Keyman, “Globalleşme, Katılımcı Demokrasi Ve Örgüt Sorunu”, Ekonomik 
Yaklaşım, C.6 , Ankara, 1995, s:17-18 

29 M. Akif Özer, Yeni Kamu , s.199 

30 Polatoğlu, Kamu Yönetimi Genel İlkeler, s.38-39 
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kullanılabilecek olan baskı araçları açık bir şekilde tanımlanır ve istimal edilmeleri 

kesin koşullara bağlanır. 

- Resmi görevlerin dayanağı kanunlar ve idari kararlardır. Resmi görevler 

süreklilik arz eder. 

- İdari kararlar, kurallar ve eylemlerde yazılı olmaları şartı vardır. Bürokratik 

örgüt yönetimi, yazılı belgelere dayanır. Bu belgeler, icap ettiğinde kullanılmak üzere 

saklanır. 

- Teknik kurallar ve normlar ile düzenlenen bürolarda, ancak uzman olarak 

nitelendirilen teknik bilgi ve yetenekleri istenilen düzeyde olanlar, idari görevli olarak 

çalışabilir. 

- Bürokraside gayri şahsilik uygulaması vardır. İdarinin tüm kaynakları üzerinde, 

idari görevlilerin hiçbir mülkiyet hakkı yoktur. Özel iş ve resmi iş, örgütsel gelirle 

kişisel gelir, net olarak birbirinden tefrik edilir.  

- Bürokratik örgüt yapısının en önemli unsurlarından biri de, örgütlenmede 

hiyerarşi modelinin esas alınmasıdır. Buna göre, tüm idari görevliler, bir üstlerinin 

denetim ve yönetimi altındadır. 

Günümüz kamu yönetimi sistemi bakımından, bürokrasi modeli, özellikle 

işlemler arasında uygulanan yoğun prosedürlerin sebep olduğu zaman kaybı ve aşırı 

kırtasiyeciliğe sebebiyet vermesi nedeniyle eleştirilmektedir.  

 

 1.2.1.2. Kamu ve Özel Sektör Ayrımı 

 Kamu sektörü ile özel sektörün sahip oldukları ilkelerin farklı olması savı, 

geleneksel kamu yönetimi anlayışının kendini meşrulaştırma sebeplerinden birisidir. Bu 

görüşe göre, kamu yönetimi; yasallık, hakkaniyet, kamusal sorumluluk, tarafsızlık ve 
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kamu yararı gibi kendine has ilkelere sahiptir. Dolayısıyla özel sektörün işleyiş 

yöntemlerinden farklı yöntemlere sahiptir31. 

  İşletme yönetimi ile kamu yönetiminin temel farklarının şunlar olduğu öne 

sürülmektedir32; 

- İşletme yöneticileri kar maksimizasyonu için hareket ederler; kamu yönetimi 

ise kamu yararını gözetir. 

- İşletmeler, genellikle gelirlerini müşterilerden sağlarlar. Devlet ise vergi 

mükelleflerinden topladığı vergilerle kamu hizmetini finanse eder. 

- İşletmeler rekabetçi bir ortamda faaliyet gösterirken, devlet tekelci bir ortamda 

faaliyet gösterir.  

 Devletin özel sektör gibi kar merkezli hareket edemeyeceği, kamu yararını 

gözetmek zorunda olduğu bilinmekle birlikte, ülkemizde devlet işletmelerinin sürekli 

zarar eden bir görüntü arz etmeleri, profesyonelce ve piyasa koşullarına göre 

yönetilmedikleri izlenimini doğurmuş ve geleneksel kamu yönetimi yaklaşımının temel 

unsurlarından biri olan kamu-özel sektörü ayrımının eleştirilmesine sebep olmuştur.   

 

 1.2.1.3. Siyaset ve Kamu Yönetimi Ayrımı 

 Geleneksel kamu yönetimi anlayışının karakteristik özelliklerinden biri de 

siyaset ile yönetimin birbirinden ayrışması gerekliliği savıdır. Buna göre, siyasiler 

yapılacaklara karar verir; kamu yönetimi ise bunu uygular. Kamu yönetimi, süreklilik 

arz eder; siyasetin temsilcileri ise sürekli değişmektedir. Kamu yönetimi, siyasetin 

denetimi altındadır ve kendisine verilen talimatları ve görevleri en etkin ve verimli 

şekilde ifa etmekle vazifelidir. Siyaset ve yönetimin birbirinden ayrıştırılması 

                                                            
31 Eryılmaz, Bürokrasi ve Siyaset, s.13 
32 Sezen, a.g.e., s.30 
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gerektiğini ilk defa ortaya koyan Wilson, yönetimin bir iş alanı olduğunu, sağlam 

ilkelere dayandırılması gerektiğini ve bunun da yönetim biliminin işi olduğunu 

vurgulamaktadır33.  

Taylor’un görüşleri ile Weber’in kuramı arasında benzerlikler vardır. Weberyen 

bürokratik örgüt kuramı, Taylor’un ilkelerinin uygulanmaya geçirileceği bir yapıyı 

oluşturmaktadır. Taylor’un bilimsel yönetim anlayışında bir işi yapmanın tek bir doğru 

yolu vardır ve bu yol ancak bilimsel yönetim kullanılarak bulunabilir. Bu yönüyle, “tek 

doğru” yaklaşımı alternatiflerin dolayısıyla çoğulculuğun önünü kapatma potansiyelini 

taşımaktadır34.  

Siyaset - yönetim ayrışması ile Taylor’un “bilimsel yönetim” ilkelerinin de 

kamu yönetiminde uygulanmasının önü açılmıştır. Taylor’a göre verimsizliğin reçetesi 

sistematik yönetimdir. F.W. Taylor bilimsel yönetimi tanımlarken özellikle dört temel 

ilke üzerinde durmuştur 35: 

- Her işin, her unsuru için tecrübeye dayanan geleneksel iş görme usulleri yerine, 

“bilimsel metoda”  dayalı olarak belirlenmiş iş görme yöntem ve usullerinin 

geliştirilmesi. 

- Personelin bilimsel yöntemlerle seçilmesi, eğitilmesi ve geliştirilmesi.  

- Bilimsel metoda dayalı olarak belirlenen iş görme usullerinin işçiler tarafından 

benimsenmesi ve uygulanması için işçilerle içten gelen işbirliği yapılması. 

- Yönetimle ilgili iş ve sorumlulukların, işçinin üzerinden alınması ve bunların 

yönetimin sorumluluğu haline getirilerek, işçi ve yönetim arasında iş ve sorumluluk 

bölümü yapılması. 

                                                            
33 Emre Cahit, Yönetim Bilimi, Ankara, 2003, s.4 
34 Yılmaz Üstüner,  “Kamu Yönetimi Kuramı ve Kamu İşletmeciliği Okulu”, Amme İdaresi Dergisi, 
C.33, S.3, Ankara, 2000, s.8 

35 Baransel, a.g.e., s.20 
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Geleneksel kamu yönetiminin temel ilkelerinin, Türk kamu yönetimi üzerinde 

etkileri hissedilmekle birlikte, özellikle siyaset-kamu yönetimi ayrımı ilkesinin 

Türkiye’de gerçek manasıyla hayatiyet bulduğu söylenemez.  

Türkiye’de bu konuda tam bir tenakuz söz konusudur. Bir taraftan siyasetin 

kamu yönetimi üzerinde baskısı olduğu ve bürokraside kadrolaşmaya gidildiği, kamu 

personel alımı ve yükseltilmesinde bilimsel yöntemlerden ziyade ideolojik yakınlığa 

göre hareket edildiği iddiaları dile getirilmekte, diğer taraftan ise iktidarların muktedir 

olamadıkları, bürokrasinin, siyasetin ülke yönetiminde gerçek manada söz sahibi 

olmasını engellediği yönünde suçlamalarda bulunulmaktadır.  

 

 1.3. Türk Kamu Personel Sistemi 

 Türkiye’de kamu personel sistemi idari, askeri, akademik ve adli alan üzerinde 

yükselmekte ve bu dört alanda çalışan personelin ayrı mevzuatı bulunmaktadır36. 

Türkiye’de mevcut sistemde idari, askeri, akademik ve adli alanda çalışan personel 

kendi özel personel kanunlarıyla düzenlenmişlerdir. İdari personel 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu (DMK)’na, askeri personel 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanunu’na, akademik personel 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel 

Kanunu’na, Hâkimler ve Savcılar 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’na tabi 

olarak çalışmaktadır37. Türk kamu personel  sistemi içinde yer alan başlıca personel 

grupları ve bunların istihdamını düzenleyen yasalar, Şekil 1’de olduğu gibi şematize 

edilebilir. 

 

                                                            
36 Ö.İpek Sayan,  “Türkiye’de Kamu Personel Sistemi: İdari, Askeri, Akademik, Adli Personel 
Ayrımı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C.64, S.1, ss.201-245, 2009, s.201  
37 A.e., s.203 
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Şekil 1: Türk Kamu Personel Sistemi’nde Yer alan Başlıca İşgören Grupları ve İlgili 

Yasalar 

 

Türkiye’de idari personel rejimi, ilk olarak 1926 tarihli 788 sayılı Memurin 

Kanunu ile hayata geçirilmiştir. Bu kanunu 1939 tarihli 3656 sayılı “Devlet Memurları 

Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Kanun” izlemiştir. Bugün yürürlükte olan son 

düzenleme ise, 657 Sayılı DMK’dır.38.  

Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, 

ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve 

ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenleyen ve ülkemizde kamu personel rejimini 

                                                            
38 A.e., s.208 
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şekillendiren temel yasa olan 657 sayılı DMK, yıllar içerisinde pek çok hükmü 

değiştirilse de, 1965’ten itibaren yürürlüktedir. 

 

 1.3.1. Kamu Personel Sisteminin Temel İlkeleri  

 657 sayılı DMK, personel rejimiyle ilgili olarak “sınıflandırma”, “kariyer” ve 

“liyakat” olmak üzere üç temel ilke benimsemiştir.  

 

 

  

       Şekil 2: Kamu Personel Sisteminin Temel İlkeleri   

  

 1.3.1.1. Sınıflandırma 

 Sınıflandırma ilkesi, kamu hizmeti görevlerini ve bu görevlerde çalışan personeli 

görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre gruplandırmaktadır. Sınıflandırma, 

kamu personel rejiminin temel ilkelerinden biridir. DMK’ya göre sınıflandırma, 

memurların, görevlerinin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre gruplandırılmasıdır. 

Kanun, on adet hizmet sınıfı kabul etmiştir. Bunlar, Genel İdare Hizmetleri, Teknik 

Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri, Eğitim ve Öğretim 
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Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri, Din Hizmetleri, Emniyet Hizmetleri, Yardımcı 

Hizmetler, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ve Milli İstihbarat Hizmetleri sınıflarıdır. 

 Bu sınıflandırma, işe dayalı (kadro) sistemlerinden farklı olarak, hizmetler ve 

ilgili personelin önemini veya statü düzeyini gösteren hiyararşik bir 

sınıflandırma/gruplama değildir. Başka bir deyişle söz konusu sınıflandırma, benzer 

işlerin “hizmet sınıfları” şeklinde “yatay olarak” gruplandırılmasını ifade etmektedir. 

 

 1.3.1.2. Kariyer 

 Kariyer, memurluğun “meslek” durumuna, yükselmelerin ise sistemli hale 

getirilmesi olgusudur. Bu ilke memurlara,  yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve 

yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme 

imkânını sağlamaktır. 

Kariyer bir insanın çalışma hayatı boyunca, herhangi bir iş alanında adım adım 

ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve yetenek kazanması anlamına gelmektedir39.  

Günlük hayatta da oldukça sık kullanılan bir kavram olan kariyer kelimesi, bireyin 

kamu ya da özel çalışma yaşamında ilerleme sağlayacağı, bir başarı elde etmek 

amacıyla izlediği ve çalıştığı alanı da ifade etmektedir40.  

Çalıştığı kurumda kariyer hedeflerinin olmaması, çalışanın motivasyonunu 

olumsuz yönde etkileyen bir faktördür. Türk kamu personel sisteminde performans 

değerleme sistemlerinin eksikliği ve liyakat ilkesinin gereği gibi uygulanamayışı, kamu 

personelinin mesleki hayatlarındaki ilerlemeleri rutine bindirmekte ve gerçek anlamda 

kariyer hedefleri koymalarını zorlaştırmaktadır. 
                                                            
39  Nuri TORTOP ve diğerleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara, 2006, s.18 
40 Serpil AYTAÇ, Çalışma yaşamında kariyer yönetimi planlaması geliştirilmesi, İstanbul, 1997, s.83 
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 1.3.1.3. Liyakat 

 DMK’ya göre, liyakat ilkesi, devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, 

sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat (yeterlik) 

sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında devlet 

memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.  

Liyakat, göreve girişte ve hizmet içindeki yükselmelerde bilgi, görgü ve 

diplomayı esas alan bir ilkedir. Liyakat sistemi, etkili, verimli ve akılcı bir personel 

rejiminin kurulmasına imkan kazandıran kural ve uygulamaların tümüdür. Liyakat, bir 

başka deyişle hizmete girişten emekliye ayrılıncaya kadar olan sürecin tüm 

aşamalarında objektif kuralların hakim olmasıdır. 

Kamu kesiminde personel tayin ve terfilerinde liyakat ilkesinin ihmali, 

memurların performansını olumsuz etkileme, yönetim kademelerine nitelikli ve gayretli 

personelin değil, tek üstünlüğü kıdem derecesi olan yöneticilerin gelmesi nedeniyle 

sergilenen kötü yönetim gibi olumsuz sonuçları doğurmaktadır. 

 1965 yılından bu güne yürürlükte olan DMK’nın temel ilkelerinden olmasına 

karşın, liyakat ilkesinin fiiliyatta geçerliliğinin olduğunu söylemek güçtür. Tezin 

ilerleyen bölümlerinde değinilecek olan yeniden yapılandırma çalışmalarının büyük 

kısmında da, liyakat ilkesinin kamu personel sistemin sağlıklı ve verimli işleyebilmesi 

için hayati önem taşıdığı, bu nedenle mutlaka uygulamaya konulması yönünde öneriler 

yer almaktadır. Getirilen eleştiriler ise ağırlıklı olarak kıdem esasının, liyakat ilkesinin 

önüne geçtiği yönündedir. Liyakatin nasıl belirlenebileceğine dair somut değerlendirme 

ölçütlerinin konulmamış olması, fiiliyatta bu ilkenin uygulanamamasının nedenlerinden 

biridir.  
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 1.3.2. Kamu Personel Sisteminin Özellikleri 

 Türkiye’de kamu personel sisteminin aday memurluktan, uygulanan disiplin 

uygulamalarına, meslekte yükselme şartlarından emekliliğe kadar birçok özelliği 

bulunmaktadır. Aşağıda bu özelliklerin temel olanlarına değinilecektir. 

 

 

 

Şekil 3: Kamu Personel Sisteminin Özellikleri 

 

 1.3.2.1. Genel Öğrenim Esası 

 DMK’ ya göre, devlet memuru olabilmek için en az ortaokul mezunu olmak 

şarttır. Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşları, belli bir iş için değil, genel bir meslek ve 

hizmet alanı için personel alırlar. Bu nedenle, genel kültür ve genel yetenek ölçen 

sınavlar yapılması söz konusudur.  

Uzmanlık bilgisi ölçen sınavlar, bazı meslek dalları ve kariyerlerle sınırlıdır. Tıp 

doktorluğu buna örnek gösterilebilir. Sistemin bu niteliği, uzmanlığa dayalı eleman 

alınmasını geniş ölçüde engellemektedir. Bu sistemde, genellikle işin gerektirdiği bilgi 

ve becerilerin hizmet içinde kazanılacağı varsayılmıştır. 
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 1.3.2.2. Hizmete Girişte Karma Sistem Uygulaması 

 Her kurum ve kuruluş, kendi personel politikasını kendi belirler. 17 Ekim 

1999’da ilk olarak yapılan Devlet Memurluk Sınavı (DMS) öncesi, her kurum ve 

kuruluş ihtiyaç duyduğu personelin sınavlarını kendi sınav komisyonları aracılığıyla 

yapar ve personel alırdı. Sözü edilen tarihte, ülkemizde ilk defa memur olarak atanmak 

isteyen adayların sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirilmiş, başarı listeleri merkezi 

personel örgütüne gönderilmiş, başarılı adaylar en çok beş kuruma yerleştirilmek üzere 

başvurmuş, başvuru sahibi adayların atanmayı istedikleri görevin gerektirdiği nitelikte 

olup olmadıklarını belirlemek üzere yine kurum ve kuruluşlarda oluşturulan sınav 

komisyonları devreye girmiştir. 

DMS adı altında ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar, 657 Sayılı DMK 

çerçevesinde düz memurluk alımı içindi. Kamu Personel Yasası çerçevesinde yapılan 

değişikliklerle sınav kapsamı genişletilerek dört oturumdan oluşan öğretmenlik, düz 

memurluk, sözleşmeli personel ve kariyer meslekleri için, yaklaşık 120 puan türünün 

yer aldığı bir ön eleme sınavı haline getirilmiş ve 07-08 Temmuz 2001 tarihinde 

Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) adı altında yapılmaya başlanmıştır. 

Geleneksel kamu yönetimi yaklaşımını açıklarken kamu-siyaset ayrımı başlığı 

altında değinildiği üzere, Türkiye’de siyasetin, memur alımlarına, kadrolaşmaya 

amacıyla müdahale ettiği uzun yıllardır dile getirilen iddialardandır.  

Ülkemizde hemşerilik, akrabalık, tanıdıklık vb. tamamen bilimsel yöntemlerin 

dışındaki kriterlerin memur alımında etkili olduğu, referansı olanın ve “devlete sırtımı 

dayarsam sıkıntılarım sona erer” zihniyetine sahip bir kesimin kamu kurumlarında 

kendilerine yer buldukları bir dönemde DMS ve müteakiben KMS sınavları, kamu 

personel alımında önemli bir değişim meydana getirmiştir.  
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Bu sınavlar hak edenler arasında bir rekabeti başlatmış, bilgi düzeyi yüksek olan 

adaylar yüksek puanlar almaya ve kurumların yarışma sınavlarına katılmaya 

başlamıştır.  

Memur alım sınavının ismi 2002 yılında tekrar değişikliğe uğramış ve 06-07 

Temmuz 2002’de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) olarak gerçekleştirilmiştir. 

KPSS sınavı içeriğinde yıllar içersinde değişiklikler yapılmakla birlikte, 2010 yılı 

itibariyle, kamu personel alımında uygulanan sınav sistemdir. KPSS ile yabancı dil 

kriteri de dâhil olmak üzere birçok farklı branşlarda puanlama sistemi uygulanarak 

muhtelif kamu kurumlarına başvuru hakkı elde edilmesi sağlanmıştır.  

KPSS sınavından alınacak derece ilk aşama olup, aday kişi girmek istediği 

kurumun sözlü ve yazılı sınavlarına ayrıca tabi tutulabilmektedir. Bu durum, merkezi 

hizmete alma sistemi yanında kurumsal sistemin de yer aldığını, dolayısıyla karma 

sistemin geçerli olduğunu göstermektedir. 

 

 1.3.2.3. Yükselme Kriterleri 

 Yükselmelerde kıdem, öğrenim düzeyi ve başarılı olmak belirleyici birer 

ölçüttür. Öncelikli olarak diploma, kişinin hem hizmete giriş derece ve kademesini hem 

de hizmet içinde yükselebileceği en üst derece ve kademeyi belirlemektedir. Göreve 

başlanılan derece ve kademede belli bir süre çalışıldıktan sonra bir üst derecede çalışma 

hakkı elde edilir. Günümüzde memurlar, 15 derecelik bir rütbe sıra düzeni içinde görev 

yürütmektedir. Dokuzuncu derecenin birinci kademesinden göreve başlayan dört yıllık 

bir yüksek öğretim kurumu mezunu memurun birinci derecenin ilk kademesine 

yükselebilmesi için normal koşullarda 28 yıl görev yapması gerekmektedir.  
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Eğitim ve kıdem yanında yükselme için öngörülen “başarı”nın ise, personel 

değerlemeye ait “sicil raporları”na göre belirlendiği, ancak mevcut sicil sisteminin 

başarı ve liyakati belirlemede “etkin” bir araç durumunda olmadığı, söylenebilir.  

 DMK’nın temel ilkelerinden olmasına karşın, tayin ve terfilerde, liyakat 

ilkesinin uygulanmayışı, sisteme yöneltilen en önemli eleştirilerden birisidir.  

 

 1.3.2.4. Ücret Sistemi 

 Aylıklar ve ücretler, sınıf ve derece esasına göre düzenlenmiştir. Aylıklar, 

memurun öğrenim durumuna, sınıfına ve hizmet süresine göre belirlenmektedir. Ancak, 

aynı öğrenim durumuna ve hizmet süresine sahip olduğu halde, çalışma alanına, 

çalıştığı kuruma, istihdam biçimine ve bulunduğu değişik statüye göre memurlar 

arasında önemli ücret farklılıkları ortaya çıkmaktadır.  

 Esasında kişiye dayalı bir nitelik gösteren kamu ücret sistemi, zaman içinde 

“ücret paketi”ne eklenen  “tazminat” vb)çeşitli ücret bileşenleriyle, oldukça karmaşık 

hale gelmiştir.  

 Ücretlerin sadeleştirilmesi ve hizmet sınıfları arasında iş yoğunluğuna, iş riskine, 

işin önemine ve personelin işteki sorumluluk ve verim düzeyine göre adil bir ücret 

sisteminin belirlenmesi gerekmektedir. Türk kamu sisteminde, ücret düzenlemelerinin 

özelliklerine bakıldığında, yapılan düzenlemelerin ülkenin karşılaştığı siyasal ve 

ekonomik dönüşüm ve krizlere denk düştüğü görülmektedir. Bu nedenle ücret 

düzenlemeleri, genellikle çıkarıldıkları dönemlerin izlerini taşımakta ve kalıcı çözüm 

arayışlarından çok günü kurtarma endişesini yansıtmaktadırlar41.  

 
                                                            
41 Ali Öztürk, “Kamu Kesiminde Personel ve Ücret Rejimi Arayışları”,Sayıştay Dergisi, S.42, ss.3-19, 
2001, s.4 
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 1.3.2.5. Memurluk Statüsü 

 Memurluk, güvenceli bir statüdür. Memur, statüden çıkarılmayı gerektiren bir 

fiili işlemedikçe emekli oluncaya kadar memurluk statüsünde kalır, çalışma yaşamına 

devam eder. Memurluk statüsünde kalma güvencesi, kamu hizmetinin iyi görülmesi 

düşüncesiyle memura tanınmıştır. Kamu hizmetinin iyi görülmesi amacıyla tanınan bu 

güvence, günümüzde, kamu personelini verimsiz çalışmaya sevk ettiği ve memurun 

performansını arttırıcı önlemler almayı engellediği gerekçesiyle eleştirilmektedir. 

Memurluk, geleneksel ve biçimsel bir statüdür. Memurlukta belli bir öğrenim 

düzeyi söz konusudur. Memurluk anlayışı, işlemleri yazılı normlara ve bürokratik 

değerlere uydurmaya dayanmaktadır. Memurluk statüsü yasalarla düzenlenmektedir. En 

ince ayrıntılarına kadar memurların özlük ve mali hakları yasalarda yer almaktadır. 

 

 1.3.3.  Kamu Personeli  

 657 sayılı DMK’dan önce kamu görevlileri “memur” ve “hizmetli” olarak iki 

kümede toplanmakta idi. Kamu kurumlarında bu iki statüdeki personelin dışında işçiler, 

teknik personel, sözleşmeli personel gibi çeşitli adlar altında kamu görevlileri de 

çalıştırılmaktaydı. DMK, bu karışıklığı gidermek için kamu kesiminde çalışan personeli 

gruplandırmıştır.42.  

 

 1.3.3.1. İstihdam Şekillerine Göre Kamu Personeli 

 657 sayılı DMK, kamu kesiminde çalışan personeli dört grupta toplamıştır. 

DMK’ya göre kamu kesiminde çalışan görevliler; memurlar, sözleşmeli personel, geçici 

personel ve işçilerdir.  

                                                            
42 Gözübüyük, Yönetim Hukuku, s.160 
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DMK’nın uygulandığı kurumlarda bu dört tür kamu görevlisi dışında bir statüde 

personel istihdam edilmemektedir.  

 

 

 

Şekil 4: İstihdam Şekillerine Göre Kamu Personeli 

 

 1.3.3.1.1. Memur 

 657 sayılı DMK’nın 4. Maddesinin A bendinde memur tanımı; “Mevcut kuruluş 

biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına 

göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun 

uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel 

politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde 

görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.” şeklinde yapılmaktadır.  

 

 1.3.3.1.2. Sözleşmeli Personel  

 657 sayılı DMK’nın 4. Maddesinin B bendine göre sözleşmeli personel; 

“Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin 

hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai 
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hallerde münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren 

geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ve Maliye 

Bakanlığı’nın görüşü alınarak Bakanlar Kurulu tarafından geçici olarak sözleşme ile 

çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.” 

 

 1.3.3.1.3. Geçici Personel  

 657 sayılı DMK’nın 4. Maddesinin C bendine göre geçici personel; “Bir yıldan 

az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye 

Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve 

belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan 

kimselerdir.” 

 

 1.3.3.1.4. İşçi 

 657 sayılı DMK’nın 4. Maddesinin D bendinde işçi; yukarıda belirtilenler 

(Memur, Sözleşmeli Personel, Geçici Personel) dışında kalan ve “ilgili mevzuatı 

gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle 

çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman 

yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı 

aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçiler” olarak 

tanımlanmış ve söz konusu şahıslar hakkında 657 sayılı Kanun hükümlerinin 

uygulanmayacağı belirtilmiştir.  

İşçi Kanunu’nun 1. maddesine göre ise; “Bir hizmet akdine dayanarak herhangi 

bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye işçi” denir. Ancak özel kuruluşlar gibi kamu 

kuruluşları da işçi çalıştırabilmektedirler. Kara Yolları, Devlet Su İşleri … gibi 
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kuruluşlarda çok sayıda işçi çalıştırmaktadır. Bu kişilere özel hukuk kuralları 

uygulanmaktadır. Devlet Memurları Kanunu, kamu kurumunda çalıştırılan işçiler için 

ayrı bir düzenlemeye gerek duyulmadığını ortaya koymaktadır43. 

 

 1.3.3.2. Kamu Personeli Türleri 

 Kamu personeli; hizmete alınmaları yönünden, ücret yönünden, hizmet süreleri 

yönünden, asli ve yardımcı olmaları yönünden ve kendilerine uygulanan hukuk dalları 

yönünden gruplandırılabilir44. Memurin kanununun kaldırılıp, 657 sayılı DMK’nın 

yürürlüğe konulması ile birlikte asli – hizmetli memur ayrımı kaldırılmıştır. 

 

 1.3.3.2.1. Hizmete Alınmaları Yönünden  

 Hizmete alınmaları yönünden kamu görevlileri, kendi istekleri ile hizmete 

alınanlar ve istekli olup olmadıkları dikkate alınmaksızın hizmete alınanlar olarak iki 

gruba ayrılırlar. Normal kamu görevinde çalışanlar kendi istekleri ile göreve 

alınanlardır. Zorla hizmete alınan kamu görevlilerine “ödevliler” denir ve ödevlilere 

genellikle askerlik alanında rastlanır. 

 

 1.3.3.2.2. Ücret Yönünden  

 Ücret yönünden kamu görevlileri, “ücretli çalışanlar” ve “ücretsiz çalışanlar” 

olmak üzere ikiye ayrılırlar. Genel olarak kamu görevlileri ücret karşılığı çalışırlar 

ancak bazı durumlarda çalışma karşılığı ücret verilmez. Kamu kesiminde özel bir 

çalışma grubu olan ücretsiz çalışanlara, ödevliler ve seçimle iş başına gelen bazı 

görevlileri örnek gösterebiliriz. 
                                                            
43 Gözübüyük, Yönetim Hukuku, s.161 
44 A.Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan,  İdare Hukuku – Genel Esaslar Cilt 1, Ankara, 1998, s.580 
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 1.3.3.2.3. Hizmet Süreleri Yönünden  

 Hizmet süreleri yönünden kamu görevlileri, “sürekli” ve “geçici” olmak üzere 

ikiye ayrılır. Kamu görevlilerinin büyük kısmı - memurlarda olduğu gibi - sürekli olarak 

çalışırlar. Ancak ödevliler ile seçimle iş başına gelen çalışanların verdiği hizmet sona 

erdiğinde hizmet süreleri de sona ermektedir. Örneğin Üniversite Rektörleri ve Fakülte 

Dekanları gibi. 

 

 1.3.3.2.4. Hizmetin Asli Veya Yardımcı Elemanı Olma Yönünden  

 Kamu görevlileri, hizmetin asli veya yardımcı elemanı olma yönünden de ikiye 

ayrılırlar. 788 sayılı Memurin Kanunu’na göre asli kamu görevlilerine “memurlar”, 

yardımcı kamu görevlilerine ise “hizmetliler” örnek gösterilebilir. Ancak 657 sayılı 

DMK, esas olarak “asli” ve “yardımcı” hizmet ayrımını benimsememiş ve her iki çeşit 

hizmetin de memurlar eli ile yürütülmesini hükme bağlamıştır. 

 

 1.3.3.2.5. Uygulanan Hukuk Dalları Yönünden 

 Kamu kesiminde çalışan görevliler kendilerine uygulanan hukuk dallarına göre 

de iki gruba ayrılmıştır. Kamu görevlilerinin büyük kısmına – memurlara olduğu gibi - 

yönetim hukuku kuralları uygulanırken, kamu kesiminde çalışanların bir bölümüne de – 

işçilerde olduğu gibi - özel hukuk kuralları uygulanmaktadır. Kamu görevlilerine hangi 

hukuk dalının uygulanacağına yasa ile karar verilmektedir.  

 4857 sayılı İş Kanunu’nun amaç ve kapsam başlıklı birinci maddesinde 

Kanunun amacının “işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin 

çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek” 

olduğu ve Kanunun “Belirtilen istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin 
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işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın 

uygulanacağı” belirtilmektedir. 

 

 1.4. Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımının Değişimi 

ve Türkiye’ye Etkileri 

 20.yy.’a hakim olan geleneksel kamu yönetiminin katı hiyerarşik ve bürokratik 

yapısı, liberalizmin öngördüğü esnek ve piyasa tabanlı kamu yönetimine dönüşmek 

zorunda kalmıştır. Kamu yönetimi alanında beliren bu yeni paradigma ile geleneksel 

anlayış gözden düşmüş ve yeni kamu yönetimi anlayışı ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Devletin toplumdaki rolü ile hükümet, bürokrasi ve vatandaşlar arasındaki ilişkileri yeni 

bir çerçeveye oturtmak ve biçimlendirmek amacını güden yeni paradigma, görünürde 

nicel olarak devleti küçültmek; ama niteliksel olarak daha etkin ve daha verimli kılmak; 

vatandaşların yönetime katılmalarını geliştirmek; daha doğrusu devleti esas işlevlerine 

döndürmek amacını güdüyordu45.  

 Geleneksel kamu yönetimi yaklaşımının önemini yitirmesinde yaşanan siyasal, 

ekonomik, toplumsal değişimler ile bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeler büyük 

rol oynamışlardır. Bu değişim ve gelişim hareketleri, geleneksel kamu yönetimi 

yaklaşımını etkilemiş ve değişmeye zorlamıştır.  

 

 1.4.1. Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Değişim 

 Geleneksel kamu yönetimi anlayışı, 19.yy.ın ikinci yarısından 1980’lere kadar 

etkisini sürdürmüş olsa da, kendi içinde değişim geçirmiştir. Siyasal, ekonomik ve 

                                                            
59  Veysel Bilgiç, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Ed., Asım 
Balcı, Ahmet Nohutçu, Ankara, 2003, s.25 
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toplumsal şartların değişmesi, geleneksel kamu yönetiminin yetersiz kalması sonucunu 

doğurmuş ve yeni model arayışlarını tetiklemiştir. Günümüzde kamu yönetiminin içinde 

bulunduğu durum, kamu yönetimi sistemini bugüne kadar taşıyan yöntem ve araçlarının 

bundan böyle işe yaramadığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla, sadece devletin “ne 

yapması” gerektiği değil, “nasıl yapması” gerektiği de sorgulanmış, kamu yönetiminde 

reform inancı kuvvetlenmiştir46.  

İkinci Dünya Savaşından sonra, özellikle batılı gelişmiş ülkeler, sosyal demokrat 

ilkeleri kabul etmişler ve sosyal kamu harcamaları, giderek artan bir nitelik kazanmıştır. 

Liberal devlet anlayışından uzaklaşılıp, sosyal refah devleti politikaları esas alınmaya 

başlanmıştır. Hükümetler asli görevlerinin yanında, sosyal güvenlik, eğitim, konut, 

sağlık gibi alanlarda yeni ve çeşitli roller üstlenmişlerdir. Kamu hizmetlerinin nicelik ve 

nitelik açısından çoğalması, kamu harcamalarını büyük ölçüde arttırmıştır. 1970’lerden 

itibaren iktisadi alanda yaşanan durgunluk ve buna paralel olarak sosyal refah 

hizmetlerine giderek artan oranda talebin olması hükümetleri çok zor durumda 

bırakmıştır47. İlerleyen süreçte sosyal refah devleti uygulamaları batı ülkelerinde hâkim 

olmuş, kamu hizmetleri ve sosyal harcamalar çoğalmış, devletin yükü artmıştır. Asli 

görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi zorlaşmıştır48.  

Bu dönemde, sosyal refah politikaları sorgulanmaya başlanmıştır. Kamu 

harcamalarının kısılması, devletin asli fonksiyonlarına dönmesi, iktisadi alanda devletin 

müdahalesinin minimize edilmesi gibi görüşler yüksek sesle dile getirilmiştir. Bu 

düşüncelerin yoğun olarak dile getirildiği dönemde, hükümetler, mevcut ekonomik, 

siyasi ve toplumsal problemleri çözümleyebilmek için yeni kamu yönetimi reformlarını 

                                                            
46 Bekir Parlak ve Zahid Sobacı,  Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi: Ulusal ve Global 
Perspektifler, Bursa, 2005, s.48 

47 Sezen, a.g.e, s.219 
48 Özer, Yeni Kamu Yönetimi, s.199 
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uygulamaya başlamıştır. Devlette verimlilik ve etkinlik arayışında, işletme yönetimi 

tekniklerinin ve uygulamalarının transfer edilmesi öngörülmüştür49.   

1970’lerin ikinci yarısında kendini gösteren ekonomik durgunluk ve mali 

darboğaz, kamu harcamalarının kısılması ya da vergilerin yükseltilmesi gibi iki seçeneği 

ön plana çıkarmıştır50. İktisadi alanda problemlerin kronikleşmesi, petrol fiyatlarının 

aşırı derecede yükselmesi, ciddi bir ekonomik krizin oluşmasına neden olmuş, buna 

tepki olarak da bir değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. İktisadi alanda başlayan bu 

dönüşüm, sosyal, politik ve idari alanlarda da etkili olmuştur. Bu dönüşümün temel 

öğesi ekonomik kalkınma stratejisinin serbest piyasa ekonomisi koşullarına 

dayandırılarak, kalkınma dinamizminin özel sektöre kaydırılması olarak belirtilebilir51.  

Bu dönemde kapitalist ekonomilerdeki daralma ve iktisadi durgunlaşma ile 

birlikte büyük sermayelerin kar hadlerinde ciddi düşüşler gözlemlenmiştir. Bu durum 

mevcut ulusal ekonomiler arasında bölünmeye son verilmesini ve dünya çapında açıklık 

politikalarına geçilmesini gündeme getirmiştir52. 1970’li yıllarda serbest piyasanın 

sağlıklı işleyebilmesi ve sosyal adaletin sağlanabilmesi için müdahalelerde bulunulması 

gerekliliği devletin aşırı büyümesi sonucunu doğurmuştur53.  

1970 sonrasında kamu yönetimi alanında devletin rolü üzerine odaklanan 

tartışma sadece devletin işlevlerinin sınırlandırılması, yani devletin ekonomiden 

çekilmesi üzerine olmamış ayrıca devletin kurumsal yapısı da giderek önem 

                                                            
49 Sezen, a.g.e, s.42 

50 Gonca Bayraktar, “Yeni Sağ Düşüncenin Kamu Yönetimindeki Yansıması Olarak Yeni Kamu Yönetimi 
Anlayışı”, KÖK Araştırmalar Dergisi, C1, S.2, Ankara, 1999, s.5 

51 Şinasi Aksoy,  “Yeni Sağ ve Devletin Değişimi”, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, 
C.2, TODAİE, Ankara, 1995, s.162 
52 Yasemin Özdek,  “Globalizmin İdeolojik Hegemonyası”, Amme İdaresi Dergisi, C.32, S.3, Ankara, 
1999,  s.26-27 
53 Andrew Heywood, Siyasi İdeolojiler, Bayram Ahmet Kemal vd. (Çev.) , Ankara,  2007, s.114 
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kazanmıştır. Devlet sadece küçültülmemeli ayrıca farklı bir rol üstlenmelidir. 

Girişimcilik ruhu ile harekete geçirilen devlet piyasa yönelimli olmalıdır54. 

 

 1.4.2. Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler 

 Bilginin ve teknolojinin tetiklediği değişim ortamı, kurumsal yapılar ve işleyiş 

üzerindeki baskısını çoğaltınca, sürekliliklerini devam ettirebilmek için çevresel 

değişimlere daha duyarlı olma lüzumunu hisseden örgütler, bu değişimlere karşı gerekli 

tepkiyi veremeyen bürokratik örgüt sistemi dışında alternatif bir yapısal sistem arayışına 

girmişlerdir55.  

Değişim rüzgârı, geleneksel değerlerden kopmaya ve post modern topluma geçiş 

yönünde yeni ilkelerin benimsenmesine neden olmuştur. Değişimin beraberinde 

getirdiği yenilikler, yaşam tarzlarını farklılaştırmış, bireysellik yükselen bir değer haline 

gelmiştir56.  

Kamu sektöründeki değişim, eğitim standartlarının yükselmesi sonucunda ortaya 

çıkan değişimi ve teknolojik gelişim sonucunda idari yapıda ve eylemlerde meydana 

gelen değişimi de içermektedir57.  

Geleneksel kamu yönetimi yaklaşımında meydana gelen değişiklikler ve yeni 

kamu yönetimi anlayışının ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye’de de kamu yönetimi 

alanında yeniden yapılandırma projeleri geliştirilmiş, yeni kamu yönetimi yaklaşımı 

üzerine çalışmalar yapılmıştır. Tezin ilerleyen bölümlerinde bu projelere değinilecektir. 
                                                            
54 Selime Güzelsarı, Kamu Yönetimi Disiplininde Yeni Kamu Yönetimi İşletmeciliği ve Yönetişim 
Yaklaşımları, Kamu Yönetimi Gelişimi ve Güncel Sorunları, Ed., Öktem, M.K. ve Ömürgönülşen, U., 
Ankara,  2004, s.95 

55 Burhan Aykaç, “Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C.3, 
S.3, Ankara, 2001, s.1 

56 Can Aktan,  21.Yüzyıl İçin Yeni Toplumsal Sözleşme, İzmir, 1994, s.46 
58  Cahit Tutum,  “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma”, Ed., Aykaç, Burhan, Şenol Durgun ve 
Hüseyin Yayman, Türkiye’de Kamu Yönetimi, Ankara, 2003s.5 
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 1.4.3. Türk Kamu Yönetiminde Problemler 

 Geleneksel kamu yönetimi yaklaşımının dünyada tartışılmaya başlaması, 

Türkiye’de uzun yıllardır kökleşmiş olan kamu yönetimi sorunlarının daha güçlü bir 

şekilde dile getirilmeye başlanmasına ve çözüm arayışlarının artmasına sebep olmuştur. 

Türk kamu yönetimi ve personel sisteminin birçok sorunu bulunmakla birlikte, bu 

sorunlar arasında temel olan ve Türkiye’de kronik hale gelmiş olan kamu yönetimi 

problemleri şu şekilde sıralanabilir: 

 

 1.4.3.1. Merkeziyetçi Bürokratik Yapı 

 Türkiye’nin Tanzimat’tan beri en önemli sorunu yönetimde merkeziyetçiliktir. 

Merkeziyetçilik kamusal kaynakların ve yetkinin başkent örgütleri tarafından 

kullanılması olayıdır. Merkeziyetçilik, coğrafi ve örgütsel olmak üzere iki şekilde 

ortaya çıkmaktadır. Coğrafi merkeziyetçilik, merkezi yönetimin taşra kuruluşlarına ve 

yerel yönetimlere karar alma ve bunları uygulama konusunda çok az yetki verilmesidir. 

Örgütsel merkeziyetçilik ise bir kurumda karar alma ve uygulama yetkisinin en üst 

otorite ve organlarda toplanmasıdır58. 

Türkiye’de ya da başka ülkelerdeki gibi merkeziyetçi ve tekçi yapıya sahip 

devlet sistemlerinde, siyasal-yönetsel rejimin merkeziyetçiliği, bütünlüğü ve 

kapsayıcılığı nedeniyle tek tek belirli kamu hizmetlerini yürüten kamu kuruluşlarının, 

örgütlenme, personel istihdamı, işleyiş ve hizmet alanlarında kendi başlarına hareket 

edebilecek idari ve mali özerkliğe sahip olmadıkları bilinmektedir. Bu kısıtlılık ve 

bağımlılık durumu, hizmet birimi niteliğini taşıyan alt düzeydeki kamu kuruluşlarında 

                                                            
58 Eryılmaz, Kamu Yönetimi, s.228 
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olduğu gibi, bunların bağlı bulundukları bakanlık örgütleri ve devlet organları 

düzeyinde de verimlilik ve etkinliği azaltmaktadır59.  

Yetki devretmeksizin ya da yetkiyi kendinde toplayarak hizmetleri yürütme 

anlayışının bir sonucu olarak kırtasiyecilik de ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin siyasi ve 

idari rejimi, toplumu kontrol etmek ve devleti toplum karşısında korumak amacına göre 

biçimlendirildiği için yerinden yönetime, yetki devrine ve sivilleşmeye fazla açık 

değildir60. 

Merkezi yönetim tarafından yüklenilen hizmetler kararlık bir şekilde taşraya 

doğru kaydırılmalıdır. Merkezi idarenin bununla bağlantılı olarak kadroları 

azaltılmalıdır. Özellikle personel sayısının azaltılması büyük önem taşımaktadır. 

Personelin azaltılması, o çok dağınık ve karmaşık olan merkezi idare birimlerinin 

yeniden yapılandırılmasını gerektirecektir61.  

Türkiye’de merkeziyetçiliğin azaltılarak yerel yönetimlerin yetkilerinin 

arttırılmasına yönelik tartışmalar, yanlış mecralara kayarak “ülkenin bölünmesi” 

doğrultusunda yürütülen çalışmalar olarak algılanacak yorumlara sebebiyet vermiş ve 

konu aslından uzaklaşmıştır. Konunun kamuoyunda gereği gibi tartışılmasının önüne 

çıkan bu tip engeller, çözümün de gecikmesine sebep olmaktadır.  

 

 1.4.3.2. Örgütsel Büyüme 

 Örgütsel büyüme, kamu kesimi açısından yönetsel düzlemde, devletin görev ve 

sorumluluklarının artmasına olduğu kadar; sistemin daha karmaşık bir yapıya 

                                                            
59 Musa Eken, “Kamu Yönetiminde Gizlilik Geleneği ve Açıklık İhtiyacı”, Amme İdaresi Dergisi, C.22, 
S.2, ss.24-35 Ankara, 1994, s.26 
60 Eryılmaz, Kamu Yönetimi, s.229 
61 Tortop, Yönetimin İyileştirilmesi…, s.17 
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bürünmesine de neden olmaktadır62.Bu büyümenin önemli nedenlerinden birisi 

bürokratların ve yöneticilerin güç alanlarını genişletmek istemeleridir. Bu sürecin 

sonunda da hantal ve verimsiz bir kamu yönetimi ile karşı karşıya kalınmaktadır63. 

 Norm kadrodan bahsedilen bir dönemde, Türkiye’de norm kadroya yönelik 

uygulamalarda bulunmak bir yana, kişiler için makamlar üretildiği, ihtiyaca binaen 

değil siyasi kaygılarla memur alımlarının yapıldığı, ilerleyen süreçte de üretilen bu 

gereksiz makamların yine gereksiz bir prosedür artışına sebep olduğu, memur 

fazlalığının ise iş verimini arttırmak bir yana, mevcut işleyişi de aksatacak ve 

hantallaştıracak bir seviyeye getirdiği gözlemlenmiştir. Gelişmiş ülkeler, devleti 

küçültüp, etkinliğini arttırmak suretiyle başarıyı yakalarken, Türk kamu yönetimi ve 

personel sistemi aksine bir uygulamayla bugün dahi içinde bulunduğu karmaşık ve 

işlevsiz konuma gelmiştir.  

 

 1.4.3.3. Yönetimde Gizlilik ve Dışa Kapalılık 

 Gizlilik, yönetimdeki, bilgi, belge ve diğer verilerin açıklanmaması 

anlamındadır. Kapalılık ise, kamu kurum ve kuruluşlarının dıştan gelen her türlü etkiye 

karsı duyarsız kalmasını, çoğu işlem ve eylemlerinin dıştan görülememesini ve alınan 

kararların gerekçelerinin açıklanmamasını ifade eder64. Ülkemizde kamu yönetimi, yapı 

ve isleyiş bakımından gizlilik ve resmi sır esasına göre örgütlenmiştir. Gizlilik ve resmi 

sır genel bir kural, açıklık ise istisnadır65.  

                                                            
62 TODAİ, Kamu Yönetimi Araştırması Genel Rapor (KAYA), TODAİE Yayınları, No:238, 1991, s.3 
(Çevrimiçi), http://www.todaie.gov.tr/pdf/KAYA.PDF, 12 Eylül 2009 
63 M. Akif Özer, Kamu Yönetiminin Geleceğine Dair Düşünceler, Sayıştay Dergisi, 2005, (Çevrimiçi),  
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der57m3.pdf,  28 Ocak 2010 
64 Eken, a.g.e., s.26-27 
65 Eryılmaz, Kamu Yönetimi, s.231 
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 Son dönemde e-devlet uygulamasına geçilme girişimleri ve bilgi edinme yasası 

ile birlikte kamu yönetimi nispeten açıklık politikası izlemeye başlamıştır. 

 

 1.4.3.4. Kuralcılık 

 Ülkemizde kamu hizmetlerinin isleyişi ayrıntılı kurallara bağlanmıştır. Ayrıntılı 

kurallar, yönetimin isleyişini yavaşlatmakta ve yetkilerin kötüye kullanılmasına ortam 

hazırlamaktadır. Yöneticiye takdir yetkisi verilmemesi ve her soruna hukuk kurallarının 

lafzına dayanılarak çözüm aranması bürokrasiyi sürekli olarak mevzuat üretmeye sevk 

etmektedir66. 

 

 1.4.3.5. Yönetimde Siyasallaşma ve Kayırmacılık 

 Siyasallaşma, yönetimde yozlaşmanın önemli göstergelerinden biridir ve bu olgu 

daha çok gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak yaşanmaktadır. Yönetimde 

siyasallaşma, kamu görevlerine yapılan atamalarda siyasi faktörlerin birinci derecede 

rol oynamasıdır67. 

Kamu görevlilerine verilen takdir yetkisinin kullanımı esnasında, hiyerarşik yapı 

nedeniyle otoritenin üstte toplanması sonucu, bürokratların kural ve tekniklere sığınarak 

sorumluluktan kaçmaları, gizlilik ve resmi sır kavramı, bürokratik örgütlenmede 

nesnelliğin hayata geçirilememesi gibi nedenlerle yozlaşma ortaya çıkmaktadır68. 

Yönetimde yozlaşmanın bir başka türü de kayırmacılıktır. Ülkemizde 

kayırmacılık iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisi, kamu hizmetlerine girişte liyakat 

yerine, tanıdık, akraba, arkadaş, hemşeri ya da siyasi yakınlık gibi faktörlerin birinci 

                                                            
66 A.e., s.233 
67 A.e., s.234 
68 M.Akif Çukurçayır  ve B. Esra Sipahi, “Yönetişim Yaklaşımı ve Kamu Yönetiminde Kalite”, Sayıştay 
Dergisi, Sayı:50-51, ss.35-66, Ankara, 2003, s.38 
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derecede rol oynamasıdır. İkincisi ise, kamusal hizmetlerin dağıtımında ihtiyaç ve 

yerindelik kriterinden çok, oy, partiye destek veya ideolojik yakınlık gibi faktörlerin 

etkili olmasıdır69.  

Hizmete Girişte Karma Sistem Uygulaması başlığı altında daha önce ayrıntılı 

olarak açıklandığı üzere, KPSS sınavının yürürlüğe girmesi ile birlikte, kamu personel 

alımında sübjektif kriterlerin nispeten önüne geçilmiştir.  

Kayırmanın diğer bir sebebi olan rüşvet de yönetim sistemimizin geleneksel 

hastalıklarındandır. Rüşvet genellikle bir zarardan kurtulmak, bir menfaat temin etmek 

veya bir işi hızlandırmak amacıyla verilmektedir. Rüşvet, kişinin bürokratik 

mekanizmayı kendi lehine çalıştırmasının bir aracıdır70.  

Türk kamu yönetim sisteminin yukarıda temel olarak sayılan ve bunların dışında 

yer alan çok sayıda problemi nedeniyle, değişime ayak uyduramadığı, yavaş işleyen bir 

mekanizma olduğu, hatta işlemez duruma geldiği konusunda mutabakat olmakla birlikte 

reform çalışmalarında istenilen sonuca ulaşılamamakta ve gerekli değişim 

sağlanamamaktadır. İlerleyen bölümlerde bu konu ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  

 

 

 
 

 

                                                            
69 Eryılmaz, Kamu Yönetimi, s.234 
70 A.e., s.235 
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2. KAMU YÖNETİMİ VE PERSONEL REJİMİNDE 
YENİDEN YAPILANMA VE PLANLI DÖNEM ÖNCESİ 
PERSONEL REFORMU PROJELERİ 
 

 Türkiye’de kamu yönetiminde yeniden yapılandırma çalışmalarının tarihi 

geçmişi, Cumhuriyet öncesi Tanzimat dönemine gitmektedir. Tezin içeriğinde Tanzimat 

döneminde yapılan çalışmalara değinilmemiş, Cumhuriyet sonrasında gerçekleştirilen 

reform çalışmalarının başlıcaları incelenmeye çalışılmıştır.  

 Mevcut Türk kamu yönetimi sistemi, geleneksel kamu yönetimi yaklaşımından 

etkilendiği gibi, süren yeniden yapılandırma çalışmaları da yeni kamu yönetimi 

yaklaşımından etkilenmektedir. Bu çerçevede, reform proje çalışmalarından önce yeni 

kamu yönetimi yaklaşımı ve yeniden yapılandırma kavramlarına açıklık getirilmesinde 

fayda görülmüştür. 

 

 2.1. Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı 

 Yeni kamu yönetimi (YKY), kamu sektöründe özel sektör yönetim tekniklerinin 

kullanılabilmesini mümkün kılacak reformların yapılmasının özetle anlatımını 

amaçlayan pratik bir ifade olarak kullanılmaktadır71.  

Uzun zamandan beri birçok ülkede egemen geleneksel kamu yönetimi ilkelerine 

meydan okuyan yeni bir paradigma olan YKY,  asıl olarak iktidarın ‘işlerini nasıl 

gördüreceği’ ya da ‘hizmetlerin nasıl organize edilmiş ve vatandaşa sunulmuş olmasının 

sağlanacağı’ ile ilgilidir. Bu bakımdan YKY siyasete değil siyasi iktidar tarafından 

                                                            
71  Patrick Dunleavy ve Christopher Hood, “From Old Public Administration to New Public 
Management”,  Public Money and Management, C.14, S.3, ss.9-16, 1994, s.9 
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amaçlar belirlendikten sonra ne yapılacağına yoğunlaşır72. YKY’nin temel olarak iki 

iddiası vardır. Birincisi; bürokrasi kamu sektörünü yönetmenin en etkin yöntemi 

değildir. İkincisi ise; bürokratik örgütlenmenin yerini sözleşmecilik (contruactualism) 

almalıdır. Bu bakımdan YKY, özel sektör ile kamu sektörünün birbirinden farklı olduğu 

fikrini kabul etmez, kamu hizmetlerinin sunumunun sözleşme esasına dayalı olarak 

gerçekleştirilmesini savunur73.  

 Yeni yönetim paradigması hükümet, bürokrasi ve vatandaşlar arasındaki 

ilişkilerin yeniden tanımlanmasını ve devletin rolünün biçimlendirilmesini 

amaçlamaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için kullanılacak yöntem ise, devleti asli 

fonksiyonlarına çekerek etkinleştirmekle, vatandaşların yönetime daha etkin katılımını 

temin etmektir. Yönetim alanındaki yeni anlayış, yönetici ile yönetilen arasındaki 

insancıl davranışların varlığı, yönetime etkin katılımın sağlanması, hedef kitlenin 

istekleri doğrultusunda kamusal mal üretilmesi gibi konular üzerinde odaklaşmaktadır. 

Bu durum kamu yönetiminde, çabuk hareket etme, hızlı karar alma, yönetime daha 

dinamik ve esnek bir yapı kazandırma, değişen ve gelişen koşulların ortaya çıkardığı 

toplumsal taleplerin karşılanması amacına yönelik bir yapı oluşturma gibi süreçleri 

gündeme getirmiştir74. 

Yeni kamu yönetimi anlayışı, devletin, asli görevleriyle ilgili olmayan 

alanlardan tamamen çekilmesini, devletin terk ettiği alanlardaki hizmetlerin özel sektör 

kuruluşları ya da gönüllü kuruluşlar eliyle yerine getirilmesi yaklaşımının 

                                                            
72 J. Eric Lane,  The Public Sector, London, Sage, 2000, s.305 
73 A.e., s. 317 
74 Aykaç, a.g.e., s.1 
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benimsenmesini, refah devleti anlayışından kopuşu ve piyasa sürecine dayalı devlete 

yönelişi anlatmaktadır75.  

YKY’nin temel ilkeleri üzerinde birçok karşıt görüşte mevcut olup, YKY 

ilkelerinin kamu yönetiminde uygulamaya geçirilemeyeceği de dile getirilmektedir. 

Ancak, YKY’nin henüz bitmiş bir süreç olmadığı, yenilenen ve gelişen, her yeni 

uygulama ile kapsamı genişleyen bir yaklaşım olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu 

çerçevede aşağıda, YKY’nin temel ilkeleri ve stratejileri özet olarak açıklanmıştır. 

 

 2.1.1. Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımının Temel İlkeleri  

 Tezin ilk bölümünde belirtildiği üzere,  geleneksel kamu yönetimi yaklaşımı, 

Wilson’un “kamu ve siyasetin ayrılması” Taylor’un “bilimsel yönetimi” ve Weber’in 

“hiyerarşik sistem” ilkeleri doğrultusunda, siyaset ile yönetimin birbirinden farklılığını, 

siyasetin fonksiyonunun politika üretmek, yönetimin fonksiyonunun ise bu politikaları 

uygulamak olduğunu vurgulamaktadır76.  

 YKY ise kurumsal ekonomi ve özel yönetim teorilerinden doğrudan etkilenmiş 

olan bir yaklaşımdır. Kurumsal Ekonomi Teorisinde rekabete ve kullanıcı tercihlerine, 

açıklığa, şeffaflığa ve motivasyona vurgu yapılır. İkinci Dünya Savaşı sonrası 

geliştirilen kamu tercihi, sorumluluk ve işlem maliyeti teorileri bu düşünceyi 

oluşturmuştur. Özel yönetim teorilerinde ise, kamu sektöründe özel sektör temelli 

ekonomik yönetim modelinin uygulanmasını kabul etmekte, profesyonel yönetime, 

teknik uzmanlığa, başarılı sonuç elde etmek için yetki devrine, uygun örgütsel kültürleri 

                                                            
75 Naim Kapucu,, Yerel Yönetim Yaklaşımları Ve Yerel Yönetimler, Yerel ve Kentsel Politikalar, 
Ed., Akif Çukurçayır , Konya, 2003, s.286 
76 Doğan Nadi Leblebici,“Disiplin ve Uygulama Açısından Kamu Yönetiminin “Kimlik Krizine” Yeni Bir 
Bakış”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 25, S. 1, s.15-24, 2001, s.15 



 

48 

geliştirme aracılığı ile daha iyi örgütsel performans sağlanacağına ve örgütsel çıktıların 

aktif ölçümü ve uyarlanması gereğine vurgu yapmaktadır77. 

 Geleneksel kamu yönetimi yaklaşımı ile YKY yaklaşımı arasındaki farklar, 

temel olarak dört konuda belirginleşmektedir78: 

 - YKY yaklaşımı, Weberyen  bürokrasi modeli örgütlenmenin aksine, esnek, 

yumuşak hiyerarşi, dar merkez ve geniş yatay çevre, uygulayıcıların yetkilendirildiği 

desantrilize bir yapıyı ortaya koymaktadır. 

 - YKY yaklaşımı, devletin mal ve hizmet üretiminde doğrudan rol alması yerine 

düzenleyici ve denetleyici rolünün öne çıkarılarak piyasa mekanizmasının etkin olarak 

işletilmesini savunmaktadır. 

 - YKY yaklaşımında, hizmet sunulan kesime karşı hesap verebilirliğe karşı 

vurgu yapılmaktadır. 

 - YKY yaklaşımı, hizmet sunumunda özel sektörle işbirliği yapılmasını ve 

burada uygulanan yönetim tekniklerinin kamu sektörüne adaptasyonunu savunmaktadır.  

 YKY, üzerinde halen tartışmaların sürdüğü bir yaklaşım olmakla birlikte uluslar 

arası genel kabul görmüş ilkeleri ve stratejileri bulunmaktadır. Bu ilke ve stratejilere 

aşağıda değinilmiştir. 

 

                                                            
77 Özer,M.Akif, Yeni Kamu Yönetimi, s.227 
78 Eryılmaz, Bilal, Bürokrası ve Siyaset, s.234-237 
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Şekil 5: Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımının Temel İlkeleri 

 

 2.1.1.1. Kamuda Profesyonel Yönetim 

 Kamu kurumlarında terfi ve tayinlerde uygulanan kriterlerin arzu edilen ve 

olması gereken şekilde tam objektif olmaması, atamaların liyakat ilkesi göz ardı 

edilerek kıdeme öncelik verilmesi suretiyle yapılması, ayrıca ülkemize özel siyasal 

faktörler, yönetici kademelerine, görevlerin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin 

atanmasını güçleştirmektedir.  

Yöneticinin sorumluluk alması ve gerektiğinde yalnız başına kararları 

uygulaması durumunda kaynakların daha rasyonel kullanılacağı, değişen durumlara 

daha çabuk adapte olunarak verimliliğin arttırılacağı bilinmektedir79. Yöneticilerin 

sorumluluk ve insiyatif almaları aynı zamanda kamusal faaliyetlerde sorumluların net 

olarak belirlenmesi sağlayacaktır80. Kamu örgütlerinde katı bürokratik kuralların 

uygulanması yöneticilerin değişen şartlara uyum sağlamalarını engellemektedir. Bu 

                                                            
79 Önder Kutlu, İdari Reform Transferi: Ülkelerin Birbirinden Kamu Politikaları Transfer 
Etmeleri ve Öğrenmeleri, Kamu Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Ed., Asım Balcı vd., ss.83-114, 
Ankara, 2003, s.106 
80 Christopher Hood, “A Public Management For All Seasons”, Public Administration, S. 69, ss.3-19, 
1991, s.4 



 

50 

nedenle katı bürokratik yöntemlerden vazgeçilerek, yöneticilerin esnekliğe ve manevra 

yeteneğine sahip bir yönetim sergilemeleri önemlidir81.   

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, rasyonel ve stratejik bir yaklaşım 

hedeflenmektedir. Ayrıca kurala yönelik bir yönetim tarzından, amaca yönelik bir 

yönetim tarzına geçilmesi, kamu kurumlarındaki hiyerarşik düzeylerin azaltılıp yalın 

hale getirilmesi, kamu kaynaklarında maliyet bilincinin geliştirilmesi, insan kaynakları 

yönetiminin uygulamaya konulması, performans ve buna bağlı ücretlendirme ile 

personel politikalarının oluşturulması, kamu kurumlarının yapılarının daha esnek, şeffaf 

hale getirilmesi, bürokratik değerlere dayanan geleneksel yaklaşımın yerine kamu 

hizmeti kültürü, bu yeni yaklaşımın temel kabulleri ve hedefleri arasında sayılabilir82. 

Kamu kurumlarında yönetici kademesinde bulunan kişilerin herhangi bir kurum 

veya kişiden etkilenmeden, yansız bir şekilde, profesyonelce görevlerini yerine 

getirmeleri, sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için hayati önemdedir. Diğer 

taraftan, göreve gelirken “referans” bulma zorunda bırakılan ve bu referansların 

etkisiyle atanan yöneticilerin, ne kadar başarılı ve bağımsız yönetim sergileyebilecekleri 

tartışmalıdır.  

 

 2.1.1.2. Performansın Ölçülmesi 

 Yeni kamu yönetimi (YKY) yaklaşımında, hedeflerin açıkça ortaya konulması, 

başarı göstergelerinin mümkünse ölçülebilir olarak ifade edilmesi temel amaçtır. 

Yönetimde süreçlerden çok sonuca önem verilmesi, performansla bağlantılı 

ödüllendirme sisteminin kurulması, merkezileştirilmiş bürokrasiden uzaklaşması, 

                                                            
81 Recep Kızılcık, “21.Yüzyılda Yönetim ve Kamu Yönetimi, Yeni Eğilimler ve Yeni Teknikler”, Türk 
İdare Dergisi, S.438, ss.181-193, 2003, s.186 
82 Polatoğlu, Kamu Yönetimi Genel İlkeler…, s.35 
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katılımcı bir personel yönetiminin yerleştirilmesi hedeflenmektedir83. Kamu 

çalışanlarının başarılarının ve performanslarının değerlendirilmesi girdi-çıktı analizi 

yapılarak sağlanmaktadır84. 

 Kamu personel sisteminde, performans değerlendirme sistemlerinin verimli bir 

şekilde kullanılmayışı, liyakat ilkesinin tatbikatını da zorlaştırmakta ve hatta imkansız 

hale getirmektedir. Kamu sektörünün çalışma koşulların farklılığı, bu farklılık nedeniyle 

de özel sektörde geçerliliği olan performans değerlendirme sistemlerinin kamu 

sektöründe tatbikinin güç olduğu yönünde eleştiriler dile getirilmekledir. Bu eleştiriler, 

çalışma performansı ne olursa olsun memuru korumak üzere teşekkül etmiş yasal 

düzenlemeler ile bir araya gelince kamu kurumlarında performans değerlendirme 

sistemlerinin uygulanması da güçleşmektedir. 

 

 2.1.1.3. Özel Sektör Yönetim Tekniklerinin Kullanımı 

 Kamu yönetimi ve özel sektör yönetimi, yönetimin birer alt dalları olmaları 

sebebiyle, bazı ortak özellikleri bulunmakla birlikte, değişik amaçları, yöntemleri ve 

statüleri nedeniyle de bir takım farklılıklara sahiptir. Küresel gelişmelerle birlikte, kamu 

ve özel sektör arasında işbirliği genişlemiş ve bir yakınlaşma başlamıştır. 

 Kamu yönetimi çoğu proje ve faaliyetlerini, ihale vb. yollarla özel sektöre 

yaptırmış, özelleştirme uygulamaları yaygınlaşmış, toplam kalite yönetimi, stratejik 

yönetim, performans yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi kavram ve anlayışlar 

kamu yönetiminde de benimsenmeye başlanmıştır. YKY anlayışıyla birlikte özel sektör 

işletim tekniklerinin kamuda da uygulanabileceğine dair teoriler ve uygulamalar ortaya 

çıkmıştır. 

                                                            
83 Hood, a.g.e., s.4 
84 Kutlu, a.g.e., 107 
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YKY yaklaşımı, kamuda, tek tip hizmet anlayışının terk edilerek, eleman 

istihdamında ve ödüllendirmede esnekliğin, özel sektörde geçerliği kanıtlanmış yönetim 

araçlarının kullanılmasını amaçlanmaktadır85.  

Yöneticilerin özel sektörün değişen dünya şartlarına uyum sağlayacak şekilde, 

değişim hızına paralel olarak hızlı karar alma tekniklerini kullanmaları 

hedeflenmektedir86.  

YKY yaklaşımı ile birlikte, özel sektör tekniklerinin kamu sektöründe de 

uygulanabileceğine karşı çıkanlar, ortak özellikleri olmakla birlikte, kamu ve özel 

sektör arasında önemli bir takım farklılıklar bulunduğunu belirtmektedirler.  

Siyasal sistemin yürütmeye ait kolunu oluşturan kamu yönetiminin, sosyal 

sorumluluğu olduğu gibi siyasal sorumluluğu da bulunmakta ve bu nedenle denetimlere 

tabi tutulmaktadır. Kamu hizmetleri çoğu kez bölünemez, fiyatlandırılmaz ve ücretini 

ödemeyen (vergi yoluyla) hizmetten mahrum edilemez. Özel sektör hizmetlerinin 

faydası ise ferdidir ve ücretini ödemeyenler faydalanamazlar. Bu nedenle kamu 

hizmetleri, doğrudan kar değil, kamu yararı gözetmektedirler.  

 

 2.1.1.4. Kamuda Rekabet ve Müşteri Anlayışı 

 Maliyetleri düşürmek ve standartları arttırabilmek için kamunun kendi içinde ve 

özel sektörle yarışma halinde olması gerekmektedir. Daha az girdi ile daha fazla çıktı 

alabilmek için girdi miktarının kontrolü, maliyetlerin kısılması ve işgücü disiplininin 

                                                            
85 Hood, a.g.e., s.5 
86 Kutlu, a.g.e., 106 
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yükseltmesi önemlidir87.  Hantal yapılı bürokratik örgütlerin yerine daha verimli ve 

koordinasyonun daha kolay sağlanabildiği örgütlerin geçirilmesini amaçlanmaktadır88. 

Bürokratik örgütlenme, kamu hizmeti sunulan kişileri ‘’vatandaş’’olarak kabul 

etmektedir. Vatandaşları bir bütün olarak temsil eden güç ise kamudur. Dolayısıyla 

vatandaşların talepleri önemli değildir. Yeni kamu yönetimi anlayışına göre, kamu 

hizmeti alanların ‘’müşteri’’ olarak görülmeleri; kamu kurumlarının ekonomik kaygıları 

hesap etmeden kamu normlarının ve kamu gücünün tek yanlı belirleyiciliğine göre 

hizmet üretmek yerine; kârlılık ve verimliliği arttırmak üzere serbest piyasa mantığına 

göre örgütlenen, birbiriyle rekabet eden, hizmet alıcılarına daha fazla alternatif sunan 

kuruluşlar haline gelmeleriyle sağlanabilir89. 

 Türk kamu yönetimi sistemi, mevcut haliyle, vatandaşlarına hizmet vermekte 

zorlanmakta, hatta eziyet verir bir hal almaktadır. Kamu hizmet anlayışının şeffaflık, 

hesap verme sorumluluğu, kalite zemini üzerinde yürütülmesi ve vatandaşlara sorun 

değil, çözüm üreten bir mekanizma halinde gelebilmesi için rekabet anlayışı ile faaliyet 

yürütmesi gerektiği ileri sürülmektedir.  

 

 2.1.2. Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı Stratejileri 

 YKY reformları, ilk olarak gelişmiş ülkelerde başlamış, ilerleyen yıllarda ise 

değişik kültür, yapı ve değerlere sahip gelişmekte olan ülkelerde de benzeri strateji ve 

tekniklerin uygulanması halinde başarıya ulaşılabileceği yönünde araştırmalar 

yapılmıştır. Bu da YKY’nin şartları birbirinden farklı olan pek çok ülkeye hızla 

                                                            
87 Hood, a.g.e., s.5 
88 Kutlu, a.g.e., s.107  
89 Hamza Ateş, Postbürokratik Kamu Yönetimi, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Ed.,Asım 
Balcı, Ahmet Nohutçu, Ankara, 2003, s.57 
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yayılmasında önemli bir faktör olmuştur90. YKY hedeflerinin başarılabilmesi için 

geliştirilen stratejiler temelde dört başlık altında incelenmektedir. 

 

 2.1.2.1. Piyasa Stratejisi 

 Strateji özel kesim ve işletme yönetimi alanında yaşanan gelişmelerin kamu 

kesimine aktarılması üzerine yoğunlaşmakta, özünde, hizmetten yararlananlara seçme 

fırsatı tanıyan rekabetçi bir yapılanmada, hizmet sunucuların daha etkili ve daha verimli 

olacakları düşüncesini barındırmaktadır. Vatandaşa yönelik hizmetlerde vatandaşa 

seçme hakkı tanımanın maliyetinin ne olacağı, vatandaşların sağlıklı seçim yapacak 

bilgilere nasıl sahip olacakları, zenginler ve yoksullar arasındaki eşitliğin nasıl 

sağlanacağı gibi sorulara cevap bulmak güçleştiğinden bu Strateji kapsamında özel 

sektör yönetim teknikleri benimsenmekte, özellikle verimlilik, küçülme, ademi 

merkeziyetçilik, mükemmellik ve kamu hizmetlerinde uyum ilkelerinden 

yararlanılmakta ve tüm bunlar birleştirilerek, verimlilik ve sorumluluk bağlantısı 

kurulmaya çalışılmaktadır.  

Kamu yararı kavramı özel sektör işletme tekniklerinin aynen kamu kurumlarında 

tatbik edilmesini engellediğinden ve kamu yararından vazgeçilemeyeceğinden dolayı, 

piyasa tekniklerinin kamu sektörüne uyumuna yönelik araştırmalar yapılmaktadır.  

 

 2.1.2.2. Yönetsel Strateji 

 Yönetsel strateji, çalışanların sunulan hizmetin kalitesini ve yeterliğini bir yana 

bırakıp kurallara uymakla meşgul olduklarını, çok sayıda bürokratik işlem nedeniyle 

maliyetlerin arttığını, sorumluluk alanlarının ve sorumluların kaybolduğunu ve bunun 
                                                            
90 Hamza Ateş, “İşletmeci, Girişimci ve Verimli Bir Kamu Yönetimi ve Devlet Anlayışına Doğru”,  
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, S.25, ss.45-60,2001, s.53 
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da kamu yönetimini hantal ve verimsiz işleyen bir yapıya soktuğunu bu nedenle kamu 

kaynaklarını etkili biçimde kullanma gayretinde olan yöneticilerin kötü bürokratik 

sistem içinde sıkışıp kaldıkları için başarılı olamadıklarını ileri sürmektedir. 

 Türk kamu ve personel sisteminde, işlerin nasıl yürütüleceğine dair prosedürler 

ve bürokratik mekanizmalar öyle bir hal almıştır ki, çoğu zaman işlerin yürütülmesi 

temel amaç olmaktan çıkmış, bu prosedürler temel amaç haline gelmiştir. Hal böyle 

olunca da, temel amaç halinde gelen prosedürlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için 

yeni prosedürler üretilmiş, tüm bu prosedürler arasında da işleyişte bir hantallık ve 

yavaşlama meydana gelmiştir.   

 Son dönemde, bazı alanlarda e-devlet uygulamasına geçilmesi ile birlikte, 

bürokratik prosedürlerin önüne geçilmiş ve sistemin daha hızlı işlemesi sağlanmıştır. 

Devlet işlerinin resmi kurallar ve prosedürler doğrultusunda yürütülmesi bir gereklilik 

olmakla birlikte, bu kurallar manzumesi esas amaç haline gelmemeli, sistemin sağlıklı 

işlemesi için bir araç olarak kullanılmalıdır.  

 

 2.1.2.3. Program Stratejisi 

 

 Stratejiye göre kamu yönetiminde en acil çözüm bekleyen sorun, kamu 

kaynaklarının kamu sektörünün temel amaç ve önceliklerine göre ve en etkili oldukları 

alanlara yöneltmesidir. Ancak burada kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının 

hangi ölçütlere göre değerlendirileceği gündeme gelmekte, etkinlik, etkililik, girdi-çıktı 

ve sonuç kıstaslarından hangisinin esas alınacağı tartışılmaktadır. 
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 Bu tartışmaların etkisiyle, bütçesi açıklar veren bir ülke olmamıza rağmen, kamu 

yararında olduğu ileri sürülerek her yıl ciddi oranlarda zarar eden ve kötü yönetilen 

birçok kamu işletmesi devlet desteği ile ayakta tutulmuştur.  

 Kamu kaynaklarının, bilgi ve teknoloji dünyasında hızlı değişimlerin yaşandığı 

çağımızda artık bir gereklilik haline gelen, personelin günün şartlarına uygun hale 

getirilmesi ve niteliğinin sürekli arttırılmasına yönelik olarak hizmet içi eğitim 

programlarına ayrılması bir israf olarak görülmüştür. Kamu kurumlarında, bu anlayışın 

yanlışlığı kısmen fark edilmiş ve son yıllarda, yeterli düzeyde olmamakla birlikte 

hizmet içi eğitime yönelik programlar uygulanmaya başlanmıştır.  

 

 2.1.2.4. Aşamalı Değişim Stratejisi 

 Strateji, diğer stratejilere göre daha temkinli bir tutum izleyerek küçük ve yavaş 

değişikliklerle kamu yönetiminin uzun vadeli bir değişime tabi tutulmasını 

amaçlamaktadır. Bu açıdan, doğru zaman ve fırsatlara göre değişimlerin 

gerçekleştirilmesine imkan vermesi bakımından diğer stratejilere kıyasla daha avantajlı 

görülmektedir. 

 Kamu kurumlarında, özellikle üst düzey yönetim kademesinde bulunanların, 

mevcut statülerinin kaybına sebebiyet verecek değişimlere karşı direnç göstermeleri 

beklenen bir gelişmedir. Bu nedenle, değişimlerin zamana yayılarak ve toplum desteği 

de alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi daha makul bir yol olarak görülmekle birlikte, 

Türk kamu ve personel sisteminin ihtiyaç duyduğu değişim için haddinden fazla bir 

sürenin harcandığı, bununla birlikte geçen zamana paralel bir gelişmenin sağlanamadığı 

da göz ardı edilmemelidir.  
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 Kamu yönetimi ve personel sisteminde ihtiyaç duyulan değişiklikler, uygun 

koşullar sağlanarak uygulamaya konulmalı ve sistem işler hale getirilmelidir. Zira, 

mevcut sistem, toplumun ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadır.  

 

2.2. Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve Personel 

Reformu   

 Türk kamu yönetimi ve personel sisteminde yeniden yapılanma ihtiyacı uzun 

süredir devam etmekte ve bu ihtiyacı gidermeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Türkiye’de özel sektör işletmelerinde, 20. yy’da yaşanan değişim ve gelişim, ilk etapta, 

Türk kamu sektöründe de benzeri bir hızla değişim yaşanabileceği kanaati 

uyandırmakla birlikte, bu amaçla hazırlanan raporlar ve projeler, Türk kamu sektöründe 

değişimin çok daha zorlu bir süreç olacağını göstermişlerdir. Kamu kurumları, yönetsel 

manada hatalarını fark etme ve bu hataları gidermeye yönelik önlemler alma 

konusunda, özel sektöre kıyasla başarılı olamamışlardır. Oysa, yaşanan değişim çağının 

bir sonucu olarak zamana karşı yapılan ve yaşanan değişimlere ayak uydurmaya 

çalışılan mücadelede, kamu-özel sektör ayrımı manasını yitirmiştir.  

Yönetsel kuruluşlar ne kadar iyi düzenlenmiş olursa olsun, zamanla ihtiyaçları, 

beklentileri karşılayamaz duruma gelmektedirler. Bunun en belirgin nedeni ise, teknik, 

ekonomik, sosyal ve kültürel alanda hızına erişmekte zorluk çekilen değişimdir. 

Değişen koşullar nedeni ile kuruluşların yetki ve görev dağılımı, uygulama usulleri, 

çalışma biçimleri, kullanılan araç gereçler yeni ihtiyaçları karşılayamaz duruma 
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gelmektedir. Bu değişime uyum sağlamak için de yönetimin her alanında yeniden 

düzenleme, iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır91 . 

Kamu bürokrasilerinin giderek büyüyen ve kaynak tüketen yapılar haline 

dönüşmesi katı ve merkeziyetçi personel sistemlerini beraberinde getirmiştir. Bu 

gerçekliğin doğal bir sonucu olarak kamu kuruluşlarının performansının nasıl 

arttırılacağı kamu personelinin nasıl daha etkin ve verimli çalıştırılabileceği yönündeki 

arayışlar siyasal aktörleri, özel sektörde piyasa dinamiklerinin geliştirdiği değerlerden, 

bu kapsamda işletme yönetiminin kârlılık, verimlilik, performans odaklı istihdama 

yönelik yöntem ve tekniklerinden yararlanmaya yöneltmiştir92.   

Kamu yönetiminin zamanımızda çok geniş bir alana yayılmış olması ve çeşitli 

uzmanlık yeteneklerine gerek göstermesi, toplumda siyasal erkin kullanılış ve 

paylaşılma biçimleri, kamu yönetiminin kendine özgü yöntem ve yolları, devlet içinde 

reform ya da yeniden düzenleme gereğini çok önemli hale getirmiştir93.  

Bu alanda kavram ve kapsam belirsizliği olduğu görülmektedir. Bazen aynı 

terimle değişik kavramlar ifade edilmekte; bazen de aynı kavram için farklı terimler 

kullanılmaktadır. Tarihsel açıdan bakıldığında ülkemizde en sık kullanılan sözcük 

“ıslahat” sözcüğüdür. Cumhuriyet döneminde kullanılan terimler ise daha dar kapsamlı 

olup önemli bir bölümü ithal sözcüklerdir. “Rasyonalizasyon”, “reorganizasyon”, 

“modernizasyon”, “reform” gibi kavramlar bunlara örnektir. Bunlara ek olarak “yeniden 

düzenleme” ve son zamanlarda “yeniden yapılanma” terimleri kullanılmaktadır. 

                                                            
91 Nuri Tortop ve Eyüp Günay İsbir, Yönetim Bilimi, Ankara, 1989, s.204 
92  Ulvi Saran, “Kamu Yönetiminde Performans Sorunları Ve Türk Kamu Personel Rejiminde 
Gelişmeler”, Ed., Ahmet Nohutçu ve Asım Balcı, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden 
Yapılandırılması II, İstanbul, 2007, s.174 
93 Gencay Şaylan,  “Bir Yapısal Değişim Sorunu Olarak Yönetim Reformu”, Ed., Aykaç, Burhan, Şenol 
Durgun ve Hüseyin Yayman, Türkiye’de Kamu Yönetimi, ss.413-429, Ankara,  2003,  s.414 
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Cumhuriyet döneminde siyaset ve yönetim yazınında en sık kullanılan terim ise idari 

reformdur94. , 

Islahat, rasyonalizasyon, reorganizasyon ve modernizasyon terimleri tezin 

ilerleyen bölümlerinde kullanılmamış, yeninden yapılandırma ve reform ifadeleri tercih 

edilmiştir. Bu çerçevede, aşağıda, benzeş manalara gelmekle birlikte, tam olarak aynı 

olmayan ve birbirine çok karıştırılan, tez içeriği itibariyle bir çok konuda yer verilecek 

olması itibariyle de önem taşıyan, idari reform ve daha kapsamlı manada kullanılan 

yeniden yapılanma kavramlarına açıklık getirilmeye çalışılmıştır.  

 

 2.2.1. Yeniden Yapılanma  

 İdari reform kavramının ülkemizde dar anlamda algılanması ve uygulanmasının 

neticesinde, son yıllarda daha kapsamlı ve köklü değişim isteklerini belirtmek amacıyla 

“yeniden yapılanma” deyimi kullanılmaya başlanmıştır95 

Yeniden yapılanma, hataları giderme, düzeltme, iyileştirmedir. Bu bağlamda, 

kamu yönetiminde yeniden yapılanma kısaca idari teşkilatın iyileştirilmesi anlamına 

gelmektedir. İdari yeniden yapılanma kamu yönetiminin amaçlarının gerçekleştirmesine 

yönelik olarak etkin, verimli, ekonomik ve kaliteli hizmet görmesini sağlayacak bir 

düzene kavuşturulması ve böylece düzen içinde iş görmesi amacıyla yapılan çabaların 

tümüdür 96. 

Yeniden yapılanma doğal değişimden farklı olarak belli amaçlarla girişilen 

planlı ve bilinçli değişim çabalarının adıdır. Yeniden yapılanma bürokrasinin siyasal 

sistemle karşılıklı ilişkileri, devletin istihdam ve ücret politikası, kamu kaynaklarının 

                                                            
94 Tutum, a.g.e., s.441- 442 
95 A.e.,442 

96 Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, 2001 Hedefleri Doğrultusunda 21. Yüzyıla Girerken 
Türkiye’de Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi ve Bazı Ülkelerdeki Uygulamalar, Ankara, 1994, s.1 
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kurumlar arasında bölüşümü, kamu görevlilerinin statüleri, iş görme yöntemleri, 

davranış ve alışkanlıkları ve sistemi işleten ve yürüten faktörlerde köklü düzenlemeleri 

öngörür. Buradan hareketle, yeniden yapılanma, siyasal ve yönetsel kurumların 

amaçlarına, görevlerine, yapısına ve işleyişine ilişkin kapsamlı düzenlemelerdir97. 

Yeniden yapılanmanın söz konusu olabilmesi için, öze dönük, en küçük 

birimden en büyüğe, merkezden en küçük birime kadar, dikey ve yatay bir yenilenme 

olması gerekmektedir98. Yeniden yapılanmada belirli amaçlarla planlı ve bilinçli şekilde 

yapılan değiştirme hareketleri söz konusudur. Daha çok, yönetimde görev alanların 

değişmeme yönündeki eğilimlerine karşı, onların direncine rağmen yapılan 

değişiklerdir99. 

Yeniden yapılanmanın dayandığı temel düşünce, faaliyetler ve ilişkiler 

sisteminin, gelişmeyen, içinde faaliyette bulundukları çevrenin koşullarına ayak 

uyduramayan yönlerini geliştirmek ya da geliştirilmesine olanak sağlamaktır. Yeniden 

yapılanma, daha hızlı, daha etkili ve daha verimli bir kamu yönetimi sisteminin 

kurulabilmesini amaçlamaktadır100. 

  

2.2.2. İdari Reform 

 İdari reform kavramı “yönetim sistemindeki kusur ve eksikliklerin giderilmesi 

ve gerekli değişiklikler yapılarak sistemin yeniden düzenlenip daha iyi bir sistem haline 

getirilmesini” ifade etmektedir 101. 

                                                            
97 Tutum, ag.e., s.45 

98 Atilla Yayla,  Liberalizm, 2. Baskı,  Ankara, 1998, s.260 
99 Ö.Faruk Günay, “Yönetimde Yeniden Yapılanma ve AR – GE Faaliyetleri”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 
69, S.415,  Ankara, 1997, s.129 

100 Cengiz Akın,  “Kamu Yönetimini Yeniden Düzenleme İhtiyacı”, Türk İdare Dergisi, Yıl:70, S.419, 
1998, s.91 
101 Polatoğlu, Kamu Yönetimi Genel İlkeler …, s.159 
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 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nın idari 

reform algısı aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir102: 

“İdari reform belirli bir zamanda başlayıp bitecek bir faaliyet olarak 

düşünülmemektedir. Başlangıçta girişilecek ve idarenin bütününü kapsayan ve gelişme 

yönleriyle ilkelerini tespit eden yeniden düzenleme hareketlerinden sonra, idari yapıda 

devamlı ve sistemli bir izleme uygulanacaktır. İdareyi geliştirme idareciler için, 

planlama, koordinasyon ve kontrol görevleri gibi sürekli görevdir. İdarenin zamanla 

beliren ihtiyaçlara göre ayarlanması, hizmetlerin bir karışıklığa ve dağınıklığa meydan 

vermeden değişen şartlara uygun olarak düzenlenmesi … kısaca idareye devamlı surette 

çeki düzen verilmesi gereklidir.”  

İdari reform kavramı üzerinde tam bir mutabakat olmamakla birlikte, ortak 

algılamayı temsil eden tanım şudur103: “İdari reform, idarenin ulusal amaçların 

gerçekleştirilmesine yardımcı olacak süratli, tasarruf sağlayıcı, verimli ve kaliteli hizmet 

görülmesini sağlayacak bir düzene kavuşturulmasını ve böyle bir düzen içinde iş 

görmesini sağlayacak çabaların tümüdür.” 

 

 2.2.3. Personel Reformu 

 Kamu personeli idarenin en önemli unsuru, varlık gösterebilmesinde en önemli 

etkendir. İdare, tüm hizmetlerini personel eli ile gerçekleştirir. En iyi şekilde 

düzenlenmiş teşkilatlar bile iyi işleyebilmek için kaliteli, nitelikli çalışanlara ihtiyaç 

duyarlar. Sistemin en verimli şekilde işleyebilmesi amacıyla dönem dönem personel 

rejiminde reform yapılması gerekmektedir. 

                                                            
102 Devlet Planlama Teşkilatı, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.80 (Çevrimiçi) 
http://ekutup.dpt.gov.tr/plan1.pdf  23 Kasım 2009 
103 Birgül Ayman Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi – Yapısal Uyarlama Politikaları, TODAİE 
Yayınları, Ankara, 1996, s.28 
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Personel reformu “kamu kesiminde çalışanlar ile çalıştıran kuruluşların karşılıklı 

yükümlülüklerini düzenleyen yasaların tümünün, değişen iktisadi şartlara göre yeniden 

düzenlenmesidir”104. 

Kamu personel sisteminde, köklü değişiklikler yapmadan, tayin terfilerden, ücret 

rejimine kadar geniş bir alana yayılmış görünen personel sorunlarına kalıcı çözümler 

getirmeden, kamu yönetimi alanında yapılacak yeniden yapılanma çalışmalarının 

başarıya ulaşması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, kamu yönetiminde yeniden 

yapılandırma adı altında yapılan çalışmalarda, kamu personel sistemine yönelik eleştiri, 

sistemin düzeltilmesine yönelik teklif ve önerilerin ağırlıklı yer tuttuğu görülmektedir. 

 

 2.2.3.1. Personel Reformunun Önemi 

 Personel reformu, bir yandan doğrudan kamu yönetimini yeniden düzenleme 

çalışmaları ile ilişkili iken, diğer yandan mali sistemin ve bütçe sisteminin içeriği ile ve 

emeklilik sistemi ile bağlantılıdır. Ekonomik gelişmeye bağlı olarak gelişen sosyal yapı, 

gün geçtikçe talebi artırmakta ve yönetimin de bu talebe cevap verebilmesi için yeniden 

yapılanması gerekmektedir105.    

 Gelişen ve değişen ekonomik yapı, kamu hizmetlerinin gelişmesine ve dolayısı 

ile personel yönetiminin gelişmesine sebep olmuştur. Bu da, devlet yönetiminde daha 

geniş teşkilat kurulması ve daha fazla personel çalıştırılmasını gerektirmiştir. Ayrıca bu 

gelişmeler personelin niteliğinde de değişim olmasına sebep olmuş, bilgili, nitelikli, iyi 

yetişmiş personele ihtiyaç duyulmuştur. 

                                                            
104 Mecdeddin Akın, “Personel Reformu”, Mülkiyeliler Dergisi, Yıl:4, C.2 S.14, ss.3-18, Ankara, 1969, 
s.9 
105 Necdet Taner, 657 ve 1327 Sayılı Kanunlarla Getirilen Sistemin Temel Nitelikleri ve Yan 
Ödemeler, 1327 Sayılı Kanun Açısından Personel Reformu Sorunu, Ankara, 1971, s.46 
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Personelin niteliğindeki değişmeler, personele tanınacak hak ve yükümlülüklerin 

değişmesini ve yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir. Bunun nedeni, hizmetin iyi 

görülmesinin, personelin yaptığı iş ile sahip olduğu maddi ve sosyal hakların dengeli 

olması halinde en yüksek düzeyde gerçekleşeceğine olan inançtır. Hak ve 

sorumlulukları ile dengeli görevleri olan personel çalıştırılması, personel reformunun 

önemini ortaya koymaktadır106.  

 

 2.2.3.2. Personel Reformunun Amacı 

 Personel reformunun amacı, kamu kesiminde çalışan ile çalıştıran arasındaki 

ilişkiyi yeniden düzenlemek ve kamu çalışanlarının etkin ve verimli çalışmasını 

sağlamak sureti ile yeni reform girişimlerine ortam hazırlamaktır. Daha verimli ve etkili 

bir kamu düzeni kurmak için yapılacak çalışmaların en önemli kısmı personel ile ilgili 

kısımdır. Personel reformunun amacı, personel rejimini düzenleyen statülerin : 

- Dinamik ve gelişmeye elverişli bir yapıya sahip olması, 

- Sosyal ve ekonomik yapıya ve eğitim sistemine uygun bulunması, 

- Kamu görevlilerine etkinlik verecek, verimi artıracak, ekonomik şartlara ve 

hukuki esaslara uygun olacak şekilde düzenlemesidir107. 

Personel reformunun amaçlarından biri de, ücret rejiminde adaletin sağlanması 

olmalıdır. Bir idare hem nitelik hem de nicelik olarak yeterli personele sahipse kamu 

yararına uygun şekilde görevini yerine getirir. Böyle çalışan personele ise hak ettiği 

ücreti vermek gerekmektedir108. 

                                                            
106 Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Personel Rejimine Ait Yeni Düzenleme Esasları, Başbakanlık 
DPB Yayınları, Ankara,1981, s.1 
107Selçuk Kantarcıoğlu, Devlet Personel Rejimi, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Yayınları, 
Ankara, 1977, s.9  
108 Tortop, Yönetim Bilimi, s.204 
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Devletin hizmet anlayışındaki gelişme, vatandaşa faydalı olacak ve kamu 

hizmetini en etkili şekilde yerine getirecek, yaptığı işi vatandaşa lütuf olarak değil, 

kamu hizmetinin gerektirdiği ciddiyet ve liyakate uygun olarak görev bilinci içinde 

yapacak nitelikte personel çalıştırılmasını gerektirmektedir.  

Bu niteliklere sahip kamu personelinin temini için memur alımında gerekli özen 

ve dikkat gösterilmeli, mevcut memurların görev niteliklerini arttıracak hizmet için 

eğitim programları teşvik edilmeli, kalifiye personelin kamuda kalmasını sağlayacak 

önlemler alınmalıdır.  

 

 2.2.3.3. Personel Reformu Çalışmaları 

 Personel reformu amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen çalışmaların 

yapılması önemlidir109: 

- Tüm örgütlerin mevcut insan kaynağının, formasyon durumunun tek tek 

objektif olarak değerlendirilmesi, 

- Her bir örgütün sayı, nitelik ve bileşim özellikleriyle ortaya konmuş olan kadro 

ihtiyacı karşısında beliren personel boşluk, yetersizlik ve fazlalarının tespiti,  

- Bir bakanlık içinde ve bakanlıklar arasında ana görev ve hizmet türleri ile 

görev yeri ve statüsü itibariyle bir birimdeki personel fazlasını kullanarak diğer 

birimlerin boşluk ve yetersizliklerini doldurma olanaklarının saptanması, 

- Mevcut personeli yerinde kullanmayı sağlamak üzere personel geçişlerinin 

sağlanması,  

- Maddi ve manevi teşvik edici unsurlarla bütünleşmiş bir personel rejiminin 

uygulamaya konulması.  
                                                            
109    Nabi Dinçer ve Turan Ersoy, “Kamu Yönetimini Yeniden Düzenleme Çalışmalarıyla İlgili Bir 
Değerlendirme”, Amme İdaresi Dergisi, C.7, S.4, ss.73-92, 1974, s.85 
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 2.2.4. Yeniden Yapılanma ve Reform İhtiyacı 

 Bir ülkede, gerek kamusal hizmeti talep edenler gerek de kamusal hizmetin 

sunulmasını sağlayanlar idareden, yönetimden şikâyetçi iseler ortada bir yönetsel sorun 

vardır. Mevcut yönetim sistemi, problemleri çözümleyemiyorsa, yeni bir yönetim 

sistemi düşünmek icap edecektir. Kamu yönetiminde yeniden yapılama devlet ve kamu 

yönetimine duyulan bu güvensizlik problemini aşmak için ön plana çıkarılmıştır. 

Yönetimin yeniden yapılandırılması ile devlete olan güven tekrar kazanılacaktır110. 

“Kamu yönetimleri, küreselleşmenin ekonomik, siyasi ve toplumsal alanlarda 

ortaya çıkardığı değişim gereklerini, vatandaşların sürekli artan ve çeşitlenen kaliteli 

hizmet taleplerini, geleneksel yönetim yaklaşımlarına hâkim olan verimsizlik, atalet, 

hantallık, değişime direnç, kuralcılık ve kırtasiyecilik gibi olumsuz özellikler nedeniyle 

cevaplayamamakta; borç batağı, bütçe açıkları, israfçı kamu harcamaları, pahalı ve 

gecikmeli kamu hizmeti biçiminde ortaya çıkan kötü yönetimden 

kurtulamamaktadır111.” Yukarıda değinilen sorunlar şeklinde ortaya çıkan kötü kamu 

yönetiminin, siyasal sistemin bozuk işlemesi nedeniyle, vatandaşlar tarafından 

denetlenememesi ve yeterince sorgulanamaması, idari sistemin daha da kötüye 

gitmesine neden olmaktadır. Halkın çeşitli konulardaki taleplerinin doğrudan katılım 

mekanizmalarıyla değil, ancak seçilmiş temsilciler aracılığıyla dile getirilmesine imkân 

veren siyasal sistemin, kamu örgütlerini vatandaşlara karşı sorumlu olmaktan çıkardığı, 

böylelikle onların taleplerine karşı duyarsız hale getirerek sonuçta sağlıklı ve işlevsel bir 

müşteri – tedarikçi ilişkisinin kurulamadığı görülmektedir112. 

                                                            
110 Ergun, Kamu Yönetimi, s.364 
111 Ulvi Saran, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma,  Kalite Odaklı Bir Yaklaşım,  Ankara, 2004,  
s.114 
112 Saran,  Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, s.114 
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Kamu örgütlerinin geleneksel bürokratik anlayıştan doğan katı hiyerarşik 

yapıları, teknoloji ve iletişim sistemlerinin yetersizliği ve insan kaynaklarını verimsiz 

kullanmaları nedeniyle liderlik, karar verme ve uygulama süreçlerinde aksaklıklar 

ortaya çıkmakta; gerek bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karşılamaları, gerekse bu 

yapılarıyla değişim gereklerini karşılayabilmeleri son derece güç hale gelmektedir113. 

Verimsiz ve kötü işleyen kamu yönetiminin halkın karşısına çıkardığı daha fazla vergi, 

kaynak israfı, bütçe açıkları, yüksek enflasyon ve işsizlik gibi kronikleşen sorunların, 

geleneksel bürokratik yapı ve işleyiş düzeni ile çözüme kavuşturulamayacağı gerçeğinin 

ortaya çıkması, özel kesimde başarıyla uygulanan esnek yönetim modellerinin kamu 

yönetimi alanında da uygulanmasının bir çıkış yolu olarak benimsenmesinde etkili 

olmuştur114. 

Türk kamu yönetimi ve personel sisteminde, yukarıda sayılan nedenlerden 

dolayı, özel kesimde uygulanan yönetim modellerinin uygulanmasına yönelik bir çok 

çalışma yapılmış, ancak yapılan çalışmalar neticesinde getirilen öneriler beklenilen 

düzeyde uygulamaya geçirilememiştir. Özel sektör işletim yöntemlerinin, kamu 

sektöründe de uygulanmasına yönelik çalışmalara, ağırlıklı olarak kamu kurumlarınca 

görevlendirilen yetkililer tarafından, güncel olarak devam edilmektedir.  

 

2.3.  Kamu Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları 
Yönetimi 

 

 Kamu personel yönetimi ile kamu kurumlarında istihdam edilen personelin 

yönetimi anlatılmaktadır. Personelin işe alınması, sınıflandırılması, terfisi, işten 

                                                            
113 Kadir Ardıç, “Kamu Yönetiminde Sürekli ve Köklü Değim Aracı Olarak Kalite Yönetimi ve Değişim 
Mühendisliği”, Kamu Yönetimlerinde Kalite İkinci Ulusal Kongresi Bildirileri, TODAİE, Ankara, 
1999 s.57 
114 Saran, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, s.115 
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çıkarılması, yetiştirilmesi ve mali hakları gibi teknik konular üzerinde duran kamu 

personel yönetimi,  geniş anlamda hizmete ilişkin politikaların belirlenmesi, devletin bir 

işveren olarak rolü ve sorumluluğu, ekonomik ve sosyal gelişme ile insan gücü 

arasındaki ilişkiler ve istihdam gibi makro düzeydeki genel politikaların belirlenmesi 

için uğraşmaktadır.  

Personel yönetimi, kamu yönetiminin üzerinde en çok tartışılan, aksadığı öne 

sürülen ve iyileştirilmesi için en çok çaba harcanan konularından bir tanesidir115.  

  

 2.3.1. Kamu Personel Yönetimi  

 Türk kamu personel sisteminin en belirgin özelliği memuriyetin yasal 

düzenlemelerle teminat altına alınmasıdır. Bu düzenlemeler halk arasında “sırtını 

devlete yasla” şeklinde ifade edilmekte ve devlet memuru olan kişinin güvence altında 

olduğuna dair kanaatin yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Özel sektörde az çalışan 

personelin diğer personelle eşit şartlara tabi tutulması kabul görmemekte, çalışmayan 

personelin ise hiçbir şekilde istihdamı mümkün olmamaktadır. Kamu sektöründe ise 

uyarı, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyete son 

verme şeklinde yasada belirtilen ancak çok ender uygulanan cezai müeyyideler 

mevcuttur. Toplum tarafından, kamu sektöründe görev yapan memurların mesai 

saatlerine riayetsizlik ettikleri ve mesai saatleri içerisinde randımanlı çalışmadıkları 

yönünde iddialar dile getirilmektedir. Diğer tarafdan, Türk kamu personel sisteminde, 

cezai müeyyidelerin daha çok suç teşkil eden durumlarda uygulanması, performans 

düşüklüğüne yönelik ise herhangi bir yaptırımda bulunulmaması yönünde bir eğilim 

mevcuttur.  
                                                            
115 Vito Tanzi, “Devletin Rolü ve Kamu Sektörünün Kalitesi”, Çev: Özgür Saraç, Türk İdare Dergisi, 
S.434, ss.187-210,  2000, s. 193 
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Kamu personel yönetimi sisteminde, sınıflandırma ve ücret politikası, 

performansa değil, kıdeme ve diplomaya dayanmaktadır. Ücretlerin esneklikten yoksun 

ve tek tip oluşu önemli bir sorundur. Zaman zaman performansı düşük olan personel 

fazla ve performansı yüksek olan personel ise eksik ücretlendirilebilmektedir. Terfiler 

yöneticiler tarafından değil, personel dairesi tarafından yapılır ve performansla 

doğrudan ilişkili değildir. Terfilerde kıdem önemli bir faktördür, hatta terfilerde temel 

belirleyici etmen kıdem olabilmektedir116.  

Geleneksel yönetimde işten çıkarmalar oldukça zordur. Başarısızlığından dolayı 

işinden olan kamu personeli hemen hemen yok gibidir. Kamu kesimi kendi personeli 

için merhametli bir sistem oluşturmuştur117. Kariyer planlamasının eksikliği, 

motivasyon düşüklüğü, insiyatif almak için yeterli karşılığın olmayışı gibi nedenlerden 

ve yukarıda anılan sebeplerden ötürü sıklıkla eleştirilen geleneksel kamu personel 

sistemi değişmeye adeta zorlanmaktadır118.  

 Kamu personel sisteminde düzenleme çalışmalarının, bazı dönemlerde gündeme 

getirilmesi ancak çeşitli gerekçelerle uygulamaya geçirilememesi de, mevcut çalışanlar 

nezdinde sistemin ve dolayısıyla kendilerinin dokunulmazlığına ve korunma altında 

olduklarına yönelik inancı güçlendirmektedir. 

 

 2.3.2. Kamu Kesiminde İnsan Kaynakları Yönetimi 

 Tezin önceki bölümlerinde bahsedilen küresel gelişmelerin etkisiyle, geleneksel 

kamu yönetimi anlayışı yerini “daha etkin, verimli, hızlı işleyen, bürokratik 

mekanizmalardan ve katılıktan mümkün mertebe uzak, şeffaf, katılımcı, hesap 

                                                            
116 Hamza Al,   Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi, Ankara, 2002, s.13 
117 A.e., s.273 
118 A.e., s.272 
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verebilir” bir anlayışa bırakmak zorunda kalmıştır. Bu çerçevede, kamu kesiminde 

geleneksel personel yönetimi anlayışı yerine insan kaynakları yönetimi anlayışının 

benimsenmesinin faydalı olacağına dair görüşler dile getirilmiştir.  

Stratejik bir yönetim tarzı olan insan kaynakları yönetimi özellikle kamu sektörü 

bakımından önemlidir. Kamu kurumları, verimliliğin sağlanması için beşeri ilişkilerin 

önemli olduğunu, organizasyonun sadece görev üzerinde odaklaşmaması aynı zamanda 

çalışanların insani ihtiyaçları üzerinde de durulması gerektiğini unutmamalıdırlar119. 

 Kamu kesiminde insan kaynakları yönetiminden söz edebilmek için personel 

yönetiminde entegre bir sistemin varlığı zorunludur. Verimli bir işgücü oluşturmak ve 

sürekliliğini sağlamak için; formel bir işgücü planı geliştirmek, iş başvurularının aktif 

bir şekilde değerlendirilmesi ve eleman temini, sınav yönteminin yeniden düzenlenmesi 

veya yazılı sınavlarda yaratıcılığın tespit edilmesi, organizasyonel misyon 

doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin yapılması ile personel politikalarıyla çalışanların 

ihtiyaçlarının buluşturulması önem arz etmektedir120. 

 Küreselleşme sürecinde sosyal, kültürel ve politik alanlarda meydana gelen 

büyük değişimlerin bir sonucu olarak, kamu kurumlarının hızla gelişen ve değişen 

dünya şartlarına uyum sağlayabilmeleri için, yönetim tarzlarını yeniden sorgulayarak, 

etkinliği ve verimliliği arttıracak yeni yöntemler geliştirmeleri gerekmiştir121. 

Günümüzde başarının temelinin, insana yatırım yapmaktan ve katılımcılığı teşvik 

etmekten geçtiği anlaşılmıştır122. 

                                                            
119 N.Kemal Öztürk, “Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi”, Türk İdare Dergisi, Yıl:71 S. 
424, 1999,  s.125 
120 A.e., s.126 
121 İlhami Fındıkçı, İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, 2001, s.13 
122 Burhan Aykaç,  “Yirmibirinci Yüzyılda Kamu Yönetiminde Yeni Eğilimler”, Gazi Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21. Yüzyılda Yönetim, Ekonomi ve Siyaset, C.4 S.2, 2002 
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 İnsan kaynakları yönetimi eleman ihtiyacının belirlenmesi, eleman ilanlarının 

yapılması ve uygun elemanların seçilerek kurum kültürüne alıştırılmalarından, 

işgörenlerin motivasyonu, performans değerlendirmesi, çatışmaların çözümü, bireyler 

ve gruplar arası ilişkilerin ve iletişimin sağlanması, yönetim-organizasyonun 

geliştirilmesi, yeniden yapılanma, sağlıklı bir iklimin oluşması, “biz” duygusunun 

gelişmesi, çalışanların eğitimi ve gelişmesine kadar birçok uygulamayı 

kapsamaktadır123.   

  

 2.3.3. Personel Yönetimi ve İKY Farklıkları 

 Uzun yıllar işletmenin temel işlevleri arasında yer alan personel yönetimi işlevi 

1980’li yıllardan sonra yerini insan kaynakları yönetimine bırakmıştır. Aslında insan 

kaynakları yönetimi, personel yönetiminin bir uzantısı olarak kabul edilebilir. Ancak 

insan kaynaklarının kazandığı boyut bugün personel yönetimini aşmıştır. İki kavram 

arasındaki en önemli farklılık, personel yönetiminin daha çok işletme çıkarlarını 

gözetmiş olması ya da işgücü verimliliğini temel amaç olarak seçmesine karşılık insan 

kaynakları yönetiminin işgücü verimliliği yanında bir iç müşteri olarak tanımlanan 

çalışan insanın memnuniyetini de amaçlamış olmasında görülebilir124. 

 İKY'nin iki temel hedefi vardır125: 

(1)Personelin ihtiyaçlarının karşılanması ve mesleki bakımdan gelişmelerinin 

sağlanması, (2)İnsan kaynaklarının organizasyonun hedefi doğrultusunda en verimli 

                                                            
123 Fındıkçı, a.g.e., s.13 
124 Zeyyat Sabuncuoğlu,  İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa, 2000, s.7 
125 Zuhal Cafoğlu,, Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, İstanbul, 1996, s.129 
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biçimde kullanılması. Bu hedefler,  kısaca “verimlilik” ve “iş yaşamının niteliğinin 

(kalitesinin) geliştirilmesi”126 olarak da ifade edilebilir. 

İKY hedeflerine ancak insan kaynaklarının optimum kullanımı ile 

ulaşılabilecektir. İşgöreni makinenin bir parçası olarak gören klasik yönetim anlayışının 

bir sonucu olan personel yönetiminin geleneksel işlevlerinin yanı sıra, İKY, insana daha 

değer veren ve onu geliştiren, psikolojik ve toplumsal gereksinimlerini karşılamayı 

hedefleyen bir yaklaşım taşımaktadır.  

Küreselleşme ile birlikte hızla değişen ve gelişen yönetim sistemleri anlayışında, 

İKY yaklaşımları, geleneksel personel yönetimi anlayışının yerini almaya başlamış ve 

bu doğrultuda reform hareketleri gerçekleştirilmiştir.  

Kamu yönetiminde uygulanan geleneksel personel yönetimi ile insan kaynakları 

yönetiminin temel özellikleri ve farklılıkları aşağıdaki tabloda özet olarak verilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
126 Ömer Sadullah, “ İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş:İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi 
ve Çevresel Faktörler”; İnsan Kaynakları Yönetimi, 3:Baskı, C.Uyargil ve Diğerleri,Beta Basım Yayım, 
İstanbul,2008,  s.2 
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Özellikler İnsan Kaynakları Yönetimi Personel Yönetimi 

Yönetim Anlayışı Uzun vadeli, stratejik öngörülü Kısa vadeli 

Örgütlenme 

Anlayışı 

Tekçi 

Paylaşılmış değerlerin ve örgütsel 

amaçlara bağımlılığın bir araya 

getirdiği bireyler. 

Çoğulcu 

Açıkça belirlenmiş kural ve 

yapılar içinde kolektif 

dayanışma. 

İnsan Faktörü 
İnsanı örgütün bir değeri olarak kabul 

eder. 

İnsanı bir maliyet öğesi olarak 

değerlendirir. 

Yönelim 

Tedarik edilip yerleştirilecek insan 

kaynakları açısından yönetim 

ihtiyaçlarına yöneltilmektedir. 

Örgütün iş görenlerine 

yöneltilmektedir. 

Örgütsel Yapılar 

ve İşleyiş 

Doğal esneklik Bürokratik kural ve 

sınırlandırılmış roller 

Çalışmalara 

Yönelik Eğilimler 

Yüksek güven,  işbirliği, dayanışma ve 

oto kontrol 

Düşük güven, itaat ettirme ve 

kontrolün empoze ettirilmesi 

Personelin Yetki ve 

Sorumluluğu 

Yatay Hiyerarşi, Yatay Yönetim 

Dağıtılmış 

Dikey Yönetim 

Merkezi 

Üründe Verilen 

Önem 

Kalite Nicelik 

 

Tablo 1: İnsan Kaynakları Yönetimi ile Personel Yönetimi Arasındaki Farklılıklar 

 

Kaynak: D.Guest, Human Resource Managament and Industrial Relation, Journal of 
Management Studies, 24 (4), s.503’ten aktaran N.Kemal Öztürk “Kamu Yönetiminde 
…” s.124 
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Kamu yönetiminde uygulanacak insan kaynakları yönetimi ile her şeyden önce 

çalışanın işe alınması, işten çıkarılması, yükselmesi, ücret politikası, eğitimi vb. 

konularda yeni ilkelerin geçerli olması ile birlikte geleneksel kamu yönetiminde 

uygulanan kıdeme veya pozisyona ya da unvana dayalı yükselme yerini liyakate dayalı 

yükselmeye, işin gereklerine uygun işe alma politikalarına, yönetici ve çalışanların 

özelliklerine ve performansa uygun ücret sistemine, zamanla oluşturulacak örgüt 

kültürüne ve hepsinden önemlisi iş tatminine yerini bırakabilecektir127. İnsan kaynakları 

yönetiminin kamu kesiminde uygulanmaya başlaması ile birlikte ayrıca kamu kesiminde 

çalışma saatlerinin esnekleştirilmesi, esnek ve performansa göre maaş ödeme sisteminin 

uygulanması, kamu personelinin geliştirilmesi ve motivasyonu konusunda önemli 

çalışmaların yapılması beklenmektedir128.  

Kamu sektörünün uzun yıllardır, insan kaynakları yönetiminin kamuda 

uygulanabilirliğine dair araştırmalar yürütmesine karşın, bu konuda söz sahibi olan İKY 

Bilim Dalı uzmanlarınca, konu hakkında detaylı araştırmaların yapılmaması, teklif ve 

önerilerin getirilmemesi, ülkemiz kamu personel kesiminin sorunlarının çözüme 

kavuşması adına bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir.  

İnsan kaynakları yönetiminin kamu kesiminde uygulanabilirliğine dair 

çalışmalar, ağırlıklı olarak resmi kurumlar öncülüğünde, kamu yönetimi disiplini 

alanında söz sahibi kişiler tarafından yürütülmüşlerdir. Bu alandaki uzmanların insan 

kaynakları yönetimi alanındaki bilgileri son derece önemli olmakla birlikte, İKY 

uzmanlarının da konuya eğilmeleri halinde daha verimli sonuçlar ortaya çıkabilecektir.  

 

                                                            
127 Canan Ay ve Aylin Gülgün, “Kamu Sektöründe Hizmet Kalitesinin Arttırılmasında Etken Bir Araç 
Olarak İş Tatmini”, Kamu Yönetiminde Kalite 1.Ulusal Kongresi Bildirileri, TODAİE, ss. 249-263,  
1998 
128 Al, Bilgi Toplumu…, s.275 
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2.4. Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanmayı 
Gerektiren Faktörler  

 Kamu yönetim sisteminin toplumun gereksinimlerini karşılamada etkin bir araç 

durumuna dönüştürülebilmesinin başlıca koşullarından birisi, sistemin, gelişen ve 

değişen koşullara ayak uydurmasını sağlayıcı yönde sürekli yenilenmesidir.  

Yönetimde reorganizasyon, yeniden düzenleme, yeniden yapılanma ve idari 

reform gibi değişik, ancak birbirine çok yakın kavramlarla anlamlandırılan sürekli 

yenilenme yaklaşımı, öz olarak, daha hızlı, daha etkili ve daha verimli bir kamu 

yönetimi sisteminin kurulabilmesini amaçlamaktadır. Kamu yönetimini yeniden 

düzenleme gereksiniminin gerisinde yatan temel neden; varolan sistemin işleyişinde 

beliren sorunları saptayarak; sistemi, öngörülen amaçları daha etkin ve ussal yollarla 

gerçekleştirebilecek bir niteliğe kavuşturmak düşüncesine dayanmaktadır129. 

 

 2.4.1. Yeniden Yapılanmanın Amaçları  

 Kamu yönetimindeki “devletin küçültülmesi”, “müşteri odaklılık”, “halk katılımı 

ve denetimi”, “yönetimde şeffaflık”, “adem-i merkeziyetçi yapılanma”,“modern 

yönetim tekniklerinin kamu yönetiminde uygulanması”, gibi yeni eğilimler bağlamında 

düşünüldüğünde kamu yönetiminde yeniden yapılanmanın amaçları şöyle 

sıralanabilir130: 

- Demokrasinin kalitesini iyileştirmek 

- Kamu yönetimine karşı duyulan güvensizlik duygusunu azaltmak, 

- Kamu yönetiminde saydamlığı sağlamak, 

                                                            
129 TODAİ, KAYA,, s.3 
130 Coşkun Can Aktan, Değişim Çağında Devlet, Konya, 2003, s.431 
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- Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bağlamında e-devlet projesini 

hayata geçirebilmek, 

- Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltmak, 

- Vatandaşların yönetsel katılımını artırmak, 

- Sivil toplumu güçlendirmek, 

- Büyüyen bir devletin sebep olduğu etkinsizlikleri azaltmak, 

- Kamu sektöründe etkin bir insan kaynakları yönetimi uygulayarak hem çalışan 

personelin hem de vatandaşların memnuniyetini sağlamak, 

- Merkeziyetçi yönetimin ortaya çıkardığı olumsuzlukları azaltmak ve bu amaçla 

yerinden yönetim anlayışını uygulamak, 

- İşlevine gerek kalmayan kurumları tasviye etmek veya diğer kurumlarla 

birleştirmek, 

- Kamuya ilişkin düzenlemelerin açık, basit ve anlaşılır olmasını sağlamak. 

 

Yukarıda sayılan hedeflerin gerçekleştirilmesi son derece zorlu bir süreçtir ve 

siyasi kararlılık gerektirmektedir. Örneğin, bir kurumun tasviyesi veya başka bir 

kurumla birleştirilmesi durumunda üst düzey bir çok yöneticinin konumu değişecek ve 

makamları ortadan kalkacaktır. Bu da değişime yöneticilerin karşı çıkışına sebep 

olacaktır. Amaçlanan her hususun kendine özel sebeplerden, bir direniş grubu olacaktır. 

Türkiye’de uzun yıllardır olan da budur. Yapılan çalışmalar direniş gruplarının etkisiyle 

uygulamaya geçirilememişler ve devletin maddi, manevi kayba uğramasında sebep 

olunmuştur. Ülke ihtiyacı, kişisel menfaatlere ve grup çıkarlarına feda edilmeyerek, 

daha iyi bir kamu yönetimi ve personel sistemi için gerekli görülen değişiklikler, kararlı 
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bir şekilde uygulamaya geçirilmelidir. Kararsız ve tereddütlü tavırlar değişimin 

önündeki en büyük engeldir.  

 

 2.4.2. Yeniden Yapılanmanın Özellikleri 

 Yeniden yapılanma çalışmalarının başarıyla gerçekleştirilmesi sırasında 

aşağıdaki ilke ve özelliklerin göz önünde bulundurulması gerekir. Bunlar131: 

- Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, kamu yönetiminin çevresinde 

gerçekleşen ekonomik, toplumsal, siyasal ve teknolojik gelişmelerin bir 

sonucudur. 

- Kamu yönetiminde reform zaman alıcıdır. Çünkü reform örgütsel, işlevsel, 

zihinsel ve beşeri değişimleri birlikte getirmektedir. 

- Kamu yönetiminde reform düzenleme yapmaktan ibaret değildir. Bu 

düzenlemelerin uygulanması güçlü bir siyasi iradeyi ve bunu benimsemiş 

yönetici sınıfını gerektir.  

- Yeniden yapılanma verimli, etkili ve kaliteli hizmet verilmesine yönelik 

olmalıdır. 

- Yeniden yapılanma çalışmaları sürekli olmalıdır. 

- Yeniden yapılanma planlı ve bilinçli bir süreç olarak uygulanmalıdır. 

- Yeniden yapılanma temelde değişimi gerektirir, bu değişimde yönetici önderlik 

etmelidir. 

Kamu yönetimi ve personel sisteminde gerçekleştirilecek yeniden yapılandırma 

çalışmalarının, yukarıdaki hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle, günü kurtaran 

                                                            
131 Parlak, a.g.e., s. 316–317 
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değişiklikler olarak değil, günü yakalayan, zamana ve değişime ayak uyduran bir 

modelde, sürekli değişime ve gelişmeye açık şekilde planlanması gerekmektedir. Kapalı 

sistemlerin, bilim ve teknoloji dünyasındaki hızlı gelişmelerin etkisiyle, her gün 

yenilenen modern dünya düzeninde başarılı olmaları mümkün değildir. Türk kamu 

yönetimi ve personel sisteminin de öncelikle çağı yakalaması, müteakiben ise çağın 

önünde giden, sürekli gelişen bir yapıya kavuşması esas hedef olmalıdır.  

 

 2.4.3. Yeniden Yapılandırmayı Gerektiren Dış Faktörler  

 Küreselleşmenin ve bilgi teknolojilerinin etkisiyle yeniden yapılanma hareketleri 

ilk uygulandıkları ülkelerden, diğer ülkelere hızlı bir yayılma göstermiştir.  Kamu 

yönetiminde yeniden yapılanma hareketlerinin dünya çapında yayılmasında önemli rol 

oynayan dış etkiler aşağıda sıralanmıştır.  

 

 2.4.3.1. Bilgi Teknolojisindeki Gelişmeler 

 İletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler kamu yönetimini yeniden 

yapılanma ihtiyacı içine itmiş, hatta zorlamıştır132. Devletin kurumsal yapısı içinde veri-

bilgi alışverişine olanak sağlayan yapılanmaya gidilmesi ihtiyacı günden güne 

artmıştır133.  

Bilgi teknolojileri, Weberyen bürokrasi modelinin en önemli ilkelerinden biri 

olan çalışılan yeri, yani ofisi, ofis yönetimini de değiştirmiştir. Kayıtlar elektronik 

ortamda tutulmuş, çalışanlar, ofislere gitmek yerine evlerinden bilgisayar kullanarak 

işlerini yapmaya başlamışlardır. Sonuç olarak teknolojik alanda görülen değişim, hem 

                                                            
132 Kemal Çelik, “E-Devlet ve Yeniden Yapılanma”, Türk İdare Dergisi, Yıl:75, S.440, ss.149–158. 
2003,  s.155 
133 A.e., s.149 
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özel sektörü hem de kamu yönetimini etkilemiştir134. Nasıl bir organizma bir sisteme 

sahipse ve bu sistem yoluyla çevresiyle yakın ilişki içinde oluyorsa, örgütler de, kendi 

içlerinde çalışanların davranışlarından, diğer harici örgütlerle karşılıklı etkileşim ve 

ilişkilerden etkilenir135. 

Bu noktada karşımıza elektronik devlet (e-devlet) terimi çıkmaktadır. E-devlet, 

kısaca kamu hizmetlerinin yapılması ve vatandaşlara sunulması sırasında bilgi ve 

iletişim alanındaki teknolojik olanakların kullanılması şeklinde tanımlanabilir136.  

E-devlet uygulamalarının vatandaşların kamu hizmetlerine ilişkin bilgi 

kaynaklarına rahatlıkla ulaşmaları ve başvurularını on-line olarak yapabilmeleri 

konusunda ve iş akım süreçlerinin analiz edilmesi ve işlem basamaklarının azaltılması 

yoluyla uygulamada tekrarların ve zaman kaybının önlenmesi yönünde tartışılmaz 

avantajlar taşıdığı kabul edilmektedir. Ayrıca internetin posta, kağıt ve kırtasiye 

giderlerinin azaltılması, işlemlerin yürütülmesinde hata payının en aza indirilmesi ve 

vatandaşların istek ve beklentilerine göre mal ve hizmet üretilmesi yoluyla kamu 

hizmeti kalitesinin yükseltilmesinde önemli tasarruflar ve yararlar sağladığı; böylelikle 

bir taraftan kamu harcamalarının maliyetini düşürürken diğer taraftan üretilen katma 

değeri de arttırdığı açıkça görülmektedir137. 

Türk kamu sisteminde son yıllarda e-devlet uygulamasına geçilmesi, bir çok 

bürokratik prosedürün aşılmasını, birçok resmi işlemin daha hızlı ve masrafsız bir 

şekilde yapılabilmesini sağlamıştır.  

 

                                                            
134 A.e., s.219 
135 Hasan Hüseyin Çevik, Türkiye’de Kamu Yönetiminin Sorunları, Ankara, 2001,s.52 
136 Asım Balcı, “E-Devlet: Kamu Yönetiminde Yeni Perspektifler, Fırsatlar ve Zorluklar”, Ed. A.Balcı, 
A.Nohutçu, N.K.Öztürk, B.Coşkun, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar; Sorunlar, Tartışmalar, 
Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, ss.265-280, Ankara, 2003, , s.266 
137 Saran, Kamu Yönetiminde Yeniden …,s.34 
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 2.4.3.2. Küreselleşme 

 Avrupa Birliği süreci doğrultusunda, yasal düzenlemeler yapan ve uyum yasaları 

çıkaran, ayrıca birçok uluslar arası kuruluşta yer alan Türkiye’nin, kamu yönetimi ve 

personel sistemini, küresel gelişmelerin dışında tutması mümkün değildir.  

Son çeyrek yüzyıldır, bilgi-iletişim devriminin ve “iktisadi, siyasi, sosyal ve 

kültürel alanlarda bazı ortak değerlerin yerel ve milli sınırlarını aşarak, dünya çapında 

yayılmasını sağlayan”138 küreselleşmenin etkisiyle, sanayi devriminin koşul ve 

öncelikleriyle biçimlenip yerleşmiş klasik yönetim, ulus devlet, temsili demokrasi, 

siyaset olgularını ve bunların birbirleriyle ilişkilerini dönüştürüp yeni baştan tanımlayan 

köklü ekonomik, sosyal, siyasal, kurumsal ve kültürel değişimler yaşanmaktadır.  

Bu süreçle birlikte kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması, kamu 

sektörünün küçültülmesi, kamu işletmeciliği, devletin minimize edilmesi, sivil 

toplumun yeniden keşfi, yerinden yönetim ve yönetişim gibi kavram ve uygulamalar 

yaygınlık kazanmıştır. Piyasa ekonomisinin tıkanıklıklarını aşmak için ulus devletlerin 

sınırlarının dışına taşma talebi uluslar üstü kuruluş ve anlaşmaların yaygınlaşması, 

bilişim, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler küreselleşme eğilimlerini 

tetiklemiştir139.  

Küreselleşme sürecinde uluslararası ekonomik ve siyasal bütünleşme eğiliminin 

güçlenmesi, ulus devleti çeşitli boyutlarıyla dönüşüme uğrattığı gibi, ulusal kamu 

yönetimleri üzerinde de ciddi bir değişim baskısı yaratmaktadır. Küreselleşme ile 

birlikte bilginin yaygınlaşması ve bilgi çağının tüm dünyayı derinden etkilemesi de, 

                                                            
138  Coşkun Can Aktan, Globalleşme, Bölgeselleşme ve Yerelleşme, Müdahaleci Devletten Sınırlı 
Devlete, Ankara, 1999, s.120 
139 Bayram Coşkun ve  Ahmet Nohutçu, “Türkiye’de Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: Kuramsal-
Tarihsel Perspektif, Genel Değerlendirme ve Saptamalar”, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin 
Yeniden Yapılandırılması I, Ed., Ahmet Nohutçu,  Asım Balcı, İstanbul, 2005, s. 1 
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kamu yönetiminde yeni yapı ve süreçlerin geliştirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin 

yaygınlaşması için uygun bir ortam oluşturmuştur140.  

Sanayi devriminin konjonktürel yapılanmasına koşut olarak Weberyen 

bürokrasinin, katı, hiyerarşik, merkezi ve yasal-ussal ilkelerini temel alarak biçimlenmiş 

kamu yönetimi, küresel bilgi toplumunun ve ekonomisinin dinamik ilişki ve 

yeniliklerinin karsısında tam anlamıyla felç olmuştur. Kamu yönetimiyle ilintilendirilen 

“yeni”, “işletmeci”, “piyasa odaklı”, “rekabetçi”, “girişimci”, “post bürokratik” ya da 

“post modern” gibi yaklaşım, model ve tartışmalar kamu yönetimi aygıt ve disiplinini 

içinde bulunduğu bu krizden kurtarabilme girişim ve çabalarından başka bir şey 

değildir141. 

Ekonomik, teknolojik, siyasal, toplumsal, kültürel ve ideolojik alanlarda yaşanan 

değişim ve dönüşüm özellikle son çeyrek yüzyılda daha hissedilir hale gelmiştir. 

Küreselleşme sürecinin hızlanması ve buna paralel olarak ulus devlet anlayışının 

değişmesi ve güç kaybetmesi, piyasacı anlayışın güçlenmesi, modernizimden post 

modernizme doğru yaşanan geçiş halkın artan talepleri ve beklentileri gibi nedenler 

kamu yönetimini küresel düzeyde önemli ölçüde etkilemiş ve dönüşüme zorlamıştır142.  

Küreselleşme sürecinde devletin değişen rolü, özellikle ekonomi alanında 

belirginlik kazanmaktadır. Devletin politika belirleme ve katalizör işlevi görerek 

yönetme kapasitesi gelişirken, hizmet üretimi ve sunumunda piyasa ve sivil toplum 

kuruluşları ön plana çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile doğrudan üreten bir devlet anlayışı 

                                                            
140 H. Ömer Köse, “Küreselleşmenin Devlet ve Kamu Yönetimi Üzerindeki Etkileri ve Türk Kamu 
Yönetimine Yansımaları”, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması II, Ed., 
Ahmet Nohutçu,  Asım Balcı, İstanbul, 2007, s.1 
141 Bilgiç, Yeni Kamu Yönetimi …, s.27-28 
142 Hüseyin Gül ve Dilek Memişoğlu, Yapısal Değişim Sorunu Çerçevesinde Yönetsel Reform, Kamu 
Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Ed., M.Akif Çukurçayır ve Gülise Gökçe, Konya, 2007, 
s.57–58 
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yerine, üretme fırsatları yaratan, toplumun ortak çıkarları için rekabet ortamını gözeten, 

piyasaları düzenleyen ve denetleyen bir devlet anlayışı hâkim hale gelmektedir143. 

 

 2.4.3.3. Uluslararası Kuruluşların Etkileri 

 Son yıllarda çok sayıda ülke kamu yönetiminde reform çalışmalarına hız 

vermiştir. Bunda ülkelerin beşeri ve kültürel yapıları ve yönetim sistemlerinin 

özellikleri yanı sıra OECD (Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı), WTO (Dünya 

Ticaret Örgütü) ve IMF (Uluslararası Para Fonu) gibi bazı uluslararası kuruluşların da 

etkisi söz konusudur144. Örneğin OECD’nin Kamu Yönetimi Komitesi’nin hazırladığı 

ve üye ülkelerdeki kamu reformlarının ortak özelliklerini ortaya koyan raporlar, piyasa 

tipi mekanizmalar gibi yeni kamu yönetimi reformlarının üye ülkeler arasında 

uygulanmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Raporlar, bu ülkelerdeki reformların 

ortak özelliklerini ortaya koyduğu kadar reformların nasıl olması gerektiği konusunda 

reform eğilimci politikacı ve bürokratlara yol göstermiştir 145.  

Ayrıca IMF gibi uluslararası finans kuruluşları özellikle gelişmekte olan ülkeler 

için reformları kredilerin ön şartı olarak koştular. Türk kamu yönetiminde değişim 

zorunluluğunun ortaya çıkmasında kendi iç dinamiklerinin yanında, IMF ve AB ile 

kurulan ilişkilerin devletin ekonomik hayattaki rolünün sınırlandırılması, bürokrasinin 

getirdiği yükün azaltılması, hukuk sisteminin insan hakları normlarına uygun şekilde 

yeniden düzenlenmesi doğrultusunda getirdiği yükümlülükler etkili olmuştur146.  

                                                            
143 Ömer Dinçer ve Cevdet Yılmaz, Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim, T.C. Başbakanlık, 
Ankara, 2003, s.9-10 
144 Saran, Kamu Yönetiminde Yeniden…, s.210 
145 Sezen, a.g.e., s.52 
146 Saran, Kamu Yönetiminde Yeniden…, s.211 
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Dünya Bankası ve IMF gibi kurumlar ağır borç yükü altında kalan ülkemize 

sağladıkları mali destek karşılığında çeşitli yapısal değişim projelerini benimseme 

koşulu getirmiş, bu kapsamda kamu yönetiminin yeniden yapılanmasına ilişkin hususlar 

da gündeme gelmiştir.147 

Başarılmaya çalışılan özelleştirme ve özerkleştirme çabalarıyla yapısal dönüşüm 

projeleri, Dünya Bankasının gözetiminde girişilen “ekonominin ve kamu yönetiminin 

globalleştirilip, liberalleştirilmesi” girişimleri olarak da ifade edilebilir. Geleneksel 

Kamu Yönetiminin hiyerarşik, katı ve hantal bürokratik yapısı yerine esnek, işletmeci 

bir kamu yönetiminin getirilmesi şeklindeki bir değişim, yönetim alanında bir 

paradigma değişimi olarak algılanmıştır148.  

 

 2.4.3.4. İktisat ve Siyaset Anlayışında Yaşanan Gelişmeler 

 Liberal kapitalist ekonomilerde 1930’lu yıllardan itibaren yaygın olarak 

uygulamaya başlayan Keynesçi ekonomi modelleri ve uygulamaları 1960-1970’li 

yıllara gelindiğinde sorgulanmaya, çeşitli eleştirilere tabi tutulmaya ve ciddi sarsıntılar 

geçirmeye başlamıştır149.  

1970’lerin ortalarından itibaren petrol fiyatlarındaki artışın da etkisiyle baş 

gösteren kamudaki mali kriz, bunu aşmak için uygulanan açık bütçe ve borçlanma 

politikaları, vergilendirmede gelinen sınır, özel sektörde görülen olumlu gelişmeler, 

refah devleti kurum ve politikalarını itibardan düşürmüş; onun yerine piyasa 

ekonomisine dayalı liberal ekonomi politikaları önem kazanmıştır. Bu politikalar, 

devletin küçültülmesi, kamusal mal ve hizmet üretiminde piyasadan daha çok 
                                                            
147 Dinçer, a.g.e., s.26 
148 Uğur Ömürgönülşen, , “The New Public Management”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, S.52, 
Ankara, 1997, s.517 
149 Osman Günaydın, “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma”, Türk İdare Dergisi, Yıl:75, S.440, 
ss.127-14, 2003, s.130 
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yararlanma, özelleştirme, yasal yapısal serbestleşme (deregülasyon), sübvansiyonların 

azaltılması ya da kesilmesi, sosyal fonların daraltılması gibi uygulamalarla kendini 

göstermiştir150. 

1980’li yıllardan itibaren dünyadaki özelleştirme, kamu sektörünü ve devleti 

küçültme şeklindeki yaygın gelişmelerin ülkemizdeki yansıması ise çok geçmeden 

etkisini göstermiştir. Bu değişim, ithal ikameci ekonomik modelin terk edilmesi, 

ihracata dayalı dış ve iç rekabete açık serbest piyasa ekonomisi modeline geçilmesi 

şeklinde kendini göstermiştir. Benimsenen bu yeni modelin temel esprileri; aşırı 

büyüyen kamu sektörü payını azaltmak, kamu kesimini ve devleti küçültmek, iç ve dış 

güvenlik, adalet, dış politika, eğitim, sağlık ve temel alt yapı gibi asgari işlevlere 

indirgemektir151. 

Ekonomik alanda, liberalleşme,  özelleştirme ve kamunun pay ve rolünün 

azalması yönündeki değişmeler yanında, siyaset alanındaki demokratikleşme eğilimleri 

de; kamu yönetimi ve personel sistemlerinin yeniden yapılandırılmasına yol açan 

önemli bir etken olarak ortaya çıkmıştır.  

1970’li yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar, tüm dünyada sosyal refah 

politikalarının sorgulanması sürecini başlatmıştır. Kamu harcamalarının kısılarak, 

devletin küçültülmesi dile getirilmeye başlanmıştır. Türk devlet sistemi de bu 

faktörlerden etkilenmiş ve özelleştirme yoluyla devleti küçültmeyi amaçlamıştır.  

Siyasal hayatımızda yaşanan önemli bir değişim ve gelişim olan çok partili 

siyasal yaşama geçiş de, kamu yönetimi anlayışımızda değişimi gerekli kılmış, halkın 

                                                            
150 Bilal Eryılmaz, “Kamu Yönetiminde Değişim”, 2. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 2),  
Hacettepe Üniversitesi, ss. 50-64, Ankara, 2004, s.54 
151 Günaydın, a.g.e., s. 132 
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yönetime katılma talebinin karşılanması, kamu yönetiminin değişen toplumsal koşullara 

ayak uydurmak zorunda bırakmıştır.  

 

 2.4.3.5. Kamu Yönetimi Anlayışında Yaşanan Gelişmeler  

 Yeni Kamu Yönetimi akımı ile bir taraftan özelleştirme ve kamu hizmetlerinde 

alternatif hizmet sunum mekanizmalarının devreye sokulması yoluyla devletin 

küçültülmesi hedeflenmekte, bir taraftan da desantralizasyon (yerinden yönetim) ve 

subsidiarite (yerellik) gibi ilkelerin vurgulanması ile yerel yönetimler güçlendirilmeye 

çalışılmakta, öte yandan da sayıları giderek artan bağımsız idari otoriteler kurularak 

klasik kamu bürokrasisi dısına tasan ve düzenleyici kararlar alıp uygulayan kamu 

örgütleri oluşturulmaktadır152.  

Yeni kamu yönetimi ile ilgili farklı tanımlar ve düşünceler ileri sürülmüştür. 

Bunların ortak vurgu noktaları şu şekilde özetlenebilir153: 

- Kamunun faaliyet alanı ve kamu kesimi tarafından sunulan hizmetler, yeniden 

tanımlanmalıdır. 

- Kamusal hizmetler sadece bürokrasi tarafından tekel olarak değil, alternatif 

yöntemlerle piyasa ortamında sunulmalıdır. 

- Kamu birimleri ve kamu çalışanları arasında rekabet sağlanmalıdır. 

- Girişimci bir yönetim oluşturulmalıdır. Çalışanların inisiyatif, risk ve 

sorumluluk alabilme yeteneğini geliştirilmelidir. 

                                                            
152 Asım Balcı, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Kamu Hizmet Sunumuna Etkileri, 2005, 
(Çevrimiçi), http://yonetisim.wordpress.com/2009/12/21/kamu-yonetiminde-cagdas-yaklasimlar-ve-
kamu-hizmet-sunumuna-etkileri-asim-balci/, 2005, s.4, 19 Kasım 2009 
153 Hamza Al, “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı”, Amme İdaresi Dergisi, C.37, S.4, ss.1-10, 
2004, s.5-6 
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- Kamuda tasarruf, etkinlik, verimlilik, kalite ve performans eksiklikleri vardır ve 

bu eksiklikler giderilmelidir. Özellikle performans ölçümüne imkan verilmelidir. 

- Özel kesim işletme kavram ve teknikleri kamu örgütlerinde uygulanmalıdır. 

- Kurallara değil, misyona, amaca ve sonuca odaklanılmalıdır. 

- Üstlerin emir ve direktiflerine değil hizmetten yararlananların ihtiyacına 

odaklanmak gerekir. Bu anlamda hizmetten yararlananları yeniden tanımlamak 

ve onlara seçenek sunmak gerekir. 

- Kamu yönetiminin denetiminde bireylere söz hakkı verilmelidir. 

- Sorunlar ortaya çıkarmadan önce çözülmelidir. 

- Yönetimde katılım sağlanmalıdır. Bu katılım hem vatandaşların hem de 

çalışanların sürece katılmasını gerektirmektedir. 

- Yönetim desantralize edilmelidir. 

- Kamu sektörü küçültülmelidir. 

Kısaca yeni kamu yönetimi anlayışı, devletin faaliyet alanının daraltılmasını ve 

daraltılan bu faaliyet alanı içinde kamu kurumlarının işletmecilik anlayışı etrafında 

yeniden yapılandırılmasını ve yönetilmesini önermektedir154.  

Kamu sektörünün küçültülmesi ve devletin faaliyet alanının daraltılması yoluyla, 

devlet etkinliğinin azaltılması değil arttırılması hedeflenmektedir.   

 

 2.4.4. Yeniden Yapılandırmayı Gerektiren İç Faktörler 

 Yeniden yapılanma, dış faktörler yanında iç faktörlerin de etkisiyle ortaya çıkan 

bir olgudur. Türkiye’de kamu sektöründe yeniden yapılanma hareketlerini etkileyen 

temel iç faktörler, aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir.  

                                                            
154 Dinçer, a.g.e., s.30 
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 2.4.4.1. Kamu Yönetiminin Açıkları 

 Dünyada ve ülkemizde yaşanan değişmeler sonucunda Türkiye’de kamu 

yönetiminde yeniden yapılanmayı gerekli kılan dört temel açık oluştuğu söylenebilir. 

Bunlar stratejik açık, performans açığı, mali açık ve güven açığıdır155.  

- Stratejik açık:  Stratejik açık, özellikle uzun vadeli bir perspektifi gerektiren 

yatırım kararlarının alınmasında belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Stratejik açık 

sorunu bir taraftan kamu kurum ve kuruluşlarının, meydana gelen değişikliklere uyum 

sağlayamaması, verimsizleşmesi ve benzeri kurumlara kıyasla etkisizleşmesi sonucunu 

doğurmuş, diğer taraftan, ülkemizin gelişmiş ülkeler karsısında rekabette geri kalmasına 

sebep olmuştur156. 

  - Performans Açığı: Stratejik açık içinde uzun vadeli planlama yapamayan ve 

halkın taleplerine duyarsız kalan kamu yönetiminin sunduğu hizmetler ile halkın 

beklentileri arasındaki farklılık artmakta ve kamu hizmetleri alanında ciddi boyutlara 

ulaşan bir performans açığını doğurmaktadır157. 

 Düşük nitelikli (kalitesiz) işgücü istihdamı, gerek yöneticiler gerekse öteki 

işgörenlerin mesleki yeterliliklerindeki düşüklük, izlenen çoğu kez kayırmacı ya da 

siyasal tercihlere dayalı hatalı istihdam politikaları neticesinde kimi kamusal 

hizmetlerde kadroların gereksiz biçimde şişerek büyümesi ve kimi hizmetlerde de 

personel açığı yaşanması gibi çarpıklıkların ortaya çıkması sonucunda kamusal hizmet 

sunumlarında ciddi bir performans sorunu belirmiştir158.   

                                                            
155 A.e., s.30 
156 A.e., s.31 
157 A.e., s.31 
158 Feyzi Uluğ, “Yönetimde Yeniden Yapılanma ve Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Üzerine 
Eleştirel Bir Bakış”, Amme İdaresi Dergisi, C.37, S.1, ss.1-28, 2004, s.2 



 

87 

- Mali Açık: Mali açık ülkemizde kamu yönetiminin yeniden yapılanma 

gereğini ortaya koyan en temel unsurlardan biridir. Toplumsal talepleri zamanında 

sağlam kaynaklarla ve verimlilik esasına göre çalışarak karşılayamayan kamu 

kurumlarının harcamaları borçlanma ile finanse edilerek, yeniden yapılanma gereği bir 

süre için de olsa ertelenebilmiştir. Ancak, artan mali açıkların beslediği güvensizlik 

içinde yüksek faiz oranları ile borçlanma limitlerine gelen kamu kesimi, zamanında 

yapamadığı uyumun maliyetini son dönemlerde fazlasıyla ödemeye başlamıştır159. 

Ülkemizdeki mali kriz, 1980’lerden itibaren ekonomik alandaki yeniden 

yapılanmayı zorunlu hale getirmiş; 2001’deki mali kriz ise, kamu yönetimi alanına bu 

reformları taşımıştır. Yani Türkiye’de, 1980’de yeniden yapılanma dalgasının birinci 

aşaması, ekonomik alanda yapılan reformlarla bir şekilde gerçekleştirmeye çalışılmıştır. 

Ekonomide serbestleşme, sübvansiyonların kaldırılması, tasarruf önlemleri, dışarıya 

açılma gibi çalışmalar bu kapsamda değerlendirilebilir160. 

Kamu harcamalarının bütçeye getirdiği yük ve bunun mali sistemde yol açtığı 

sıkıntılar, daha etkili bir kurumsal yapıya olan gereksinimi ortaya çıkarmaktadır161.  

- Güven Açığı: Kapalı bir ekonomik yapı içinde, yönetim hatalarının üstü 

örtülebilmektedir. Açık bir ekonomide ise yönetim hatalarının bedeli çok ağır 

olmaktadır162. Ülkemizdeki ekonomik bunalım ve siyasi temsil sorunları, toplumda 

derin bir güven bunalımı ile birlikte yaşanmakta, bu güven bunalımı ise öncelikle kamu 

yönetimine güvensizlikte odaklanmaktadır. Özellikle merkezi hükümette reform 

isteyenlerin oranı % 90’ların üzerine çıkmaktadır163. 

                                                            
159 Dinçer, a.g.e., s.34 
160  Bilal Eryılmaz, “Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformu”, Salı Konuşmaları (2003–2004 Yılı 
Sunumları), Sakarya, s.31-34, 2005, s.33 
161 Uluğ, Yönetimde Yeniden …, s.1-2 
162 Dinçer, a.g.e., s.35 
163 Dinçer, a.g.e., s.36 
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Kamu yönetimleri saydam (şeffaf) olmak, her türlü eylem ve işlemlerini kendi 

halkına açmak, hatta bazı istisnalar dışında uluslararası düzeye açmak durumundadır. 

Katılımcı olmak, alacağı kararları ilgili çevrelere danışarak almak, performansını hizmet 

sunduğu kesimlere denetletmek ihtiyacındadır. Halkının katılımını ve desteğini 

alamayan kamu yönetimleri başarılı olamamaktadırlar164. 

Özet olarak, geleneksel anlayışa dayalı mevcut kamu yönetimi sisteminin 

yetersizliğinden kaynaklanan çeşitli açıklar, yeniden yapılanmayı gerekli kılan etmeler 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

 2.4.4.2. Kentleşme 

 Türkiye’de kentleşme oranı % 70’leri aşmış durumdadır. Kent nüfuslarının hızlı 

artışı, kentsel hizmet üretmekte olan yerel yönetimlerin de güçlendirilmesini gerekli 

kılmaktadır. Kamu yönetiminde reform çalışmaları kapsamında yerel yönetimlere 

ilişkin tartışmalar önemli yer bulmaktadır. Doğaları itibariyle yurttaşlara 

yakınlıklarından dolayı katılımcı oldukları düşünülen yerel yönetimler, katılımcılığa 

ilişkin tartışmaların da kaçınılmaz olarak odağına oturmaktadır165. 

 Kamu kurumlarının merkez ve taşra birimleri arasındaki görev ve yetki 

dağılımının merkez lehine bozulması, merkezi örgüt yapısında, - yani Ankara’da- “aşırı 

güç birikimi” ortaya çıkarmıştır.Merkez ve taşra ilişkilerinde taşranın geriye itilmesiyle 

oluşan gerilim, ister istemez taşranın karar ve uygulama sistemlerinde tıkanmaya yol 

                                                            
164 Eryılmaz, Türkiye’de Kamu Yönetimi …, s.33 
165 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kentleşme Şurası 2009, Yerel Yönetimler, Katılımcılık ve Kentsel 
Yönetim Komisyonu Raporu, Ankara, 2009, s.8, (Çevrimiçi) 
http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/kentlesme/kitap10.pdf , 13 Aralık 2009 
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açmıştır. Karar verme ve iletişim süreçlerinde yaşanan yavaşlık, kopukluk ve 

koordinasyon sorunları bunun görüntüleridir166.  

 Merkezi devlet, otoritesinin bir bölümünü yerel yönetimlerle paylaşmak 

zorundadır. Merkezi devlet yönetiminin otorite etkinliğini azaltabilecek olan bu yeni 

yönetim modelleri, globalleşme sürecinin toplumlar üzerinde giderek ağırlaşan etkileri 

nedeniyle zorunlu görülmektedir. Yeniden yapılanma sürecinden beklenen bireyin 

yönetime katılımını, küreselleşme eğilimlerini de dikkate alarak yerel yönetimlere 

etkinlik kazandırmayı hedefleyen programların uygulamaya geçirilebilmesini 

sağlayacak düzenlemelerdir167.  

 Kentleşme olgusu, yerel yönetimlerin ve merkezkaçlaşmanın önemini artırma 

yanında, vatandaşların genel olarak ve kamu yönetimine ilişkin beklenti ve 

davranışlarını değiştirmektedir. Kentli vatandaşların değişen bu beklentilerinin de kamu 

yönetimi ve personel sisteminde değişim ihtiyacını artırıcı yönde etki gösterdiği 

söylenebilir. 

 

 2.4.4.3. İhtiyaçların Çeşitlenmesi 

 Kamu yönetimini değişime zorlayan önemli nedenlerden birisi de artan ve 

çeşitlenen toplumsal istem ve beklentiler karşısında kamu kesimindeki performansın 

yetersiz kalmasıdır. Artık toplum, yirmi yıl öncesinin “kanaatkar” toplumu değildir. 

Halk, ortak toplumsal gereksinimlerinin karşılanması yönünde daha gözle görülür 

istemeler, tepkiler, beklentiler içerisindedir168.  

                                                            
166 Uluğ, Yönetimde Yeniden …, s.2-3 
167 İbrahim Betil, Türkiye’de Devlet Denetiminde Reformlar ve Başarılarının Değerlendirilmesi, Ed., 
Tınaz Titiz, TESEV Yayınları, 2000, s.63 
168 Uluğ, Yönetimde Yeniden …, s.2 
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Kent nüfusunun artışının yanı sıra, artan sosyo-ekonomik seviye, teknoloji ve 

iletişimde yaşanan gelişmeler, toplumların beklentilerinde önemli çeşitlenmeyi de 

gündeme getirmiş, başta yerel yönetimler olmak üzere, kamu yönetimlerini daha çeşitli 

hizmetler sunmaya zorlamıştır. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde de ülkemizin mesafe 

kat etmesi gerekli görülen en önemli alanlardan birisi kamu yönetimi, özel olarak da 

yerel yönetimler olarak ön plana çıkmaktadır.  

Türkiye için hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgelerinin neredeyse tamamına 

yakınında yerel etkin, verimli, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yerel yönetimlerin 

oluşturulması Türkiye’nin kısa dönemli öncelikleri arasında sayılmaktadır. 2 Şubat 

2008 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin Kısa Vadeli Öncelikler ana başlığı altında yer 

alan “Siyasal Diyalog, Demokrasi ve Hukuk Devleti” alt başlığı altında “merkezi 

yönetimi yeniden yapılandırarak, yetkileri yerel yönetimlere aktararak ve yeterli kaynak 

aktararak yerel yönetimleri güçlendirmek” temel bir faaliyet alanı olarak 

belirtilmiştir169. 

Yaşam ve geçim şartlarının zorlaşmasının etkisiyle, bir zamanlar, keyfi olarak 

boş vakit geçirmek manasında “zaman öldürmek” tabirini kullanan bir toplum, geçirdiği 

değişim sonucunda “vakit nakittir” anlayışını benimsemeye başlamıştır. Bu anlayışta 

olan bireylerin, işlerini gereği gibi yerine getirmeyen ve mesaisine dikkat etmeyen 

memurlara, “bugün git yarın gel” diyen ve bürokratik prosedürlerle zaman harcatan 

kamu sistemine tahammülü yoktur.  

Eğitim düzeyinin artması ve medyatik bilgilenmenin etkisiyle vatandaşlar, kamu 

sisteminin hizmetçileri değil efendileri olduklarının, ödedikleri vergilerle sistemin 

ayakta durmasını sağladıklarının bilincine varmışlardır. Bu bilinç düzeyinin etkisiyle, 

                                                            
169 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, a.g.e., s.13 
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muhatap oldukları kamu kurumlarında, ihtiyaç duydukları işlemlerini yerine getirirken 

karşılıklı saygı çerçevesinde bir ikili ilişki talep etmektedirler. Bu da, kamu 

personelinin, yeniden yapılandırma çalışmalarında üzerinde önemle durulan hizmet içi 

eğitimler yoluyla kendilerini geliştirmesini zorunlu kılmaktadır.  

 

 2.4.4.4. Demokratikleşme 

 Çağımızdaki demokratik gelişmeler ve demokratik zihniyet, vatandaşları devlet 

işleri ile yakından ilgilenmeye, kendilerine en iyi şekilde hizmet edecek bir örgüt 

kurulması için ilgilileri zorlamaya itmektedir170. Son yıllarda yaşanan demokratikleşme 

hareketleri ve toplumsal şartlarda ve personel yönetimi anlayışında meydana gelen 

değişmeler, yeni ve anlaşılır bir kamu personel rejimini ihtiyaç haline getirmiştir171. 

 Türkiye’de, 2009-2010 yılları, demokratikleşme konusunda, halk, siyaset, 

medya, akademik, askeri, yargı ve idari başta olmak üzere her alanda ciddi tartışmaların 

yaşandığı bir döneme şahitlik etmiştir. Süreç göstermiştir ki, Türkiye’de 

demokratikleşmenin ne olduğu konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır. Tam 

tersine demokratikleşme konusunda, birbirine tahammülü olmayan, hatta şiddet içeren 

ve muhatabını vatana ihanetle suçlayan görüşler, toplumda ön planda görünen kişiler 

tarafından dile getirilmektedir.  

 Kamu kesimi ve personel yönetiminde yapılması amaçlanan değişimler de, 

tartışmaların bu boyuta taşınmasından etkilenmektedirler. Normal şartlarda, 

demokratikleşme konusundaki tartışmalar, yeniden yapılandırma ve düzenleme 

çalışmalarını olumlu yönde etkilemesi gerekirken, ülkemizin kendine özel şartları 

                                                            
170 Nuri Tortop; Eyüp İspir ve  Burhan Aykaç, Yönetim Bilimi, Yargı Yayınları, Ankara, 1993, s.197 
171  Nejat Çoğal,Kamu Personel Reformu, Gümrük Dünyası Dergisi, sayı 49,  2006, (Çevrimiçi) 
http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/49/5.html, 05 Ekim 2009 
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nedeniyle tam tersi bir etki yapmakta ve yapılan çalışmaların uygulamaya 

geçirilmesinin önündeki en önemli engellerden birisi haline gelmektedir.  

 

2.5. Planlı Dönem Öncesi Kamu Personel Reformu 

Projeleri  
 Kamu Yönetim Sistemi, Cumhuriyet’in kuruluşundan beri bir yapılanma ve 

değişim süreci yaşamaktadır. Ancak sistemin içinde oluşan ve dış etkenlerden 

kaynaklanan nedenlerle bir yapısal değişime zorlandığı açıktır. Bu yapısal değişimin 

önemli bir boyutu da Kamu Personel Rejimi ile ilgilidir. Kamu yönetimi sistemine 

ilişkin olarak bugüne kadar hazırlanmış olan çok sayıda raporda öngörülen değişmeler 

çeşitli nedenlerle gerçekleştirilememiştir.  

Personel rejimi, personele ilişkin kurallar, uygulamalar, teknikler ve işlemler 

bütünü olup hızla değişen, büyüyen ve gelişen dinamik bir özellik göstermelidir. Bu 

dinamizmin sağlanması AB’ye uyum süreci içinde kaçınılmaz olmaktadır. Bu çerçevede 

kamu personel rejimi açısından önemli ileri adımların atılması büyük önem 

taşımaktadır.  

Kamu Personel Rejimi’nin sorunları belirli bir iç içelik göstermektedir. Nitekim 

başlıca sorun kaynaklarından ilki daha işe alma aşamasında kendini göstermektedir. Bu 

çerçevede genellikle personele sağlanan mali hakların yetersizliği, mali haklarda 

kurumlar arası uyumsuzluk, sınırlayıcı mevzuat hükümleri, sosyal hak ve yardımlardaki 

dağılım dengesizliği, kadro derece ve sayısında gözlenen tıkanmalardan kaynaklanan 

nedenler, kamu hizmetlerine nitelikli personel alınmasını ve bunların hizmette 

tutulmasını güçleştirmektedir. 
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 Kamu hizmetlerinin gereklerine uygun bir istihdam politikasının sağlanabilmesi 

için ciddi bir insan gücü planlamasının yapılmış olması ve bu planlamanın eğitim 

sistemi ile bağlantılı olarak ele alınması gerekir. Bu yönden bakıldığında, kamu 

yönetimi sisteminde insan gücü planlamasına gereken önemin verilmediğini 

görmekteyiz. Bir başka değişle, insan gücü planlamasına dayanmadığı için kamu 

yönetimi sistemi hizmetin gerektirdiği nitelikte ve sayıda personel istihdamını 

sağlayamamaktadır172.  

Cumhuriyetin başlangıcından 1950’li yıllara kadar Türk kamu yönetiminin 

geçirdiği gelişme safhaları daha çok kuruluş sürecini oluşturduğundan bu dönemde 

kayda değer bir yeniden düzenleme çalışması göze çarpmamaktadır. 1950’den sonra 

çok partili hayata geçilmesiyle birlikte merkez-çevre ilişkileri bağlamında, kamu 

hizmetlerine ilişkin çevreden gelen taleplerin artmasına bağlı olarak kamu bürokrasisi 

büyüyüp ilgi alanı genişledikçe örgütlenme ve işleyişine ilişkin sorunlar da artmaya 

başlamıştır173. 

Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması alanında dünyada gözlenen 

gelişmeler, kaçınılmaz olarak Türk kamu yönetimi üzerinde de köklü etkiler 

bırakmaktadır. Türk kamu yönetiminde değişim ihtiyacı geçmişten günümüze varlığını 

sürekli olarak korumuştur. Kamu yönetimi sisteminin gelişme sürecini irdelediğimiz 

zaman, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana belki her on yılda bir yeniden yapılanma ya 

da reform dalgasının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu reform dalgaları çeşitli nedenlerin 

oluşturduğu sorunlara cevap olabilmek amacıyla ortaya çıkmışlardır174. 

                                                            
172 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’de 
Yönetimin Yeniden Yapılandırılması, TOBB Yayınları, Ankara, 2000, s.89 
173 Saran,  Kamu Yönetiminde Yeniden …, s.145 
174Ulvi Saran, “Türk Kamu Yönetiminde Değişimin Genel Çizgisi: Reform Arayışlarının Karşısındaki 
Beklentiler ve Güçlükler”, Ed., Ahmet Nohutçu ve Asım Balcı, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin 
Yeniden Yapılandırılması I, İstanbul, 2005s. 37 
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Personel reformu, idari reformun bir alanı olarak görülmekte ve bu şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle idari reform sürecinde kullanılan yöntemler personel 

reformu sürecinde de kullanılabilmektedir. Reformlar, ülkeden ülkeye, toplumdan 

topluma değişiklik gösterebildiğinden her ülkede ve her koşulda uygulanabilecek 

evrensel reform yöntemleri yoktur. Ancak çeşitli ülkelerde uygulanmış ve başarıya 

ulaşmış reform yöntemlerinden faydalanılmasında da sakınca görülmemelidir175. 

Planlı dönem öncesi kamu personel rejiminde yeniden yapılandırma üzerine 

yapılan projeler ağırlıklı olarak yabancı uzmanlar tarafından hazırlanmışlardır. Bu 

raporlarda personel sayısının fazlalığı, var olanların niteliksiz oluşu, işe uygun eleman 

bulmada yetersizlik, kariyer ve liyakat ilkelerinin gerçek anlamda benimsenmeyişi, 

bunların yanı sıra ücret politikasının adaletsiz oluşu ya da ücretlerin yetersizliği gibi 

temel sorunlar sürekli olarak yinelenmiştir. Personel sistemini düzenlemek üzere 

çıkarılan tüm yasalara karşın sorunlar genelde aynı kalmıştır. Sorunlar ve çözüm yolları 

aslında bilinmekte ancak bu çözüm yolları uygulamaya geçirilememektedir. 

 

 2.5.1. 788 (1926), 1452 (1929) ve 3656 (1939) Sayılı Kanunlar  

 Cumhuriyet’in ilanından sonra, devlet memurlarının hizmet şartlarını ve 

aylıklarını düzenleyen ilk kanun, 31.03.1926 tarihinde çıkarılan 788 sayılı Memurin 

Kanunu’dur. 1924 Anayasası’nın 93. maddesi, memurların nitelikleri, hakları, görevleri, 

maaşları, ödenekleri, atanmaları, işten çıkarılmaları, terfileri ve görevde 

yükselmelerinin özel bir kanunla düzenlenmesini öngörmektedir. 788 sayılı kanunda, 

memur olabilme şartları, sorumluluklar, yükümlükler, haklar, sicil, disiplin işleri, atama, 

terfi, nakil, takdirname, emirlerin yürütülmesi, işten el çektirme, şikâyet hakkı, çalışma 

                                                            
175 Nuri Tortop,  Yönetim Biliminin Temel İlkeleri, Ankara, TODAİE Yayını, 1990, s.183 
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saatleri, istifa, mecburi hizmet, işten ayrılan memurların tekrar atanması, izinler, 

vekâlet, sağlık izinleri kaldırılan memurlar, aylığa hak kazandırma ve başka görevde 

çalıştırma hükümleri yer almaktadır.  

1452 sayılı kanun 1924 Anayasası’na ve 788 sayılı Memurin Kanunu 

hükümlerine dayanarak Maaş Rejimini yeniden düzenlemek için 1929 tarihinde 

çıkarılmıştır. Türkiye’de memurlara ödenen aylıkların dereceler ile düzenlenmesi ilk 

defa 18.05.1929 tarihli ve 1452 sayılı Devlet Memurlarının Maaşlarının Birleştirilmesi 

ve Denkleştirilmesine Dair Kanun ile hükme bağlanmıştır176. 

1452 sayılı kanun, 01.09.1939 tarih ve 3656 sayılı Devlet Memurları 

Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Devlet 

personelinin ücret rejiminin yeniden düzenlenmesi, adil ve kalıcı bir ücret rejiminin 

getirilebilmesi ve ücretli memurlar ile maaşlı memurlar arasında eşitlik sağlamak amacı 

ile 1939 tarih ve 3656 ve 3659 (Bankalar ve Devlet Müesseseleri Baremi) sayılı 

kanunlar çıkarılmıştır. 3656 sayılı kanun ile 1452 sayılı kanun ile getirilen 

sınıflandırma, asli maaş ve gösterge sistemine bağlı net aylık sisteminden Barem 

Sistemi’ne (Barem Sistemi- Maaş ve ücretlerin derece ile miktarlarını gösteren cetvel, 

değişik ölçülere, ihtimallere göre hesaplamalarda kolaylık sağlamak için önceden 

hazırlanmış cetvel) geçilmiştir177.  

3656 sayılı Kanun’la kamu hizmetlerinde personel sayısının dengede tutulması 

amaçlanmış ve maaşlı memuriyetlerle aynı mahiyette olan ücretlilerin de kapsama 

                                                            
176 Akın, a.g.e., s.6 
177 Mehmet Çınarlı, Personel Kanununun Mali Hükümleri, Ankara, 1996, s.14 
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alınması gibi hususlar düzenlenmiş, bilahare bu Kanun'da bir çok değişiklik yapılmasına 

rağmen istenilen sonuca ulaşılamamıştır178. 

03.08.1944 tarihi ve 4644 sayılı kanun ile Genel Bütçe içindeki dairelerin ücretli 

memuriyet kadroları kaldırılarak bu kadroların ilgili olduğu görevler, maaşlı görevler 

haline getirilmiştir. Bu tarihten sonra ücretli memuriyet kadrosu sadece bazı katma 

bütçeli idarelerle, özel idare ve belediyelerde kalmıştır179. 

Planlı dönem öncesinde kamu yönetimi ve personel sisteminin işleyişine yönelik 

hazırlanmış birçok yasal düzenleme, kanun, yönetmelik, ek maddeler vb. 

bulunmaktadır. Diğer taraftan, bu konuda yapılmış tüm yasal düzenlemelerin 

incelenmesi tez konumuz dışında olduğundan, tez konumuzla uyum sağlamaları ve 

memuriyet sistemini şekillendiren başlıca kanunlar olmaları münasebetiyle 788, 1452 

ve 3656 sayılı kanunların ele alınması yeterli görülmüştür.    

 

2.5.2. Yabancı Uzmanlarca Gerçekleştirilen Projeler ve 

Raporları 

 Cumhuriyet’in ilanından günümüze kadar Batı uygarlığına ulaşabilmenin ve 

hızlı kalkınmanın yolları aranmıştır. Plansız ve sistemsiz kalkınmanın imkânsız 

olacağını anlayan hükümetler ihtiyaçlarını ve aksaklıkları tespit etmek, bu aksaklıkları 

gidermenin yollarını bulmak amacı ile zaman zaman yabancı uzmanlara, firmalara ya da 

idarecilere bazı araştırma ve incelemeler yaptırmış ve raporlar hazırlatmışlardır. 

                                                            
178  Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığının Tarihçesi, (Çevrimiçi) 
http://www.dpb.gov.tr/Baskanlik_Tarihce.html, 02 Ocak 2010 
179 Çınarlı, a.g.e., s.15 



 

97 

Zamanın koşullarına göre hazırlanan bu raporların veya raporlarda yer alan tavsiyelerin 

ancak bir kısmı uygulanmış, çoğu da zamanla unutulmuştur180. 

Özellikle 1930 yılından planlı dönem olarak adlandırılan 1960’lı yılara kadar 

olan dönem boyunca Türkiye’de Kamu reformu çerçevesinde gündeme gelen 

yaklaşımlar yabancı uzman raporları çerçevesinde ortaya konmaya çalışılmıştır. 1945-

1960 yılları arası kendinden sonra gelen dönem için alt yapının oluşturulduğu, personel 

reformunun zorunluluğunun ortaya konulduğu ve özellikle bu konularda yabancı uzman 

raporlarının hazırlandığı bir dönemdir. Bu dönemde, özellikle yabancı uzmanlar 

tarafından hazırlanan raporlarda, kamu personel rejiminin iyi işlemeyişinin sebepleri 

üzerinde durularak sorunlara bu raporlarca getirilen çözüm önerileri aktarılmış ve 

personel sistemimizin yeniden düzenlenmesi gereği vurgulanmıştır.  

1949–1959 yılları arasında Türkiye’deki idare ve personel sistemleri konularında 

incelemelerde bulunan yabancı uzmanların hazırlamış oldukları raporlar, personel 

rejimimiz hakkındaki belirlemeleri ve Türk kamu yönetimi reformlarına yön veren 

çalışmalar olmaları bakımından önemlidir. Bu çalışmalar daha sonraki yıllarda yapılan 

ve genellikle yerli uzman kişiler ya da uzmanlık heyetlerince ortaya konan kamu 

yönetimi reform tasarıları ve uygulamalarına tartışma zemini sağlamıştır181. 

Türkiye’de planlı ekonomiye geçiş dönemine kadar 1949 yılında Neumark 

tarafından hazırlanan “Devlet Dairelerinin ve Müesseselerinin Rasyonel Çalışması 

Raporu”, 1951 yılında “Devlet Personel Rejimi” üzerine hazırlanan Barker raporu ve 

                                                            
180  Celal Özdicle, Amme İdaresi ve İdarede Devrim Yapılmasını Zorunlu Kılan Nedenler, 
Ankara,1965, s.51 
181  Bülent Kara, “Türkiye’de Personel Reformu Çalışmalarının Altyapısı: 1930-60 Yılları Arasında 
Yabancı Uzmanların Kamu Yönetimine İlişkin Hazırladıkları Raporlar”, Cumhuriyet Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, C.30, S.2, ss. 149-162, Sivas, 2006, s.152 
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1958 yılında hazırlanan “Devlet Personeli Hakkındaki Rapor” kamu yönetiminde 

reform ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla yapılan çalışmaların başlıcalarıdır182.  

 

 2.5.2.1. Hines Raporu (1934)  

 İdari yapıdan, personel yönetimine, kırtasiyecilikten, ordu gücünden ekonomik 

alanda yararlanılmasına kadar pek çok konuya değinilen Hines Raporu’nun, tez 

çalışmasının kapsamı gereği, sadece idare ve personel konularındaki görüş ve 

tavsiyelerine yer verilecektir. Hines Raporu’nda kamu personelinin iyi yetişmiş ve 

nitelikli olması gerektiği vurgulamaktadır. 

Hines Raporu’nun başlangıcında İngilizce olarak yer alan Mustafa Kemal 

Atatürk’ün 1923 yılının Ocak ayında Alaşehir’de sarf ettiği “ Arkadaşlar! Bundan sonra 

çok önemli zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zafer süngü zaferleri değil, iktisat, ilim, 

bilgi ve anlayış zaferleri olacaktır” sözü raporun bütününü özetler niteliktedir183.  

 Hines Raporu, kamu rejiminin bulunduğu duruma değinmesi bakımından bu 

alanda yapılmış ilk çalışmalar arasında anılmaktadır184. 

 

 2.5.2.1.1. Projenin Kimliği 

 1932 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ABD’deki uzmanlara açık olarak altı 

kişilik bir iktisadi danışmanlık kadrosu açmıştı. Bu kadroda İktisadî Uzman görevine bir 

ABD’li, Walker D. Hines getirildi. Bu görevden önce New York’ta bir hukuk 

bürosunun ortakları arasında yer alan Hines, uluslararası iktisat ve tahkim konularındaki 

uzmanlığından ötürü, (Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Ahmet Muhtar Bey’in 
                                                            
182 Birol Ekici, “Kamu Yönetiminde Ve Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Bağlamında Denetim”, 
Ed., Ahmet Nohutçu ve Asım Balcı,  Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden 
Yapılandırılması I, İstanbul, 2005, s.58-59 
183 Kara, a.g.e., s.159-160 
184 A.e., s.152 



 

99 

daveti üzerine) ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’ye gönderilecek ABD 

heyetinin başına seçildi.  

Hines Türkiye’de ve Türkiye üzerine birbuçuk yıl kadar çalıştı ve gözlemlerde 

bulundu. Hines Raporu olarak bilinen rapor Walker D. Hines, Edwin Walter Kemmerer, 

Godlwite H. Dorr, Berkar Sommervell, W.L.Wright Jr., Vaso Trivanovtich ve Benght 

Wadested adlı uzman yabancılar ile Şükrü Baban ve Hazım Atıf Bey gibi Türk 

yardımcıları tarafından hazırlanmıştır. Özgün hâli İngilizce olan rapor yedi ciltten 

meydana gelmekteydi, raporun Türkçe çevirisi ise üç kitaptan oluşuyordu. 

Walker D. Hines ve arkadaşlarının; 1933-1934 döneminde “Türkiye’nin İktisadi 

Bakımdan Umumi Bir Tetkiki” adlı çalışması Mayıs 1934’de Ekonomi Bakanı Celal 

Bayar’a sunulmuştur185. 

 

 2.5.2.1.2. Tespit ve Öneriler 

  “Türkiye’nin İktisadi Bakımdan Umumi Bir Tetkiki” adlı raporun idare ve 

personel konularındaki görüş ve tavsiyeleri şu şekildedir186: 

-  Alt kademedeki memurlardan en verimli şekilde yararlanmak için idare 

esaslarının ve idareyi etkin kılmak için ortaya çıkarılmış tekniklerin benimsenmesi 

gerekir. Liderlerin ayrıntılardan kurtulmuş olarak, işlerin genel siyasetini serbestçe 

düşünmeleri ve teşkilat üzerinde bir kontrol sürdürmeleri gerekir.  

- En iyi teşkilat bile elverişli personel ile idare edilmedikçe başarılı olamaz. 

Astlara yetki verilmesini kabul eden sağlam bir teşkilat sisteminin faydalarından biri de 

iyi ve yeterli memur yetiştirilmesine hizmet etmesidir. 
                                                            
185 A.e., s.151-152 
186 Ali Kuyaksil, Türkiye’de Yönetimi Yeniden Düzenleme Çalışmaları Çok Partili Dönem (1945–
1963), İstanbul, 1994, s.89 
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- İdare ile ilgili en büyük hata, gereken işlerin başına yetkili ve sorumlu 

memurların getirilmemesi nedeni ile bütün idare sisteminin baştan sona verimsizliğe 

uğramasına neden olmaktadır.  

- İyi bir idarenin değer ölçütü, bir çok liderin gücü, etkenliği ve yeterliliği 

olmayıp, bu liderlerin sorumluluk duygusu ile dolu ve yönetimlerine verilmiş daha 

küçük sorunları yerinde bir görüş ve zeka ile yürütebilecek ve böylece üstlerinin, 

çalışmalarını daha acil ve önemli sorunlara ayırmalarına imkan verecek bir teşkilat ve 

insiyatif yaratmalarındaki başarılarıdır. 

-  İyi bir idare kendi personelinin eğitim ve öğretimini ve en çok da üretim 

yeteneğini sağlamalıdır. 

Raporda, idare ile ilgili en büyük hata olduğu belirtilen “gereken işlerin başına 

yetkili ve sorumlu memurların getirilmemesi durumunda bütün idare sisteminin baştan 

sona verimsizliğe uğratılacağı” yönündeki görüşün doğruluğunu, kamu yönetimi ve 

personel sistemimizde uzun yıllardır yaşanan ve halen güncelliğini koruyan problemler 

tescil etmişlerdir.  

Liyakat ilkesinin tatbikinde yaşanan sorunlar, bir çok kademeye görevin 

gerektirdiği niteliklere haiz olmayan memurların getirilmesine sebebiyet vermiş, bu 

memurların yönetimde sergiledikleri yanlışlıklar ise alt kademe memurların 

çalışmalarında verimsiz ve başarısız uygulamaların sergilenmesi sonucunu 

doğurmuştur.  

 

 2.5.2.1.3. Uygulamaya Geçme Durumu 

 Ekonomi Bakanı olarak görev yaptığı dönemde kendisine sunulan Hines 

Raporu’nun Ankara’da basılmasını sağlayan Celal BAYAR’ın görevden alınmasını 
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müteakip, söz konusu raporlar İnönü tarafından toplatılmış ve kağıt fabrikasına 

gönderilmişlerdir. Hines Raporu’nda getirilen öneriler ise uygulamaya geçirilememiş ve 

ilerleyen yıllarda rapor unutulmuştur187. 

 

 2.5.2.2. Neumark Raporu (1949) 

 Raporu hazırlayan Ord.Prof.Fritz Neumark’ın ismiyle anılan Neumark raporu, 

1923’lü yıllardan itibaren başlayan çabaların, kişi bazında hazırlatılan raporların 

meyvesi niteliğindedir188.  

Türkiye'de iktisat öğreniminin gelişmesinde ve gelir vergisi yasalarının 

hazırlanmasında önemli katkıları olan Yahudi asıllı Alman iktisatçı, 1936'da Hitler 

Almanyasından Türkiye'ye göç ederek, İstanbul Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak 

katılmıştır. 1952 yılı başına kadar Türkiye'de kalan ve Türkiye'den ayrıldıktan sonra 

Frankfurt Üniversitesinde uzun yıllar görev yapan ve rektörlüğünde bulunan Neumark, 

İstanbul Üniversitesi’nde, maliye ve iktisat dersleri vermiş, kamu maliyesi alanında 

milletlerarası kuruluşlarda görev yapmış ve vergi alanındaki incelemeleri yönetmiştir. 

 

 2.5.2.2.1. Projenin Kimliği 

 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Ord. Prof. Fritz Neumark 

tarafından, 1949 yılında Başbakanlığın emriyle  “Devlet Daireleri ve Müesseselerinin 

Rasyonel Çalışması Hakkında” bir rapor hazırlanmıştır. Raporda idarede yeniden 

düzenlemeyi gerektiren nedenler, yeni düzenleme için gerekli örgütler, memur sorunları 

ve rasyonel çalışmayı sağlayacak tedbirler, ilkeler ve öneriler yer almıştır.  

                                                            
187 Kara, a.g.e., s.152 
188 Eyüp İspir, Reformun Türkiye’nin İdarî, Sosyal İklimine Uygun Olması, 2023 Aylık Dergi, 2004, 
(Çevrimiçi), http://www.2023.gen.tr/subat04/1eyup.htm , 12 Aralık 2009 
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Neumark Raporu yedi bölümden oluşmaktadır. Raporun ilk bölümünde, idari 

reformu gerektiren sebepler üzerinde durulmuş ve bu sebepler arasında memur sayısının 

dağılımındaki dengesizlik, memurların niteliklerinin yetersiz oluşu, örgütlenme 

eksiklikleri, mevzuat yetersizlikleri, aşırı kırtasiyecilik ve denetim sistemindeki 

bozuklular sayılmıştır. İkinci bölümde, idarenin yeniden yapılandırılması için öncelikle 

bir teşkilatın kurulmasından söz edilmiş ayrıca her bakanlığın bünyesinde reform 

çalışmalarını yürütecek komisyonların kurulması önerilmiştir. Üçüncü bölümde, kamu 

yönetimiyle ilgili problemlerin ve bunların çözümü için alınacak tedbirlerin halka 

açıklanması amacıyla Başbakanlığa bağlı bir enformasyon bürosu kurulması 

önerilmiştir. Diğer bölümlerde ise, personel ve ücret sorunları tespit edilerek bu 

hususlarda çözüm önerileri geliştirilmiştir189. 

 Esas olarak devlet idaresinde rasyonel çalışma bakımından mevcut olan 

noksanlarla bunların giderilmesini sağlayacak tedbirlerin incelendiği Neumark 

Raporu’nun kamu personel rejimini ilgilendiren kısımlarına özet olarak aşağıda 

değinilmiştir.  

 

 2.5.2.2.2. Tespit ve Öneriler 

 Neumark Raporu’nda personel politikasına ilişkin olarak özetle şu konulara yer 

verilmiştir190:  

- Muhtelif bakanlıkların teftiş kurulları üyeleri veya özel komisyonlar tarafından 

hazırlanan birçok raporlarda, gerçekleştirilmesi şüphesiz kısa bir müddet içinde 

mümkün ve tatbik edildiği takdirde önemli faydalar sağlayabilecek olan reorganizasyon 

                                                            
189 Kara, a.g.e., s.153 
190 Devlet Personel Başkanlığı, Hükümet Sunulan Yabancı Uzman Raporları, Ankara, 1963, Yay.No: 
7 s.3  
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teklifleri bulanmaktadır. Ancak, aradan aylar ve hatta yıllar geçtiği halde, söz konusu 

tekliflerin çoğunluğu dikkate alınmamış ve tatbikat sahasına konulmamıştır191.  

- Memurların sayısal çokluğu ve niteliklerine ilişkin sorunlar, kurumsal 

eksiklikler, kanunların elverişsizliği, aşırı kırtasiyecilik zihniyetinin doğurduğu 

formaliteler ve bundan ileri gelen güçlükler, teftiş yöntemlerinden kaynaklanan 

problemler, devlet mekanizmasının tam randımanla işlemesini engellemektedir192.  

- Devlet Daire ve Müesseseleri’nde çalışan gereğinden fazla personelin bazı 

Bakanlıkların birleştirilmesi ile azaltılabilecek, aynı uygulama Genel Müdürlüklerin 

bazılarının da birleştirilmesi yolu ile sürdürülebilecek, bu birleştirmeler ile önemli 

tasarruflar ve daha rasyonel bir çalışma tarzı sağlanabilecektir193.  

- Bazı dönemlerde mevcut memurlar ile ücretlilerin çalışma gücünden tam 

olarak faydalanılamadığı görülmektedir. Bunun iki nedeni olabilir. Ya işler rasyonel 

olmayan bir şekilde organize edilmekte ya da elde edilen maaş yeterli gelmemektedir. 

Personel konusu hayati önem taşıyan bir konudur. Çünkü hiçbir daire, müessese, 

organizasyon insan kaynağı olmadan varlığını sürdüremez194.  

- Bazı devlet daireleri gereğinden fazla memuru göreve alırken, bazı dairelerde 

kadrolar ihtiyaca oranla dar ve yetersizdir. Memurlara verilen maaşlar, görevin 

gerektirdiği bilgiye ve niteliğe göre ayarlanmalıdır. Çalıştırılan memurların, tayin 

edildikleri görevlerin gerektirdiği niteliklere sahip olması gerekir. Mevcut memurların 

gerektiği kadar çalışıp çalışmadıkları da dikkate alınmalıdır195.  

                                                            
191 A.e., s.4 
192 A.e., s.18 
193 A.e., s.19-23 
194 A.e., s.28 
195 A.e., s.29 
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- Sağlam bir memur politikasının temelinde, devlet daire ve müesseselerinin 

tamamında mümkün oldukça az sayıda memur çalıştırılması, fakat bu memurlara da 

yeterli ölçüde maaş verilmesi yatmaktadır. Ancak Türkiye’de bu uygulamanın tam tersi 

bir uygulamanın var olduğu bilinmektedir. Fiili memur sayısı, herkesin verimli 

çalışması durumunda gerekecek memur sayısından çok fazladır. Bu durum da herkese 

uygun ve yeterli maaş verilmesini engellemektedir. Bu da memurların devlet için var 

güçleri ile çalışmalarına engel olmaktadır196.  

-  Memur fazlalığı taşra teşkilatından çok merkezde yoğunlaşmakta, öte yandan 

taşrada da, maaş yetersizliği ve kontrol mekanizmasının eksikliği nedenleriyle etkin ve 

verimli çalışmayan memurlar bulunmaktadır197.  

- Memurluk kadroları gereksiz yere yükseltilmekte ve memuriyet unvanları 

çoğaltılmaktadır. Görevin gerektirmemesine rağmen bazı şubeler müdürlüklere, 

müdürlükler de genel müdürlüklere yükseltilmektedir. Bunun yanında raportörlük, baş 

müşavirlik, reislik gibi pek çok gereksiz unvan ortaya çıkarılmaktadır198. 

  - Tayin usullerindeki elverişsizlik nedeni ile bazı memurluklarda, memuriyetin 

gerektirdiği niteliklere sahip olmayan elemanlar bulunmaktadır. Bu sorun tayin 

işlemlerinde amirlerin mevcut hükümlere uygun hareket etmemesinden 

kaynaklanmaktadır199.  

- Hizmet içi eğitim, imtihanla memur alımları ve Barem Rejimi’nin memur 

kalitesi üzerindeki olumsuz etkisinin bazı düzenlemeler ile kaldırılması, sayılan 

sorunların ortadan kaldırılabilmesinde etkili olabilecektir200.  

                                                            
196 A.e., s.29 
197 A.e., s.31 
198 A.e., s.33 
199 A.e., s.35 
200 A.e., s.36 
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Raporda memur sayısı ile niteliğine ilişkin sorunların verimliliği engellediği 

vurgulanmakta, işin gerektiği nitelikte ve yeterli sayıda memuru elde tutup geriye 

kalanların tasfiye edilmesi önerilmektedir. Personel sistemimizin genel yapısı itibariyle 

memur tasfiyesinin günümüzde dahi son derece zor olduğu, memur tasfiyesinin aksine 

artan oranlarda memur alımlarının devam ettiği, bunun işsizlik oranlarını düşürmeye 

yönelik girişimlerin de etkisiyle, neredeyse bir devlet politikası haline geldiği 

bilinmektedir.  

Diğer taraftan, nitelikli memurların görevde kalmalarına yönelik tedbirlerin 

uygulamaya geçirilmesi halinde, ücret yetersizliği sorunu da giderilecek, çok sayıda 

kişiye maaş ödeyip verim sağlayamama yerine bu para, işinin gerektirdiği bilgiye sahip 

ve görevinin öneminin bilincinde olup tam randımanla çalışacak az sayıdaki memura 

dağıtılarak bu kesimin yaşam standardı artırılmış olacaktır. 

 

 2.5.2.2.3. Uygulamaya Geçme Durumu 

 Ord. Prof. Fritz Neumark, hazırlamış olduğu raporun giriş kısmında, “Muhtelif 

bakanlıkların teftiş kurulları üyeleri veya özel komisyonlar tarafından hazırlanan birçok 

raporda, gerçekleştirilmesi şüphesiz kısa bir müddet içinde mümkün ve tatbik edildiği 

takdirde önemli faydalar sağlayabilecek olan reorganizasyon teklifleri bulunduğunu, 

ancak bu raporlardaki tenkit ve tekliflerin dikkate alınmadıklarını ve neticede 

uygulamaya geçirilemediklerini201” belirtmiş ve hazırlanan raporlardaki teorik bilgilerin 

uygulamayla hayatiyet bulmalarının önemini vurgulamıştır. Neumark, bu hususu 

belirtmekle, raporunda sunduğu önerilerin uygulamaya geçirilmediği takdirde, 

                                                            
201 A.e., s.4 
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çabalarının boşa gideceğini yetkililere göstermiştir. Buna rağmen, Neumark Raporu da 

aynı akıbete maruz kalmış ve önerilen teklifler, uygulamaya geçirilmemiştir.   

 

 2.5.2.3. Thornburg Raporu (1949-1950) 

 Uluslararası güç yapısındaki dönüşümden, ekonomisi en çok etkilenen 

ülkelerden biri de, savaş sonrasında ittifaklar arayan, askeri ve ekonomik yardımlar 

peşinde koşan Türkiye olmuştur. Türkiye’nin bu dönemdeki yöneticileri, 1947 yılında, 

makine ve teçhizat için yardıma ihtiyaç duydukları gerekçesiyle Türkiye’nin de 

Marshall Planı’na alınması ve bu plandan 615 milyon dolar yardım yapılması isteminde 

bulunmuşlardır. 1948 yılının Temmuz ayında Türkiye, Marshall Planı’na alınmış ve 

ABD ile İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmayı izleyen aylarda 

yardım programını yürütecek bir Amerikan heyeti Türkiye'ye gelerek Ankara’ya 

yerleşmiştir. İşte Thornburg Raporu olarak anılacak yabancı uzman çalışması bu yardım 

geleceği varsayımı çerçevesinde gündeme gelmiştir202. 

 Thornburg Raporu’nun hazırlanma sebebi olan Marshall Planı ise özet olarak; II. 

Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen, 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe 

konan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ülkenin bu plan uyarınca ABD'den 

ekonomik kalkınma yardımı aldığı ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketidir. 

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı George C. Marshall tarafından hazırlanan ve 

resmi adı European Recovery Program olan rapor, temelde Avrupa’nın bir bütün olarak 

iyileşmesini öngörmüştür203.  

                                                            
202 Kara, a.g.e., s.153-154 
203  Pelin Güney, “Marshall Planı: Avrupa Birliği’nin İnşasında Amerikan Harcı”, Ankara Avrupa 
Çalışmaları Dergisi, C.5, S.3, ss.103-114, 2006, s.109 
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 2.5.2.3.1. Projenin Kimliği 

 Thornburg Raporu, American Standart Oil Şirketi’nden Max Weston 

Thornburg’un Graham Spry ve George Soule ile birlikte 1949-1950 yıllarında yaptığı 

incelemeler ve yazdığı “Türkiye Nasıl Yükselir?”(1949) ve “Türkiye’nin Ekonomik 

Durumunun Tenkidi” (1950) adlı iki çalışmayı içerir. Bu raporlar Twentieth Century 

Vakfı’nca ABD’nin yardım etme ya da yatırım yapma olasılığı yüksek ülkelere yönelik 

hazırladığı raporlardan Türkiye için olan bölümünü oluşturmaktadır204.  

 

 2.5.2.3.2. Tespit ve Öneriler 

 Thornburg raporlarında, kamu personel rejimine ilişkin olarak, nitelikli uzman 

ve danışmanlara gereksinim olduğu, bozuk yönetimin ekonomideki verimsizliğin 

hazırlayıcısı olduğu dile getirilmektedir. Thornburg hazırlamış olduğu raporlarda, iyi 

yetişmiş, nitelikli yöneticiler ve uzman personelin sağlanması için yeterlik (liyakat) 

ilkesine önem verilmesinin ve ücret sisteminin de bunu geliştirecek düzeyde ve uygun 

olarak kurulmasının önemli olduğunu belirtmiştir205. 

Türkiye’ye yatırım yapacak işadamları, söz konusu raporlarda uyarılarak 

kendilerini koruyucu yasal zemin sağlanmadan yatırım yapmakta aceleci 

davranmamaları önerilmiş ve Türkiye’deki bürokrasi üstü örtülü olarak eleştirilmiştir206. 

 Thornburg Raporu’nda da önemi vurgulanan liyakat ilkesine önem verilmesi ve 

ücret sisteminde düzenleme yapılması gerekliliği, Türk kamu yönetimi ve personel 

sistemi üzerine çalışma yapan hemen her kurum ve uzmanın öncelikli olarak belirttiği 

                                                            
204 Kara, a.g.e., s.153-154 
205  Gencay Şaylan, Kamu Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş, Kritik ve 
Reform Önerileri, İstanbul, 2000, s.109-110 
206 Kara, a.g.e., s.154 
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bir husustur. Zira, bu eksikliklerden kaynaklanan problemler, detaylı bir araştırma 

yapmaya gerek bırakmayacak derecede ilk bakışta göze çarpacak kadar belirgindir.   

Thornburg Raporu’nda belirtilen, Türkiye’de tarımın geri kalmışlığı ve yanlış 

kullanılan 20. yüzyıl endüstriyel üretim tekniklerine ilişkin gözlemlerinin ardından daha 

temel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik önerilere tez kapsamı dışında 

olduklarından yer verilmemiştir. Kısaca değinilecek olursa, Thornburg Raporu’nda 

kırsal kesimde yaşayan halkın temel yol, su elektrik benzeri gereksinimlerinin 

karşılanması yönünde ve hafif sanayi üretim yerlerine yatırım yapılması içerikli öneriler 

yer almaktadır. 

 

 2.5.2.3.3. Uygulamaya Geçme Durumu 

 Thornburg raporlarında, kamu personel rejimine ilişkin yapılan öneriler, 

raporların geneline hakim olan Türkiye’nin iktisadi kalkınmasına yönelik tespitlerin 

gölgesinde kalmış ve uygulamaya geçmemiştir. Thornburg raporlarında Türkiye’nin 

tarım sektörüne ağırlık vermesine yönelik yer alan öneriler ise kısmen uygulanmıştır.  

 Thornburg raporları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar, ilerleyen yıllarda 

Türkiye’nin sanayileşmesini geciktirdiği ve engellediği gerekçesiyle eleştirilere hedef 

olmuşlardır. 

 

 2.5.2.4. Barker Raporu (1951)  

 Barker Raporu’nda, Devlet Personel Rejiminin sosyal ve ekonomik 

kalkınmadaki önemli rolü üzerinde dikkatle durulmuştur. Rapor, özellikle idari ve 

teknik personelin yetiştirilmesi hususunda değerli teklif1eri kapsamaktadır207. 

                                                            
207 Devlet Personel Başkanlığı,  Hükümete Sunulan…, s.43 
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 2.5.2.4.1. Projenin Kimliği 

 Kurul başkanı James M. Barker’ın adıyla anılan Barker Raporu, Türk Hükümeti 

ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası)’nın finanse ettiği 13 

kişilik bir kurul tarafından 8 Haziran – 15 Eylül 1950 tarihleri arasında hazırlanarak 15 

Mayıs 1951 tarihinde Türk Hükümeti’ne sunulmuştur.208  

276 sayfa, 19 tablo ve 3 haritanın yer aldığı raporun Türk Hükümeti ve Dünya 

Bankası işbirliği ile hazırlandığından söz edilmekte ise de, raporu hazırlayan kurulda bir 

tek Türk uzmanın yer almaması ilgi çekicidir. Raporda sözü edilen konular, iki temel 

bölüm ve on üç ana başlık altında toplanmıştır209. 

 

 2.5.2.4.2. Tespit ve Öneriler 

 Barker Raporu’nda personel sorunları üzerinde durulmakta, devlet hizmetlerinin 

bir revizyona tabi tutulması, buna göre görev dağılımı, maaş, emeklilik ve işe alma ile 

terfi usullerin değiştirilmesi gereğine işaret edilmekte; ayrıca Devlet Personel Dairesinin 

kurulmasının gerekliliğine işaret edilmektedir210. Barker Raporu’nda personel 

politikasına ilişkin olarak özetle şu konulara yer verilmiştir211:  

- Personelin yeterli bir yetiştirme sistemine tabi tutulması önemlidir.  Hemen her 

alanda teknik, idare ve işletme personelinin daha verimli olacak şekilde yetiştirilmesine 

karar verilmiştir. 

- Barem veya Sivil Hizmetler Kanunu’nun meydana getirdiği tayin ve personel 

idaresi yetersizdir. Hizmete alma çoğu zaman ihtiyaçtan kaynaklanmamaktadır. Bunun 

                                                            
208 Kuyaksil, a.g.e., s.110 
209 Kara, a.g.e., s.155 
210 Ali Acar, ve İsmail Sevinç, “1980 Sonrası Türk Kamu Yönetiminin Merkez Örgütünde Yapılan Reform 
Çalışmaları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.13, ss.19-37, Konya, 2005, s.22 
211 Devlet Personel Başkanlığı,  Hükümete Sunulan…, s.63-68 
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neticesinde de devlet dairelerinde ihtiyaçtan çok memur toplanmaktadır. Terfi, 

liyakatten ziyade kıdeme dayanmaktadır. Verimsiz memurlar, idari verimliliği 

artıramamaktadır. Verimsiz memurlar, “verimliliği artırmaktan ziyade devlet 

memurlarını himaye etmek üzere” düşünülmüş olan memurin mevzuatında himaye 

görmektedirler. 

- Ülkenin personel idaresi sistemi yeniden gözden geçirilmelidir. Devlet 

hiyerarşisinin bütün dairelerin personel politikalarını ve uygulamalarını kurulması 

önerilen Merkezi Personel Dairesi’ne devretmesi gerekmektedir. Böyle bir idare, bütün 

organlar için ortak bir politika kararlaştırabilmeli ve personel idaresinde çıkan ve 

çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verebilmelidir. 

- Kalkınma programının uygulanması esnasında devlete düşen rolün önemi 

nedeni ile heyet, hükümetin tarafsız bir Amme İdaresi Komisyonu kurmasını tavsiye 

etmektedir. Bu komisyon devlet organizasyon ve yönetim şeklinin tüm safhalarını 

incelemeli ve iyileştirme, düzenleme için önerilerde bulunmalıdır. Yerli ve yabancı 

uzmanların da araştırmaları ile komisyona yardımcı olmaları gerekmektedir.  

- Rapor’da ayrıca araştırma ve öğretim personelinin, sağlık personelinin 

yetiştirilmesinde dikkate alınacak noktalara ve yetki devri konusuna da değinilmiş, 

Devlet fonksiyonlarının malî ve idarî yükünden daha büyük bir kısmını yüklenmeleri 

için vilâyetlerin ve mahallî makamların teşvik olunması gerektiği,  mevcut memurin 

idaresi sisteminin tam olarak yenilenmeye tâbi tutulması ve kariyer esasına dayalı bir 

personel sisteminin tesis edilerek Personel İdaresinin kurulmasının önemli olduğu ifade 

edilmiştir. 

Hizmet içi eğitimin ve nitelikli personelin verimlilik için önemli olduğu, vasıfsız 

memurların terfi etmelerinin liyakat ilkesinin uygulanamayışından kaynaklandığı,  
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devlet dairelerinde vasıfsız memurların görevde kalmalarının da memuru koruyan 

hukuki düzenlemelerin sonucu olduğu belirtildiği Rapor’da, üzerinde ısrarla durulan 

husus ise merkezi personel dairesinin kurulmasıdır. Hedeflenen ise, devlet hiyerarşisinin 

de, bu daireye bütün personel politikalarını ve uygulamalarını devretmesi suretiyle, tüm 

kurumları için ortak bir politika kararlaştırabilmesi, personel idaresinde çıkan ve 

çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verilebilmesi, personel idaresindeki mevcut karmaşanın 

son bulmasıdır.   

 

 2.5.2.4.3. Uygulamaya Geçme Durumu 

 Dönem hükûmetleri uygulamada bu önerileri dikkate almakla birlikte kamu 

yönetiminde esaslı bir değişikliğe gitmemişlerdir. 11 Mart 1954 tarihinde 6400 sayılı 

yasa ile raporda da önerildiği gibi, Devlet kurumlarının gereksinimlerini karşılamak 

üzere “Devlet Malzeme Ofisi” kurulmuş, Sayıştay’ın yetkileri genişletilmiştir.  

 Barker Raporu’nda bahsedilen kamu yönetimi ve işletme kürsülerinin kurulması 

teklifi doğrultusunda 1953 yılında TODAİ, 1957 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi Amme İdaresi şubesine bağlı olarak amme idaresi kürsüleri 

kurulmuştur. Yine bu doğrultuda İstanbul Üniversitesi bünyesinde İşletme İktisadı 

Enstitüsü kurularak eğitim faaliyetlerine başlamıştır212.  

Barker Raporu, ilerleyen yıllarda Devlet Personel Dairesinin kurulmasına vesile 

olacak ilk yazılı kaynak olması bakımından önem taşımaktadır213. 

 

                                                            
212 Burhan Aykaç,  Hüseyin Yayman  ve M.Akif Özer, “Türkiye’de İdari Reform Hareketlerinin Eleştirel 
Bir Tahlili”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, S. 2, ss.153-179, 2003, s.163 
213 Kara, a.g.e., s.156 
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 2.6.2.5. Martin ve Cush Raporu (1951) 

 Prof. James W.Martin ve Frank C.E.Cush’ın üniversite öğretim üyeleriyle 

yüksek dereceli idareci ve teknisyenlerin yardımıyla, 1951 yılında, Maliye Bakanlığı 

Kuruluş ve Çalışmaları hakkında hazırladığı ve dönemin hükümetine sunduğu rapor, ilk 

etapta sadece Maliye Bakanlığı’nı ilgilendiriyor gibi algılanmaktadır. Gerçekte ise 1951 

yılı itibariyle Devlet Personel Dairesi kurulmamış olduğundan ve personel idaresi 

Maliye Bakanlığı görevlerinden olarak yürütüldüğünden personel problemlerine geniş 

yer verilmiş, teklif ve tavsiyeler doğrudan doğruya Devlet personel rejimini hedef 

almıştır.  

 

 2.5.2.5.1. Projenin Kimliği 

 Maliye Bakanlığı’na 13 Ağustos 1951 tarihinde sunulan raporda, Maliye 

Bakanlığı’nın örgütlenme, çalışma metotları ve personel sorunlarına değinilmekle 

birlikte raporun çeşitli bölümlerinde genel nitelikte sorunlar üzerinde durulmuş ve 

tavsiyelerde bulunulmuştur. Bu çerçevede raporun dördüncü bölümünde personel 

sorunlarının analizi yapılmakta, sevk ve idare ilkeleri, sınıflandırma, yetenekli 

elemanların devlet hizmetlerine çekilmesi için işe alma usullerinin geliştirilmesi, 

emeklilik ve hizmetten ayırma usulleri, memurların yetiştirilmesi ve personel 

hizmetlerinin örgütlenmesi üzerinde durulmakta, bir Devlet Personel Dairesi kurularak, 

bu daire hizmetlerinin bütün Bakanlıkları, Katma Bütçeli Kuruluşları, Mahalli İdareleri 

ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ni kapsaması önerilmektedir214. 

                                                            
214 Kenan Sürgit, Türkiye’de İdari Reform, Ankara, TODAİE Yayını, 1972, .s.71 
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 2.5.2.5.2. Tespit ve Öneriler 

 Raporda personel sorunlarına dair ileri sürülen tespit ve öneriler aşağıdaki 

şekilde sıralanabilir 215: 

- Rasyonalizasyonun başarısı, en başta, hükümet personel politikasının yeniden 

gözden geçirilmesine bağlıdır. Lüzumlu değişikliklerin çoğu kanunların da 

değiştirilmesini gerektirir. 

- Yetişmiş personel sorunu çözümlenmelidir. Bakanlık, çeşitli dairelerin 

hepsinde nitelikli personel istihdam edilmesine özen göstermelidir. 

- Bakanlığa bağlı Personel Dairesi’nin yardımı ile veya Genel Müdürlüklerin 

kendi içinde önlem almaları yolu ile bütün teşkilatın personel işlerini düzenlemek 

gerekmektedir. 

- Personel dairesinin uzman memurlara ihtiyacı vardır. 

- Barem Rejimi mutlaka iyileştirilmelidir.  

- Bazı teknik kadrolar, teknik niteliklere, yeterliliğe sahip olmayan kişiler 

tarafından doldurulmaktadır. Yetişme ve tecrübe bir makama tayin için aranması 

gereken özelliklerdir. Nitekim idari hizmetlerde istihdam bakımından bazı durumlarda 

bir memur amirine nazaran daha yüksek bir barem derecesinde bulunmaktadır. Bu şekil 

idarenin motivasyonu üzerinde yıkıcı etkiler yapmaktadır. 

- Maaş sistemi tazminat usulüne başvurulmadan düzenlenmelidir; çalışanlara 

tazminat ödenmesine gerek duyulmayacak tek bir maaş tablosu hazırlanmalıdır. 

- Liyakat sistemi mutlaka uygulanmalıdır; mevcut terfi sistemi, memurların 

verimli çalışmalarını engellemektedir. Ancak kanun, çalışmayan ya da çok az çalışan 

memurların da memur olarak kalmalarını öngörmektedir. “Liyakat Sistemi”, öğrenim 

                                                            
215 Devlet Personel Başkanlığı,  Hükümete Sunulan…, s.102-104 
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durumları ve görevde gösterdikleri gayret sebebi ile bazı memurların çabuk terfi 

etmelerini sağlar. Bu sayede, kıdemli olan ancak, kabiliyetsiz, çalışmayan ve eğitim 

seviyesi düşük memurların terfi etmesi önlenmiş olur. 

Rapor’da personel teşkilatına ilişkin iki öneride bulunulmaktadır 216: 

• Umumi Personel Dairesi Kurulması 

• Bakanlık Personel Dairesi Kurulması 

Umumi Personel Dairesi; Türkiye’de bütün Bakanlıkları, Katma Bütçeli 

Daireleri, Devlet İktisadi Teşekküllerini kapsayacak Umumi Personel Dairesi kurulması 

önerilmektedir. Rapor’a göre şimdiye kadar kanunlarla, mevzuatla yürütülen personel 

işleri ve kamu hizmetinin, gerektiği gibi yerine getirilebilmesi için merkezi bir personel 

dairesinin kurulması gerekmektedir ve bu daire uygulanan mevzuat sonucunda elde 

edilen başarıdan çok daha fazla başarı elde edecektir. 

Merkezi Personel Dairesi, Bakanlığın yapmakla mükellef olduğu bazı görevleri 

benimsemesine rağmen, Bakanlığın kendi içinde personel dairesi oluşturmasına engel 

teşkil etmemelidir.  

Bu çerçevede Bakanlık Personel Dairesi kurulmalıdır. Personel işlerine, 

Müsteşara bağlı Bakanlık Personel Dairesi’nin bakması ve bu konuda daire amirleri ile 

birlikte çalışmak üzere bu dairenin tam yetkiye sahip olması gerekmektedir. Personel 

Dairesi, kendi takip edeceği, geniş bir personel politikası hazırlamak zorundadır.  

Esas olarak Maliye Bakanlığı’nın örgütlenme, çalışma metotları ve personel 

sorunları üzerinde durulan Rapor’da genel nitelikte sorunlar üzerinde durulmuş ve 

tavsiyelerde bulunulmuştur. Barem rejiminin iyileştirilmesi gerektiği “idari hizmetlerde 

istihdam bakımından bazı durumlarda bir memurun amirine nazaran daha yüksek bir barem 

                                                            
216 A.e., s.105-107 
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derecesinde bulunduğu” ve bu çarpıklığın ortadan kaldırılmasının önemli olduğu belirtilerek 

vurgulanmıştır.  

Daha önceki yıllarda, muhtelif yabancı uzmanlar tarafından hazırlanan ve tezin 

önceki bölümlerinde değinilen raporların bir kısmında da değinilen ve kamu personel 

sisteminin sağlıklı işlemesi için önemi vurgulanan liyakat ilkesine ilişkin olarak, bu 

Raporda da ivedilikle uygulamaya geçirilmesi yönünde teklifte bulunulmaktadır. Öğrenim 

durumları ve görevdeki gayretleri sebebiyle bazı memurların erken terfi almalarını sağlayan 

liyakat sisteminin aksine mevcut sistem, az çalışan hatta çalışmayan memurların dahi 

kıdemleri oranında yükselmelerini sağlamaktadır.  

 

 2.5.2.5.3. Uygulamaya Geçme Durumu 

 Kamu yönetiminin tümünü kapsayan ortak bir personel politikası ile yeni ve 

uygun yöntemler geliştirip, söz konusu yöntemleri gözden geçirerek sürdürmek 

amacıyla Türkiye’de merkezi bir personel örgütü kurulması fikrine ilk olarak 1950’de 

hazırlanan Barker Raporu’nda değinilmiştir. Bu rapordan üç ay sonra yayınlanan Martin 

ve Cush Raporu’nda yetki alanı bütün bakanlıkları, katma bütçeli kuruluşları, kamu 

iktisadi teşebbüsleri ile yerel yönetimleri kapsayacak merkezi bir personel dairesinin 

kurulması önerilmiştir. Türkiye’de merkezi bir personel örgütünün kurulmasını, çok 

önemli ve zaruri bir ihtiyaç olarak gündeme getiren bu raporlar, Devlet Personel 

Dairesinin kurulmasını hızlandıran ve sağlayan önemli araştırmalardır217. 

 

 2.6.2.6. Leimgruber Raporu (1952) 

 İsviçre eski Başbakanı Prof. Walter Leimgruber, Milletlerarası İdarî İlimler 

Enstitüsü Başkanı olduğu 1951 yılında, Hükümet’in isteği üzerine idare teşkilatı ve 

                                                            
217 Kara, a.g.e., s.157 
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personel konuları üzerinde yaptığı çalışma ve incelemeleri bir rapor halinde tespit etmiş 

ve 25.11.1952 tarihinde Ekonomi ve Ticaret Bakanı’na göndermiştir218.  

 

 2.5.2.6.1. Projenin Kimliği  

 Raporda Türkiye’nin o dönemdeki idari teşkilatı incelenmekte ve özellikle 

Bakanlıklar organizasyonu üzerinde durulmakta, ayrıca personelin hukuki statüleri, 

ücret rejimi, çalışma saatleri, kadrolardaki şişkinlik ve sınıflandırma konuları 

hakkındaki düşünceler yer almaktadır219. 

 

 2.5.2.6.2. Tespit ve Öneriler  

 Prof. Leimgruber ücret rejimi hakkında iki görüş olduğu belirtilmiştir: Bunlar,  

“Yapılan İşe Göre Ücretlendirme” ve “Sosyal Ücret”, yani ihtiyaç veya aile durumuna 

göre belirlenen ücret sistemidir.  

“Yapılan İşe Göre Ücret Sistemi”nde her çalışan yaptığı işin niteliğine ve 

niceliğine göre medeni durum ve diğer hayat şartları dikkate alınmadan belirlenen 

ücrete göre ücretlendirilmektedir. Bu ücretin yüksekliği genellikle bulunulan yerin 

asgari geçinme sınırına göre belirlenmektedir. 

 “Sosyal Ücret” sisteminde ise memurun aile geçimini sağlayabilecek miktardaki 

masrafları, diğer ihtiyaçları dikkate alınarak ücret hesaplanır. Halbuki yapılan iş 

karşılığı ödenen ücret, Ticari Muhasebe kaidelerine uygun ve ticaret karı dikkate 

alınarak adaletli olarak tek bir çalışana karşı hesaplanır220. 

                                                            
218 Kantarcıoğlu, a.g.e., s. 24 
219 Kara, a.g.e., s.157 

220 Devlet Personel Başkanlığı,  Hükümete Sunulan…, s.150-151 
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Prof. Leimgruber, Sosyal Ücret taraftarı olduğunu söz konusu raporda aşağıdaki 

şekilde ifade etmektedir221: 

“Yapılan işe göre ücretlendirme prensibi” ve "aynı işe aynı ücret" esası lehinde 

olsa idim, geçim masrafları daha yüksek olan mahallerde ikamet eden memurlara, 

diğerlere nazaran daha ziyade maaş ödenmesi için hiçbir sebep olmadığını açıkça 

belirtmek zorunda kalırdım. Fakat ihtiyaçlara göre ücretlendirme prensibi taraftarı 

olmam nedeniyle Devlet memurlarının maaşlarında dikkate alınmayan diğer mahallî 

geçim masraflarındaki farkların esas itibariyle önemsenmesini tavsiye ederim.” 

Prof. Leimgruber, hazırlamış olduğu raporda, mevut memur sayısının fazla 

olduğu ve yeni memur alınmaması gerektiğini şu şekilde ifade etmiştir: “Memurin 

kadrosu topyekûn yeni ve daha düşük miktara, daha doğrusu yeni teşkilât tedbirlerine 

uygun bir seviyeyi buluncaya kadar, hiç bir suretle yeni tayinler yapılmamalıdır. Böyle 

bir karar belki de sert ve bazı şube amirlerince tatbiki pek mümkün görülmeyen bir 

tedbir olarak algılanacaktır. Karar, istisnasız ve şahsın mevki ve hatırı düşünülmeksizin 

uygulanmalıdır.222”  

 Leimgruber Raporu’nda, merkezi ve yerel yönetimler personelinin hukuksal 

statüleri, ücret rejimi, çalışma saatleri, personel kadrolarındaki şişkinlik, personelin 

sınıflandırılması konularına değinilmiş ve merkezi bir personel dairesinin kurulması 

önerilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda da memur fazlalığı ve dağılım dengesizliği 

hakkında tespitler ve öneriler getirilmekle birlikte, Leimgruber Raporu’nda konunun 

ihmale mahal vermeyecek derecede önemli olduğu, memur fazlalığının durdurulmasının 

zaruriyet haline geldiği, bu çerçevede alınacak önlemlerin subjektif 

değerlendirmelerden uzak bir şekilde kararlılıkla uygulanması gerektiği vurgulanmıştır.  

                                                            
221 A.e., s.155 
222 A.e., s.166-167 
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Ancak geçen zaman, Türk kamu ve personel sisteminde, bu derece önemli ve 

zaruri olduğu belirtilen bir konuda dahi gerekli önlemlerin alınması bir yana, önerilerin 

tam tersi istikamette hareket edecek ve artan şekilde memur alımını sürdürecek gayri 

ciddi devlet politikalarının uygulandığını gösterecektir.  

  

 2.5.2.6.3. Uygulamaya Geçme Durumu 

 Leimgruber Raporu’unda yer alan öneriler ilerleyen süreçte uygulamaya 

geçirilmemiştir. Rapordaki önerilerin uygulamaya geçirilmesi bir yana, önerilerin tam 

tersine gelişmeler gerçekleşmiştir. Örneğin Raporda, dönem itibariyle memur 

kadrolarındaki şişkinliğin muhakkak öne geçilmesinin gerekliliğine yönelik sunulan 

öneriler uygulanmamış, aksine, ilerleyen yıllarda memur kadrolarındaki şişkinlik 

artarak devam etmiştir.  

 

 2.5.2.7. Maurice Chailloux-Dantel Raporu (1958-1959)  

 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)’nde Birleşmiş 

Milletler baş müşaviri olarak bir müddet çalışan Fransız İdare ve Personel Uzmanı 

Maurice Chailloux-Dantel’in adı ile bilinen çalışma Türkiye’de devlet personeli 

hakkında bir araştırma biçiminde yürütülmüştür. Bu raporda Neumark’tan farklı olarak, 

devlet hizmetinde çalışanların mesleki niteliklerini etkileyen unsurlar üzerinde 

durulmuştur223. 

 

                                                            
223 Kara, a.g.e., s.158 
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 2.5.2.7.1. Projenin Kimliği 

 M.Maurice Chailioux-Dantel'in başkanlığı altında bir heyet Türkiye’de Devlet 

memuriyeti, reformu ve Devlet Personel Kanunu projesi konularında değerli bir 

araştırma yapmıştır. Bu çalışmalar ve M.Maurice Chailloux-Dantel'in Türkiye Devlet 

memuriyeti ve reformu hakkındaki raporu, TODAİE tarafından üç cilt halinde 1958-

1959 tarihlerinde teksir edilmiştir224. M.Chailloux – Dantel, devlet personel rejiminin 

bünyesini ilmî bir tetkike tâbi tutmuştur. Teşhis kesin ve açıktır. Hiç bir yabancı uzman 

Türkiye’deki durumu, bu kadar net ortaya koyamamıştır denebilir225.  

 M.Maurice Chailloux-Dantel'in birinci ciltteki Türkiye devlet memuriyeti ve 

reformu hakkındaki kısa raporu, devlet personel rejiminin içinde bulunduğu durumu 

realist bir açıdan ele almış ve ilmî bir tahlile tabi tutmuştur. Türkiye’de idari reformun 

zaruretine önemle işaret edilen Raporda, bu reformun unsurları arasında devlet 

personelinin durumu ön planda görülmektedir. 

 

 2.5.2.7.2. Tespit ve Öneriler 

 Raporda yer verilen hususlardan bazıları şunlardır: 

- İkinci dünya savaşından sonra meydana gelen demografik ve ekonomik 

gelişmeler, geniş ölçüde bir idarî reform ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu reformun en 

önemli unsuru Devlet memuriyetidir. Hükümet de, 1956 da, Meclise "Devlet Personel 

Kanunu" projesini getirmekle, Devlet memuriyeti reformunun mecburiyetini kabul 

etmiştir.226  

                                                            
224 Devlet Personel Başkanlığı,  Hükümete Sunulan…, s.111 
225 A.e., s.114 
226 A.e., s.112 
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- Vekalet, müdürlük, hizmet, müessese isimleri altında oluşturulan çalışma 

gruplarının yapacakları işlerin özellikleri ve bu çalışma gruplarını oluşturan şahıslar 

arasında meydana gelen  "meslektaşlık zihniyeti", söz konusu kurumları diğerlerinden 

ayırmakta hatta onlara karşı cephe almağa sevk etmekte, diğer yandan ise personellerini 

kendilerine özgü yöntemlerle idare etmeleri sonucunu doğurmaktadır227.  

- 788 sayılı Memurin Kanununun yürürlüğe girdiği, 1926 senesi, Cumhuriyet 

devri Devlet memuriyetinin modernleştirilmesi tarihi olarak kabul edilecek olursa, iki 

büyük kanunun, 3656 ve 3659 sayılı kanunların yürürlüğe girdiği 1939 senesini de 

Devletin, "memur maaşlarının birliği ve denkliği" için sarf etmiş olduğu gayretin ilk 

aşaması olarak kabul etmek gerekir228.  

- Memur devrinin çok olması ve memuriyetlerin sık sahip değiştirmesi, kamu 

hizmetlerinin muntazam bir şekilde işlemesini ve en iyi şartlar içinde bile uzun vadeli 

bir programın tatbikini engellemektedir.  229.  

- Terfiler, münhal memuriyetler miktarınca kıdem ve ehliyete göre 

yapılmaktadır. Memuriyet sayısı; her ne kadar kurumun bünyesine bağlı ise de, bu 

bünyenin, bir terfi imkânı bulmak için feda edildiği de görülmektedir. 

- Birlikten mahrum olması, Türk Devlet memuriyetinin özelliklerinden biridir. 

Esas aylıkların "birliği” için bir çok kanunlar çıkarılmasına rağmen, devlet daireleri 

arasında bölmeler bulunması, özel geleneklerin devam etmesi, metinlerin yeterli 

derecede açık olmaması ve baremin uygulanmasını engellemek arzusu gibi sebepler, 

bunları tesirsiz bırakmıştır.230 

                                                            
227 A.e., s.114 
228 A.e., s.117 
229 A.e., s.124-125 
230 A.e., s.127-129 
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- Millî gelirin artmasına yardım eden, devlete yaptığı hizmetlerin mükâfatı 

olarak birçok terfiler alan memur, emekli olmak üzere olduğunda fakirleşmiş olduğunu 

hissetmekte ve milli gelirden hak ettiği payı alamayan sosyal kategorilerden birine 

mensup olmak acısını duymaktadır231.  

- Memur aylıklarına bağlı olarak devlet hizmetinde yer alanların içinde 

bulundukları durum ile, Türkiye’de özel sektördeki sınai ve ticarî teşebbüslerde çalışan 

işçilerin durumu arasında büyük bir tezat vardır232.  

- Türk memuriyet sisteminde sübjektif müdahalelere fazlasıyla yer veren 

personel idâresinin vahimleştirdiği bir huzursuzluk meydana gelmiştir. Bu sorunun 

ortadan kaldırılması için Hükümet tarafından hazırlanan "Devlet Personel Kanunu" 

tasarısı Büyük Millet Meclisince kabul edilmeli ve bundan sonra, projede kurulması 

öngörülen "Devlet Personel Dairesi" yukarıda sayılmış olan meseleleri, büyük bir geniş 

fikirlilikle ele almalıdır233. 

Rapor’da özetle, hizmet içi eğitimin yetersiz olması, terfi sisteminin işin iyi 

yapılmasından ziyade kişiye bağlı olması, maaş ve ücretlerin fiyat değişmelerine hızla 

uyarlanamaması vurgulanmaktadır. Terfilerin, personel sisteminde sosyal ve psikolojik 

olarak da önemli sonuçlar doğurması nedeniyle, terfi sisteminin çalışanların rıza 

göstereceği adaletli bir sistem olması gerekmektedir. Türkiye’de 1926 tarih ve 788 

sayılı Memurin Kanunu ile getirilen “kıdeme göre terfi “esası liyakat ilkesini geri 

planda bırakmıştır. Terfi sisteminde teknik nedenler dikkate alınmakla birlikte, esas 

maksat, göreve en nitelikli, en ehliyetli memurun getirilmesidir. Kıdeme göre terfi 

sistemi ise, bu gerekliliği sağlamaktan uzaktır. 

                                                            
231 A.e., s.130-131 
232 A.e., s.135 
233 Devlet Planlama Teşkilatı, Birinci Beş …, s.79  



 

122 

 2.5.2.7.3. Uygulamaya Geçme Durumu 

 Devlet Personel Dairesi’nin kurulması önerisi daha önce de belirtildiği üzere ilk 

olarak Barker Raporu’nda dile getirilmiş, ilerleyen dönemde Martin ve Cush 

Raporu’nda da ele alınmıştır. M.Maurice Chailloux-Dantel Raporu’nda da “Devlet 

Personel Dairesi”nin kurulmasının önemine işaret edilmiş, bu yönde hazırlanan “Devlet 

Personel Kanunu” tasarısına destek verilmiştir. M.Maurice Chailloux-Dantel Raporu, bu 

çerçevede, 1960 yılında “Devlet Personel Dairesi”nin kuruluşuna zemin hazırlayan 

çalışmalar arasında yer almıştır.  

 Yukarıda özet olarak bahsedilen “Yabancı Uzman Raporları”nda yer alan 

öneriler kısmen tatbik edilmişse de, ağırlıklı olarak uygulamaya geçirilmedikleri 

görülmektedir. 1949 yılında hazırlanan Neumark Raporu’ndan 11 yıl sonra, 1960 

yılında kurulan Devlet Personel Dairesi, bu raporlarda yer alan ve son derece önemli 

olan önerilerin hayata geçirilmediğini şu şekilde belirtmiştir: 

 “Ord.Prof.Dr.F.Neumark, Barker heyeti, James W.Martin ve Frank .E.Cush, 

Prof.Leimgruber ve Maurice Chailloux-Dantel gibi gerçekten uzman kişilerin emek 

mahsulü olan bu raporlar ne yazık ki ciddî bir akis bulamamış ve tavsiyeler mutlakta 

kalmıştır. Devlet Personel Dairesi, yeni personel projeleri üzerinde çalışmalarda 

bulunurken önem ve canlılığını halen muhafaza eden bu fikir ve tavsiyeleri göz ardı 

etmemiş, çok güçlükle bulduğu bu raporları ciddi bir incelemeye tabi tutmuştur234.” 

 Savaştan çıkmış, ekonomisini toparlamaya ve kalkınma hamleleri yapmaya 

çalışan bir ülke için, Devletin temel unsuru olan idare mekanizmasında ve personel 

rejiminde yapılacak düzeltmelerin, sistemin daha verimli ve hızlı işlemesini sağlayacak 

düzenlemelerin uygulamaya geçirilmemiş olması, tüm bu çalışmalar sırasında harcanan 

                                                            
234 Devlet Personel Başkanlığı,  Hükümete Sunulan …, s.1 
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maddi-manevi tüm emeklerin boşa gitmesine ve Türk Devlet Sistemi bakımından uzun 

yılların kaybına sebebiyet vermiştir.  

 

2.5.3. Devlet Memurları Ücret Rejiminin Islahı Hakkında Rapor 

(1952) 
 Devlet Memurlarının Ücret Rejiminin Islahı adını taşıyan ve 1952 yılında 

hazırlanan Rapor’da temel olarak ücret reformu üzerinde durulmuştur. Yapılacak reform 

ile alt düzeylerde asgari geçim, üst düzeyde azami tatmini esas alan, kamu ve özel 

sektördeki ücretler arasında paralellik, uyum ve denge sağlayan, bölgelerin farklılığını 

da dikkate alan esnek bir ücret sisteminin kurulması, taban ve tavan sınırlarının 

belirlenmesi öngörülmektedir235. 

 

 2.5.3.1. Projenin Kimliği 

 Gıyas Akdeniz, Ragıp Hanyal ve Mehmet Ertuğrul tarafından 01.01.1952 

tarihinde hazırlanan “Devlet Memurları Ücret Rejiminin Islahı Hakkında Rapor”  

Barem Rejimi’nde bir iyileştirmenin gerekliliğine dikkat çekmiştir. Ücret rejimine 

ilişkin olarak, eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmaması nedeniyle, kamu personeli 

arasında ücret dengesizliği oluştuğu vurgulanmıştır. Önerilen değişikliklerin mali yükü 

ile bu yükün nasıl finanse edileceği de raporun son bölümünde açıklanmıştır.  

 

 2.5.3.2. Tespit ve Öneriler  

 Bu raporda yer alan tespit ve öneriler özetle aşağıda verildiği gibidir 236: 

                                                            
235 Şaylan,   Kamu Personel Yönetiminden …, s.110-111 
236 İlhan Sulhun, Türk Kamu Personel Sistemi (1920-1970), Ankara, TODAİE Yayınları, 1970, s.46 
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- Barem Kanunu olarak da bilinen “Devlet Memurlarının Aylıklarının Tevhit ve 

Teadülüne Dair Kanun” ücret rejiminde eşitliği sağlamamakta olup, eşit ise eşit ücret 

ilkesini uygulamaktan uzaktır. 

- Hizmetleri, niteliği itibari ile sınıflandıran bir sistem eksikliği vardır. 

- Maliye Bakanlığına bağlanacak merkezi düzeyde bir personel komitesi 

kurulması gereklidir. 

- Liyakate değil, kıdeme öncelik verilmektedir. 

- Konjonktürel değişikliklere ayak uyduran bir sistemden yoksun olduğu için ek 

görev, tazminat veya yevmiye sistemlerine yol açmaktadır. 

- Çeşitli zamanlarda gelişigüzel yapılan zamlar ile en yüksek derecedeki memur 

ile en düşük derecedeki memur arasındaki fark 13 kattan 6 kata düşmüştür. Bu 

nedenlerle, yüksek derecedeki görevler, kalifiye personel açısından çekiciliğini 

yitirmiştir. 

Raporda daha önceki raporların çoğunda yer alan, liyakat ilkesinin uygulanması 

ve merkezi bir personel idaresinin kurulması önerileri yinelenmiştir. Ancak, kurulacak 

merkezi personel idaresinin Maliye Bakanlığı’na bağlı olması öngörülmüştür.  

Açıklandığı üzere personel sistemine dair muhtelif konulara değinilen Raporda 

esas hedeflenen ise Barem ücret rejiminde köklü bir değişikliktir. Önerilen reform ile alt 

düzeylerde asgari geçim, üst düzeyde azami tatmini temel alan, kamusal ve özel kesim 

ücretleri arasında paralellik, uyum ve denge sağlayan, bölgelerin koşullarını da dikkate 

alan esnek bir ücret sisteminin kurulması, taban ve tavan sınırlarının belirlenmesi 

hedeflenmektedir.  
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Mevcut ücret rejiminin, yüksek derecedeki memurluk görevlerinin kalifiye 

personel bakımından çekiciliğini yitirmesine sebep olduğu, yapılacak düzenlemeler ile 

bu eksikliğin giderilmesinin önemli olduğu vurgulanmıştır.  

 

 2.5.3.3. Uygulamaya Geçme Durumu 

 Barem Rejimi’nde bir iyileştirmeyi ve “Devlet Memurlarının Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülüne Dair Kanun”da değişikliği hedefleyen Rapor, Barem Rejimi’nde herhangi 

bir değişikliğin ve kanunsal düzenlemenin olmasını sağlayamamıştır.  

 

 2.5.4. Maliye Bakanlığı; Devlet Personel Kanunu Tasarısı (1956) 

 “Yabancı Uzmanlarca Gerçekleştirilen Projeler ve Raporları” altında belirtildiği 

üzere; Türkiye’de merkezi bir personel örgütü kurulması fikri, ilk olarak 1950’de 

hazırlanan Barker Raporunda zikredilmiş; bu rapordan üç ay sonra James W.Martin ile 

Frank C.E. Cush tarafından hazırlanan raporda merkezi bir personel dairesinin 

kurulması önerilmiş; 1952 yılında Prof. Leimgruber tarafından hazırlanan raporda 

merkezi bir personel örgütün kurulabileceğine yer verilmiş; 1959 yılında Chailloux-

Dantel tarafından hazırlanan raporda oluşturulacak personel örgütünün özellikleri 

açıklanmıştır. 

Başbakanlığın talebi üzerine, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 1956 

yılında TBMM’ye sunulan Devlet Personel Kanunu Tasarısı, kendisinden önce 

hazırlanan yabancı uzman raporlarında yer alan önerilerin hayata geçirilmesine yönelik 

yasal bir düzenleme girişimi olarak ortaya çıkmıştır.  
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 2.5.4.1. Tasarının Gerekçesi 

 Maliye Bakanlığı tarafından 1956 yılında hazırlanarak TBMM’ye sunulan 

Devlet Personel Kanunu Tasarısı’nın gerekçesinde; 

“Mevcut Barem Kanunları’nın memur ve hizmetliler arasında dengeyi 

sağlayamadığı, atama, terfi ve nakiller açısından idarenin gerekli hareket serbestisi 

olmadığı, tasarının kamuda görev yapan memur ve hizmetlilerin gelirlerinin imkanlar 

dahilinde asgari hayat standardının gerektirdiği seviyeye çıkarılması, nitelikli personelin 

maaşlarının yükseltilmesi suretiyle görevde kalmalarının sağlanması amacı ile 

hazırlandığı belirtilmiştir”.  

Tasarıda; kurumların adil ücret prensibini gerçekleştirmek, objektif esaslara göre 

memur ve hizmetlileri sınıflandırmak, kadroları kurumların ihtiyaçlarına uygun hale 

getirmek, hizmetli unvanlarını standartlaştırmak, askeri kadrolardan gerek görülenleri 

sivil kadrolara veya sivil kadroların askeri kadroya geçişi ile ülke koşullarını göz önüne 

alarak maaş, ücret ve özlük haklarında yapılması gereken değişikliklerle ilgili teklifte 

bulunmak, ilgili kanun, tüzük ve talimatname projelerini hazırlamak üzere Başbakanlığa 

bağlı Devlet Personel Dairesi’nin kurulması önerilmiştir”237 

 Barem ücret sisteminin meydana getirdiği olumsuzluklar ve ücret adaletsizliği, 

Türk kamu ve personel sistemi üzerine yapılan çalışmaların öncelikli olarak ele aldıkları 

bir husustur. Devlet Personel Kanunu Tasarısının da kamu kesiminde görev yapan 

memur ve hizmetlilerin gelirlerinin imkanlar dahilinde asgari hayat standardının 

gerektirdiği seviyeye çıkarılması ve nitelikli personelin maaşlarının yükseltilmesi 

suretiyle görevde kalmalarının sağlanmasıdır. Barem rejimi ise getirilen tüm eleştirilere, 

                                                            
237 Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Personel Dairesinin Kuruluşu, Görevleri ve Teşkilat Yapısı, 
(Çevrimiçi) http://www.dpb.gov.tr/teskilat1.htm 02 Ocak 2010 
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değiştirilmesi yönünde gerçekleştirilen tüm çalışmalara ve bu örnekte olduğu gibi yasal 

düzenleme çabalarına karşın kendisini korumayı başarmış ve Türk kamu personelinin 

ücretlendirme sistemini şekillendirmeyi sürdürmüştür.  

 

 2.5.4.2. Tasarının Önemi 

 Önceki bölümlerde değinilen yabancı uzman raporları ile kanunlaşamadığı halde 

geleceğe ışık tutan Devlet Personel Kanunu Tasarısı ve bu tasarıya gelen eleştiriler, 

ülkemizde personel sorunlarını çözecek merkezi bir personel örgütünün kurulmasının 

artık zamanının geldiğinin işaretini vermişlerdir238.  

 Devlet Personel Kanunu Tasarısı, personel rejimine ilişkin genel bir 

düzenlemeyi öngörmesine ve kanunlaşmamasına rağmen, Devlet Personel Dairesinin 

kurulmasını amaçlayan ilk kanuni düzenleme girişimidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
238 A.e. 
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3. PLANLI DÖNEM PERSONEL REFORMU ÇALIŞMA VE 
PROJELERİ  

 

 Türkiye, 1960 sonrasında, DPT’nin kurulması ve “beş yıllık kalkınma planları” 

uygulaması ile somutlaşan ve “planlı dönem” diye adlandırılan bir sürece girmiştir. Bu 

dönemdeki yeniden yapılanmaya ilişkin çalışmalarda, DPT yanında, Devlet Personel 

Dairesi  (sonraları ise Başkanlığı) ve TODAİE’nin önemli roller üstlendiği söylenebilir. 

Türkiye’de 1960 sonrasında gerçekleştirilen kamu yönetiminde yeniden 

yapılanma çalışmaları özetle aşağıdaki şekildedir 239: 

- 1960 sonrası DPT, TODAİE ve Devlet Personel Başkanlığı öncülüğünde 

yapılan araştırmalar, 

- DPT ve TODAİE tarafından 1962 yılında hazırlanan ve 1963 yılında 

Başbakanlığa sunulan, personel rejimi konusunda yoğunlaşan "Merkezi Hükümet 

Teşkilatı Araştırma Projesi" (MEHTAP), 

- 1963 yılından bu yana bütün kalkınma planlarında kamuda yeniden yapılanma 

konusunda öneriler, 

- 1971 yılında kurulan İdari Reform Danışma Kurulu’nca hazırlanan “İdarenin 

Yeniden Düzenlenmesi: İlkeler ve Öneriler“ adlı rapor, 

- Altıncı Plan hazırlıkları kapsamında, 1988 yılında TODAİE tarafından 

yürütülen ve 1991 yılında yayınlanan, ilk kez AB’ye uyumu ve vatandaş odaklı olmayı 

gündeme getiren Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA) projesi, 

- Sekizinci Plan kapsamında 2001 yılında ülkemizde saydamlığın artırılması ve 

etkin yönetimin geliştirilmesi amacıyla bir Yönlendirme Komitesi ve Çalışma Grubu 

                                                            
239 Dinçer, a.g.e., s.4-5 
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kurulması ve bu kapsamda hazırlanarak, Ocak 2002’de Bakanlar Kuruluna sunulan 

Eylem Planı, 

- Son yıllarda uluslararası finans kuruluşları ile yapılan çeşitli anlaşmalarda 

kamuda iyi yönetimin geliştirilmesi, özellikle bankacılık ve mali sektör, sosyal güvenlik 

kurumları ve bütçe sürecinin iyileştirilmesi konularında çeşitli yasal ve kurumsal 

düzenleme çalışmaları ile bu kapsamda ülkemizin yönetim yapısı içinde yerleşen 

düzenleyici kurullar ve kurumlar. 

1960 yılında başlayan Planlı Kalkınma Dönemi kamu yönetimi açısından olumlu 

gelişmelerin başlangıcı olmuştur. Bu dönemde TODAİE, DPT ve Devlet Personel 

Dairesi (DPD) kurularak kamu yönetiminde kurumsal yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. 

1965 yılında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun çıkmasından sonra 

DPD’den fazla söz edilmez olmuştur240. 

1960 yılı öncesinde gerçekleştirilen kamu yönetimi ve personel rejiminde 

yeniden yapılandırma çalışmalarında, tezin önceki bölümlerinde detaylı olarak 

açıklandığı üzere, merkezi bir personel idaresinin kurulmasının önemi vurgulanmıştır. 

1951 yılında Barker Raporu ile başlayan süreçle birlikte, resmi makamlara sunulan 

çalışmalarda, personel sistemindeki mevcut karmaşanın giderilebilmesi için tek yol 

olarak merkezi bir personel idaresinin kurulması gerektiği belirtilmesine ve ihtiyacın 

son derece belirgin olmasına karşılık, bu yönde karar alınması ve uygulamaya 

geçirilmesi yaklaşık on yıl sürmüştür.  

 On yıllık sürenin, kalkınma ve gelişme aşamasında olan bir ülke için ne kadar 

uzun bir zaman dilimi ve gecikme olduğu açıktır.  Ancak, kamu yönetimi ve personel 

sisteminde diğer alanlarda ihtiyaç duyulan değişimlerin gerçekleşmesinde yaşanan çok 

                                                            
240 Ergun, a.g.e., s. 207 
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daha uzun süreli gecikmeler, bu on yıllık gecikmenin makul kabul edilmesini sağlamış 

ve nihayetinde Devlet Personel Dairesi’nin kurulması devlet sistemimiz açısından bir 

başarı olarak algılanmıştır.  

 

3.1. Devlet Personel Dairesi ve Devlet Personel 

Başkanlığının Kurulması  
 Türkiye’de kamu personel rejimi üzerinde yapılan araştırmalar, memuriyet 

sisteminde birlik olmayışı, ücret farklılıkları, personelden verimli bir şekilde istifade 

edilemeyişi, devlet kurumlarının personel yönetimi yöntemlerindeki farklılıklar vb. 

nedenlerle merkezi bir personel idaresinin kurulmasının gerekliliğine işaret etmişlerdir. 

Uzun yıllar süren bu eleştiriler neticesinde Türk kamu yönetiminde önemli bir aşama 

olarak, merkezi bir personel idaresi kurulmuştur.  

 

 3.1.1. Devlet Personel Dairesi’nin Kuruluşu (1960) 

 Türkiye’nin yönetim yapısına iki yeni merkezi kurumun kazandırılmasına karar 

verilmesi neticesinde Devlet Planlama Teşkilatı ile aynı dönemlerde, 17/12/1960 

tarihinde 160 sayılı kanunla Devlet Personel Dairesi kurulmuştur. Dairenin kurulması, o 

tarihlere kadar personel yönetiminden sorumlu kurum olan Maliye Bakanlığınca 

hazırlanan ve yapılan müzakerelerle kanunlaşan Devlet Personel Dairesi Kurulması 

Hakkında Geçici Kanun Tasarısı sayesinde gerçekleşmiştir.  

Tasarının genel gerekçesinde; kamu personelinin ücret rejimini belirleyen 

mevzuatın anlaşılması güç olduğu ve adeta içinden çıkılmaz bir hale gelmiş bulunduğu 

belirtilerek, kurulması öngörülen Dairenin amacının, ücretle hizmet arasında uyum 

sağlanması, ücretin nesnel kıstaslara dayandırılması, ücretlerin günün şartlarına uygun 
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hale getirilmesi, kurumların çalışanlarına ek menfaatler sağlamak için bozdukları ücret 

hiyerarşisinin düzeltilmesi, benzer görevler için farklı dereceler oluşturulmasının önüne 

geçilmesi olacağı ifade edilmiştir241. 

Devlet Personel Dairesi’nin kuruluş gerekçesinde, neredeyse asıl neden olarak 

(bu gün de varlığını devam ettiren) “kamu kesimindeki ücretleme” sorunlarının yer 

almış olması dikkat çekicidir. Ücretleme sorununun bugüne değin çözülememiş olması 

da, vurgulanması gereken bir husustur. 

 

 3.1.2. Devlet Personel Başkanlığı’nın Kuruluşu (1984) 

 Kamu personel reformunu gerçekleştirmek üzere kurulan Devlet Personel 

Dairesinin, kendisinden beklenen çalışmaları gerçekleştirebilmesi için yeniden 

düzenlenmesi gerektiği yaygın bir kanaat olarak gündeme gelmiştir.  

Bu husustaki kararlılığın en önemli yansıması Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nda ortaya çıkmıştı. Planda; yeniden düzenleme çalışmalarında yönetsel yapının 

tamamıyla gözden geçirilmesi, temel politikalara göre çalışmaların yönlendirilmesi, 

kurumlara bu yönde teknik yardımların sağlanması, çalışmaların izlenmesi, 

değerlendirilmesi, yapılmamış hizmetlerin saptanması görevlerinin daha etkili bir 

şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Devlet Personel Dairesinin merkezi 

kamu yönetimini geliştirme birimi niteliğini de kazanacak biçimde yeniden 

düzenlenmesi öngörülmüş, bu düzenleme gerçekleşinceye kadar, kamu yönetimini 

yeniden düzenlemeye ilişkin çalışmaların Devlet Planlama Teşkilatının sorumluluğunda 

ve Devlet Personel Dairesinin yakın işbirliği ile yürütüleceği belirtilmiştir. 

                                                            
241 Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Personel Dairesinin Kuruluşu …, 
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Personel reformunu gerçekleştirme ve Devlet Personel Dairesini yeniden 

düzenleme çalışmaları yukarıda belirtilen girişimlerle belli bir ivme kazandıktan sonra 

27 Eylül 1980’de Milli Güvenlik Konseyinde okunan 46. Hükümet’in programında, 

Türk kamu yönetiminin bütünüyle gözden geçirilmesi, uzun reorganizasyon 

çalışmalarına gidilmeden kısa sürede pratik düzenlemelere gidilmesi, kamu 

hizmetlerinin görülmesindeki aksamaların en kısa sürede giderilmesi, basit, sade ve 

pratik yöntemler geliştirilerek uygulamaya konulması öngörülmüş, bu amaçla Devlet 

Personel Dairesi uzmanlarının da iştirak ettikleri çeşitli bakanlık ve kurum 

temsilcilerinden oluşan Kamu Yönetimini Yeniden Düzenleme Komisyonuna bir rapor 

hazırlatılmıştır.  

Komisyonun hazırladığı, Kamu Yönetimini Yeniden Düzenleme adı verilen 

rapor, kamu yönetimimizin aksayan ve sorun teşkil eden noktalarını ortaya koyarak, bu 

hususlara çözüm getirmeye yönelik önerilerde bulunmuştur.  

Komisyonun önerilerinin yerine getirilmesi, bu önerilerin kanunlaştırılmasını 

gerektirdiğinden, 17.06.1982 tarih ve 2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 

Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile ilgili Yetki Kanunu çıkarılarak, kamu 

hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi için 

kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetkilerine ilişkin hususlarda Bakanlar 

Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilmişti. Bu amaçla çıkartılan 

Kararnamelerden biride Devlet Personel Dairesini, Devlet Personel Başkanlığı olarak 

yeniden düzenleyen 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir242. 

                                                            
242 Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Personel Dairesinin Kuruluşu, Görevleri ve Teşkilat Yapısı, 
(Çevrimiçi) http://www.dpb.gov.tr/Dpb_Kurulus.html, 02 Ocak 2010 
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Devlet Personel Dairesi'nin kuruluş ve görevleri, bu Kararname ile yeniden 

düzenlenmiş, Devlet Personel Başkanlığı adı ile yine Başbakanlığa bağlı olarak yeniden 

kurulmuştur. 

Devlet Personel Başkanlığı’nın kuruluş amacı ve temel görevi; 

- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine 

tabi personel dışındaki kamu görevlilerinin tabi olacakları personel rejimlerini ülkenin 

kültürel, sosyal ve ekonomik şartlarına ve hukuki esaslarına uygun olacak biçimde 

düzenlemek,  

- Personel rejimleri arasında uyum, denge ve koordinasyonu sağlamak, 

- Mevzuatı değişen şartlara göre değiştirmek ve geliştirmek,  

- Kamu görevlilerinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak, buna 

ilişkin uygulamayı izlemek ve denetlemek, 

- Kullanılan idari usul ve metotların değerlendirilmesi ve geliştirmesi için 

gerekli mevzuat çalışmalarını bilimsel olarak ve tarafsızlık içinde yürütmektir. 

 

3.2. Yabancı Uzmanlarca Gerçekleştirilen Projeler ve 

Raporlar 
 Türkiye’de, planlı döneme geçildikten sonraki dönemde, uluslararası kuruluşlar 

ile işbirliği içerisinde muhtelif kalkınma programları uygulanmıştır. Bu kalkınma 

programları çerçevesinde, kamu yönetiminde ve personel rejiminde reform 

çalışmalarına ilişkin olarak yabancı uzmanlar tarafından hazırlanan temel raporlar bu 

bölümde incelenmiştir.  
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 3.2.1. Mook Raporları (1962) 

 1961 yılında çalışmalarına başlayan Devlet Personel Dairesi, ilk çalışmasına 

Başbakanlığın 1962 yılı başında Devlet personeline ilişkin mevzuatın inceleme ve 

analiziyle, personelin envanterinin bir rapor halinde bildirilmesini istemesi üzerine 

başlamıştır. Bu istem üzerine Devlet Personel Dairesi aynı yıl içerisinde Devlet 

Personel Rejimi Hakkında Ön Rapor adıyla geniş bir rapor hazırlamıştır. Bu raporda; 

Devlet personelinin mali, hukuki ve idari statüleri, personelin hukuki güvenceleri, 

Devlet personelinin sosyal problemleri, Devlet memurlarının yetiştirilmesi ve mahalli 

idareler personeli ile ilgili konulara yer verilmiştir. 

 Rapor hazırlanırken, yabancı uzmanlarında bu konulardaki görüşleri alınmıştır. 

OECD ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilatı ile yapılan anlaşmalar gereği gönderilen 

uzmanlar Devlet Personel Dairesinde müşavir olarak bir süre çalışmışlardır. Van 

MOOK, bu çerçevede OECD bünyesinde ülkemizde görev yapmış uzmanlar arasında 

yer almaktadır.  

 

 3.2.1.1. Projenin Kimliği  

 OECD tarafından gönderilen Van Mook, Haziran - Temmuz 1962’de yaptığı 

çalışmalar sonucunda dört rapor hazırlamıştır. Bu raporlar; Türkiye’de Memuriyet 

Rejimi Alanında Reform,  Türkiye’de Personel İdaresinde Yapılacak Reformun 

Prensipleri ve Gayeleri, Teknik Yardım Programı Hakkında Devlet Personel Dairesi 

Başkanına Verilen Muhtıra ve İdareci Sınıfı İçin Memur Alma ve Yetiştirme 

başlıklarını taşımaktaydı. 
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 3.2.1.2. Tespit ve Öneriler  

 “Türkiye’de Memuriyet Rejimi Alanında Reform” adını taşıyan Raporda, 

personel rejiminde süratle reform yapılmasını gerekli kılan sorunlardan ve çözüm 

önerilerinden söz edilmiş ve reform yapılmasını zorunlu kılan nedenlerin üç ayrı yönden 

gelen baskılardan kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu baskılar243: 

- Maaşların, paranın kullanım gücüne paralel olarak artması konusunda 

memurlar tarafından yapılan baskı, 

- İşsizlerin, iş istemek sureti ile hükümet dairelerine yaptıkları baskı, 

- İdari, ticari ve teknik sahada modern bir şekilde yetiştirilmiş elemanların özel 

sektöre geçişleri konusundaki rekabetten kaynaklanan baskı, şeklindedir. 

Raporda personel rejimine ilişkin olarak özetle aşağıda yer alan sorunların 

olduğu belirtilmiştir244: 

- Kamu personeli maaşlarının satın alma gücü yetersizdir. 

- Personel rejimi son derece karışık olup, bareme ilişkin kadrolar uzmanlaşmaya 

imkan tanımayacak kadar katıdır. 

- Personel yönetiminin türdeş bir uygulamaya götürecek merkezi bir yönetim 

bulunmamaktadır. 

- Gerçekleştirilmesi gereken hizmetlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik eğitim 

yetersizdir.  

 “Türkiye’ de Personel İdaresinde Yapılacak Reformun Prensipleri ve Gayeleri” 

başlıklı ikinci raporda yer alan çözüm önerileri ise özetle şunlardır245: 

                                                            
243 Van H.J. Mook, Türkiye’de Memuriyet Rejimi Alanında Reform, 1962 Yılında Devlet Personel 
Dairesi’ne Verilen Yabancı Uzman Raporları, Ankara, 1963a, s.3 
244 A.e., s.4 
245 Van H.J. Mook, Türkiye’de Personel İdaresinde Yapılacak Reformun Prensipleri ve Gayeleri, 
1962 Yılında Devlet Personel Dairesi’ne Verilen Yabancı Uzman Raporları, Ankara, 1963b, s.21 
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- Hükümetin liderliğinde ve parlamentonun denetimi altında iyi koordine edilmiş 

bir personel politikası hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 

- Bir personel yönetimi sistemi kurulmalı, mevcut barem rejimi kaldırılarak 

devlet yönetimi rasyonel bir sınıflandırmaya tabi tutulmalı ve memuriyet kadroları 

kategori, grup, sınıf ve derecelere ayrılmalı, personel alma sistemi esaslı şekilde 

belirlenmiş standartlara uygun olarak ilerlemeli, gerekli olan zamanlarda açık yarışma 

sınavları ile personel alınmalı, terfi usulleri liyakat esasına göre uygulanmalı, hizmet 

öncesi ve hizmet içi eğitim organize edilmelidir. 

- Bakanlıkların ve diğer teşekküllerin Personel Müdürleri’nin atanmasında 

Devlet Personel Dairesi’nin de görüşü alınmalıdır. Zaman zaman müdürler ile 

toplantılar yaparak personel sorunları tartışılmalıdır. 

- Devlet Personel Dairesi, personelin sınıflandırılması için önemli olan bilgileri 

toplamak, maaş sistemlerini yenilemek, Bakanlıklar’da ve diğer kurumlarda personel 

kayıtlarının standardizasyonunun temin edilmesi amacı ile uzmanlarında yardımını 

alarak personel sayımı yapılmalıdır. 

- Maaş dışında ve maaşa ek ödemeler aşağıdaki hallerde yapılmalıdır: 

Geçim standardının yüksek olduğu özel bölgelerde ve ülke dışında çalışanlara, 

mahrumiyet bölgesindeki personele, resmi görevler nedeni ile seyahat edenlere (yolluk 

ödenekleri), bir yerden diğer bir yere tayin olanlara (nakil masrafları), daha yüksek 

derecedeki işleri fiilen görenlere (muvakkat ödenek, vekalet), kanunla belirlenecek sınıf 

veya derecelerin altındaki çalışanlar tarafından yapılacak fazla mesailer. 

 “Teknik Yardım Programı Hakkında Devlet Personel Dairesi Başkanına Verilen 

Muhtıra” adını taşıyan üçüncü raporda, ilk iki raporda belirtilen hususlara ilişkin bir 

karara varılması talep edilmekte ve memurların hizmet içi eğitimi üzerinde 
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durulmaktadır. Van Mook’ un “Yönetici Sınıf İçin Memur Alma ve Yetiştirme” adını 

taşıyan dördüncü raporunda ise Türkiye’de yönetici sınıfın yetiştirilmesi, seçilmesi, 

sınav konuları, stajları ve yabancı dil bilgilerine ilişkin konular yer almaktadır246.  

 

 3.2.1.3. Uygulamaya Geçme Durumu 

 Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanan “Devlet Personel Rejimi Hakkında 

Ön Rapor”da,  Van MOOK tarafından yapılan tespit ve öneriler dikkate alınmış ve 

ilerleyen süreçte bir kısmı yasalaşma imkanı bulmuştur. Bu yasalaşma süreci, Fisher 

Raporu’nun “Uygulama Aşaması” başlığı altında ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

 

 3.2.2. Fisher Raporları (1962)  

 Fisher Raporlarında, liyakat ilkesi, liyakat standartlarının geliştirilmesi, personel 

gereksiniminin belirlenmesi, sınavların biçimi sorun alanları olarak belirtilmiştir. 

Sınıflandırma, standart maaş ve ücret politikasının gerekliliği dile getirilmiştir. 

 

 3.2.2.1. Projenin Kimliği  

 Milletlerarası Kalkınma Teşkilatı tarafından gönderilen California Devlet 

Personel Dairesi Genel Müdürü John.F.Fisher tarafından 1962 yılında “Türkiye’de 

Devlet Hizmetinde Memur Seçme Hakkında Program Teklifi”,  “Devlet Personel 

Dairesinde Sınavları Yapacak Olan Teşkilata Dair Görüşler”  ve “Türk Personel Sistemi 

– Türk Hükümeti Personel İdaresinin Ana Hatlarına Taalluk Eden Politika ve 

Tatbikatına Dair Rapor” başlıklarıyla personel sistemimiz hakkında üç rapor 

hazırlanmıştır.  

                                                            
246 İhsan Sulhun, Türk Kamu Personel Sistemi (1920-1970), KAYA Personel Rejimi Araştırma Grubu 
Raporu, TODAİE Yayını, Ankara, 1989, s.23 
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 3.2.2.2. Tespit ve Öneriler  

 John.F.Fisher hazırlanan raporlarda özet olarak; 

- Liyakat ilkesi, liyakat standartlarının geliştirilmesi, personel ihtiyacının 

belirlenmesi, sınavların biçimi ve örgütlenmesi,  

- Sınav uygulama şekilleri, sınav ilanları, sınav soruları, sınav sonuçları, 

bunların istatistiki analizleri ve değerlendirilmeleri, 

- Kamu hizmetlerinin mahiyeti, genişliği, kamuda çalışan personel sayısı, bir 

yıllık ücret tutarı ve meslek kategorileri, gibi konulara yer verilmiştir247. 

Raporlarda ayrıca, standartları belirleyecek, faaliyetleri idare edebilecek ve 

personel yönetimi programı ile ilgili aynı karakterdeki hizmetlerin donanımını 

sağlayacak, icra yetkisi olan ve sorumluluk sahibi bir merkezi dairenin mevcut olmadığı 

belirtilmektedir. Devlet Personel Dairesi’nin, Bakanlar Kurulu’na personel politikasına 

ilişkin tavsiyelerde bulunma yetkisine sahip olmakla birlikte, personel politikasının 

formüle edilmesi, standartların belirlenmesi ve programların uygulanması konusunda 

tam bir yetkisi bulunmadığı vurgulanmaktadır248.   

  

 3.2.2.3. Uygulamaya Geçme Durumu 

 Mook Raporları gibi Fisher Raporları da Devlet Personel Dairesi tarafından 

hazırlanan “Devlet Personel Rejimi Hakkında Ön Rapor”da, dikkate alınmıştır. Devlet 

Personel Rejimi Hakkında Ön Rapor, görüşlerinin alınması amacıyla Bakanlıklar, 

Daireler, Üniversiteler, İktisadi Devlet Teşebbüsleri ve Valiliklere gönderilmiştir. Kamu 

kurum ve kuruluşlarından gelen görüşler Devlet Personel Dairesince incelenmiş, 

                                                            
247  John F. Fisher, Türk Hükümeti Personel İdaresinin Ana Hatlarına Taalluk Eden Politika ve 
Tatbikatına Dair Rapor, Türk Personel Sistemi, Ankara, 1962, s.75-90 
248 A.e., s.91 
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“Devlet Personel Rejimi Hakkında Ön Rapora Dair Kurumların Görüşleri” başlığıyla 

bir raporda toplanmış, raporda kurumlardan mütalaa gönderenlerin görüşleri aynen 

alınmış, mütalaası alınamayan kurumlarla görüşü olmadığını bildiren kurumların adları 

da kaydedilmiştir. 

 Bu çalışmadan sonra Devlet Personel Heyetince, “Devlet Personel Rejimi 

Hakkında Teklifler” başlığıyla bir rapor düzenlenmiştir. Yeni personel rejiminin temel 

prensiplerini kapsayan ve 48 maddeden oluşan bu rapor Bakanlar Kuruluna 

sunulmuştur. Bakanlar Kurulu Devlet Personel Heyetinin bu tekliflerinden çalışma 

saatleri ile değişmeli barem-Echelle Mobile-sistemini erteleyerek diğer önerileri 

8.5.1963 tarihli toplantısında aynen uygun görmüş ve “Yeni Personel Rejimi Hakkında 

Bakanlar Kurulu Tarafından Kararlaştırılan Prensipler” adı altında 6/1701 sayılı 

Kararıyla onaylayarak 21.5.1963 tarih ve 11408 sayılı Resmi Gazete’de yayınlamıştır. 

 Yeni personel sisteminin temel unsurları arasında; sınıflandırma, liyakat, ücret 

sistemi, sosyal haklar, hizmet içi eğitim, teşkilat ve kadrolar, kamu iktisadi teşebbüsleri 

ve yerel yönetimler yer almıştır. Bu çerçevede; sınıflandırma, liyakat, en az geçim 

haddi, maaş ve ücret sistemlerine önem verileceği belirtilmiştir. Kamu iktisadi 

teşebbüslerinin ücret rejiminin farklı olacağı ve yerel yönetimlerin ücret ve 

sınıflandırma sisteminin ayrıca saptanacağı, ek görevlerin çok zorunlu ve istisnai 

durumlara bağlanacağı, fazla çalışma ücretlerinin ve hizmet içi eğitim konusunun 

yeniden düzenleneceği belirtilmiştir.  

Sağlık yardımları, konut ve lojman konularına önem verilmesi, mahrumiyet yeri 

tazminatı getirilmesi, Devlet memuriyetine girişte açık yarışma sınavı uygulanması, 

giriş sınavlarının kapsamı, örgütlenmesi, planlanması ve denetiminin Devlet Personel 

Dairesince yapılması öngörülmüştür. Tüm kurumların boş bulunan kadrolarını Devlet 
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Personel Dairesine gönderecekleri, her türlü kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarının 

teşkilat, kadro ve personelle ilgili hükümlerinin Devlet Personel Heyetinin 

incelemesinden geçirileceği ve yeni personel sistemi uygulamaya girinceye kadar 

dışarıdan personel alınmadan fazla personeli bulunan kurumlardan personel ihtiyacı 

bulunan kurumlara personel naklinde Devlet Personel Dairesinin yetkili olacağı 

belirtilmiştir249. 

 

 3.2.3. Podol Raporu (1963)  

 Dr. Richard Podol tarafından hazırlanan ve daha çok Podol Raporu olarak 

bilinen Rapor, Türk kamu yönetiminin özelliklerinden bahsederek, yöneticilerimizin 

belirgin bir niteliğinin bulunmayışı, iş başarma eğiliminin zayıflığı, merkeziyetçi 

yönetim anlayışı, yatay ve dikey iletişim eksikliği ve teknik personel yetersizliğine 

değinmiştir250.  

 

 3.2.3.1. Projenin Kimliği  

 Birleşik Amerika Milletlerarası Kalkınma Örgütü bünyesinde,  1961 -1965 

yılları arasında, Ankara’da, Kamu Yönetimi Danışmanı olarak çalışan Dr. Richard 

Podol tarafından Haziran 1963’te kaleme alınan Rapor, “Bir Yabancı Gözü İle Yirminci 

Yüz Yıl Ortasında Türk Kamu Yöneticisi” adı ile yayımlanmıştır251.   

 

                                                            
249 Adem Çilek, “Cumhuriyetin İlanından Günümüze Devlet Personel Rejiminin Gelişimi” 28 Mayıs 
2009, (Çevrimiçi), http://www.ademcilek.com/makaleler_read.asp?64, 12 Aralık 2009 
250 Aykaç, Türkiye’de İdari Reform …, s.165 
251 A.e., s.166 
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 3.2.3.2. Tespit ve Öneriler  

 Rapor’da kamu kesiminde görev alan ve yüksek kademelerde bulunan 

yöneticilerin eksiklikleri özetle aşağıdaki şekilde yer almıştır252:   

- Yöneticiler yetki devri konusunda isteksizdirler. Karar alınması sırasında 

bürokratik işlemlere gereğinden fazla yer vermekte ve karar alma mekanizmasını 

yavaşlatmaktadırlar. 

- Türk yöneticisinin hareket ve teşebbüs noksanlığı bulunduğundan mevcut 

prosedürü olduğu gibi uygular, yeni metotları hayata geçirmekte yavaş davranır.  

- Yetki devri konusundaki bu isteksizlikleri, üst makamları teferruata boğmakta 

ve esas görevlerin yerine getirilmesine engel olmaktadır. Aşırı merkeziyetçilik, 

esnekliği ortadan kaldırmaktadır. 

- Türk yönetiminde aşağıdan yukarı doğru bir bilgi akışı yoktur. Bazı 

kademedeki yöneticiler astlarını ehliyetsiz kabul ettiklerinden fikir almaya gerek 

duymazlar. 

- Türk yöneticiler mevki ve rütbeye çok önem verirler. Türk yöneticisinin 

bugünkü yüksek itibarı, eski Türk toplumuna hakim olan askeri yapıdan 

kaynaklanmaktadır. Savaşçı bir ulusun subay sınıfına olan geleneksel saygısı, sivil 

örgüte de yansımış ve yöneticiyi seçkinler grubunun bir parçası haline getirmiştir. 

 

 3.2.3.3. Uygulamaya Geçme Durumu 

 1963 yılında Dr. Richard Podol tarafından, kamu kesiminde yer alan yöneticilere 

yöneltilen eleştirilerin, 2010 yılı itibariyle, yani bu rapor hazırlandıktan 47 yıl sonra, 

                                                            
252  Richard Podol, “Bir Yabancı Gözüyle Yirminci Yüzyıl Ortasında Türk Kamu Yöneticisi (1963)”, 
Amme İdaresi Bülteni, S.10, ss.10-14, Ankara, TODAİE Yayını, 1967, s.10-11 
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Türk kamu kesimi yöneticileri için ağırlıklı olarak geçerliliğini koruduğu görülmektedir. 

Buradan da, yapılan çalışmalarda, Raporda belirtilmiş olan kamu kesimi yöneticilerine 

yönelik eleştirilerin giderilmesi ve bu konuda alınan tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi 

konusunda başarı elde edilemediği sonucu çıkmaktadır.   

 

 3.3.MEHTAP Raporu (1963) 

 Planlı kalkınma dönemine girildiği 1960 sonrası dönemde yapılan ilk köklü 

yeniden yapılanma çalışması kısa adı MEHTAP olan Merkezi Hükümet Teşkilatı 

Araştırma Projesi’dir. Bu projede Türk kamu yönetiminin temel eksikliklerinin başlıca 

şu nedenlere dayandığı belirtilmektedir: Mali imkân yetersizliği, personel aksaklıkları, 

yönlendirme ve denetim yokluğu, örgütlenme bozuklukları, kırtasiyecilik, iyi 

düzenlenmemiş merkeziyetçilik253. 

 MEHTAP, Türk idaresi üzerinde Türk uzmanlar tarafından yapılmış geniş çaplı 

ilk inceleme olması dolayısıyla tarihî bir değer taşımaktadır. Türk kamu yönetiminin 

çok önemli bir kesimini kapsamı içine alan rapor, bir yandan o zamana kadar daha çok 

en yakın ilgililerce bilinen -ya da bilindiği sanılan- birçok problemleri gün ışığına 

çıkarıp tartışma konusu yapılmalarını mümkün kılması bakımından, öbür yandan ihtiva 

ettiği tavsiyelerin değeri dolayısıyla dikkate değer bir eserdir. 

 

 3.3.1. Projenin Kimliği  

 MEHTAP, DPT’nin isteğiyle ve TODAİE’nin ilgili uzmanları tarafından yapılan 

ön hazırlığa dayanılarak, TODAİE, DPT, DPD, Ankara Üniversitesi ile ilgili bakanlık 

ve dairelerin işbirliği suretiyle yapılmıştır. 

                                                            
253 Sürgit, a.g.e., s.66-71  
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Bakanlar Kurulu, 13.2.1962 gün ve 6/209 sayılı kararı ile “Türkiye Merkezi 

Hükümet Teşkilatına ilişkin kapsamlı bir araştırma yapılmasını ve bu araştırmayı sevk 

ve idare edecek Proje Yönetim Kurulunun Başbakanca seçilmesini” kararlaştırmıştır.  

Bu doğrultuda oluşturulan MEHTAP yönetim kurulunda, Tahsin Bekir Balta, 

Kemal Fikret Arık, Kenan Sürgit, Mümtaz Soysal, Hasan Şükrü Adal, Süleyman 

Demirel, Ziya Eralp, John W. Foster ve Arif Payaslıoğlu yer almışlardır. 

MEHTAP, bu yönetim kurulunun genel sorumluluk ve gözetimi altında, 

araştırma konusu dairelerin 93 temsilcisi ve temsilci yardımcısı ile işbirliği sağlanarak 

Merkezi Araştırma Grubu tarafından yapılmıştır. Merkezi Araştırma Grubu, bir Genel 

Araştırma Grubu, altı Araştırma Ekibi, bir Özel Etütler Grubu, bir El Kitabı Ekibi ve bir 

Dokümantasyon Ekibinden kurulmuştur. Bu grupta, TODAİE, Siyasal Bilgiler 

Fakültesi, DPT, bazı bakanlık ve daireler ile özel sektörden seçilen 33 araştırmacı ile 12 

idari personel görevlendirilmiştir254. 

 

 3.3.2. Tespit ve Öneriler  

 1963 yılında Başbakanlığa sunulan MEHTAP Raporu’nda personel rejimine 

ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri 95 madde altında incelenmiştir. Söz konusu raporda 

personel rejimine ilişkin olarak özetle aşağıdaki hususlar vurgulanmıştır255: 

- Devlet idaresinin ıslahı, her şeyden önce, personel rejiminin ıslahına bağlıdır. 

İdare, ancak kendi personelinin ehliyet ve yeterliği sayesinde gelişebilir.  

- Personel işlerinden sorumlu olan ilgili kuruluşların yetki ve faaliyet alanları, 

modern personel yönetiminin ihtiyaçlarına uygun düşmemektedir. Başbakanlığa bağlı 

                                                            
254 TODAİ, Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu Raporu (MEHTAP), 
Merkezi Hükümet Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri, 2. Baskı, TODAİE Yayınları, Ankara, 1966, s.8 
255 A.e., s. 70-93 
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Devlet Personel Dairesinin kurulmasıyla personel işlerine yeni bir yön verilmeye 

çalışılmakla birlikte yeterli olmamıştır.  

- Devlet hizmetinde personel sisteminin esas unsurlarını “işin sınıflandırılması, 

derecelendirilmesi ve teşkilatlandırılması, personelin sınıflandırılması ve 

derecelendirilmesi, ücret nispetleri ve başka hizmet şartlarının tespiti ve düzenlenmesi, 

her teşkilat için personel ihtiyaçlarının takdimi ve tespiti, personel tedariki” teşkil 

etmektedir. Bu nedenle; herkese düşen iş açıkça belirtilmeli, kategorilere ve derecelere 

ayrılmalı, personel kendi ihtisas ve tecrübelerine uygun işlerde çalıştırılmalı, adil bir 

ücret rejimi ve adil hizmet şartları sağlanmalı, personel ihtiyaçları (derece ve sayı 

itibariyle) sistematik olarak tespit edilmeli, personelin işe alınması, ehliyeti en iyi 

şekilde belirtecek yarışma sınavları gibi usuller uygulanmak suretiyle yapılmalıdır.  

- Çeşitli hizmet alanları, hizmetin mahiyetine göre, tip kategoriler halinde bir 

tasnife tabi tutulmalı, “idareci”, “icracı” gibi kategoriler belirtilmelidir. Her kategoriye 

karşılık gelen asgari ve azami ücret miktarları birbirleriyle orantılı normlara bağlanmalı, 

yükselmede kıdemle birlikte liyakata dayanan ölçüler ve aylık itibariyle yıllık yükselme 

usulleri konmalıdır.  

- Kamu personelinin tümü için, imkân nispetinde merkezi ve genel personel 

alma usulleri kabul edilmelidir.  

- Devlet Personel Dairesi, çeşitli kuruluşlardaki personel dairelerinin 

çalışmalarını yakından izlemek, personel konusundaki müşterek kanun ve idari metin 

tasarılarını incelemek, bu alandaki genel esasları hazırlamak, personel dairelerine teknik 

yardımda bulunmak gibi hususlarda görevli olmalıdır. Ancak, personel konusundaki asıl 

sorumluluk bakanlık ve muhtar kuruluşlardaki personel birimlerine ait bulunmalıdır  
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- Görevleri daha çok istişari gibi görünen Devlet Personel Dairesine icrai 

yetkiler verilmelidir. Her kurumda geniş yetki ve görev alanları olan personel 

müdürlükleri bulunmalıdır.  

- Adil ücret esasına dayanan yeni bir personel sisteminin kurulmasını büyük 

ölçüde kolaylaştıracak şekilde hizmetlerin sınıflandırılması ve derecelendirilmesi 

yapılmalı, sınıflar tespit edildikten sonra, her sınıf içinde o sınıfın bünyesine uygun 

sayıda dereceler tespit edilmelidir.  

- Maaş sisteminde verimliliği teşvik edici unsurlar bulunmalı, tatmin edici 

hizmet görmüş olmak şartıyla, her derecede yıllık maaş artışlarına ve bir dereceden 

öbürüne, hatta bazı hallerde bir sınıftan öbürüne geçişe, kıdem ve liyakati esas alan 

sistemli bir yükselişe imkân verecek yöntemler bulunmalıdır. 

- Memurlara, çalışmakta oldukları teşkilata ve yapmakta oldukları işe karşı 

tavırlarının olumlu yönde değiştirilmesi, daha sorumlu makamlara terfi için 

hazırlanmaları, işlerini daha iyi yapabilmek için ihtiyaçları olan bilgi ve becerinin 

kazandırılması ve geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitimler verilmelidir.  

- Türkiye’de geçmiş yıllarda olduğu gibi gelecekte de yabancı uzmanların 

görüşlerinden istifade edilebilecektir. “Türkiye gibi geri kalmış bir memlekette, yabancı 

uzmanlara olan ihtiyaç açıktır.” Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerin tecrübelerinden 

faydalanmanın en etkin yolu, kendi personelimizi bu memleketlere gönderip 

yetişmelerini sistemli bir şekilde sağlamaktır.  

 

 3.3.3. Uygulamaya Geçme Durumu 

 Zamanın Başbakanı İsmet İnönü’nün imzasıyla “Bu projenin süratle yürütülmesi 

ve başarı ile tamamlanabilmesi amacıyla bütün ilgililerin tam ve sıkı bir işbirliği halinde 
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çalışmalarının ve araştırma için gerekli her türlü yardımın yapılmasının” 256rica edilmesi 

ile başlanan ve yoğun emek sonucunda tamamlanan MEHTAP çalışması, arzu edilen 

hedefe ulaşamamıştır.  

MEHTAP raporu, “Türk Kamu Yönetimini iyileştirmeyi amaçlamış, bu konuda 

genel bir mutabakat ve kabul de sağlanmış olmasına karşın, reform, iyileştirme ya da 

yeniden yapılandırma denilen süreç hayata geçirilememiştir257.” Mehtap Projesi ile 

başlatılan çalışmalar, özel bir komisyonun Hükümete sunduğu bir raporla merkezî 

idarenin taşra örgütlerini ve mahallî idareleri konu olarak ele alan iki araştırmanın 

tamamlanmasından öteye gidememiştir.  Öte yandan aynı dönemde belli sektörlerin 

veya hizmetlerin bakanlık şeklinde örgütlenmesinden yararlar umulmuş; yeniden 

düzenleme komisyonlarının önerileri dikkate alınmaksızın yeni bakanlıklar 

kurulmuştur258.  

MEHTAP Raporunda öngörülen merkezi bir idareyi geliştirme birimi kurulması 

yerine idarede yeniden düzenleme işlerini izlemekle DPT görevlendirilmiş ve 1964 

yılında Bakanlar Kurulu kararı ile DPT bünyesinde “İdareyi ve İdari Metodları Yeniden 

Düzenleme Komisyonu” kurulmuştur. Komisyon MEHTAP Raporu üzerinde 

tamamlayıcı çalışmalar yapmak, teşkilatlanma, idari usuller ve personel konularında 

yapılması gerekli düzenlemeleri belirlemekle görevlendirilmiştir259. 

 

                                                            
256 MEHTAP, a.g.e., s. 371-372 
257 M.Kemal Öke, Bolu İl Gelisme Planı Yönetsel ve Kurumsal Yapı Raporu, Bolu, 2002, s. 7 
258 Devlet Planlama Teşkilatı, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, (Çevrimiçi)  
http://ekutup.dpt.gov.tr/plan3.pdf, 23 Kasım 2009, s.915 
259 Tahir Aktan, Kamu İdaresi, Genişletilmiş 2.Basım, Bursa, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, 
1989, s.160 
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 3.4. İdari Reform Danışma Kurulu Raporu (1971) 

 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda reform çalışmalarında koordinasyonu 

sağlamak üzere kurulacağı belirtilen “İdari Reform Danışma Kurulu” ancak 18 Haziran 

1971 tarihinde Erim Hükümeti döneminde kurularak çalışmalara başlayabilmiştir. 

Alınan bir Bakanlar Kurulu kararıyla “kamunun yeniden düzenlenmesinin genel yönünü 

ve stratejisini saptama” konusunda çalışmalar yapmak üzere İdari Reform Danışma 

Kurulu oluşturulmuştur260. 

 

 3.4.1. Projenin Kimliği  

 1971 yılında kurulan İdari Reform Danışma Kurulu’nun çalışma esasları261:  

- İdarenin yeniden düzenlenmesinin genel yönünün ve stratejisinin tespit 

edilmesi, 

- Yeniden düzenlenmeyi gerçekleştirecek örgütlenme biçimini ortaya koymak, 

- Yeniden düzenleme alanlarını ve önceliklerini saptamak, 

- O güne kadar yapılan idari reform çalışmalarını değerlendirmek ve uygulama 

programına bağlamak, 

- İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden düzenleme çalışmaları ile genel idare 

alanında yapılan çalışmalar arasında uyum sağlamak, şeklinde belirlenmiştir.  

İdari Reform Danışma Kurulu, yukarıda belirtilen çalışma esasları çerçevesinde, 

“İdarenin Yeniden Düzenlenmesi; İlkeler ve Öneriler” adını taşıyan raporu 

hazırlamıştır262.  

                                                            
260 Nuri Tortop, Eyüp G. İsbir ve Burhan Aykaç, Yönetim Bilimi, 3.Baskı, Ankara, Yargı Yayınları, 
1999, s.199 
261 TODAİE, İdari Reform Danışma Kurulu Raporu, İdarenin Yeniden Düzenlenmesi İlkeler ve 
Öneriler, TODAİE Yayınları No : 123 , Ankara, 1972,  s. 7 
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 3.4.2. Tespit ve Öneriler  

  Raporda yer alan tespitlerin bir kısmı şu şekildedir263: 

- Merkezi idarenin taşra teşkilatı tam bir karışıklık ve düzensizlik içindedir. 

- Çeşitli bakanlıklara ait taşra birimlerinin ülke düzeyine dağılışları, hukuki 

statüleri ve birbirleriyle olan ilişkilerinin genel bir plan içinde düzenlenmemiş olması, 

hizmetlerin rasyonel bir biçimde yürütülmesini engellemektedir.  

- Mülki birimlerin yatay ve dikey açılardan genişletilmesi ve çoğaltılması, diğer 

kuruluşların hizmet birimlerinin ise hizmetin gereğine bakılmaksızın her mülki 

kademede kurulmaya çalışılması hizmet güçlerinin ve olanaklarının dağılmasına ve 

etkinliğinin kaybolmasına neden olmuştur.  

 

 3.4.3. Uygulamaya Geçme Durumu 

 İdari Reform Danışma Kurulu Raporu, “merkezi yönetimden, taşra yönetimine 

ve valinin yetkilerine kadar birçok alanda öncekilerde olduğu gibi düzenlemeler ve 

öneriler getirmiştir, ancak raporda getirilen teklif ve öneriler uygulamaya 

sokulamamıştır264.”  Bu raporda yer alan yasal ve yönetsel düzenleme önerilerinden 

benimsenenler Üçüncü Beş Yıllık Plana ve yıllık programlara yansıtılmıştır. İlerleyen 

süreçte de  bu önerilere dayalı olarak, dönem hükümetleri tarafından  bazı ana 

konularda tasarılar hazırlanmış ancak bu tasarılar yasalaşamamıştır265. 

 

                                                                                                                                                                              
262 Devlet Planlama Teşkilatı, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı s.298-299 (Çevrimiçi) 
http://ekutup.dpt.gov.tn/plan4.pdf, 23 Kasım 2009 
263 Öke, a.g.e., s. 7. 
264 A.e., s. 7. 
265 Devlet Planlama Teşkilatı, Dördüncü Beş …, s.299 
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 3.5. KAYA Raporu (1990) 

 Devlet Planlama Teşkilatınca 1988 yılında TODAİE'den; Altıncı Beş Yıllık 

Kalkınma Planı ve yıllık program uygulamalarına ışık tutacak biçimde, kamu 

yönetimini geliştirmek ve yeniden düzenlemek üzere bugüne kadar yapılmış olan 

çalışmaların uygulamaya ne ölçüde yansıdığını araştırmak; yapılan bu çalışmaların ve 

uygulamaların eksik yönlerini, aksaklıklarını, darboğazlarını ve sorunlarını belirlemek 

ve bunlarla ilgili alınması gereken önlemleri açıklığa kavuşturmak; Avrupa 

Topluluklarına katılma kararı almış olan Türkiye'nin, Topluluklara yönetsel uyum 

alanında yapması gerekli hazırlıkları saptamak üzere, bir yönetim araştırması yapması 

istenmiştir. Böylece konu, TODAİE tarafından, bir Kamu Yönetimi Araştırma Projesi 

(KAYA) olarak ele alınmıştır266.  

KAYA, yönetim biliminin ülkemizdeki yaklaşık elli yıllık gelişmesi içinde, 

kamu yönetiminin ulusal amaçların gerçekleştirilmesini sağlayacak biçimde etkili, 

tasarruf sağlayıcı, verimli ve etkin ve nitelikli hizmet görmesi amacına yönelik olarak 

yapılan ve yeniden düzenlemeyi amaçlayan önemli birtakım araştırma etkinliklerinin 

kapsamlı örneğidir267.  

KAYA raporu birkaç önemli özelliğe sahiptir. Bunlardan birincisi KAYA’ da 

kamu yönetiminin farklı alanları bir bütünlük içinde bir arada ele alınmıştır. İkincisi 

hem yerel yönetimlerin kendi aralarında, hem de merkezle ve merkezi yönetimin taşra 

birimleri arasında gerekli bağlantılar kurulmaya çalışılmıştır. Üçüncüsü KAYA da 

                                                            
266 TODAİ, KAYA,, s.3  
267 Turgay Ergun, “Yönetimin Yeniden Düzenlenmesi Gereksinimi ve KAYA Projesi”, Amme İdaresi 
Dergisi, C. 24, S.4, 1991, s.12 
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verimlilik, etkinlik ile demokratiklik birbiriyle çelişen iki zıt kavram olarak ele 

alınmamıştır268. 

 

 3.5.1. Projenin Kimliği  

 KAYA’nın genel kapsamı, merkezi yönetimi oluşturan genel ve katma bütçeli 

kuruluşlarla, bunların taşra örgütleri, yerel yönetimler ve öteki kamu kurumlarından 

oluşmuştur. KAYA baştan sona, Proje Yönetim Kurulunun genel sorumluluk ve 

gözetiminde Başbakanlık, Bakanlıklar, Başbakanlığın ve Bakanlıkların bağlı 

kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler ile işbirliği içinde yürütülerek, TODAİE 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kuruluşların yöneticileri ve özellikle APK birimleri, 

araştırmanın her aşamasında TODAİE'ye gerekli desteği sağlamışlardır. KAYA Proje 

Yönetim Kurulu’nda, Prof.Dr.Nuri TORTOP, Prof.Dr.Turgay ERGUN, Prof.Dr.Turgut 

TAN, Prof.Dr.Ömer BOZKURT, Doç.Dr.Yücel ERTEKİN, Doç.Dr.Doğan CANMAN, 

Doç.Dr.Ömer PEKER ve Dr.Selçuk YALÇINDAĞ yer almışlardır269.  

KAYA projesinde öngörülen amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla, merkezi 

yönetim, merkezi yönetimin taşra ve yurtdışı kuruluşları, yerel yönetimler, personel 

yönetimi, mali ve ekonomik yönetim, yönetsel işlemlerin azaltılması ve Avrupa 

Topluluklarına yönetim sisteminin uyarlanması konularında 7 ayrı araştırma grubu 

kurulmuştur270.  

Bu alt guruplar içerisinde yer alan Personel Rejimi Araştırma Grubu, kamu 

personel sisteminin; ülkenin değişen ekonomik, toplumsal, siyasal ve teknolojik 

koşullarına uyumlu bir düzeye getirilmesini ve uluslararası ilişkilerin gerektirdiği yapı 

                                                            
268 Cevat Geray, “KAYA Yazanağı Açısından Yönetimin Taşra Birimlerinin ve Yerel Yönetimlerin Yenden 
Düzenlenmesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C.2, S.1, 1993, s.10 
269 TODAİE, KAYA, s.4-5 
270 A.e., s.8 
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ve işlerliğe kavuşturulmasını sağlamak üzere; kamu hizmeti görevlilerinin sağlam ve 

sağlıklı bir statüye kavuşturulmasının, kamu kesiminde uygulanan aylık ve ücret 

düzenini basitleştirip iyileştirmenin, terfi ve kadro sisteminin nesnel ve adil ilkelere 

bağlanmasının olanaklarını araştırarak, bu konuda uygulama yeteneği olan bir dizi 

çözüm önerilerini belirlemek amacıyla kurulmuştur271.  

Personel Rejimi Araştırma Grubu’nun çalışmaları aşağıda belirtilen noktalar 

üzerinde yoğunlaşmıştır272: 

-  Sınıf ve derece kavramlarına açıklık getirilerek, dar ve geniş kapsamlı hizmet 

sınıfları arasında bir tercihe yönelinmesi, 

- Hizmet ile personel nitelikleri arasında ölçülü bir bağıntı kurulması ve eşit işe 

eşit ücret ilkesinin gerçekleştirilmesi; görev unvanlarının standartlaştırılması, 

- Kamu kesimindeki aylık ve ücret düzeninin, konjonktürel dalgalanmaları 

(yaşam pahalılığını) yakından izleyebilecek esnek bir yapıya kavuşturulması; ek 

göstergelerin mali doyum aracı olmaktan çıkarılması, 

- Hangi görevlerde hangi nitelikteki personelin, hangi yöntemle istihdam 

edileceğini gösteren bir sınıflandırma ve kadro planının ortaya konulması, 

- Üst düzey yöneticilerinin yetiştirilmesi yöntemlerine açıklık getirilmesi. 

 

 3.5.2. Tespit ve Öneriler  

 KAYA projesi kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Türkiye’de kamu 

personel rejiminin mevcut sorunlarının özetle şu hususlar olduğu vurgulanmıştır273:  

                                                            
271 A.e., s.13 
272 A.e., s.14 
273 A.e., s.199-201 
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- Personele sağlanan mali hakların yetersizliği, mali haklarda kurumlararası 

uyumsuzluk, sınırlayıcı mevzuat hükümleri, sosyal hak ve yardımlardaki dağılım 

dengesizliği, kadro derece ve sayısında gözlenen tıkanmalardan kaynaklanan nedenler, 

kamu hizmetlerine nitelikli personel alınmasını ve bunların hizmette tutulmasını 

güçleştirmektedir. 

- Yürürlükteki personel sistemi, geniş kapsamlı bir sınıflandırmayı 

benimsemiştir. Böylece, ayrı özellikleri olan ve ayrı personel işlemleri uygulanması 

gereken meslek ve uzmanlık dalları, özelliklerini yitirmiş durumda biraraya 

getirilmiştir.  

- Kamu personelinin öğrenim durumlarına göre 657 sayılı yasada saptanmış 

bulunan giriş dereceleri ile yükselme süreleri, daha az öğrenim görenlerin zararına 

ölçüsüz farklara neden olmaktadır.  

- Kadro; personeli hizmete bağlayan, hizmetle bütünleştiren, hizmetle personel 

arasındaki organik ilişkiyi ortaya koyan bir kavram olmasına karşın; uygulamada 

kadrolar hizmetten kopuk bir durumda bulunmaktadır. Kadroların ödev, yetki ve 

sorumlulukları kadro tanımlaması ile ortaya konmadığından, kadro analizleri ile 

kadronun iş gerekleri ve kadroyu işgal edecek personelde aranan nitelikler ve personelin 

mali hakları iş değerlemesiyle önceden açıkça belirlenemediğinden, kamu kesiminde 

yerinde istihdam gerçekleştirilememektedir. Kadro sayısındaki artışlar önlenememekte 

ve sağlıklı bir kadro piramidi gerçekleştirilememektedir. 

- Üst düzey yöneticiliği kadrolarına yapılan atamaların açık ve nesnel ölçütlere 

bağlanmamış olması, başta yönetimde yozlaşma olmak üzere çeşitli sorunlara yol 

açmaktadır. 
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- Kamu kesiminin yıllara göre aylık ve ücretlerdeki nominal artış, yıllık 

enflasyon oranının çok gerisinde kalmaktadır. Türkiye'de kişi başına GSMH'nın yıllara 

göre belirgin bir artış göstermesine karşın, kamu hizmeti görevlileri, artan reel gelirden 

yeterince pay alamamakta, reel gelirlerini belli bir düzeyde (sabit) tutabilmek için 

enflasyon oranına koşut bir aylık ve ücret artışından yoksun bulunmaktadırlar. 

- Temel olarak aylık gösterge tablosu, ek gösterge tablosu, taban aylığı, kıdem 

aylığı ve katsayıdan oluşan aylık ve ücret sistemi, enflasyona yenik düşmüştür.  

- Sistem, kamu hizmeti görevlilerinin yurt düzeyine uyumlu ve dengeli 

dağılımını sağlayacak isteklendirici öğelerden yoksundur. Ücret rejiminde, devlet-kamu 

iktisadi teşebbüsleri ve devlet-özel kesim dengeleri aşırı ölçüde bozulmuştur. 

-  Ülkemizde kamu hizmeti görevlilerinin değerlemesi, temelde kapalı ve gizli 

sicil sistemine dayanmaktadır. Personeli değerleme sistemindeki sorunların en önemlisi, 

değerlemeyi yapacak yöneticilerin, değerlemede nesnellik ilkesini bir yana 

bırakabilmeleri olasılığıdır. Sonuçta, personelin değerlemesinde performansı ölçecek 

nesnel ölçütler (zaman, nicelik, nitelik ve maliyet standartları) geliştirilmemiş 

olduğundan; değerleme, yöneticilerin inisiyatifine kalmaktadır. 

- Bugünkü kamu personel rejiminde, personelin yükselmesi, amacından 

saptırılmış bir görüntü sergilemektedir. Bu durum özellikle 1 - 4. derece kadrolarda çok 

açıktır. Çünkü bu kadrolar şeflik ve müdürlük düzeyinde unvanlı ve sınırlı sayıdaki 

kadrolardır. Kamu hizmetlerinde sayıları sürekli artan yüksek öğrenimli personelin 

tümünün şef, müdür gibi unvanlı kadrolara geçirilmesi ya da yükseltilmesi, örgüt yapı 

ve düzeni bakımından olanaklı olmadığı gibi, bu doğru da değildir. Öte yandan 

yükseköğrenim görmüş ve olumlu sicil almış personel için gereksiz yere unvanlı kadro 
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ihdası yoluna gidilmesi, kurum ve kuruluşların örgüt düzenini ve hiyerarşisini 

bozmaktadır. 

- Kamu kesiminde hizmet içi eğitim, insan gücüne yapılan bir yatırım olarak, 

hizmetin ve personelin niteliğini yükseltmeyi, daha ileriki görevler için personeli 

hazırlamayı, personelin verimini artırarak zaman ve kaynak israfından kurtulmayı 

amaçlamaktadır. Eğitim için ayrılan mali olanakların sınırlılığı, bu alanda yetişmiş 

eğitici ve teknik personel azlığı, kurumlararası eşgüdümün sağlanamamasından 

kaynaklanan hizmet savurganlığı ve hizmetiçi eğitimi özendirici öğelerin yetersizliği,  

hizmetiçi eğitim çalışmalarında tıkanıklıklara sebep olmaktadır. 

- Türkiye'de kamu personel sisteminin genel yönetiminden sorumlu, merkezi 

düzeyde rehberlik, yönlendiricilik, denetim ve gözetim işlevlerini yerine getirmek üzere 

Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Devlet Personel Başkanlığı, üstlendiği sorumlulukları 

yerine getirme gücünden uzak bir durumdadır. Nitekim anılan başkanlık kendi görev ve 

sorumluluklarını Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile paylaşmakta; bu da kamu personel 

sisteminin yalnızca bir ücret düzenlemesi olduğu biçiminde, yanlış bir anlayışın 

yerleşmesine neden olmaktadır. 

 KAYA projesinde, personel rejiminin mevcut sorunlarının tespitini müteakip 

özetle aşağıda yer alan çözüm önerileri sunulmuştur274:  

- Merkezi sınav sistemi, belirli ortak görev unvanlı, kurumlararası kadrolara 

açıktan personel alımında uygulanmalıdır. Görevleri ve işleri bakımından halkla ve iş 

sahipleriyle doğrudan ilişkide bulunan personelin seçiminde, görevli sınav 

komisyonlarınca yapılacak mülakatlarda psikolog bulundurma uygulaması 

başlatılmalıdır. 

                                                            
274 TODAİE, KAYA, s.201-210 
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- Kamu personel sisteminde ölçü biriminin, sınıf mı yoksa meslek mi olacağına 

karar verilmelidir. Ölçü birimi sınıf olacaksa, sınıf oluşturmaktaki amaç açıklığa 

kavuşturulmalıdır. Amaç, eşit işe eşit ücret olacaksa, kurulacak sınıflar dar kapsamlı 

tutulmalıdır. Dar kapsamlı hizmet sınıfları kurulabilmesi için önce hizmet özelliklerinin 

ortaya konularak, görevlerin güçlük, önem ve sorumluluk derecelerinin belirlenmesi ve 

daha sonra da iş ölçme ve iş değerleme çalışmalarıyla, en azından genel benzerlik 

gösteren görevlerin açıklığa kavuşturulması sağlanmalıdır. Amaç, hizmete personel 

alma işleminde bir örneklik sağlamak için bir ölçü birimi olacaksa, bu durumda da geniş 

kapsamlı sınıflar kurulmalıdır. 

- Sınıf kurarken, benzer nitelikteki hizmetler ile hizmetin gerektirdiği benzer 

yetişme nitelikleri temel alınmalıdır. Bundan sonra, bu sınıfların gerektirdiği personel 

nitelikleri ile yetki ve sorumluluk dereceleri saptanarak, hizmetlerin devlet için taşıdığı 

önem ve öncelikler gözönünde bulundurularak bir sınıflandırma planı yapılmalı ve bu 

plan, maaş ve ücret sistemi için ussal bir temel oluşturmalıdır. Sınıflar kurulduktan 

sonra, her sınıf içinde güçlük ve sorumluluk dereceleri (ilerleme ve yükselme 

basamakları) saptanmalı; son evrede ise, sınıflandırma planına dayanılarak maaş ve 

ücret saptamasına gidilmelidir. 

- Öğrenim düzeyleri arasındaki yıl farkı gözönünde bulundurularak, öğrenim 

durumlarına göre personelin giriş ve yükselebileceği derece ve kademeler yeniden 

belirlenmeli; böylece, daha az öğrenim görenlerin, kamu hizmetinde zararına olan 

ölçüsüz fark giderilmelidir. Bu amaçla, ilkokul üzerine yapılan öğrenimlerin her birinin 

süresi kadar giriş derece ve kademelerinde farklılık sağlanmalıdır. Yükselmelerin boş 

kadro bulunması koşuluna bağlı olmaktan kurtarılması durumunda; personelin olumlu 
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sicil almak koşuluyla, öğrenim durumuna göre yükselebileceği derece ve kademeye 

kadar, her üç yılda bir yükselebilmesine olanak sağlayıcı bir düzenlemeye gidilmelidir. 

- Kamu hizmeti görevlilerine çeşitli adlar altında verilen tazminat ve zamların 

(özel hizmet tazminatı dahil) tümünün kaldırılarak; bunların yerine, her kamu hizmeti 

görevi için güçlük, sorumluluk, devlet otoritesini temsil ve risk derecelerine göre 

değişen bir görev tazminatı sistemi getirilmelidir. Bu tazminat oranlarının 

belirlenmesindeki ölçü ise, en yüksek devlet memurunun aylık ve ek göstergesi toplamı 

olmalıdır. Bu çerçevede güçlük, sorumluluk, önem ve risk yönünden benzerlikler 

gösteren görevlere aynı ya da benzer görev tazminatı ödenerek, eşit işe eşit ücret ilkesi 

gerçekleştirilmeli; görev tazminatı, kadro derecesine göre değil; yürütülen hizmetin 

güçlük ve sorumluluk derecesine göre saptanmalıdır. 

- Aylık gösterge tablosu yeni baştan ele alınarak, 15 dereceden 13'e düşürülmeli, 

birinci derecedeki kademe sayısı da 4'ten 9'a çıkartılmalıdır. Ayrıca birinci derecenin 

üzerinde, üst kademe yöneticileri için, aşamalı bir kategori sistemi geliştirilmelidir.  

- Katsayı belirleme yetkisinin çok geniş ölçüde Bakanlar Kuruluna bırakılmış 

olması, memur hukukunda kanuni rejimden idari rejime geçildiğinin bir göstergesidir. 

Kamu hizmeti görevlilerine sağlanan mali hakların haktanır ve dengeli olması, özellikle 

katsayıyı belirleme aşamasında büyük önem taşımaktadır. Buna göre katsayı 

belirlenirken; enflasyon oranı, ulusal gelir artışı, tüketici fiyat endeksleri, genel 

ekonomik durum, ortalama konut kiraları, yiyecek, giyecek, yakıt, ulaşım giderleri, 

öğrenim giderleri, eğlence, kültür etkinlikleri ve tasarruf gibi etmenler dikkate alınmalı 

ve hareketli merdiven sistemine geçilmelidir. Böylece fiyat hareketlerini yakından 

izleyen esnek bir ücret sisteminin temeli de atılmış olacaktır. 
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- Personel değerlemesinin olduğunca nesnel ve yansız olarak yapılması, 

personelin performansını ölçecek birtakım nesnel ölçütlerin önceden geliştirilmiş 

olmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Bu ölçütler zaman, nicelik, nitelik ve maliyet yönleriyle 

ölçme değeri taşıyan performans standartlarıdır. Çağdaş personel değerleme sisteminin 

temeli olan bu standartların, ülkemizdeki kamu hizmeti görevleri için de görevlerin 

özellikleri tek tek göz önünde bulundurularak geliştirilmesi, sicil raporlarındaki 

soruların (değerlemesi yapılan faktörlerin) her hizmet sınıfı için ayrı ayrı saptanması, 

soruların nesnel ölçmeye uygun duruma getirilmesi, herbir faktör (soru) için 

boylandırma (rating) yapılması ve böylece performansa ilişkin faktörler açısından 

personeli birbiriyle karşılaştırmaya olanak hazırlanması, personel değerlemesinin bütün 

olarak tutarlılık derecesinin artırılması (aynı düzeyde ve aynı nitelikteki personel 

arasında mesleki yeterlik, verim, yetenek ve öteki farklılıkların gerçekçi biçimde 

açıklığa kavuşturulması) gereklidir. 

- Kamu kesiminde yürütülen hizmetlerin etkililiğinin artırılmasında personel 

yeterliğinin yükseltilmesinin büyük payı bulunmaktadır. Bu açıdan hizmet içi eğitim 

konusuna önemle yaklaşılması temel ilke olmalıdır.  

- Uzmanlık ve özel meslek bilgisi gerektiren görevlerin ve bu görevlerde 

sözleşmeli statüde çalıştırılacak personelin özellikleri belirlenmeli ve tanımlanmalıdır. 

Bu bağlamda günümüzde uygulandığı gibi aynı ya da benzer görevlerde hem kadrolu 

hem de sözleşmeli personel çalıştırılması uygulaması kaldırılmalıdır. 

- GAP ve benzeri büyük projeler için düşünülen personelin yetiştirilmesi özel bir 

programla ve yerinde uygulamalı olarak ele alınmalı, çalıştırılacak personelin hizmete 

alınmasında genel uygulamalar dışında, personel yararına ayrıcalıklar da getirilmelidir. 

- Emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde iyileştirme sağlanmalıdır. 
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 3.5.3. Uygulamaya Geçme Durumu 

 KAYA projesinden sonra, geniş çaplı bir yeniden yapılanma çalışmasına 

girilememiştir. Ancak bu dönemde Türkiye’de toplumsal, siyasal ve ekonomik koşullar 

geçmişe göre oldukça değişmiştir. Bu değişen koşullar ister istemez kamu yönetimi 

alanında bazı şeylerin yapılmasını siyasal iktidara dayatmıştır. Bunun yanında değişen 

çevresel koşulların farkında olan bazı kurumlar da kendiliğinden değişim için bir çaba 

içine girmişlerdir275.  

 

 3.6. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı (2003) 

 Türk Kamu Yönetiminin yeniden yapılandırılması bağlamında gerçekleştirilen 

son yılların en önemli değişim hamlesini somutlaştıran ve 03.11.2003 tarihinde 

kamuoyunun tartışmasına sunulan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı (KYTKT), 

29.12.2003 tarihinde TBMM.’ye gönderilmiştir. Tasarının TBMM’deki yasalaşma 

sürecindeki adı, gelen eleştiriler üzerine “Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden 

Yapılandırılması Hakkında Kanun” olarak değişmiştir276.  

Bu tasarı ile devletin ve kamu yönetiminin örgütlenmesi, işlevleri, görev ve 

sorumlulukları, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arası ilişkilerin yeniden 

yapılandırılması amaçlanmıştır. KYTKT incelendiğinde, Türk Kamu Yönetimi alanında 

çok ciddi değişikler öngördüğü ve birçok yeni kavramı bünyesinde barındırdığı 

görülmektedir. Bazı yeni yaklaşımlardan etkilenmekle beraber özellikle yeni kamu 

yönetimi anlayışının tasarı üzerinde etkisi hissedilmektedir. Nitekim yeni kamu 
                                                            
275 Bayram Coşkun ve Ahmet Nohutçu, Türkiye’de Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: 
Kuramsal-Tarihsel Perspektif, Genel Değerlendirme ve Saptamalar, Bilgi Çağında Türk Kamu  
Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması I, İstanbul, 2005,  s. 23 
276 Feyzi Uluğ, “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Işığında Kamu Denetim Sisteminde Yeniden 
Yapılanma”, Amme İdaresi Dergisi, C.37, S.2, ss.97-122, 2004, s.105 
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yönetimi anlayışının temel elemanlarının ve doğrudan veya dolaylı ilişkili olan birçok 

kavram veya ilkelerin tasarının hemen hemen tüm maddelerinde vurgulandığı 

görülmektedir277.  

 

 3.6.1. Tasarının Gerekçesi 

 Tasarının genel gerekçesinde, ülkemizde kamu yönetiminde yeniden 

yapılandırma çalışmalarının uzun bir geçmişe sahip oldukları, 1930 yıllarda başlayan 

çalışmaların 1950’li yıllarda devam ettiği, MEHTAP ve KAYA projeleri ile bu 

çalışmaların belli bir olgunluğa ulaştıkları, ancak tüm bu çalışmaların başarısız 

kaldıkları ve kamu yönetiminde arzu edilen kaliteye ulaşılamadığı vurgulanmaktadır. 

Yeni ve kapsamlı bir perspektif içinde kamu yönetiminde yeniden yapılandırma 

sürecini başlatmak ve bu sürece rehberlik etmek üzere hazırlanan KYTKT, kamu 

yönetimi zihniyetinde, yaklaşımında, yöntemleri ve organizasyon yapısında köklü 

değişiklikler öngörmekte, kapsamlı bir çerçeve ve uzun vadeli bir perspektif içinde 

merkezi idare ve mahalli idarelerde “iyi yönetişim” ilkelerini hayata geçirmeyi 

hedeflemektedir278.  

Kamu yönetimi için sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, hesap verilebilirlik, 

öngörülebilirlik, yerindelik, hizmetlerde yerellik, bilgi teknolojilerinden etkin bir 

şekilde yararlanmak gibi konular temel ilke olarak belirtilmektedir. Yine tasarı, 

ülkemizde kamu yönetiminin yeniden yapılanmasına yön verecek ana unsurları şu 

                                                            
277 Parlak ve Sobacı, a.g.e., s.337 
278  Başbakanlık, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma 2: Kamu Yönetimi Temel Kanunu 
Tasarısı, Ankara, 2002, s.21 
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şekilde sıralayarak yeni kamu yönetimi anlayışından esinlendiğini gözler önüne 

sermektedir279: 

- Piyasaya saygılıdır ve mümkün olduğu ölçüde piyasa araçlarını kullanır, 

- Hukukun güvencesi altında, sivil toplum kuruluşlarına ve bireylere geniş bir 

alan tanır, 

- Yerel ve yerinden yönetim yapılarını öne çıkarır, 

- Stratejik yönetim anlayışı içinde öncelikli alanlara yoğunlaşır, performansa ve 

kaliteye dayanır, 

- Bilgi teknolojilerini yönetimin bütün süreçlerine yayar ve kullanır, 

- Çok çalışmaktan ziyade akıllı ve programlı çalışmayı öngörür, 

- Mevzuatta kısalıktan ve sadelikten yanadır, 

- Yatay organizasyon yapısı ve yetki devrini gerektirir, 

- Katılımın gelişmesi için gerekli güvenli ortamını ve mekanizmaları oluşturur, 

- Sorumluluğunun gereği olarak hesap verir, herkesin bilgi edinme hakkı 

olduğuna inanır,  

- Çalışanları geliştirir, güçlendirir ve yetkilendirir, 

- Grup ya da ekip çalışmasına önem verir, çalışanların görüş ve eleştirilerinden 

yararlanır. 

 

 3.6.2. Tasarının Önemi 

 KYTKT’nın 46.maddesinde, “insan kaynakları yönetimi” başlığı altında, özetle 

aşağıdaki hususlara yer verilmiştir: 

                                                            
279 A.e., s.78 
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“Kamu hizmetleri memurlar, tam zamanlı veya kısmî zamanlı çalışan diğer 

kamu görevlileri ve işçiler eliyle yürütülür. 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin işe alınmaları ve görevde yükselmeleri 

ehliyete dayalı seçme sınavı ve liyakat esasına göre yapılır. 

Diğer kamu görevlileri ile işçilerden tam zamanlı veya kısmî zamanlı olarak ve 

kadro şartına bağlı olmaksızın sözleşmeli statüde istihdam edileceklerin 

sözleşmelerinde, ilgili personelin görevleri, hak ve yükümlülükleri ile performans 

ölçütleri yer alır. 

Memurlar ve diğer kamu görevlileri, performans ölçütlerine göre değerlendirilir 

ve ödüllendirilir.” 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı’nın üç ayağından biri olan Kamu 

Personel Rejimi Yasa Tasarısı ile Kamu Personel Rejimi’nde bir takım değişiklikler 

yapılması öngörülmüştür. Bu değişikliklerden biri, kamu çalışanlarının sayısının 

azaltılmasıdır280. 

Hükümetin uygulamaya koymayı planladığı kamu yönetimi reformunun temel 

özelliği, yerelleştirme ile birlikte hizmetlerin üretimi, sunumu ve finansmanının 

özelleştirilmesidir. Önerilen yeni düzenlemeler ile birlikte devletin pek çok kamu 

hizmeti alanından çekilmesi sağlanırken, devletin çekildiği kamu hizmeti alanları 

doğrudan veya yerel yönetimler aracılığı ile özelleştirilecektir. Bu da dolaylı olarak 

kamu hizmetinde çalışan personelin sayısının azalmasına neden olacaktır281. 

Mecliste, 15.07.2004 tarihinde kabul edilen KYTKT, cumhurbaşkanı tarafından 

veto edilerek meclise geri gönderilmiştir.  

                                                            
280  Seyhan Erdoğdu, “Kamu Personel Rejiminde Uyarlanma”, Tartışma Metinleri Özel Sayı: Kamu 
Yönetimi Reformu İncelemeleri: Mülkiye ’den Perspektifler, No: 60, ss.10 -23, Ankara, 2003, s.13 
281  Birgül Ayman Güler, Devlette Reform Yazıları, Dünya’da ve Türkiye’de Ekonomik 
Liberalizasyondan Siyasi- İdari Liberalizasyona, Ankara, 2005, s.100 
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Veto gerekçesinde bu tasarının yasalaşmasının ülke birliğini zedeleyeceği şu 

şekilde ifade edilmiştir: “Kamu yönetiminde yeniden yapılandırma gereksinimi olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Kamu yönetiminin hızlı, etkili ve verimli biçimde çalışması 

ve nitelikli hizmet üretmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması zorunlu duruma 

gelmiştir. Ancak, yapılacak düzenlemelerin Ülke ve Ulus birliğini, tekil devlet yapısını, 

merkezi yönetim-yerel yönetim dengesini zedelememesine, anayasal ilkelere, kamu 

yararına ve kamu hizmetinin gereklerine uygun olmasına özen gösterilmesi yaşamsal 

önem taşımaktadır.” Açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5227 sayılı "Kamu 

Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun", mecliste 

tekrar görüşülmek üzere geri gönderilmiştir.  

 

 3.7. Beş Yıllık Kalkınma Planları 

  3.7.1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) 

 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda “idarede yeniden düzenleme” ile “idarede 

reform”  kavramının aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir. Bu alanda yapılan 

çalışmalar kalkınma planında “İdarede Yeniden Düzenleme” ana başlığı altında 

açıklanmaktadır. Bu açıklamalara göre; “İdareyi bugünün ihtiyaçlarına uygun bir hale 

getirmek için yapılacak idari reform belirli bir zamanda bitecek tek bir faaliyet olarak 

düşünülmemelidir.” denilerek yönetimin iyileştirilmesi konusunun gerçekçi bir 

yaklaşımla ele alındığı söylenebilir282.  

Plân hedeflerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlamak için, plânların 

uygulanmasında en önemli araç olduğu belirtilen Devlet idaresinin, kendisinden 

                                                            
282 Burhan Aykaç, “Yönetimin İyileştirilmesi ve Örgütsel Değişim”, Amme İdaresi Dergisi, C.24, S.2, 
ss.81-122, 1991, s.94 
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beklenenleri yapacak bir duruma gelebilmesi amacıyla idarede yeniden düzenleme 

yapması gerektiği ve bu düzenlemelerde aşağıdaki ilkelere göre hareket edileceği 

belirtilmiştir283: 

- İdari kuruluşlarda araç ve hedeflerin, yetki ve sorumluluk hatlarının açık olarak 

tespitini, hedeflere uygun teşkilât kurulmasını ve çalışmaların plânlı ve koordine şekilde 

yapılmasını sağlamak, 

- Görevleri, iç birimleri, münasebetleri ve usulleri belli esaslara bağlamak, 

- İş vermek, yetiştirmek ve verimi değerlendirmek konularını iyi bir şekilde 

kavrayan bir personel politikası tespit etmek, 

- Kuruluşların bütçe ve malî kontrol usullerini düzeltmek ve muhasebe ve 

maliyet hesaplarını modern kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak duruma getirmek, 

- Kumanda hatlarının açık bir şekilde kurulmasını, yetki ve sorumlulukların buna 

göre dağıtılmasını sağlamak, 

- İş bölümü ve işbirliğini sağlamak, tekrarlamayı ve boş yere çalışmayı önlemek, 

devredilen yetki ve görevlerin bağlantılarını sıkı bir şekilde kurmak, 

- Verilen işlerin verimli ve programa uygun olarak görülmesini sağlayacak, 

görevlerin yerine getirilmesini veya eksik olarak ifasını önleyecek bir denetleme sistemi 

kurmak, 

- Teşkilât birimlerinden, yapılan işler hakkında periyodik raporlar alıp işlerin 

kuruluş şemasına ve amaçlarına uygun olarak yürütülüp, yürütülmediğinin kontrolünü 

sağlamak. 

                                                            
283 Devlet Planlama Teşkilatı, Birinci Beş …,  s.79 
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Planda ayrıca, işe yeni girenler ve yetişkin olmayan elemanların eğitime tabi 

tutulması, çalışanlar ile fiilen temas eden ilk kademedeki üstlerin insan ilişkileri 

konusunda eğitilmeleri, çalışanların verimlilik çabalarını teşvik edecek ücret 

sistemlerinin benimsenmesi284, çalışanların mesleki seviyelerinin yükseltilmesi ve her 

basamakta yeterliliğe dayanan bir çalıştırma politikasıyla yetişenlerin yerinde 

kullanılmasının285 önemli olduğu belirtilmiştir.  

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda “yukarıda sayılan ilkelerin birbirlerine 

uygun bir bütün halinde devamlı olarak uygulanmasının teşkilâtlanmanın en önemli 

meselesi olduğu, idareyi bugünün ihtiyaçlarına uygun bir hale getirmek için yapılacak 

idari reformun belirli bir zamanda bitecek tek bir faaliyet olarak düşünülmemesi 

gerektiği, bunun için başlangıçta girişilecek ve idarenin bütününü kavrayan ve gelişme 

yönleriyle ilkelerini tespit eden yeniden düzenleme hareketinden sonra idari yapıda 

devamlı ve sistemli bir izleme uygulanacağı” vurgulanmıştır286.  

Bu araştırmada, Merkezi Hükümet Teşkilâtı içinde sayısı elliyi bulan kuruluş; 

.görev dağılımı, yetki karışması, koordinasyon, görev ve yetkilerindeki boşluklar, 

kuruluşun Hükümet teşkilâtı içindeki yeri bakımından ele alınmaktadır. Yapılmakta 

olan araştırmaların süratle sonuçlandırılıp, idarenin bütününü kavrayan bir reformun 

temel ilkeleri ve reformunu gerçekleştirecek ve takip edecek idari kuruluşun tespit 

edilmesi ve bu çerçeve içinde idarede tedrici ve devamlı bir reformun uygulanmasına 

başlanması hedeflenmiştir287.  

 

                                                            
284 A.e.,  s.108 
285 A.e.,  s.442 
286 A.e., s.80 
287 A.e., s.80 
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 3.7.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968–1972) 

 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın “Yeniden Düzenleme Çalışmaları” ana 

başlığı altında ilkeler olarak özetle aşağıdaki hususlara yer verilmiştir288:  

- Merkezî idarenin yeniden düzenlenmesi ve idare birimlerinin aşırı büyümesine 

engel olmak için bir yandan bakanlıkların merkez kuruluşlarının fonksiyonel esasa göre 

teşkilâtlanmasına çalışırken öte yandan görev ve yetkilerin kademeler arasında en 

uygun şekilde ayarlanmasını sağlayıcı kanunlar çıkarılacaktır. Gerçek ihtiyaç objektif 

ve ilmî esaslara göre tespit edilmedikçe yeni bölge kuruluşlarına gidilmesi önlenecektir.  

- Her kuruluşun organizasyon ve işletmecilik konularında iç bünyelerinde 

gerekli iyileştirme tedbirlerini devamlı olarak almaları esas olacaktır. 

Tespit edilen iktisadî ve sosyal hedeflere tam olarak ulaşılabilmesi için başlıca 

idarî ve iktisadî kamu birim ve kuruluşlarının yeniden düzenlenmesinin önemli bir 

faktör olarak görüldüğü Plan’ın uygulaması açısından teşkilat iyileştirmesinin, idare ve 

teşkilât kademelerinde yer alan insan unsurunun kusur ve noksanlarını tam olarak telafi 

etmeye yeterli olmadığı” hususunun belirtilmesi önemli bulunmuştur289.   

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda hedeflenen hususlardan bazıları ise 

şunlardır: 

- Asgari ücretlerin işçinin geçimini ve refahını sağlayacak bir duruma 

getirilmesi, asgari ücretler üzerindeki gerçek ücret artışlarının verim artışları ile orantılı 

olması ve böylelikle ücretlerin kalkınmayı engelleyen ve ekonomideki istikran bozan 

bir nitelik taşımasının önlenmesi290, 

                                                            
288 Devlet Planlama Teşkilatı, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı s.623, (Çevrimiçi) 
http://ekutup. dpt.gov.tr/plan2.pdf, 23 Kasım 2009 
289 A.e., s.624 
290 A.e., s.135 
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- Çalışanların niteliklerinin ve meslek yeteneklerinin eğitim imkânlarıyla 

yükseltilmesi291, 

- Gerekli sayıda ve nitelikte insangücünün çalıştırılması, kıt bir kaynak olan 

vasıflı insangücünün ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmada en iyi ve verimli şekilde 

kullanılması292, 

- Yeniden düzenleme çalışmalarında modern işletme araçlarından ve «iş 

değerlendirilmesi» tekniğinden yararlanılması, yeniden düzenleme sonucu kuruluşlar 

içinde bazı kademelerde belirecek insangücü fazlalıklarının nakiller, yeniden eğitme ve 

yeni açılacak iş alanlarına devirlerle giderilmesi, insangücünün bölgelerarası 

dengesizliğini gidermek amacıyla kamu sektöründe ücret tespitlerinde çalışma yerinin 

bulunduğu bölgelerin göz önünde bulundurulması ve mahrumiyet bölgeleri için teşvik 

edici özel imkanlar sağlanması293, 

- Bugünkü ve ilerde doğabilecek insangücü açıklarını kapatmak ve 

insangücünün niteliğini yükseltmek için, kamu kuruluşlarında gerekli hizmet içi eğitim 

programları hazırlanması, Kamu sektörü kuruluşlarındaki sevk ve idarecilerin, modern 

sevk ve idarecilik tekniğine göre eğitilmeleri, Kamu organlarının, çalışmalarının etkisini 

artırmak için faaliyetlerini devamlı olarak değerlendirecek ve yöneticilere tavsiyelerini 

bildirecek organizasyon ve metot birimleri kurulması294. 

İkinci Beş Yıllık Planda idari reformların gerçekleştirilebilmesi için alınması 

gereken tedbirler kısmında, Birinci Beş Yıllık Plan’da öngörülen idarede reform 

çalışmalarının henüz gerçekleştirilemediğini ve söz konusu çalışmaların İkinci Beş 

Yıllık Planda gerçekleştirilmesinin planlandığını belirten aşağıdaki ifade yer almaktadır: 

                                                            
291 A.e., s.145 
292 Devlet Planlama Teşkilatı, İkinci Beş …, s.145-146 
293 A.e., s.157 
294 A.e., s.157 
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“Birinci Beş Yıllık Plan bu yeniden düzenleme tedbirlerinin ana yönlerini de 

belirtmiştir. Her üç alanda da yaygın incelemelere girişilerek alınacak düzenleme 

tedbirlerinin esas ve ilkeleri tespit edilmiştir. Bu esas ve ilkelere göre alınacak tatbikat 

tedbir ve düzeni çalışmaları İkinci Beş Yıllık Plan dönemine düşmektedir. Tatbikata 

henüz geçilmemiş olması, uzun sürede düşünülüp ele alınacak hususların Birinci Beş 

Yıllık Planda öngörülmüş olması karşısında, Plan çerçevesinde öngörülecek tedbirler 

yerine, tatbikat tecrübelerinden yararlanması ve beliren durumlara göre ayarlamayı 

mümkün kılmak üzere, bu esas ve ilkelere göre yapılacak tatbikat çalışmalarına ilişkin 

tedbirlerin yıllık programlarla getirilmesi daha uygun olacaktır295.”  

 

 3.7.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973–1977) 

 Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında belirlenen ilkelere, alınan 

tedbirlere ve geçen on yıllık zaman karşın kamu yönetimi alanında önemli bir iyileşme 

sağlanamamış, Üçüncü Plan dönemine girerken kamu yönetimi, Birinci ve İkinci 

Planlarda öngörülen etkinlik ve verimlilik düzeyine çıkarılamamıştır. 1973 yılına 

gelindiğinde; 

“Kamu yönetimi içinde yer yer modern kuruluşlar bulunmakta ise de, yönetim 

genellikle eski yapısını sürdürmektedir. Türkiye’de kamu yönetimi, sorumluluğunda 

bulunan işleri hızlı ve nitelikli biçimde yürütecek verimliliğe sahip olmadığı gibi, 

ekonomik ve sosyal alandaki gelişmelere göre kendini yenileme esnekliğinden de 

yoksundur. 

Kamu kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği, ortak kararlar alınmasını ve 

yürütülmesini sağlayacak biçimde gerçekleştirilememektedir. Sayıca yüksekliğine 

                                                            
295 Devlet Planlama Teşkilatı, İkinci Beş …, s.625 
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rağmen kamu personeli gerekli niteliklere sahip değildir ve personelin yurt düzeyine 

dağılımı dengesizdir.296”  

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında idaredeki düzenlemeler “Kamu Kesimi 

Reformu” başlığı adı altında düzenlenmiştir. Planda reforma ilişkin olarak özetle 

aşağıdaki hususlar belirtilmiştir297:  

- Planlarda öngörülen hedeflerin ve kaynak tahsislerinin gerçekleştirilebilmesi 

kamu yönetiminin etkinliğine ve verimliliğine bağlıdır. Bu nedenle planlı dönemde 

kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi hükümetlerin başlıca kaygısı olmuştur. 

-  Merkez yönetimini oluşturan kuruluşlar Anayasa’nın «idarenin bütünlüğü» 

prensibinin dışında kalmak eğilimindedirler. 

- Kamu kesimindeki birçok kuruluşun kanunları yoktur, önemli bir kısmı ise 

başka kuruluşların varlığı ve görevleri dikkate alınmaksızın kanunlaştırılmaktadır. 

- Kamu kesimindeki kuruluşların ve birimlerin işleyişinde, görev alanlarının ya 

iyi belirlenmemiş olması, ya da başka kuruluşların ve birimlerin görev alanları ile 

çakışması önemli sürtüşmelere neden olmaktadır. 

- Kamu kesiminin işleyişinde kendini şiddetli hissettiren diğer bir sorun 

“duyarsızlık”tır. Duyarsızlığın önemli bir nedeni, algılama eksikliğidir. Bir çok kuruluş 

üstün bir görev duygusu ile kendini tüketen az sayıdaki personelin himmetiyle 

yürüyebilmektedir. Kuruluş ve görev sorunları yanında duyarsızlık sorunu, birçok kamu 

kuruluşunun kendini yenileyememesine, mensuplarını yeterince yetiştirememesine 

neden olmaktadır. 

                                                            
296 Devlet Planlama Teşkilatı, Üçüncü Beş …, s.117 
297 A.e., s.915-918 
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- Kuruluşlar sistem içinde ve kendi içlerinde işbölümü, birbirini tamamlama, 

koordinasyon gibi işleyiş düzenine uyma yerine, meslek ve görev alanı taassubu ve 

kendi kendine yetme tutkusu içine girmektedirler. 

- Kamu kuruluşları, doğum, ölüm, evlenme, işyeri açma, ehliyet alma, muayene, 

tapu, vergi gibi halka hizmet konularında yaygın ve belirgin bir “yavaşlık” içindedirler. 

Devlet dairelerinde halka hizmetin ve genellikle işte verimliliğin ödülü yoktur. 

- Memuriyette teminat, çok genç yaşlarda birinci derece memuriyetlere tayin 

edilme yolunun açılmış bulunması, yetişme ve kendini yenileme duygusunu olumsuz 

yönde etkilemektedir. 

- Yüksek yönetici kadrolarına yapılan tayinlerin açık, objektif kriterlere 

bağlanmamış olması; genç kuşaklarda kolay değer yargılarının yayılmasına, meslek 

ahlâkı ve yönetimin bozulmasına yol açabilmektedir. 

- Yukarıda özetlenen sorunlar, sonuç olarak, kamu kesimi ve alt sistemlerin 

nitelik ve nicelik bakımından, ülkenin iktisadî, sosyal ve kültürel gelişmesinin gerisinde 

kalmasına, böylece kalkınmanın “çekicisi ve önderi” olmamasına yol açmaktadır. 

  Bu çerçevede yukarıda değinilen sorunlara çözüm getirebilmek amacıyla ilkeler 

belirlenmiş ve alınacak tedbirler özetle şu şekilde belirtilmiştir298: 

- Kamu yönetiminin bir bütün olarak görevlerini, “sanayileşerek kalkınma” 

tercihi ile Anayasa’nın kişilere tanıdığı sosyal ve iktisadî haklara en iyi bağdaştıracak 

şekilde hızlı, nitelikli, ve verimli olarak görmesi ve kalkınmanın bilinçli bir 

hızlandırıcısı olması temel ilkedir. 

- Bu temel ilkenin ışığında, kamu yönetiminin görevlerini hızlı, nitelikli, verimli 

ve tutumlu bir şekilde yapacak düzeye çıkarmak; yüksek yetenekli bir yönetici kadrosu 

                                                            
298 Devlet Planlama Teşkilatı, Üçüncü Beş …, s.918 
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ve nitelikli personel yetiştirme amacıyla kamu yönetimi reform çalışmalarına 

başlanacaktır.  

- Reform, kanunlarının hazırlanmasında idarenin, gereklerin üstünde 

büyümemesi ve malî yükünün artırılmaması, etkinliğin ve verimliliğin sağlanması göz 

önünde tutulacaktır. 

 

 3.7.4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979–1983) 

 Belirlenen ilkeler ve alınan tedbirlere rağmen, Üçüncü Planda ve Yıllık 

Programlarda yer alan Kamu Yönetiminin yeniden düzenlenmesine ve iyileştirilmesine 

ilişkin politika ve önerilerin, uygulanması gerçekleştirilememiştir299. Dördüncü Beş 

Yıllık Kalkınma Planı’nda reform çalışmaları “Kamu Yönetiminin Yeniden 

Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi” başlığı altında yer almıştır. Bu amaçla özetle aşağıda 

yer alan ilke ve politikalar belirlenmiştir300:  

- Dördüncü Plan döneminde kamu yönetiminin, toplumun demokratikleşme 

süreci içinde ve ekonomik gelişmelerle uyumlu bir şekilde iyileştirilmesi ve 

etkinleştirilmesi hedef alınacak, sorunun uzun dönemli niteliği bu çözümlemede göz 

önünde tutulacaktır. 

- Yeniden düzenleme çalışmalarının hareket noktası, kamu yönetiminin 

işlevlerini yeniden tanımlamak ve bu işlevleri yönetim birimleri ve kademeleri arasında 

uyumlu bir biçimde dağıtmak olacaktır. 

- Yeniden düzenleme çalışmalarında yönetsel yapının tüm olarak gözden 

geçirilmesi, temel politikalara göre çalışmaların yönlendirilmesi, eşgüdüm sağlanması, 

                                                            
299 Devlet Planlama Teşkilatı, Dördüncü Beş …, s.299 
300 A.e., s.300-301 
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ortak sorunlarla işbirliği ve araştırmaların düzenlenmesi, kurumlara bu yönde teknik 

yardımların sağlanması, çalışmaların izlenmesi, değerlendirilmesi, yapılmamış 

hizmetlerin saptanması görevlerinin daha etkin biçimde yerine getirilmesini sağlamak 

amacıyla Devlet Personel Dairesi, “Merkezi kamu yönetimini geliştirme birimi” 

niteliğini de kazanacak biçimde yeniden düzenlenecektir. Bu düzenleme 

gerçekleştirilinceye kadar kamu yönetimini yeniden düzenlemeye ilişkin çalışmalar 

Devlet Planlama Teşkilatının sorumluluğunda ve Devlet Personel Dairesinin yakın 

işbirliği ile yürütülecektir. 

- Kamu yöneticilerinin çağdaş yönetimi ve yöntemlerini bilen ve bu bilgileri 

uygulamaya aktarabilecek nitelikte eğitilmeleri için merkezi düzeyde gerekli önlemler 

alınacak, TODAİ bu işlevi yerine getirebilecek biçimde yeniden düzenlenecektir. Bu 

konuda başka eğitim kuruluşlarından yararlanılacaktır. Ayrıca meslek personelini 

hizmet içi eğitim konusunda özendirici önlemler alınacaktır. Belli konularda yetiştirilen 

personelin bu alanlar dışında çalıştırılmasından sakınılacaktır. 

 

 3.7.5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985–1989) 

 1980’li yıllara gelindiğinde, Türk kamu yönetimi, örgütlenişi ve isleyişiyle, 

kendisinden beklenen işlevleri, hızlı ve etkinlikten uzak toplumsal ve ekonomik 

gelişmelere göre kendini yenileme yeteneğinden ve esnekliğinden yoksun bir yapıya 

sahipti. Dolayısıyla, kamu hizmetleri gereken hız, kalite ve verimlilikte üretilemediği 

için, kalkınma planlarıyla amaçlanan sonuca ulaşmak da mümkün olmamıştır301.  

                                                            
301 Bayram Coşkun,  “Türkiye’de Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Tarihsel Geçmiş ve Genel Bir 
Değerlendirme”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 77, S. 448, ss.13-48, 2005, s.27 
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Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında,  “Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi” 

başlığı altında düzenlenen yönetimle ilgili çalışmalar, özetle aşağıda yer almaktadır302:  

- Kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesinde, kamu hizmetlerinin kuruluşlar 

arasında hizmette birlik ilkesine uygun dengeli, etkin ve kaynak israfını önleyecek bir 

şekilde dağıtılması esas alınacaktır. 

- Yetki devri esasına önem verilecek, plan ve program uygulaması açısından 

merkez ile taşra teşkilatı arasında etkin bir ilişki kurulacaktır. 

- Personel ve ücret sistemi; günün şartlarına uyum gösteren, kuruluşlar arasında 

dengeli, kalifiye personelin istihdamına imkân veren bir yapıya kavuşturulacaktır. 

- Kuruluşların fonksiyonları ile uyumlu insan gücü planlaması yapılacak ve buna 

göre kadro ve unvan standardizasyonu gerçekleştirilecektir. 

- Kuruluşlarda her kademedeki görev, yetki ve sorumluluklar kesin sınırları ile 

tespit edilecek, sorumluluktan kaçmanın müeyyidesinin belirlenmesine özellikle önem 

verilecektir. 

 

 3.7.6. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990–1994) 

 Bu kalkınma planında da Besinci Beş Yıllık Kalkınma Planında olduğu gibi 

yönetimle ilgili çalışmalar “Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi” başlığı altında 

düzenlenmiştir. Planda “Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi” amacıyla belirlenen ilkeler 

ve politikalar özetle aşağıda yer almaktadır303:  

                                                            
302 Devlet Planlama Teşkilatı, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.173, (Çevrimiçi) 
http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan5.pdf, 23 Kasım 2009 
303 Devlet Planlama Teşkilatı, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı s.325-326, (Çevrimiçi) 
http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan6.pdf, 23 Kasım 2009 
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- Kamu yönetimi, ekonomik kalkınmayla uyumlu, bilimsel araştırmalara dayalı, 

gelişen ve değişen toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte, hizmette birlik ve 

yetki devri esaslarına göre oluşturulacak bir teşkilat yapısına kavuşturulacak ve taşra 

birimleri bu esaslar çerçevesinde güçlendirilecektir. 

- Kamu yönetiminde verimliliği artırıcı tedbirler alınmasına devam edilecek, 

hizmetin daha kaliteli, hızlı ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi için modern yönetim 

sistemleri geliştirilecektir. 

- Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde rasyonel bir personel politikası 

uygulanacak, dengeli, görev, yetki ve sorumluluklarla uyumlu bir ücret sistemi 

geliştirilecektir. 

Planda hedeflenen hususlardan bazıları ise şunlardır:  

- Kamu kurumlarında, zaman içindeki gelişmelere açık, kuruluşların amaçlarıyla 

uyumlu olan ve iş tanımlan, iş değerlendirmeleri, liyakata dayalı ücret sistemleri ve 

hizmetiçi eğitimi kapsayan bir insangücü planlaması sistemi oluşturulması,  

- Kamu kurum ve kuruluşlarında etkinlik ve verimliliğin yükseltilmesi için her 

kademedeki yöneticilerin modern yönetim tekniklerini kullanmalarını sağlayıcı tedbirler 

alınması304, 

- Kamu kurumlarının iş değerlendirme tekniklerini uygulamalarının sağlanması, 

kısmi ve toplam verimliliklerin sürekli ölçülmesi305.  

 

 3.7.7. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996–2000) 

 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda “Kamu yönetiminin örgütlenme, işleyiş 

ve personel yapısının değişen koşullara uyumunu sağlayacak yenilenme ihtiyacı artarak 
                                                            
304 Devlet Planlama Teşkilatı, Altıncı Beş …, s.301 
305 A.e., s.304 
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devam ettiği, bu çerçevede; devletin kamusal hizmetlerle ilgili görevlerinin yeniden 

değerlendirilmesi, teşkilat yapısının küçültülerek fonksiyonel hale getirilmesi, dengesiz 

istihdamın düzeltilmesi ve halka dönük bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi gereğinin 

önemini muhafaza ettiği” tespiti yapılmıştır306. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda kamu yönetiminin yeniden 

düzenlenmesiyle ilgili öngörülen amaç, ilke ve politikalardan bazıları şunlardır307: 

-   Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında, kamu hizmetlerinin yeniden 

değerlendirilmesi, görev ve teşkilat arasında uyumun sağlanması, hizmet etkinliğinin 

artırılması, şeffaflık, gerekli sayı ve nitelikte personelin istihdamı, ücret adaletinin 

sağlanması, katılımcılık ve halka dönük bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi esas 

olacaktır. 

- Verimsiz ve pahalı devlet yapılanması ve işleyişi, tasarruf ve etkinlik ilkeleri 

çerçevesinde yeniden düzenlenecektir. 

- Kamu görev ve yetkilerinin merkez teşkilatı, merkezin taşra kuruluşları ve 

yerel yönetimler arasındaki dağılımı, yetki genişliği ve yerinden yönetim ilkelerinin 

uygulanması yönünde gözden geçirilecek, bu kapsamda merkezi yönetim tarafından 

sağlanmakta olan bazı hizmetler il özel idarelerinden başlamak üzere yerel yönetimlerin 

ve taşra birimlerinin yetki ve sorumluluğuna bırakılacaktır. 

- Yönetim-birey ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir 

şekilde çözümü amacıyla; yargının katı işleyiş kurallarına bağlı oluşu ve zaman alıcı 

işlemesi gerçeği karşısında, yönetimi yargı dışında denetleyen ama yönetime de bağlı 

olmayan bir denetim sistemi ihtiyacı sonucunda ortaya çıkmış olan ve Avrupa Birliğinin 

                                                            
306 Devlet Planlama Teşkilatı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.117, (Çevrimiçi) 
http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/vii/plan7.pdf, 23 Kasım 2009 
307 A.e., s.118-120 
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kendi bünyesinde ve üye ülkelerin çoğunda da bulunan, halkın şikayetleriyle ilgilenen 

bir Kamu Denetçisi (ombudsman) sisteminin Türkiye’de de kurulması sağlanacaktır. 

- Kamu personel rejimindeki sorunların çözümü için ilgili tüm kurumların 

katkısıyla, geniş kapsamlı bir kamu personeli reform paketi hazırlanarak uygulamaya 

konulacaktır. 

- Personel kaynaklarının verimli ve yerinde istihdamını sağlamak üzere insan 

gücü planlaması yapılacak ve etkinliğin artırılması amacıyla iş analizlerine dayalı norm 

kadrolar hazırlanacak ve mevcut durumun olması gereken açısından 

değerlendirilebilmesi için kamu insan gücü envanteri çıkarılacaktır. 

- Yönetici sınıfta yer alacak devlet memurlarının üst düzeyde eğitimden geçirilip 

yönetici formasyonunu kazandırılması temin edilecek, atanmaları, nitelikleri, ücretleri 

ve görevden alınmaları hususlarında özel düzenlemeler yapılarak, bu görevlerde gerekli 

performans hedeflerine ulaşamayanların öğrenim ve niteliklerine uygun diğer kamu 

görevlerine, eski ücretleriyle ücret eşitliği gözetilmeksizin nakledilebilmeleri 

sağlanacaktır. 

- Yapılacak yeni düzenlemelerde; aylık ve ücretlerin asgari tutarının vergi dışı 

bırakılması ve kamu çalışanlarına uygun bir yaşam standardı sağlayacak bir düzeyde 

olması, hizmet üretimine dönük yaratıcılık ve özel nitelikler gerektiren işlerde 

çalışanların ücretlerinin ise özel sektörle rekabet edebilecek düzeyde olması sağlanacak, 

ayrıca performans, ücretin belli bir yüzdesi olarak değerlendirilecektir. 

- Kamu yönetiminde çağdaş yönetim teknolojisinden bilinçli bir biçimde 

yararlanılması amacıyla, özellikle bilgisayar sistemlerinin kurulup geliştirilmesine önem 

verilecek, bu alandaki dağınıklık ve savurganlık önlenecektir. 
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- Devlet-vatandaş ilişkilerinde halka dönük bir yönetim anlayışı ve açıklık ilkesi 

esas alınacak, beyan esasına dayalı uygulamalar geliştirilecek, gereksiz formalitelerin 

ayıklanması sağlanacaktır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yukarıda özet olarak belirtilen amaçların 

gerçekleştirilmesine yönelik olarak hukuki düzenlemelerde yapılmıştır. Örneğin “Kamu 

Denetçisi (ombudsman) sisteminin kurulması amacıyla bir yasa yürürlüğe konulacağı, 

kamu personel rejimi reformunun gerçekleştirilebilmesi için 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun yürürlükten kaldırılacağı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 

ücret rejiminin tek ve ortak bir Kanunda yer almasının sağlanacağı, yeniden 

düzenlenecek personel rejimi yasasında, ücret ile ek ödemeler sosyal hak ve yardımlar 

arasında adaletsizliğin giderilmesine, kurumsal ve sektörel dengenin oluşturulmasına ve 

eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmasına yönelik bir ücret sisteminin kurulmasına özen 

gösterileceği” belirtilmiştir308.  

 

3.7.8. Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı (2001–2005) 

 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda “Kamu yönetiminde insan 

kaynaklarını, yönetsel ilkeleri ve işleyişi de içine alan bütüncül, köklü ve kalıcı bir 

değişim ihtiyacının devam ettiği, bu çerçevede, kamu kuruluşlarının amaçlarında, 

görevlerinde, görevlerin bölüşümünde, teşkilat yapısında, personel sisteminde, 

kaynaklarında ve bunların kullanılış biçiminde, halkla ilişkiler sisteminde mevcut 

aksaklıkları ve eksiklikleri gidermenin öncelikli gündem konusunu oluşturduğu, kamu 

                                                            
308 Devlet Planlama Teşkilatı, Yedinci Beş …, s.121 
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yönetiminin merkezi ve yerel düzeydeki örgütlenmesi ve işleyişinde değişimin zorunlu 

olduğu” tespiti yapılmıştır309. 

Bu planda “Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması” 

başlığı altında ele alınan yönetimle ilgili konular, söz konusu iyileştirme çalışmalarının 

amaç, ilke ve politikaları özetle aşağıda sunulmuştur310: 

- Demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde demokratik devlet 

yönetimini, sosyal adaleti, değişim ve gelişimi gözeten bir kamu yönetimi yapısının ve 

işleyişinin oluşturulması; kamu yönetimine, ihtiyaçlara göre esnek ve hızlı bir işleyiş 

yapısı ile kaliteli mal ve hizmet sunumu anlayışının ve buna ilişkin etkin yöntemlerin 

yerleştirilmesi temel amaçlardır. 

- Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında verimlilik, etkinlik ve 

tutumluluğun dolayısıyla da performansın artırılması; kamu kurum ve kuruluşlarında 

görev ve teşkilat yapıları arasında uyum sağlanması, gerekli sayı ve nitelikte personel 

istihdamı, personelin bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında eğitiminin sağlanması, 

çalışanlarının performansını etkin bir şekilde ölçen bir sisteme kavuşturulması, yetki 

devri ve esneklikle beraber hesap verme sorumluluğunun ve yönetsel saydamlığın 

güçlendirilmesi; kamu yöneticilerinin ve çalışanlarının politika ve strateji oluşturma 

kapasitesinin geliştirilmesi ve kamu hizmetlerinin sunumunda kalite anlayışının ve bu 

amaca yönelik yönetsel yöntemlerin yerleştirilmesi temel ilkeler olacaktır. 

- Personel rejimi konusunda, norm kadrolara ve objektif seçme kriterlerine 

dayalı bir istihdam politikasının izlenmesi, kariyer ve liyakatin esas alınması, mevcut 

çok sayıda ödeme kalemini içeren karmaşık ücret sisteminden vazgeçilerek, ortak ve 

                                                            
309 Devlet Planlama Teşkilatı, Uzun Vadeli Strateji Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.190, 
(Çevrimiçi), http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/plan8str.pdf, 23 Kasım 2009 
310 A.e., s.191‐193 
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eşit işe eşit ücret ilkesine dayalı bir sisteme geçilmesi, sendikal hakların geliştirilmesi 

esas alınacaktır. 

- Tüm kamu kuruluşlarının norm kadroları tespit edilerek, kadro veya pozisyon 

ihdasları buna göre yapılacaktır. 

- Memur, kamu görevlisi ve işçi tanımına açıklık getirilmesi, kamu kurum ve 

kuruluşları arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi sağlanacaktır. Devletin genel 

idare esaslarına göre yürütmekte olduğu asli ve sürekli hizmetlerini gören memurlar ile 

diğer kamu görevlileri arasındaki ayrımın tam olarak yapılabilmesi amacıyla memurlar 

ve diğer kamu görevlileri açık ve net olarak tanımlanacaktır. 

- Nitelikli kamu hizmeti sunumu için, performans yönetimi, toplam kalite 

yönetimi gibi çeşitli çağdaş yönetim tekniklerinden tüm kamu kurumlarında 

yararlanılması, böylece kamu yönetiminin, yeni yaklaşımlardan da faydalanarak 

Toplam Yönetim Kalitesinin artırılması sağlanacaktır. 

- Kamu yönetimi-vatandaş ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve 

hızlı bir şekilde çözümü amacıyla, halkın şikayetleriyle ilgili konularda, yönetimi 

denetleyen ama yönetime bağlı olmayan bir Kamu Denetçisi (ombudsman) sistemi 

kurulacaktır. Bu çerçevede, gerekli altyapının oluşturulmasına ve sistemin istisnasız tüm 

idari işlem ve eylemleri kapsamasına önem verilecektir. 

- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ücret rejiminin ve istihdamla ilgili diğer 

hususların tek ve ortak bir kanunda yer alması sağlanacaktır. 

- Yerinden yönetim ilkesi dikkate alınarak, merkezi yönetim tarafından 

sağlanmakta olan bazı hizmetlerin il özel idarelerinden başlamak üzere yerel 

yönetimlerin ve taşra birimlerinin yetki ve sorumluluğuna bırakılabilmesi amacıyla 

yasal düzenleme yapılacaktır.   



 

179 

Planda, “Uzun Vadeli Gelişmenin ve Sekizinci Planın Temel Amaçları ve 

Stratejisi” başlığı altında yer alan “Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması” konulu 

bölümde de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması, performansın artırılması ve 

norm kadro hakkında yukarıda belirtilen hususlar bir kez daha vurgulanmıştır311. 

 

 3.7.9. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007–2013) 

 Halen yürürlükte olan Dokuzuncu Kalkınma Planı’na kadar bütün planların 

ortak özelliklerinden biri, bir önceki planın kamu yönetiminde “reform” ya da “yeniden 

düzenleme” konusunda öngördüğü hedeflerin gerçekleştirilememiş olduğu saptamasıdır. 

Gerek beş yıllık planlarda ve yıllık programlarda siyasi otoritenin, gerekse bilim 

dünyasının ve kamuoyunun Türkiye’de kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi 

konusunda bugüne değin benimsemiş olduğu hedeflerin hemen tümü gündemdeki yerini 

korumaktadır.  

Dokuzuncu Kalkınma Planı ise, “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil 

paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik 

için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001-

2023) çerçevesinde hazırlanmıştır312. 

AB’ye üyelik sürecine katkı sağlayacak temel strateji dokümanı olarak 

tasarlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı dönemi AB mali takvimi dikkate alınarak 2007-

2013 yıllarını kapsayacak şekilde 7 yıllık olarak belirlenmiştir. 28 Nisan 2005 tarihinde 

5339 sayılı yasa ile 2005 yılı sonunda tamamlanan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planının ardından, hazırlanacak yeni Planın Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması 

                                                            
311 Devlet Planlama Teşkilatı, Uzun Vadeli …, s.230 
312 Devlet Planlama Teşkilatı, Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.1, (Çevrimiçi) 
http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf, 23 Kasım 2009 
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bir yıl ertelenmiş ve Dokuzuncu Kalkınma Planının 2007 yılında başlaması 

kararlaştırılmıştır313.  

Dokuzuncu Kalkınma Planı, kamu yönetiminde yapılması planlanan 

değişikliklere ilişkin olarak özetle aşağıdaki hususlara değinmiştir314:  

- Kamu yönetiminde merkezi bir yapıya sahip olan ülkemizde, ekonomik ve 

sosyal gelişme sürecinin etkin yönetimini sağlamak üzere kamu yönetiminin yurttaş 

odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen; esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap 

verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi kavramları öne çıkaran çağdaş bir anlayışa, 

yapıya ve işleyişe kavuşturulması bir gereklilik halini almıştır. 

- Demokratik ve saydam bir yönetimin gereği olarak eşitlik, tarafsızlık ve açıklık 

ilkelerine uygun olarak vatandaşların kamunun ürettiği bilgilere erişimini sağlamak 

amacıyla Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çıkarılmıştır. 

- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, kamu görevlilerinin uymaları gereken 

saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verilebilirlik, kamu yararını gözetme gibi, 

davranış ilkeleri belirlenmiş ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik 

Kurulu kurulmuştur. 

- Kamu yönetiminde ve kamu mali yönetiminde başlatılan kapsamlı reformlar, 

kamu idarelerine güvenin güçlendirilmesi, mali etkinliğin sağlanması ve kuruluşların 

etkili kamu hizmeti sunmalarına odaklanmıştır. 

- Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamasına yardımcı 

olacak kılavuzlar hazırlanmıştır. Stratejik planlama uygulamasının kamu idarelerine 

aşamalı bir geçiş programı dahilinde yaygınlaştırılması benimsenmiştir. 

                                                            
313 A.e., s.2 
314 A.e., s.49-52 
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- Kamu idarelerinde stratejik yönetim anlayışının hayata geçirilmesine yönelik 

örgütlenmenin oluşturulması amacıyla 2005 yılı sonunda strateji geliştirme birimleri 

kurulmuştur.  

- Kamu kesiminde görevde yükselme konusunun mevzuatta açık ve yeterli 

şekilde tanımlanmamış olması, etkili bir ödüllendirme sisteminin bulunmaması ve ücret 

dengesizliği kamu çalışanlarının kendilerini geliştirmesini olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

- Kamu kurum ve kuruluşlarında norm kadro uygulamasına tam olarak 

geçilmemiş olması kamu hizmetlerinin gerektirdiği personel sayısının ve personelde 

aranacak niteliklerin bilinememesine yol açmaktadır. 

- Söz konusu sorunlara çözüm getirmek amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun yerini almak üzere yeni bir kanun çıkarılması yönünde yapılan çalışma 

sürdürülmektedir. 

- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen münferit e-devlet çalışmaları, 

2003 yılında başlatılan e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile tek çatı altında toplanmış ve 

bütünlük içerisinde yürütülmeye başlanmıştır. Proje kapsamında hazırlanan ve ilki 

2003-2004 dönemini, diğeri ise 2005 yılını kapsayan eylem planlarında, elektronik 

ortamda etkin bilgi paylaşımının sağlanması ve hukuki altyapının oluşturulmasına özel 

önem verilmiş, e-imza ve bilgi edinme hakkına ilişkin hususları düzenleyen yasalar 

hayata geçirilmiştir. 

- MERNİS Projesi ile tek numaraya dayalı olarak vatandaş kimlik bilgilerinin 

tutulduğu bilgi sistemi oluşturulmuş ve bilgiler diğer kamu kurumları ile paylaşılmaya 

başlanmıştır. 
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Dokuzuncu Planda ayrıca “Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin 

Artırılması” başlığı altında özetle şu hususlara vurgu yapılmıştır315:  

- Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması amacıyla kamu kurum ve 

kuruluşlarının görev, yetki ve işlevleri gözden geçirilerek bu alandaki mükerrerlikler 

giderilecek, kurum ve kuruluşların politika oluşturma, maliyetlendirme ve uygulama 

kapasiteleri artırılacak, insan kaynakları geliştirilecek, kamu hizmetlerinin vatandaşlara 

sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanılacak, adalet ve 

güvenlik hizmetlerinin etkili bir biçimde sunulması sağlanacaktır. 

- Kamu yönetim sistemi iyi yönetişim yaklaşımı çerçevesinde yeniden 

yapılandırılacaktır. 

- Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartında getirilen ilkeler dikkate alınarak sağlanacaktır. 

- Kamu kurum ve kuruluşlarında stratejik yönetime geçiş değişim yönetimi 

yaklaşımıyla Plan döneminde tamamlanacaktır. 

- Kamu idarelerinde yönetim kalitesinin geliştirilmesi için yönetim kararlarının 

orta ve uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç 

odaklı yönetim anlayışının ve bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında 

yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, katılımcılık ve hesap verme 

sorumluluğunun tesis edilmesini temin etmek üzere Plan döneminde tüm kamu idareleri 

stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koyacaklardır. Bu süreç kuruluş bazında 

takvimlendirilecektir. 

                                                            
315 Devlet Planlama Teşkilatı, Dokuzuncu Beş …, s.94 
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- Kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasite nitelik ve nicelik olarak 

stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya 

uyarlanmasına dönük programlar düzenlenecektir. 

- Kamu personelinin kurum ve kuruluşlar ile bölgeler arasında dengesiz dağılımı 

önlenecek, bu amaçla norm kadro uygulamasına işlerlik kazandırılarak gerekli sayı ve 

nitelikte personel istihdamı sağlanacaktır. 

- Personel değerlendirme sistemi gözden geçirilecek, personel performansını 

objektif ve saydam biçimde ölçmeyi sağlayacak standartlar, görevlerin özellikleri de 

dikkate alınarak geliştirilecek ve uygulanacaktır. 

- e-Devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak 

kullanılacak, mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna uygunlukları bakımından 

değerlendirilecek ve güçlendirilecektir. 

 

3.8. Kamu Personel Kanunu Tasarısı Taslağı (2005) 

 Kamu Personel Kanunu Tasarısı Taslağı, bir sistem değişikliği öngörmektedir. 

Taslak mevcut memur kadrosunun ağırlıklı olarak sözleşmeli ve geçici personel 

statüsüne geçişini hedeflemiştir. Taslağın öngördüğü sistemin ana özellikleri 

şunlardır316: 

- Kadro sınıflandırması 

- Sözleşmelilik 

- İşe göre ücret : Eşit işe eşit ücret 

- Performansa göre ücret artışı 

                                                            
316 Birgül Ayman Güler, “Kamu Personel Kanunu Tasarısı Üzerine”, Tarım ve Mühendislik Dergisi, 
S.75, Ankara, 2006, s.20-23 
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- Sağlık ve emeklilik sigortası ayrımı, 

- Özel sağlık – Özel Emeklilik 

Taslakta, Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) adı değiştirilerek 40 yıllık bir 

uygulama süreci sona erdirilmektedir. Yeni düzenleme, “Kamu Personel Kanunu” 

başlığını taşımaktadır. Bu düzenleme 1965 tarihli 657 sayılı DMK ve ilgili mevzuatı 

ilga edecek bir çalışmadır317. 

Kamu ve personel yönetimine ilişkin kanun tasarıları, kimileri tarafından 

Türkiye’nin kurtuluş reçetesi olarak görülürken, kimileri de tam tersini ileri 

sürmektedir. Hatta daha da ileri giderek bu tarz tasarıları ülkenin bölünmesi ile 

ilişkilendirmektedirler. Osmanlı Devleti’nin parçalanma sürecini henüz hafızasından 

silememiş, uzun bir süreden beri dış müdahalelere maruz kalmış ve bölücü terör 

olaylarının acı sonucunu hala yaşamakta olan bir toplum, birçok konuda aşırı hassas ve 

şüpheci olabilir. Özellikle, ekonomiden yasal düzenlemelere kadar birçok alanda dış 

müdahalelerin açıkça yapıldığı ve bazı konularda tavizlerin uluorta istendiği bir 

dönemde kamuda ve devlet personel yönetiminde reform tasarıları, konuyla ilgili 

tartışmaları içerikten farklı alanlara kaydırmaktadır318.  

Bunun da ötesinde, Türk kamu yönetimini yeniden yapılandırmak, yalnızca yeni 

bir kanun yürürlüğe sokarak başarılabilecek bir iş gibi görünmemektedir. Kamu 

sektörünün hantallaşmasında büyük rol oynayan unsur, kamu yöneticilerinde ve 

çalışanlarında hakim olan, kamu hizmetinin ne olduğuna ilişkin anlayıştır. Bu anlayışı 

                                                            
317 Özsalmanlı, a.g.e., s.2 
318 Hamza Al,  “Türk Kamu Yönetiminde Liberal ve Postmodern Esintiler: Kamu Yönetimi Temel Kanun 
Tasarısı”, Amme İdaresi Dergisi, C.37, S.4, ss.1-10, 2004, s.1 
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değiştirme gücünden yoksun reform önerileri uzun vadede başarısız olmaya 

mahkumdurlar319. 

 

3.9. Türk Kamu Yönetimi ve Personel Rejiminde 

Yeniden Yapılandırma Çalışmalarının Genel Değerlendirmesi 
 Tezin önceki bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi Türkiye’de kamu 

yönetimi ve personel rejimi üzerinde yeniden yapılandırma çalışmaları uzun yıllardır 

devam etmektedir. Yabancı uzman raporlarından, beş yıllık kalkınma planlarına, yasa 

tasarılarından, Türk kamu ve özel kurumlarının projelerine kadar sayısız çalışmada Türk 

kamu yönetimi ve personel rejimi üzerine getirilen eleştirilerin halen güncelliğini 

koruduğu, hatta daha ileri bir ifadeyle yaklaşık altmış yıl önce hazırlanan Neumark 

Raporu’ndaki tespitlerin bugün dahi sistemimiz açısından geçerliliğini koruduğu 

görülmektedir.  

Tezin bu bölümünde, incelenen 26 çalışmanın “Yabancı ve yerli çalışmalar” 

başlıkları altında genel bir değerlendirmesi yapılacak olup, söz konusu çalışmalarda 

uzmanlar tarafından yapılan tespitler doğrultusunda getirilen önerilerin uygulamaya 

neden geçirilemediği ve yeniden yapılandırma çalışmalarından istenen neticenin neden 

alınamadığı hususları üzerinde durulacaktır. 

 

 3.9.1. Yabancı Uzman Raporları 

 Tez kapsamında incelenen 26 çalışmadan 10 tanesi yabancı uzmanlar tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Raporun hazırlandığı dönem itibariyle İstanbul Üniversitesi öğretim 

üyesi olan Ord. Prof. Fritz Neumark tarafından gerçekleştirilen “Devlet Daire ve 

                                                            
319 Kutay Kesim ve Ali Petek, “Avrupa Komisyonu’nca Belirlenen İyi Yönetişimin İlkeleri Çerçevesinde 
Türk Kamu Yönetimi Reformunun Bir Eleştirisi”, Amme İdaresi Dergisi, C.38, S.4, ss.39-58, 2005, s.55 
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Müesseselerinde Rasyonel Çalışma Esasları Hakkında” başlıklı çalışma dışında kalan 

yabancı uzman raporlarının tamamı, uluslar arası kuruluşların yönlendirmesi 

doğrultusunda ve bu kuruluşlar ile koordineli olarak gerçekleştirilmiştir. Yabancı 

uzmanlarca hazırlanan raporlar, hazırlandıkları dönemde görevde olan Türk Devlet ve 

Hükümet yetkililerine, ilgili birimlere teslim edilmiştir. Bu çalışmalar, uluslararası 

alanda Türk devlet sisteminin içinde bulunduğu güncel durumu ve bu konuda 

“yabancı/dış” bakış açılarını yansıtmaları bakımından önem taşımaktadırlar.  

Yabancılarca gerçekleştirilen çalışmalar, daha çok Cumhuriyetin ilk yıllarına, 

“plânlı dönem öncesi”ne ait bulunmaktadır. 1934 yılında hazırlanan Hines raporu 

dışındaki yabancı çalışmalar 1949-1963 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Planlı 

dönem öncesinde yabancı uzmanlar tarafından hazırlanan raporlar ağırlıkta iken planlı 

döneme geçildikten sonra Türk kamu yönetimi ve personel sistemi üzerine yapılan 

çalışmalar, ağırlıklı olarak yerli uzmanlar ve kurumlar tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Yerli uzmanlar ve kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sırasında da ihtiyaç 

görüldüğü durumlarda yabancı uzmanların bilgisine başvurulmuş ancak çalışmaların 

koordinasyon ve yürütmesi yerli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. 

İncelenen yabancı çalışmalarda “Türk Kamu Yönetimi ve Personel Rejimi” 

konusu, başlangıçta daha genel konular içinde bir alt başlık olarak alınırken, sonraki 

çalışmalarda çalışmaların ana konusu olarak ele alınmıştır.  

 Yabancı uzmanlardan yararlanılması, aslında beklenir bir durumdur. Türkiye 

gibi gelişmekte olan ve kurumsal anlamda modern, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmayı 

hedefleyen bir ülkenin, kamu yönetimi ve personel sistemi üzerine gerçekleştirilen 

yeniden yapılandırma çalışmalarında, geçmiş yıllarda bu tip reorganizasyon 
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çalışmalarını tamamlamış yabancı ülkelerin uzmanlarının tecrübelerinden istifade 

edilmesi son derece doğaldır.  

 Bununla birlikte, tarihin Türk milletine acı tecrübelerle öğrettiği “uluslararası 

ilişkilerde dostluğun hayalperestlikten öteye gitmediği, devletler arasındaki ilişkilerin 

çıkar amaçlı olduğu” hususu göz önünde bulundurularak, Türkiye devlet sisteminin 

temel ve özeline ait böylesi  konularda, Türk uzmanları ve görevlileri tamamen ikinci 

plana atarak ve bazı projelerde hiç yer vermeyerek, yabancı uzmanlar ve kuruluşların 

yönetiminde gerçekleştirilen birçok çalışmanın bulunması da dikkati çekmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

188 

  
YABANCI UZMAN RAPORLARI 

Rapor Adı Yazarı Ünvanı  Kurumu Yılı Başlığı/İçeriği 

1 Hines 
Raporu 

Walker D.Hines 
ve Arkadaşları 

 İktisat uzmanı /  ABD Dışişleri 
Bakanlığı tarafından 
gönderiliyor 

1934 
Türkiye'nin İktisadi Bakımdan 
Umumi Bir Tetkiki 

2 Neumark 
Raporu 

Ord. Prof. Fritz 
Neumark 

İktisatçı / İstanbul Üniversitesi 1949 
Devlet Daire ve Müesseselerinde 
Rasyonel Çalışma Esasları 
Hakkında  

3 Thornburg 
Raporu 

Max Veston 
Thornburg 

American Standart Oil Şirketi 
1949-
1950 

1.Türkiye Nasıl Yükselir?(1949) 
2.Türkiye'nin Ekonomik 
Durumunun Tenkidi (1950) 

4 Barker 
Raporu 

James M. 
Barker 

Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankası (Dünya Bankası-
IBRD) 

1951 
 Devlet Personel Rejiminin Sosyal 
ve Ekonomik Kalkınmadaki Önemli 
Rolü 

5 
Martin ve 
Cush 
Raporu 

James W. 
Martin ve Frank 
C.E.Cush 

James W. Martin – Kentucky 
Üniversitesi Maliye Enstitüsü 
Müdürü  

1951 
Maliye Bakanlığı'nın kuruluş ve 
çalışmaları hakkında 

6 Leimgrub
er Raporu 

Prof. Walter 
Leimgruber 

İsviçre Eski Başbakanı - 
Milletlerarası İdari İlimler 
Enstitüsü Başkanı 

1951 
Türkiye’nin İdare Teşkilatı ve 
Personel Konuları Hakkında 

7 

Maurice 
Chailloux-
Dantel 
Raporu 

 M.Maurice 
Chailioux-
Dantel 

Fransız İdare ve Personel 
Uzmanı -  TODAİE’de bir 
dönem Birleşmiş Milletler baş 
müşaviri 

1958-
1959 

Türkiye Devlet Memuriyeti ve 
Reformu Hakkında 

8 Mook 
Raporu 

Van Mook OECD 1962 
 Türkiye’de Memuriyet Rejimi 
Alanında ve Personel İdaresinde 
Yapılacak Reform 

9 Fisher 
Raporu 

H John F.Fisher 

  

California Devlet Personel 
Dairesi Genel Müdürü -  

Birleşik Amerika Milletlerarası 
Kalkınma Örgütü 

1962 

1.Rapor -  Memur Seçme Hakkında 
Program               2.Rapor - Devlet 
Personel Dairesinde Sınavı 
Yapılacak Olan Teşkilata Dair 
Görüşler     

3. Rapor - Türk Personel Sistemi-
Türk Hükümeti Personel İdaresinin 
Ana Hatlarına Taalluk Eden Politika 
ve Tatbikatına Dair Rapor 

10 Podol 
Raporu 

Dr.Richard 
Podol 

Kamu Yönetimi Danışmanı- 
Birleşik Amerika Milletlerarası 
Kalkınma Örgütü 

1963 
Yirminci Yüz Yıl Ortasında Türk 
Kamu Yöneticisi 

Tablo 2: Türk Kamu ve Personel Yönetimine İlişkin Yabancı Uzman Çalışma ve Raporları 
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 3.9.2. Yerli Projeler 

 Ele alınan 16 yerli çalışmadan iki tanesi, dönemi itibariyle Türkiye’de kamu 

personel sistemi üzerinde yetkili kuruluş olan Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından, iki 

tanesi bir çok kamu ve özel kuruluştan yetkili ve uzman kişilerin de katkıları ile 

TODAİE tarafından, bir tanesi yine TODAİE’nin öncülüğünde oluşturulan İdari Reform 

Danışma Kurulu tarafından, dokuz tanesi Devlet Planlama Teşkilatı yetkililerince, iki 

tanesi ise Türkiye dönem hükümetleri tarafından hazırlanmıştır.  

TODAİE tarafından gerçekleştirilen MEHTAP ve KAYA çalışmalarının, DPT 

tarafından dönemlerinde hazırlanan kalkınma planlarına ışık tuttuğu, bunun da ötesinde 

günümüzde gerçekleştirilmeye çalışılan kamu yönetiminde yeniden yapılandırma 

çalışmalarını dahi etkiledikleri görülmektedir.    

 Tez kapsamında incelenen 26 çalışmanın, kimi zaman yılları aşan hazırlanış 

süreçleri, kimi zaman projeler bünyesinde yer alan yüze yakın uzman kadro, çalışmalar 

sırasında muhtelif kurumlarla kurulan koordineler vb. hususlar dikkate alınarak maddi 

bir boyutu olduğu ve bütçeye bir yük getirdiği de göz ardı edilmemelidir.  

Tez kapsamında incelenen 26 çalışmanın, kimi zaman yılları aşan hazırlanış 

süreçleri, kimi zaman projeler bünyesinde yüze yakın uzman personelin yer alması, 

çalışmalar sırasında muhtelif kurumlarla kurulan koordinasyonlar vb. hususlar dikkate 

alındığında maddi  boyutunun da önemli olduğu ve bütçeye bir yük getirdiği de göz ardı 

edilmemelidir. Bu bağlamda, bütçeden ciddi miktarlarda kaynak ayrılarak 

gerçekleştirilen bu çalışmaların neden kütüphane raflarında ve devlet arşivlerinde 

kalmaya mahkum edildikleri ve ancak minimum seviyede uygulamaya geçirildiklerinin, 

aynı sorunları ve çözüm yollarını farklı ifadelerle ve değişik yöntemlerle dile getirmek 

için belli aralıklarla neden farklı çalışmaların yaptırıldığının tetkiki önem taşımaktadır.  
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Türkiye’de kamu yönetiminde ve kamu personel sisteminde yeniden 

yapılandırmayı hedefleyen çalışmalardan, tez konusu çerçevesinde incelenen yerli 

uzmanlar ve kurumlar tarafından gerçekleştirilenler aşağıda özet olarak sunulmuştur.  
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YERLİ PROJELER 

Rapor Adı Yazarı Ünvanı  
Kurumu 

Yılı Başlığı/İçeriği 

1 Gıyas Akdeniz 
Raporu 

Gıyas Akdeniz, Ragıp 
Hanyal ve Mehmet 
Ertuğrul 

Maliye 
Müfettişi 

1952  Devlet Memurları Ücret Rejiminin Islahı 
Hakkında 

2 Devlet Personel 
Kanunu Tasarısı  

Maliye Bakanlığı    1956   Devlet Personel Dairesi’nin Kurulması ve 
Barem Kanunlarında Değişim 

3 MEHTAP TODAİE   1963  Merkezi hükümet teşkilatı üzerine  

4  Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı 

 DPT   1963-
1967  

 İdarede Yeniden Düzenleme Yapılması 

5 İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı  

 DPT   1968-
1972  

 Türkiye Devlet İdaresindeYeniden Düzenleme 
Çalışmaları 

6 
İdari Reform 
Danışma Kurulu 
Raporu  

İdari Reform Danışma 
Kurulu  

  1971   İdarenin Yeniden Düzenlenmesi; İlkeler ve 
Öneriler 

7 Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı  

 DPT    1973-
1977  

 Kamu Kesimi Reformu 

8 
Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma 
Planı  

DPT    1979-
1983  

 Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi ve 
Geliştirilmesi 

9 Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı 

DPT  
1979-
1983 

Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi 

10 KAYA TODAİE  1990 Kamu Yönetimini Düzenlemek Üzere Yapılmış 
Olan Çalışmaların İncelenmesi 

11 Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planı 

DPT  1990-
1994 

Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi 

12 Yedinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı 

DPT  
1996-
2000 

Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması 

13 

Uzun Vadeli 
Strateji ve 
Sekizinci Beş 
Yıllık Kalkınma 
Planı 

DPT  2001-
2005 

Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden 
Yapılandırılması 

14 
Kamu Yönetimi 
Temel Kanunu 
Tasarısı 

Hükümet  2003 Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden 
Yapılandırılması Hakkında 

15 
Kamu Personel 
Kanunu Tasarısı 
Taslağı  

Hükümet    2005 Sözleşmeli ve geçici personel statüsüne geçiş 

16 Dokuzuncu Beş Yıllık 
Kalkınma Planı  DPT   2007-

2013  
 AB’ye Uyum Süreci Türkiye Vizyonu 

Tablo 3: Türk Kamu ve Personel Yönetiminde Yeniden Yapılanmaya İlişkin Yerli Projeler 
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 3.9.3. Getirilen Öneriler 

 Yukarıdaki tablolarda görüldüğü gibi, Cumhuriyet döneminde Türkiye’de kamu 

yönetimi ve personel rejimine ilişkin gerçekleştirilen 26 proje veya çalışma 

incelenmiştir. Önceki kısımlarda daha ayrıntılı olarak ele alınan söz konusu projelerin 

topluca ve karşılaştırmalı olarak analiz edilmesinin dönemsel olarak öne çıkan konuları 

ve genel eğilimleri göstermek açısından uygun olacağı değerlendirilmiştir.  

Bu bakış açısıyla, her bir yeniden yapılanma/reform çalışmasının getirdiği 

değişiklik önerileri, yapısal, norm kadro, işe alma-atama, eğitim-kariyer geliştirme, 

performans değerleme ve ücretleme olmak üzere  altı başlık altında irdelenmiştir. 

Aşağıdaki tablo’da yabancı ve yerli uzmanlarca hazırlanan raporlarda, yer alan 

önerilerin belirtilen konulara göre dağılımı verilmiştir. 
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Adet 

Getirilen Değişiklik Önerileri 
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Yabancı 

Uzman 

Raporları 

 

10 

 

6 

 

7 

 

7 

 

6 

 

3 

 

6 

 

35 

 

%38.5 

 

%17.1 

 

%38.9

 

%20 

 

%17.1 

 

%8.6 

 

%17.1 

 

%100

Yerli Uzman ve 

Kurumlar 

Tarafından 

Gerçekleştirilen 

Çalışmalar 

16 16 11 11 12 10 12 72 

%61.5 %22.2 %15.3 %15.3 %16.6 %13.9 %16.6 %100

TOPLAM 

 

26 

 

22 18 18 18 13 18 

 

107 

%100 

 

%20.5 

 

%16.8

 

%16.8 

 

%16.8 

 

%12.1 

 

%16.8 

 

%100

 

Tablo 4: Yeniden Yapılanma Çalışmalarında Getirilen Önerilerin Konulara Göre 

Dağılımı 

Tablo 4’te görüldüğü gibi yabancı rapolarda “norm kadro” (%38.9) ve “işe alma-

atama” (%20) ile ilgili önerilerin; yerli rapor ve planlarda ise, “yapısal değişiklikler” 
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(%22,2)  ile “kariyer-eğitim” ve “ücretleme”ye ilişkin önerilerin (%16,6 oranlarıyla) 

biraz öne çıktığı gözlenmektedir. “Performans değerleme”nin hem yerli hem de yabancı 

çalışmalarda göreli olarak daha düşük oranda yer almış olması da dikkati çekmektedir. 

Toplamda ise, “yapısal değişiklik önerileri” en çok, “performans değerleme” en az, 

diğerleri ise, eşit düzeyde yer almaktadır.  

 

Kronolojik olarak değerlendirildiğinde, 1934 tarihli Hines Raporu’nda yer alan; 

- İyi bir idarenin kendi personelinin eğitim ve öğretimini sağlaması gerektiği,  

- Atama ve terfilerde yetkili ve sorumlu memurların göreve getirilmemesi nedeni 

ile bütün idare sisteminin baştan sona verimsizliğe uğradığı, 

- Alt kademedeki memurların performanslarının ve verimliliğinin arttırılmak 

üzere gerekli idare esaslarının ve tekniklerinin benimsenmesi gerektiği, 

yönündeki önerilerin, farklı ifadelerle de olsa 2007 tarihli Dokuzuncu Beş Yıllık 

Kalkınma Planı’nda yinelenmiş olması, kamu personel sisteminde yeniden yapılandırma 

çalışmalarında yetmiş yılı aşkın bir sürede ne kadar yol alındığını göstermesi 

bakımından önemli görülmüştür.   

 

Niteliklerine yukarıda toplu olarak yer verilen raporlarda, Türkiye’de kamu 

yönetimi sisteminde ve kamu personel rejiminde mevcut sorunların çözüm yollarına 

ilişkin öneriler aşağıda sunulmuştur.   
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 Proje 
Adı 

Getirilen Değişiklik Önerileri 

Yapısal Norm Kadro İşe alma-
atama 

Eğitim-
kariyer 

geliştirme

Performans 
değerleme Ücretleme Diğer 

1 
Hines 
Raporu 
(1934) 

_ _ _ 
Nitelikli ve yeterli 
personel 
kullanımı. 

_ _ _ 

 
- Personel 
eğitimi 
sağlanması. 

 
- Memurların 
etkinleştirilmesi 
ve verimlerinin 
arttırılması 
 

_ _ _ 

Amir-
Memur 
uyumlu 
çalışması, 
yetki devri. 

2 
Neumark 
Raporu 
(1949) 

Reorganizasyon 
tekliflerinin 
uygulamaya 
geçirilmesi, 
- Bazı 
Bakanlıkların ve 
Genel 
Müdürlüklerin 
birleştirilmeleri, 
- Gereksiz unvan 
ve makamların 
kaldırılması, 
yenilerin 
çıkışının 
önlenmesi. 
 

-Memurların 
nicelik ve nitelik 
sorunlarının 
çözümü, 
Memur 
fazlalığının önüne 
geçilmesi, 
 

- Memur 
alımında 
devlet 
daireleri 
arasında 
dengeli 
hareket 
edilmesi, 
- Memur 
alımlarının 
imtihanla 
yapılması. 
- Tayin 
işlemlerinin 
görevin 
gerektirdiği 
niteliklere 
sahip 
memurun 
atamasını 
sağlaması 
 

Personel 
kalitesinin 
arttırılması, 
hizmet içi 
eğitim. 
 

Memurların 
performans 
takibinin 
yapılması. 
 

- Ücret sisteminin 
memuru teşvik ve 
motive edecek şekilde 
düzenlenmesi, 
- Barem rejiminin 
olumsuz etkilerinin 
kaldırılması, 
- Maaşların görevin 
gerektirdiği bilgiye ve 
niteliğe göre 
ayarlanması. 

_ _ _ 

3 
Thornburg 
Raporu 
(1949-1950) 

_ _ _ _ _ _ 

- Nitelikli 
uzman ve 
danışmanla
rın 
alınması,  - 
Liyakat 
(Yeterlik) 
ilkesine 
önem 
verilmesi 

_ _ _ _ _ _ 

Ücret rejimini liyakat 
ilkesi ile uyumlu hale 
gelmesi. _ _ _ 

4 
Barker 
Raporu 
(1951) 

- Memurin 
mevzuatında 
değişiklik, 
- Merkezi 
Personel 
Dairesi’nin 
kurulması,  
 
- Amme İdaresi 
Komisyonu 
kurulması, 
 
- Memurin İdare 
Sisteminin 
tamamen 
yenilenmesi. 

 Memur 
fazlalığının önüne 
geçilmesi. 
 

-Kıdemin 
liyakat 
ilkesinin 
önüne 
geçmesinin 
engellenme
si, 
- Kariyer 
esasına 
dayalı bir 
personel 
sisteminin 
tesisi. 
 

Personelin 
yeterli bir 
yetiştirme 
sistemine tabi 
tutulması. 
 

_ _ _ 

Barem Kanunu’nun 
yetersizliğinin 
giderilmesi,  

 

_ _ _ 

5 
Martin ve 
Cush Raporu 
(1951) 

- Uzman 
memurlardan 
müteşekkil 
Personel 
Dairesi’nin 
kurulması 
 

Yetişmiş ve 
nitelikli personel 
istihdamı. 

 

- Liyakat 
sisteminin 
uygulanmas
ı. 

_ _ _ _ _ _ 

 
-Maaş sisteminin 
düzenlenmesi. 
- Barem rejiminin 
iyileştirilmesi. 
 
 
 
 
 

_ _ _ 
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 Proje 
Adı 

Getirilen Değişiklik Önerileri 

Yapısal Norm Kadro İşe alma-
atama 

Eğitim-
kariyer 

geliştirme

Performans 
değerleme Ücretleme Diğer 

6 
Leimgruber 
Raporu 
(1951) 

_ _ _ 
Memur 
fazlalığının önüne 
geçilmesi. 

Memur 
sayısı 
ihtiyaca 
uygun 
şekilde 
azalana 
kadar yeni 
tayin 
olmaması 

_ _ _ _ _ _ 

 

- Yapılan işe 
ücretlendirme esası ile 
aynı işe aynı ücret 
ödenmesinin eksikliği, 
sosyal ücret 
anlayışının 
benimsenmesinin 
faydaları. - Ücret 
sisteminin 
düzenlenmesi. 

_ _ _ 

7 
Gıyas 
Akdeniz 
Raporu 
(1952)  

 
- Merkezi 
düzeyde bir 
personel 
idaresinin 
kurulması. 

_ _ _ 

- Kıdemin 
liyakat 
ilkesinin 
önüne 
geçmesinin 
engellenme
si. 
 

_ _ _ _ _ _ 

- Ücret rejiminde 
değişim gerekliliği, 
- Ücretlendirmenin 
kalifiye personeli 
çekecek hale 
getirilmesi, 
- Barem Kanunu’nda 
düzenleme yapılması. 
 

_ _ _ 

8 

Maliye 
Bakanlığı; 
Devlet 
Personel 
Kanunu 
Tasarısı 
(1956) 

 
Başbakanlığa 
bağlı Devlet 
Personel 
Dairesi’nin 
kurulması 

- Kadroları 
kurumların 
ihtiyaçlarına 
uygun hale 
getirilmesi, 
 
- Objektif esaslara 
göre memur ve 
hizmetlilerin 
sınıflandırılması, 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
- Kamuda görev yapan 
memur ve 
hizmetlilerin 
gelirlerinin imkanlar 
dahilinde asgari hayat 
standardının 
gerektirdiği seviyeye 
çıkarılması,  
 
-Nitelikli personelin 
maaşlarının 
yükseltilmesi suretiyle 
görevde kalmalarının 
sağlanması, 
 
- Barem Kanunları’nın 
memur ve hizmetliler 
arasında dengeyi 
sağlayamadığı 
gerekçesiyle değişimi, 
 

_ _ _ 

9 

Maurice 
Chailloux -
Dantel 
Raporu 
(1958-1959) 

- Devlet Personel 
Dairesi’nin 
kurulması, 
 - Devlet 
memuriyeti 
reformu. 

Memur sayısının 
ihtiyaca uygun 
hale getirilmesi. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

- Ücretlendirmede 
birliğin sağlanması, 
 
- Memur-işçi maaş 
dengesizliğinin 
önlenmesi. 
 

Meslektaşlı
k 
zihniyetinin 
kaldırılması, 

 

10 
Mook 
Raporları  
(1962) 

 
- Personel 
yönetim sistemi 
kurulması, 
- Devlet 
yönetiminin 
rasyonel bir 
sınıflandırmaya 
tabi tutulması. 

_ _ _ 

-Açık 
yarışma 
sınavları ile 
personel 
alınması,  - 
Terfi 
usullerinin 
liyakat 
esasına 
göre 
uygulanmas
ı 

Hizmet 
öncesi ve 
hizmet içi 
eğitim 
organize 
edilmesi. 

_ _ _ 

- Maaşların, paranın 
kullanım gücüne 
paralel olarak artması, 
- Mevcut barem 
rejiminin kaldırılması 

_ _ _ 
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 Proje 
Adı 

Getirilen Değişiklik Önerileri 

Yapısal Norm Kadro İşe alma-
atama 

Eğitim-
kariyer 

geliştirme

Performans 
değerleme Ücretleme Diğer 

11 Fisher 
Raporları 
(1962)  

_ _ _ 

Personel 
ihtiyacının 
belirlenmesi. 

 
Sınav 
uygulama 
şekilleri, 
istatistiki 
analizleri 
ve 
değerlendiri
lmeleri. 
 

Liyakat ilkesi 
ve liyakat 
standartlarını
n 
geliştirilmesi, 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

12 
Podol 
Raporu 
(1963) 

Yönetici 
yapısının 
değiştirilmesi. 

_ _ _ 
_ _ _ 

Amir-Memur 
fikir 
alışverişinin 
geliştirilmesi. 

_ _ _ _ _ _ 

- Yetki 
devri,         
Bürokratik 
işlemelerin 
azaltılması 

13 
MEHTAP 
Raporu  
(1963) 

- Personel 
rejimini ıslahı, 
- Devlet Personel 
Dairesi’nin 
görevlerinin 
düzenlenmesi, 

Personel 
ihtiyaçları (derece 
ve sayı itibariyle) 
sistematik olarak 
tespit edilmesi 

 
- Personelin 
işe 
alınması, 
ehliyeti en 
iyi şekilde 
belirtecek 
yarışma 
sınavları 
gibi usuller 
uygulanma
k suretiyle 
yapılması, 
 
-Merkezi 
ve genel 
personel 
alma 
usullerinin 
kabul 
edilmesi 
 

Memurlara 
ihtiyaçları 
olan bilgi ve 
becerinin 
kazandırılmas
ı ve 
geliştirilmesi 
amacıyla 
hizmet içi 
eğitimler 
verilmeli 

Yükselmede 
kıdemle birlikte 
liyakata 
dayanan ölçüler 
ve aylık 
itibariyle yıllık 
yükselme 
usulleri 
konulması, 

- Adil bir ücret rejimi 
sağlanması, 
 
- Asgari ve azami 
ücret miktarlarının 
birbirleriyle orantılı 
normlara bağlanması, 
 
- Maaş sisteminde 
verimliliği teşvik edici 
unsurlar bulunması 

_ _ _ 

14 

Birinci 
Beş Yıllık 
Kalkınma 
Planı 
(1963-
1967) 

 İdari reformların 
süreklilik 
arzetmesi. 

Her basamakta 
yeterliliğe 
dayanan bir 
çalıştırma 
politikasıyla 
yetişenlerin 
yerinde 
kullanılması 

_ _ _ 

İşe yeni 
girenlerin 
eğitime tabi 
tutulması,  
ilk 
kademedeki 
üstlerin insan 
ilişkileri 
konusunda 
eğitilmeleri 

 
Görevlerin 
yerine 
getirilmesini 
veya eksik 
olarak ifasını 
önleyecek bir 
denetleme 
sistemi 
kurulması. 

 

Çalışanların verimlilik 
çabalarını teşvik 
edecek ücret 
sistemlerinin 
benimsenmesi 

_ _ _ 

15 

İkinci Beş 
Yıllık 
Kalkınma 
Planı 
(1968-
1972)  

Merkezi idarenin 
yeniden 
düzenlenmesi, 

Gerekli sayıda ve 
nitelikte 
insangücünün 
çalıştırılması, kıt 
bir kaynak olan 
vasıflı 
insangücünün 
ekonomik ve 
sosyal hedeflere 
ulaşmada en iyi ve 
verimli şekilde 
kullanılması 

_ _ _ 

 
Kurumların 
organizasyon 
ve 
işletmecilik 
konularında 
iç 
bünyelerinde 
eğitimlerini 
devamlı 
olarak 
sağlamaları 
 
 

Kamu 
organlarının, 
çalışmalarının 
etkisini artırmak 
için 
faaliyetlerini 
devamlı olarak 
değerlendirecek 
organizasyon ve 
metot birimleri 
kurulması. 

- Asgari ücretlerin 
işçinin geçimini ve 
refahını sağlayacak bir 
duruma getirilmesi, 
 
- Ücret tespitlerinde 
çalışma yerinin 
bulunduğu bölgelerin 
göz önünde 
bulundurulması ve 
mahrumiyet bölgeleri 
için teşvik edici özel 
imkanlar sağlanması 

_ _ _ 
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 Proje 
Adı 

Getirilen Değişiklik Önerileri 

Yapısal Norm Kadro İşe alma-
atama 

Eğitim-
kariyer 

geliştirme

Performans 
değerleme Ücretleme Diğer 

16 

İdari 
Reform 
Danışma 
Kurulu 
Raporu 
(1971) 

Merkezi idarenin 
taşra 
teşkilatındaki 
düzensizliğin 
giderilmesi. 

_ _ _ 
_ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Reformları 
gerçekleştir
ecek 
örgütlenme 
biçiminin 
ortaya 
konması. 

17 

Üçüncü 
Beş Yıllık 
Kalkınma 
Planı 
(1973-
1977 ) 

Kamu 
yönetiminin 
yeniden 
düzenlenmesi 

_ _ _ 

Yüksek 
yönetici 
kadrolarına 
yapılan 
tayinlerin 
açık, 
objektif 
kriterlere 
bağlanması 

Yüksek 
yetenekli bir 
yönetici 
kadrosu ve 
nitelikli 
personel 
yetiştirmesi 

_ _ _ _ _ _ 

 
Çok genç 
yaşlarda 
birinci 
derece 
memuriyetl
ere tayin 
edilme 
yolunun 
açılmış 
bulunmasını
n olumsuz 
etkilerinin 
engellenmes
i. 

18 

Dördüncü 
Beş Yıllık 
Kalkınma 
Planı 
(1979-
1983 ) 

- Kamu 
yönetiminin 
işlevleri yeniden 
tanımlanması ve 
bu işlevleri 
yönetim birimleri 
ve kademeleri 
arasında uyumlu 
bir biçimde 
dağıtılması, 
 
- Devlet Personel 
Dairesinin 
işlevsel olarak 
yeniden 
düzenlenmesi 

_ _ _ _ _ _ 

- Kamu 
yöneticilerini
n çağdaş 
yönetimi ve 
yöntemlerini 
bilen ve bu 
bilgileri 
uygulamaya 
aktarabilecek 
nitelikte 
eğitilmeleri 
sağlanması, 
 
- Meslek 
personelini 
hizmet içi 
eğitim 
konusunda 
özendirici 
önlemler 
alınması

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

19 

Beşinci 
Beş Yıllık 
Kalkınma 
Planı 
(1979-1983) 

 
Kamu 
yönetiminin 
yeniden 
düzenlenmesinde
, kamu 
hizmetlerinin 
kuruluşlar 
arasında hizmette 
birlik ilkesine 
uygun dengeli, 
etkin ve kaynak 
israfını 
önleyecek bir 
şekilde 
dağıtılması 
 

Kuruluşların 
fonksiyonları ile 
uyumlu insan 
gücü planlaması 
yapılması ve buna 
göre kadro ve 
unvan 
standardizasyonu 
gerçekleştirilmesi 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ücret sistemi, günün 
şartlarına uyum 
gösteren, kuruluşlar 
arasında dengeli, 
kalifiye personelin 
istihdamına imkân 
veren bir yapıya 
kavuşturulması 

Yetki devri 
esasına 
önem 
verilmesi 
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 Proje 
Adı 

Getirilen Değişiklik Önerileri 

Yapısal Norm Kadro İşe alma-
atama 

Eğitim-
kariyer 

geliştirme 
Performans 
değerleme Ücretleme Diğer 

20 
KAYA 
Raporu 
(1990) 

Kamu yönetim 
yapısında bir çok 
alanda yapısal 
düzenlemelere ve 
değişikliklere 
gidilmesi 

Hangi görevlerde 
hangi nitelikteki 
personelin, hangi 
yöntemle istihdam 
edileceğini 
gösteren bir 
sınıflandırma ve 
kadro planının 
ortaya konulması 

Merkezi 
sınav 
sistemi ve 
gereken 
yerlerde 
mülakat 
uygulanmas
ı 

 

- Üst düzey 
yönetici 
yetiştirilmesi 
yöntemlerine 
açıklık 
getirilmesi,  

-Hizmet içi 
eğitim 
konusuna 
önemle 
yaklaşılması 

Performansa 
ilişkin faktörler 
açısından 
personeli 
birbiriyle 
karşılaştırmaya 
olanak 
hazırlanması,  

- Aylık ve ücret 
düzeninin, yaşam 
pahalılığını yakından 
izleyebilecek esnek bir 
yapıya kavuşturulması, 

- Eşit işe eşit ücret 
ilkesi 
gerçekleştirilmesi. 

Aynı ya da 
benzer 
görevlerde 
hem kadrolu 
hem de 
sözleşmeli 
personel 
çalıştırılma
ması  

21 

Altıncı 
Beş Yıllık 
Kalkınma 
Planı 
(1990-
1994) 

 
Kamu 
yönetiminin, 
ekonomik 
kalkınmayla 
uyumlu, bilimsel 
araştırmalara 
dayalı,  hizmette 
birlik ve yetki 
devri esaslarına 
göre 
oluşturulacak bir 
teşkilat yapısına 
kavuşturulması 
 

_ _ _ _ _ _ 

Hizmetiçi 
eğitimi 
kapsayan bir 
insangücü 
planlaması 
sistemi 
oluşturulması 

Kamu 
kurumlarının iş 
değerlendirme 
tekniklerini 
uygulamalarının 
sağlanması, 
kısmi ve toplam 
verimliliklerin 
sürekli 
ölçülmesi. 

Dengeli, görev, yetki 
ve sorumluluklarla 
uyumlu, liyakata 
dayalı bir ücret sistemi 
geliştirilmesi. 

Her 
kademedeki 
yöneticileri
n modern 
yönetim 
tekniklerini 
kullanmalar
ını sağlayıcı 
tedbirler 
alınması 

22 

Yedinci 
Beş Yıllık 
Kalkınma 
Planı 
(1996-
2000) 

Geniş kapsamlı 
bir kamu 
personeli reform 
paketi 
hazırlanarak 
uygulamaya 
konulması 

İş analizlerine 
dayalı norm 
kadroların  
hazırlanması ve 
mevcut durumun 
olması gereken 
açısından 
değerlendirilebilm
esi için kamu 
insan gücü 
envanterinin  
çıkarılması 

Gerekli 
sayı ve 
nitelikte 
personelin 
istihdamını
n 
sağlanması. 
 

 
Yönetici 
sınıfta yer 
alacak devlet 
memurlarının 
üst düzeyde 
eğitimden 
geçirilip 
yönetici 
formasyonun
u kazanması. 

Performansın, 
ücretin belli bir 
yüzdesi olarak 
değerlendirilme
si. 

- Ücret adaletinin 
sağlanması, 
- Aylık ve ücretlerin 
asgari tutarının vergi 
dışı bırakılması ve 
kamu çalışanlarına 
uygun bir yaşam 
standardı sağlayacak 
düzeyde olması. 

Kamu 
Denetçisi 
(ombudsma
n) 
sisteminin 
kurulması. 

23 

Uzun 
Vadeli 
Strateji ve 
Sekizinci 
Beş Yıllık 
Kalkınma 
Planı  
(2001-
2005) 

Kamu 
yönetiminin 
yeniden 
yapılandırılmasın
da verimlilik, 
etkinlik ve 
tutumluluğun 
dolayısıyla da 
performansın 
artırılması 

- Gerekli sayı ve 
nitelikte personel 
istihdamı, 
 
- Norm kadrolara 
ve objektif seçme 
kriterlerine dayalı 
bir istihdam 
politikasının 
izlenmesi 

Atama ve 
terfilerde 
kariyer ve 
liyakatin 
esas 
alınması 

Personelin 
bilimsel ve 
teknolojik 
gelişmeler 
ışığında 
eğitiminin 
sağlanması 

Çalışanlarının 
performansını 
etkin bir şekilde 
ölçen bir 
sisteme 
kavuşturulması, 

- Çok sayıda ödeme 
kalemini içeren 
karmaşık ücret 
sisteminden 
vazgeçilerek, ortak ve 
eşit işe eşit ücret 
ilkesine dayalı bir 
sisteme geçilmesi, 
 
- Tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının ücret 
rejiminin tek ve ortak 
bir kanunda yer alması 

Performans 
yönetimi, 
gibi 
yönetim 
tekniklerind
en kamu 
kurumlarınd
a 
yararlanılm
ası. -Kamu 
Denetçisi 
(ombudsma
n) 
sisteminin 
kurulması. 
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 Proje 
Adı 

Getirilen Değişiklik Önerileri 

Yapısal Norm Kadro İşe alma-
atama 

Eğitim-
kariyer 

geliştirme

Performans 
değerleme Ücretleme Diğer 

24 

Kamu 
Yönetimi 
Temel 
Kanunu 
Tasarısı 
(2003) 

Yeni ve kapsamlı 
bir perspektif 
içinde kamu 
yönetiminde 
yeniden 
yapılandırma 
süreci 
başlatılmalı 

Kamu 
çalışanlarının 
sayısı ihtiyaca 
uygun şekilde 
azaltılmalı 

İşe 
alınmalar 
ve görevde 
yükselmele
r ehliyete 
dayalı 
seçme 
sınavı ve 
liyakat 
esasına 
göre 
yapılmalı, 

Çalışanlar 
sürekli 
geliştirilmeli, 
güçlendirilme
li ve 
yetkilendirilm
eli. 

Stratejik 
yönetim 
anlayışı içinde 
performansa ve 
kaliteye 
dayanarak 
öncelikli 
alanlara 
yoğunlaşma   - 
Kamu 
görevlileri, 
performans 
ölçütlerine göre 
değerlendirilmel
i ve 
ödüllendirilmeli 

_ _ _ 

Yatay 
organizasyo
n yapısı ve 
yetki devri 
sağlanmalı 

25 

Kamu 
Personel 
Kanunu 
Tasarısı 
Taslağı 
(2005) 

657 sayılı 
DMK’nın yerini 
“Kamu Personel 
Kanunu”nun 
alması 

Norm kadroya 
geçişin 

sağlanması 

Atama ve 
tayinlerin 
objektif 
ölçülere 
dayandırılm
ası 

Hizmet içi 
eğitiminin 
sürekliliğin
in 
sağlanması 

Performansa 
göre ücret artışı 

 

İşe göre ücret : 
Eşit işe eşit ücret 

 

_ _ _ 

26 

Dokuzunc
u Beş 
Yıllık 
Kalkınma 
Planı 
(2007-
2013)  

Kamu 
yönetiminin 
yurttaş odaklı bir 
anlayışa, yapıya 
ve işleyişe 
kavuşturulması 

Kamu kurum ve 
kuruluşlarında 
norm kadro 
uygulamasına tam 
olarak geçilmesi 

Görevde 
yükselme 
konusunun 
mevzuatta 
açık ve 
yeterli 
şekilde 
tanımlanma
sı 

Kamu 
idarelerinde 
mevcut idari 
ve beşeri 
kapasitenin 
nitelik ve 
nicelik olarak 
stratejik 
yönetim 
anlayışı 
doğrultusunda 
geliştirilmesi 

- Stratejik 
planlama ve 
performans 
esaslı bütçeleme 
uygulaması, 
- Personel 
performansını 
objektif ve 
saydam biçimde 
ölçmeyi 
sağlayacak 
standartların 
getirilmesi 

Ücret dengesizliğinin 
giderilmesi 

657 sayılı 
DMK’nın 
yerini almak 
üzere yeni 
kanun 
çıkarılması 
çalışmasının 
sürdürülmes
i 

 

Tablo 5: Reform Çalışmalarında Getirilen Önerilerin Değerlendirmesi 

 

 3.9.3.1.Yapısal Değişiklik Önerileri 

 Bu başlık altında, kamu yönetimi ve personel rejimine ilişkin yasa değişiklikleri, 

organizasyonel değişiklikler, yeni birim veya kuruluşlar oluşturulması..gibi yapısal 

değişiklik önerileri sınıflandırılmıştır.  

İncelenen 26 raporun sadece dördünde kamu yönetimi ve personel sisteminde 

köklü yapısal değişim önerileri getirilmemiş, kalan 22 raporda ise bazı bakanlıkların ve 
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kanunların kaldırılmasından, merkezi idare ve taşra teşkilatlarının yapısının 

düzenlenmesine kadar uzanan köklü değişim önerileri getirilmiştir.  

1960 yılında planlı döneme geçiş ve Devlet Personel Dairesi’nin kuruluş süreci 

öncesinde hazırlanan çalışmalarda merkezi bir personel idaresinin kurularak, mevcut 

yönetim kargaşasının giderilmesi talebi yapısal anlamda öne çıkmaktadır. İlerleyen 

süreçte ise Devlet Personel Dairesi’nin beklentileri karşılayamaması neticesinde 

işlevinin değiştirilmesi yönünde öneriler getirilmiştir. 2000’li yıllardan sonra ise 

özellikle kamu yönetimi sisteminin yurttaş eksenli bir yapıya kavuşturulması 

gerektiğine vurgu yapıldığı gözlenmektedir. 

 

 3.9.3.2. Norm Kadro Önerileri 

 Türk kamu personel rejimi, esas itibarıyla “kişiye dayalı”, “kariyer-liyakat” 

sistemi niteliğindedir. Bununla beraber, “işe dayalı” bir yaklaşımı ifade “norm kadro” 

yaklaşımının çoğu raporda/çalışmada sık sık tekrar edilmesi ve bu konuda bir çok 

çalışma yapılmış olması da dikkati çeken bir durumdur. 2000’lerin başında kamu kurum 

ve kuruluşlarında gerçekleştirilen “norm kadro çalışmaları”, bunun en yakın ve en 

kapsamlı örneklerinden biridir. Norm kadro öneri ve çalışmaları, uzun yıllardır 

gündemde olmasına rağmen, uygulamaya bir türlü geçilememiştir. 

1934 tarihli Hines Raporu da dahil olmak üzere incelenen çalışmaların 18 

tanesinde nitelikli ve ihtiyaca uygun memur alımının yapılması, gereksiz memur 

fazlalığının sistemin işleyişini tıkamasının önlenmesi yönünde öneriler getirilmiştir. 

1996 tarihli Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte ise “İş analizlerine dayalı 

norm kadro”ya geçişin sağlanması vurgulanmaya başlanmıştır. Bununla birlikte aradan 

geçen 10 yılı aşkın sürece karşın norm kadro uygulamasının istenilen düzeyde 
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gerçekleştirilemediği, 2007 tarihli Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda konulan 

“Kamu kurum ve kuruluşlarında norm kadro uygulamasına tam olarak geçilmesi” 

hedefinden anlaşılmaktadır.  

  

 3.9.3.3. İşe Alma ve Atama Süreçlerine İlişkin Öneriler 

 İşe alma ve atama süreçlerine ilişkin olarak, incelenen çalışmaların 18 tanesinde 

öneriler getirilmiştir. Merkezi ve açık sınavlarla memur alımlarının yapılmadığı 

dönemlerde bu eksikliğin birçok sıkıntıya sebebiyet verdiğini, bu dönemlerde yapılan 

çalışmalarda “merkezi sınav sistemi” talebinin mevcudiyeti göstermektedir.  

 Memur fazlalığı ve bu fazlalığın sistemde meydana getirdiği sorunlar her 

dönemde şikayet edilen konuların başında gelmiştir. Yapılan tespitler doğrultusunda 

ilerleyen süreçte memur sayısının gerçekçi bir ölçüye kavuşması gerekirken, tam aksine 

bir gelişme olmuş ve memur sayısı, işsizliğin azaltılması yönünde popülist politika 

güden siyasi faktörlerin etkisiyle sürekli artan bir ivme kazanmıştır.  

Atama ve terfi süreçlerinin objektif ölçülere dayandırılması, görevde yükselme 

konusunun mevzuatta açık şekilde tanımlanması, atamaların liyakat esasına dayalı 

olarak yapılması gibi hususlar ise geçen yıllara rağmen maalesef Türk kamu personel 

sistemi için halen güncelliğini korumaktadır.  

Türk kamu personel sisteminde, tayin ve terfi beklentisi içerisinde olan 

memurların, talip oldukları görevin gerektirdiği özellikleri kazanmak üzere gayret 

etmek ve niteliklerini arttırmak yerine “bir tanıdık bulma” eğilimlerini sürdürmeleri 

sistemin kökleşmiş sorunlarının bir sonucudur ve maalesef bu sorunlar da güncelliğini 

korumaktadırlar.  
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 3.9.3.4. Eğitim-Kariyer Geliştirme Süreçlerine İlişkin Öneriler 

 İncelenen çalışmaların 18 tanesinde, çalışanların geliştirilmeleri, hizmet içi 

eğitimi özendirecek uygulamalar yapılması ve hizmet içi eğitimde süreklilik 

sağlanması, özellikle yönetim kademesinde yer alanlara yönetici formasyonunun 

kazandırılması yönünde üst düzey eğitim verilmesi gibi hususlarda önerilerde 

bulunulmuştur.  

 Türkiye de, kamu sektöründe memur alımları sırasında güncel olarak uygulanan 

merkezi sınavlar, adayların belli alanlardaki bilgi birikimlerini ölçmekte olup, adayın 

talep olduğu görevin işleyiş sürecine ilişkin olarak herhangi bir sorgulama 

yapmamaktadırlar. Bazı kurumlar merkezi sınavlar sonrasında uyguladıkları mülakatlar 

ile kısmen aday memurun, talep olunan görevin gerektirdiği niteliklere haiz olup 

olmadığını ölçmekte iseler de, bu sınavları ve mülakatları aşan adayın göreve hazır 

olduğu manasına gelmemektedir.  

 Bu nedenle, Türk kamu personel sisteminde, hizmet içi eğitim kadar hizmet 

öncesi eğitim de önemlidir. Hali hazırda uygulanan aday memurluk süresi, bir eğitim 

sürecini kapsamaktan ziyade, aday şahsın memurluk vasıflarına aykırı tutum ve 

davranışlarının olup olmadığını görmeyi hedeflemektedir.  

 İncelenen çalışmalarda yönetim kademesinin eğitimi ve yöneticilik formasyonu 

alması üzerinde önemle durulması da dikkati çekmektedir. Kamu personel sistemimizin 

en önemli sorunlarından bir tanesi de kanaatimizce budur. Mevcut yönetim kadroları, 

görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve beceriye sahip nitelikli yöneticilerden 

oluşmadığından, kötü yönetim uygulamalarının neden olduğu olumsuzluklar en düşük 

kıdemdeki memurlara kadar tepeden aşağıya büyüyerek yuvarlanan bir kartopu şeklinde 

artarak yansımaktadır.   
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 3.9.3.5. Performans Değerleme 

 Performans değerleme sürecine ilişkin olarak incelenen çalışmaların 13 

tanesinde öneriler getirilmiştir. Özellikle, 1996 yılında Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı ile başlayan süreç sonrasında performans değerlendirme üzerinde önemle 

durulduğu görülmektedir. Yedinci, Sekizinci ve Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma 

Planlarında performansın ücretin bir yüzdesi olarak değerlendirilmesi ve çalışanların 

performanslarını ölçecek sistemlerin kurulması vb. önlemlerin alınması yoluyla 

personel verimliliğinin artacağı vurgulanmıştır.  

  Kamu yönetimi ve kamu personel rejiminde köklü değişiklikler öngören, 2003 

ve 2005 yıllarında hazırlanan kanun tasarılarında da kamu görevlilerinin, performans 

ölçütlerine göre değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi  konusu üzerinde durulduğu 

görülmektedir. 

 

 3.9.3.6. Ücretleme 

 İncelenen çalışmaların 18 tanesinde ücretleme konusuna yer verilmiştir. 

Raporlarda önemle üzerinde durulan; 

-  Ücret sisteminin memuru teşvik ve motive edecek şekilde düzenlenmesi, 

- Barem rejiminin olumsuz etkilerinin kaldırılması, 

- Maaşların görevin gerektirdiği bilgiye ve niteliğe göre ayarlanması. 

- Ücret rejimini liyakat ilkesi ile uyumlu hale gelmesi. 

- Ücretlendirmenin kalifiye personeli çekecek hale getirilmesi, 

gibi hususlarda dönemsel düzenleme çalışmaları yapılsa da, Mart 2010 ayı itibariyle 

yukarıda sayılan sorunların çözüme kavuşturulduğunu söylemek mümkün değildir.  
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 Ücret rejimindeki yaşanan karmaşa, ücretliler arasında büyük huzursuzluklara 

yol açmakta, iş verimini önemli ölçüde düşürdüğü gibi kamu hizmetini sunmakla 

görevli bulunan personelin kanun dışı eğilimler ve eylemlerde bulunmalarına neden 

olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 80 yılı aşkın uzun bir dönemin 

geçmesine ve bu dönem içinde personel rejiminde düzeltmeye yönelik çalışmalar ve 

düzenlemeler yapılmasına rağmen, her nedense her düzenleme sonucu karmaşa bir kat 

daha artmış, içiden çıkılamaz hal almıştır320.  

Tez içeriğinde hazırlanış süreçleri ve içerikleri hakkında ayrıntılı bilgi sunulan 

bu çalışmalarda yapılan tespitlerin ve getirilen önerilerin ilgililer tarafından dikkate 

alınması, teorik düzeyde kalmalarının engellenerek uygulamaya geçirilmeleri halinde 

Türk kamu personel sisteminin kronikleşen birçok sorununun çözüme kavuşacağı 

değerlendirilmektedir.  

 

 3.9.4. Projelerin Uygulamaya Geçmeme Nedenleri 

 Köklü değişimlerin zor olduğu, küçük çaplı bir aile şirketinde dahi yapısal 

değişikliğe gidilmesi durumunda belli ölçüde bir dirençle karşılaşıldığı bilinmektedir. 

Direncin boyutu, yapılacak yapısal değişimin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. 

Türkiye’de kamu yönetimi ve personel rejiminde gerçekleştirilecek yapısal değişim 

hareketinin de bir dirençle karşılaşması ve önünde bir takım engeller olması, değişimin 

doğası gereğidir. Ülkemizde kamu yönetimi ve personel rejiminde gerçekleştirilmesi 

planlanan değişimin önündeki temel engeller olarak nitelendirilebilecek durum ve 

faktörler, aşağıda ele alınmıştır. 

 

                                                            
320 Öztürk, Ali, a.g.e.,s.3 
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 3.9.4.1. Mevcudu Koruma  

 Kamu yönetimi sistemi için değişim bir gereklilik olarak ortaya çıkmasına 

rağmen, yönetim sistemimizin değişime cevap verebilme kapasitesi bir hayli düşüktür. 

Ülkemizdeki ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeler, çok dinamik ve hareketli olmasına 

karşın, yönetim kültürü ve hakim süren gelenekçi eski yapılan yenilikleri açık değildir. 

Sürekli iyileştirme ve yenileştirme arayışları yaygın bir anlayış değildir. Özellikle devlet 

örgütünde geçerli olan yasal düzenlemeler bazen yüz yıldan fazla bir süre değişikliğe 

uğratılmadan, mevcut yapı tartışmaya ve araştırmalara hiçbir şekilde açık tutulmadan ne 

pahasına olursa olsun korunmaya çalışılmaktadır321.  

Bir devletin amaçlarına ulaşmasında etkin bir görev üstlenen kamu yönetimi, 

gereksinimlere yanıt verebildiği ve yeni koşullara uyum sağladığı oranda başarılı 

olabilecektir. Türk Kamu Yönetimi’nde reform çalışmaları, hizmetler sunulurken 

karşılaşılan sorunları çözme çabalarından ibaret kalmış, bu çabalar ise rastgele ve 

sistemsiz çalışmalar olmuştur322. 

Özellikle bürokrasi içinde sorunlara çözüm aramak ve yapılmamış olanı yapmak 

yerine, mevcudu korumaya yönelik tutumların daha risksiz olması nedeniyle tercih 

edilmeleri ve idarenin içinde yüzeysel girişimlerle oynamanın yerine köklü, derinlere 

giden ve bir davranış değişikliği yaratan idari kültür dönüşümü gerçekleştirmek 

gerektiği bilincine henüz varılamamış olması değişim çabalarını olumsuz yönde 

etkilemektedir323.  

Kısacası, her değişim çabasında “mevcut durum”dan, yaygın deyişiyle 

statüko’dan memnun olanların ve değişimin içerdiği belirsizlikten kaçınanların varlığı, 
                                                            
321  Esmeray Alacadağlı ve Hikmet Yavuzyiğit, “Bürokratik Kültürümüz ve TKY Felsefesinin 
Uygulanabilirliği”, Kamu Yönetiminde Kalite 1.Ulusal Kongresi Bildirileri, TODAİE, 1998, s.107 
322 Acar, a.g.e., s.34 
323 Devlet Planlama Teşkilatı, Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Özel 
İhtisas Komisyon Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 2000, s.10  
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önemli bir kısıtlayıcı faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de, kamu kesimi 

istihdamının “oldukça güvenceli” oluşu da, sözkonusu isteksizlik ve direnişi pekiştiren 

bir neden olarak ortaya çıkmıştır, denilebilir. 

 

 3.9.4.2. Uygulanabilirlik 

 İdari reform anlamlı ve uygulanabilme kabiliyetini haiz olmalı; toplumsal 

değişim esasları gözetilerek hazırlanmalıdır. Toplumsal gerekliliklere uymayan, zıt 

düşen reform tedbirleri kütüphane raflarında kalmaya mahkûmdur ve zaten ihtiyaca 

uymayan bu gibi girişimlerin uygulanmasını önleyici toplumsal mekanizmalar derhal 

hareket geçmektedir324. Çoğu çalışmada getirilen önerilerin aslında “uygulanması 

imkansız” değişiklikler olmadığı; ancak zamanın koşulları ve özellikle mevcut yapı ve 

aktörlerin etkisiyle birlikte, çoğu önerinin uygulamaya aktarılamadığı, söylenebilir. 

 

 3.9.4.3. Kamuoyu Etkisi 

 Türkiye’de değişime karşı bir tedirginlik söz konusudur. Mevcut sistem ya da 

yapının tümden değiştirilmesi endişesi, bu sistemden beslenen ve sürdürmekte 

direnenler için sürekli bir korku halini almıştır325. Bu çerçevede değişmek arzusunda 

olan, sürekli değişimden dem vuran,  fakat en basit olumsuz alışkanlıklarını 

değiştirmekten bile uzak olan bir devlet anlayışına sahip Türkiye’de, toplumun çoğunun 

artık “değişim kaçınılmazdır” fikrini kabul etmiş gözükmesine rağmen, halen değişime 

olan yaklaşım  tıpkı “ölüm” ve “vergi” gibidir. “Erteleyebildiğin kadar ertele!...326” 

                                                            
324 Şaylan, Bir Yapısal Değişim …, s.429 

325 Alacadağlı, a.g.e., s.108 
326 Nevzat Saygılıoğlu ve Selçuk Arı, Etkin Devlet-Kurumsal Bir Tasarı ve Politika Önerisi, İstanbul, 
2003, s.185 
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Küreselleşen dünyada kabul görmeye başlayan yeni yönetsel gelişmelerin, kamu 

bürokrasisi tarafından yeterince izlenmemesi, değişim ve uyum yönünde siyasal erkten 

beklenen öncülüğün gerçekleşmemesi327,  mevcut konjonktürde devlet reformunun 

koordinasyonunun, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla yürütülen 

programlar aracılığıyla sağlanmasına neden olmaktadır.  

Bu durum, zaten değişime hoş yaklaşmayan kamuoyunda, “reformun dış 

dinamiklerce dayatıldığı” kanısının oluşmasına yol açmakta ve dolayısıyla devlet 

reformunun meşruiyetini zedelemektedir. Böyle bir meşruiyet zedelenmesi değişime 

karşı bir gönülsüzlük meydana getirmekte, kamu yönetiminde değişim gerekliliği bir 

moda olarak algılanmakta, bütün bunların sonucu olarak da kamu yönetimi, süreç 

içerisinde verimli ve etkin, yeni ve başarılı yöntemlere dönüştürülememektedir328.  

Kamu yönetiminde reform hemen her yeni hükümetin gündeminde yer alan 

önemli bir konu olmuştur. Ancak, reform doğrultusunda yürütülen çalışmalar sırasında, 

toplumda, iktidar partilerinin kendi siyasi çıkarlarını ön plana çıkardıkları yönünde 

izlenimler olmuştur. Kamuoyunda iktidar partilerinin siyasi çıkarlarını ön plana 

çıkardığı yönünde bir izlenim var olduğu sürece, reform tasarılarının kamu yönetimde 

gereksinim duyulan reformu gerçekleştirilmesi mümkün görülmemektedir329.  

Kamuoyunun değişime karşı tutumunda, siyasi ve toplumsal kuruluşlar ve 

aktörler yanında, basın ve yayın organlarının önemli etkiye sahip olduğu,  bu faktörler 

tarafından olumlu yönde kanalize edilmesi halinde kamuoyu desteğinin alınabileceği 

söylenebilir.  

                                                            
327 Adnan Çelik, “Türkiye’deki İşadamı Örgütlerinin Kamu Yönetiminde TKY’nin Uygulanabilirliğine 
İlişkin Görüşleri, Kamu Yönetiminde Kalite 2. Ulusal Kongresi Bildirileri, TODAİE Yayınları, 1999, 
s.53 
328 Güler, Yeni Sağ ve Devletin …, s.9-10 
329  Aykut Polatoğlu, “Türk Kamu Yönetim Sisteminin Yeniden Örgütlenmesi Üzerine Düşünceler”, 
Amme İdaresi Dergisi, C.36, S.4, ss.1-16, 2003, s.16 



 

209 

 3.9.4. 4. Yöntem Sorunu 

 Yeniden düzenleme tekniklerinin Kamu Kuruluşlarınca yeterince bilinmemesi, 

kamu yöneticilerinin buna gereken önemi vermemeleri ve yeniden düzenleme 

çalışmalarında temel politika ve ilkeleri saptayacak, kuruluşlara yol gösterecek, 

aralarında eşgüdüm ve işbirliği sağlayacak bir merkezi organın oluşturulamayışı, Planlı 

dönemde öngörülen politika ve önlemlerin uygulanmasını, yetersiz kılan başlıca 

nedenler olmuştur330.  

1960 darbesi sonrasında yeni bir anayasanın sorunları çözeceği yönünde güçlü 

bir inanç mevcuttu. TODAİE ise aynı dönemde, salt böyle bir düzenlemenin 

yetmeyeceği, yönetimi bir bütün olarak ele alıp geliştirmedikçe istenilen sonuçlara 

ulaşılamayacağı üzerinde ısrarla durmuştur.  

1982 Anayasası ile Başbakanlık bünyesinde İdareyi Geliştirme Başkanlığı 

kurulmuştur. 1980 sonrası dönem, yönetimde reform yapılması açısından elverişli bir 

dönem olmasına karşın uygun koşullardan yeterince yararlanılamamıştır. Bu dönemde 

Kamu Personel Rejimi Komisyonu ve KAYA çalışmaları dışında araştırma yapılmamış, 

yapılan düzenlemelerde de eski araştırmalardan yararlanılmıştır. Türk kamu 

yönetiminde yeniden düzenleme çalışmaları bir uygulama sistemi oluşturulmadan 

yürütülmeye çalışılmıştır331. 

Seksen öncesi yapılan çalışmaların yalnızca araştırma yapmak ve rapor 

hazırlamakla sınırlı kaldığı, seksen sonrası yapılan çalışmaların ise kapsamlı bir 

araştırma yapılmadan düzensiz bir biçimde uygulamaya yöneldiği görülmektedir. 

Oysaki kamu reformu konusunda iki aşamanın birbirinden ayrılmaması ve birlikte 

yürütülmesi gerekir. Türkiye genel olarak az gelişmiş ülkelerin bürokrasi özelliklerine 

                                                            
330 Devlet Planlama Teşkilatı, Dördüncü Beş Yıllık …, s.299 
331 Acar, a.g.e., s.34 
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sahiptir. Var olan sorunlar bürokrasi geleneği ve toplumun kültüründen 

kaynaklanmaktadır332.  

Yeniden yapılanma yöntemi konusunda, bu çalışmalarda rol alanların yeterince 

“çeşitlilik” arzetmemesinin de etkili olduğu söylenebilir. Dünyadaki trendin aksine son 

yıllara kadar, Türkiye’deki yeniden yapılanma projelerinin ağırlıklı olarak “kamu 

yönetimi” uzman ve görevlileri tarafından üretilmiş olması, buna örnek olarak 

verilebilir. Yönetimde “kamu-özel” ayrımının önemini kaybettiği bir süreçte, böylesi bir 

yaklaşımın uygun olduğunu söylemek güçtür.   

 

 3.9.4.5. Sistemsizlik 

 Günümüze kadar yapılan yönetimi geliştirme çabaları genel ve soyut düzeyde 

ele alınmış, teknik bilgi yetersizliği ve diğer faktörlerden dolayı konu plan program 

düzeyinde yeterli şekilde ortaya konulamadığından uygulanması mümkün olmamıştır. 

Yeniden yapılandırma çalışmalarında ideal olan ortaya konulmuş, ancak kısa dönemde 

en az maliyetle ne yapılması gerektiği belirtilmemiştir. Hedef ortaya konulmuş fakat bu 

hedefe nasıl ulaşılacağı açıklanmamıştır. Hedefe giden yol belirlenmemiştir.  

İdeali yakalamak hedeflendiğinden var olan yapının günlük pratiklerle 

düzeltilmesi ve daha iyi hizmet sunulması ihmal edilmiş veya mevcut yapı içinde bu 

mümkün olmamıştır. Planlı dönemden günümüze kadar yapılan çalışmaların planlı ve 

sistemli bir şekilde yürütülmediği görülmektedir. Bu nedenle de istenilen sonuçlara 

ulaşılamamış ve Türk kamu yönetimi günümüze kadar toplum ihtiyaçlarına ve çağın 

gereklerine göre düzenlenememiştir333.  

                                                            
332 Ergun, Yönetimin Yeniden …, s.17-22 
333 Aytekin Yılmaz, Yönetimi Geliştirme, Reform Yapılabilirlik, Sorunlar ve Sınırlar, Türkiye’de 
Yönetim Geleneği; Türkiye’de Yönetim Geleneği: Kurumlar, Sorunlar ve Yeniden Yapılanma 
Arayışı, Ed. Davut Dursun; Hamza Al, İstanbul, 1998, s. 286 
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 3.9.4.6. Süreklilik 

 Kalkınma planlarında yönetimde reformun önemi üzerinde durulmuş, plan 

hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimde reform arasında sıkı bir bağlantı 

kurulmuştur. Ancak yönetimde reform çalışmalarında süreklilik sağlanamamış, 

genellikle siyasal bunalımlar sonrası konunun üzerine gidilmiş ve daha sonra çalışmalar 

siyasal iktidarların inisiyatifine bırakılmıştır.  

Bu bağlamda kalkınma planlarında merkezi yönetim, merkezi yönetimin taşra 

örgütü, yerel yönetimler, personel yönetimi, kamu iktisadi teşebbüsleri, işlemlerin 

birleştirilmesi ve basitleştirilmesi vb. konularda temel araştırmalar yapılmış, ancak 

önerilerin sorumlu ve yetkili makamlarca karara bağlanması ve uygulanması için 

gerekli önlemlerin alınması yerine yıllık programlarda ortaya konan önlemler 

uygulanmaya çalışılmış, bu önlem çalışmaları da program sayfaları arasında 

kalmıştır334. 

 

 3.9.5. Kamu Personel Reformunda Başarıyı Etkileyen Koşullar  

 Kamu personel sistemimizin, içinde bulunduğu ağır işleyen, çözüm değil sorun 

üreten, devlet işleyişini desteklemek bir yana köstekleyen görüntüsünden kurtularak, 

yapılacak yapılandırma çalışmaları neticesinde, kariyerlerin gelişmesine olanak 

kazandıran, yeterliğe (liyakate) dayalı, ücret ve ödemenin dengeli ve adaletli olduğu, 

personelin kendi sorunları hakkında ortak çalışma düzeninde söz sahibi olduğu ve 

sorunlarına bütüncül çözüm önerilerinde bulunabildiği, nitelikli emeğin ödüllendirildiği 

ve ücretinin yeterli olduğu, personelin performansının, becerilerinin ve yeteneklerinin, 

objektif ölçütlere göre değerlendirildiği ve bu her bir nitelik ve özelliğin ücrete 

                                                            
334 Acar, a.g.e., s.34 
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bağlandığı çağdaş bir personel sistemi haline gelmesi modern Türkiye yolunda atılması 

gereken en önemli adımlardandır. Bu yapılandırma çalışmalarının başarıya 

ulaşabilmesinde aşağıda sayılan hususlar etkilidir.  

 

 3.9.5.1. Uygulamaya Geçme 

 Avrupa Parlamentosu Başkanı Pat Cox, 2 Mart 2004’de TBMM Genel 

Kurulu’nda yaptığı konuşmada Anayasa maddelerindeki değişiklikleri, ceza yasasındaki 

reformları, Milli Güvenlik Kurulu konusundaki ilerlemeleri ve ölüm cezasının 

kaldırılması konularında Türk hükümetinin başarılarını övdükten sonra yasaların 

uygulamaya geçirilmesinin önemini şu sözlerle vurgulamıştır335: 

 “Bir tek kelime söylemem gerekiyorsa o da, uygulama, uygulama, uygulama. 

Şimdi, her şeyin anahtarı uygulamada. (…) Kağıt üzerinde yasalar değiştirilebilir; bunu 

yapmak gerekir. Bunu yapmak kolaydır; ama, davranışları, yaklaşımları değiştirmek 

için daha uzun süreye ihtiyaç vardır; kararlılığa, liderliğe ihtiyaç vardır.” 

 Tez çalışmamızda incelediğimiz reform çalışmalarının da nihayette sorunu aynı 

şekildedir; çalışmalar ağırlıklı olarak uygulamaya geçmemiştir. Türk kamu yönetimi ve 

personel sistemini düzenlemek üzere yapılan tüm çalışmalara, yasa tasarılarına ve uzun 

yıllardır gösterilen yoğun gayretlere rağmen söz konusu sorunlar genelde aynı kalmıştır.  

Gerek resmi kurumlar gerekse sivil kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 

dile getirilen teklif ve öneriler, muhatapları olan yetkili birimler tarafından ciddiyetle 

takip edilmemiş ve uygulamaya geçirilmemişlerdir.  Sorunlar ve çözüm yolları aslında 

bilinmekte, ancak bu çözüm yolları uygulamaya geçirilememektedir. 

 

                                                            
335  A.Argun Akdoğan, “Uygulama Açısından Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformu”, Amme İdaresi 
Dergisi, C.37, S.4, ss.11-30, 2004, s.1-2 
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 3.9.5.2. Reform Çalışmalarında Bütünlük  

 Reform çalışmaları kamu yönetiminin tıkandığı belli başlı bazı noktalarda 

yoğunlaşmakta, değişik zamanlarda ve parçalı biçimde uygulanmakta ve dolayısıyla 

devlet mekanizmasını bir bütün olarak ele almadıklarından etkisiz ve kısa soluklu olarak 

kalmaktadırlar. Bu nedenlerle kamu yönetimi sisteminde reform, sadece sistemin 

aksayan yönlerini düzenlemek anlayışıyla değil, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı, 

yerel yönetimler reformu, kamu mali yönetimi reformu, vatandaşların bilgi edinme 

hakkı, personel rejimi, denetim sistemi ve yolsuzluklarla mücadele, yönetsel yargı gibi 

konular da bir bütünün parçaları olarak değerlendirilmelidir336.  

 

 3.9.5.3. Personelin İşbirliği 

 Kamu yönetim sistemimizin zorlanmakta olduğu yapısal değişimin önemli bir 

boyutu personel rejimiyle ilgilidir. Personel rejimine ilişkin tespit edilen temel sorunlar 

personel sayısının fazlalığı, var olanların niteliksiz oluşu, işe uygun eleman bulmada 

yetersizlik, kariyer ve yeterlik ilkelerinin gerçek anlamda benimsenmeyişi, bunların 

yanı sıra ücretlendirme politikasının adaletsiz oluşu ya da ücretlerin yetersizliği 

biçiminde belirlenmiştir.  

 Devletin asli görevlerini açık bir biçimde belirginleştirerek buna bağlı kamu 

hizmet alanlarını kurumlar ve kuruluşlar düzeyine indirgemesi gerekmektedir. Buradan 

oluşulacak sonuçlarla, istihdam ettiği personelin bağlı olacakları temel politikalar, 

kurallar, teknikler ve uygulamalar, ortada duran sorunlar ve çözüm yolları ışığında 

netleştirilmeli ve yaşama geçirilmelidir. Bu çerçevede siyasal iktidarların çeşitli 

nedenlerle konuya sıcak bakmayabilecekleri de göz önünde bulundurularak, Devlet 

                                                            
336 Asım Balcı, “Türkiye-AB İlişkileri Perspektifinden Kamu Yönetimi Sisteminin Yeniden 
Yapılandırılması”, Amme İdaresi Dergisi, C.38, S.4, ss.23-37, 2005, s.30 
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Personel Başkanlığı’nın da konuyu sahiplenmesi ve yaratıcı bir tutum içerisine girmesi 

gerekmektedir337.  

 Kamu personel rejiminde gerçekleştirilmesi planlanan reform çalışmaları 

sırasında, reform hareketinin geniş çaplı bir personel tasfiyesine yol açacağı kanaatinin 

yayılmasına ve böyle bir tasfiyeye yönelmesine fırsat verilmemelidir. Bir reform ve 

reorganizasyon hareketinin başarıya ulaşmasında idarede çalışan personelin işbirliği en 

önemli faktörlerden biridir. Tasfiye korkusu her türlü değişikliğe direnç gösterme 

eğiliminde olan personelin mevcut direncini büsbütün şiddetlendirir338.  

 

 3.9.5.4. Kamuoyu Desteği 

 Kamusal araştırmalar, kamu kurumlarına güven ve kamu hizmetlerinden 

memnuniyet oranlarının ulaşabileceği düzeylerin çok altında kaldıklarını 

göstermektedir. Bu da kamu hizmetleri düzeninin meşruiyetini sorgulanır duruma 

getirmektedir. Güvenin düşük olduğu bir ortamda kamunun kendini reforme etme 

çabalarına destek, en azından başlangıç aşamalarında, yetersiz kalacaktır339. Reform 

çalışmalarının başarıyla ulaşabilmesi için kamu kurumlarına duyulan güvenin 

arttırılması gerekmektedir. 

 Vatandaşlar etkili, ekonomik ve kolay ulaşılabilir, girilebilir bir devlet ve kamu 

hizmeti istemektedirler. Bu irade ve istek memurlar ve kamu görevlileri tarafından 

paylaşılması gereken bir irada ve istektir. Bu alanda devletin yeniden düzenlenmesi için 

                                                            
337 Şaylan, Kamu Personel Yönetiminden …, s.140-141 
338 Kenan Sürgit,  “MEHTAP Uygulaması”, Amme İdaresi Dergisi, C.1, S.2, ss.3-10, 1968, s.3 
339  Fikret Adaman, Ali Çarkoğlu ve Burhan Şenatalar, Toplumun Kamu Yönetimine, Kamu 
Hizmetlerine ve Reforma Bakışı, TESEV Yayınları, İstanbul, 2005, s.96 
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memurların ve kamu görevlilerinin yardım ve desteği başarı için zorunlu bir 

koşuldur340.  

 Kamu personel rejiminde bir reformun gerçekleştirilebilmesi her şeyden önce 

buna uygun bir ortamın oluşturulmasına bağlıdır. Bu ortamı oluşturacak asli özneler 

devletin kendisi ve kamuoyudur. Kamuoyunu oluşturan ve bu konuda çıkarı olan çeşitli 

baskı gruplarının etkili bir biçimde konuyu gündemde tutmaları sürecin 

hızlandırılmasını sağlayacaktır. 

 

 3.9.5.5. Siyasi Kararlılık 

 Bu güne kadar ülkelerin edindikleri deneyimler dikkate alındığında kamu 

reformu programlarının başarıya ulaşabilmesi için başlıca ön koşullar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

- Yüksek düzeyde siyasal kararlılık gerektirmektedir. Yapılan reformlarda 

sonuna kadar gidilmelidir. 

-  Reform hedeflerinin açıklıkla tanımlanmış olması ve hedeflere yönelik 

gerçekçi stratejilerin oluşturulması gerekmektedir. 

- Reform programına geniş tabanlı bir toplumsal desteğin elde edilmesi oldukça 

önemlidir. Yalnızca siyasal liderliğin ve üst düzey bürokrasinin değil, kamu 

personelinin, sivil toplumun ve özel sektörün de programa destek verip sahip çıkması 

gerekir. 

- Kamu kesimi istihdamının azaltılmasına koşut olarak kamu personeli için 

alternatif istihdam olanaklarının güvence altına alınması bu kesimin reforma tepki 

vermesini önleyici bir önlem olmaktadır.  

                                                            
340 Tortop, Yönetimin İyileştirilmesi …, s.15 
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- Toplumun, kamu yönetimine ve reform sürecine ilişkin algılamalarının ve 

beklentilerinin düzenli ve sistemli biçimde izlenmesi son derece önemlidir.  

- Kamu personelinin katılımcı yönetişim kurumları ve süreçlerin oluşturulmasına 

katkıda bulunmalarını ve yükümlülüklerini tarafsızlıkla yerine getirmelerini destekleyici 

özendirici durumların oluşturulması gereklidir341. 

Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü Genel Müdürü Michael DUGGETT, 

09.05.2002 tarihinde TODAİ’de vermiş olduğu konferans bildirisinde kamu 

yönetiminde değişimin değişik etkenlerin sonucu olduğunu vurgulamış ve bunları; 

- Siyasal liderlikteki değişim, 

- Toplumsal tutumlardaki dönüşüm, 

- Özellikle yönetim kuramında meydana gelen entelektüel gelişmeler, 

- Başarısızlığın kavranması ve yenilenme ihtiyacı, olarak belirtmiştir.  

Michael DUGGETT’a göre yukarıda sayılan hususların gerçekleşmesi 

durumunda, yönetimde değişikliğin gerçekleşmesi için hala üç unsur gereklidir: 

- Üstdüzeyde önderlik 

- Ortada dinamizm 

- Tabanda güven 

Kendisini “20 yıldan beri süren bir değişikliği yaşan bir kamu görevlisi” olarak 

tanımlayan Michael DUGGETT, bildirisinin sonunda “Yalnızca değişiklik fırsatına 

değil, aynı zamanda değişikliği gerçekleştirme iradesine sahip olmak gerekliliğini” 

vurgulamıştır342.  

 

                                                            
341 TUSİAD, a.g.e., s.185/202 
342 Michael Duggett,  “Kamu Yönetimlerinde Değişim: “Sonraki Adımlar”, Çeviri; Argun Akdoğan ve 
Onur Ender Aslan, Amme İdaresi Dergisi, C.35, S.2, ss.1-9, 2002, s.2-7 
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SONUÇ 

 

Geleneksel bürokratik örgüt yapısına sahip kamu yönetimi sistemlerinin, katı ve 

değişime kapalı, merkeziyetçi, hantal ve ağır işleyen, işlemlerde gizliliğin esas alındığı 

bir yapıya sahip olmaları nedeniyle etkin ve verimli bir işleyişten uzak olduğu, yaygın 

olarak paylaşılan bir görüştür. Bu bağlamda, Türk kamu yönetimi ve personel 

sisteminin etkin olmadığı ve değiştirilmesi gerektiği yıllardır sıkça dile getirilen bir 

husustur. Belli başlıları bu tez kapsamında incelenen çok sayıdaki “reform” veya 

“yeniden yapılanma” çalışması, söz konusu etkinlik ve değişim ihtiyacının bir sonucu 

olarak görülebilir.  

Çözüm önerileri farklılaşsa da Türk kamu yönetimi ve personel sisteminin, 

“etkin ve verimli olmadığı” yönünde genel bir görüş birliği olduğu söylenebilir. 

Türkiye’de kamu yönetiminin niçin etkin ve verimli olamadığı ve toplumsal ihtiyaçları 

karşılayamadığına ilişkin olarak çok sayıda neden gösterilebilir. Bu hususta, merkezi 

yönetimin büyük, hantal, aşırı yetkilerle donatılmış ve toplumsal gerçek ve taleplerden 

kopuk olması gibi bir çok nedenden bahsedilebilir. Genel bir ifadeyle, Türkiye’de 

değişen toplumsal-ekonomik (geçimsel) koşulların, kamu hizmetlerinin değiştirilmesini 

ve geliştirilmesini zorunlu hale getirdiği söylenebilir.  

Kamu hizmetleri geliştikçe ve yaygınlaştıkça, ülke ve dünya koşulları 

değiştikçe;  kamu yönetimi ve hizmetleri ile personel rejiminin de geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması, kamu yönetiminde daha geniş bir örgütlenmeye gidilmesi ve 

işsizliğin azaltılması düşüncesiyle daha fazla kamu personeli çalıştırılması zorunlu 

görülmüş, siyasal etkinin de sonucu olarak, kamu görevlileri sayısında önemli oranda 
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artış olmuştur. İhtiyacın ötesinde gerçekleşen kamu görevlilerinin sayısındaki artışın 

zaman içerisinde geldiği durum, sistemin işleyişinin önünde bir engel teşkil etmektedir. 

Kamu yönetiminin zamanımızda çok geniş bir alana yayılmış olması ve çeşitli 

uzmanlık yeteneklerine gerek göstermesi, toplumda siyasal erkin kullanılış ve 

paylaşılma biçimleri, kamu yönetiminin kendine özgü yöntem ve yolları, devlet içinde 

reform ya da yeniden düzenleme gereğini çok önemli hale getirmiştir. 

Hizmetin iyi görülmesinin, personelin yaptığı iş ile sahip olduğu maddi ve 

sosyal hakların dengeli olması halinde en yüksek düzeyde gerçekleşeceğine olan inanç,  

personele tanınacak hak ve yükümlülüklerin değişmesini ve yeniden düzenlenmesini 

gerektirmektedir. Hak ve sorumlulukları ile dengeli görevleri olan personel 

çalıştırılması, personel reformunun önemini ortaya koymaktadır. 

Personel reformunun amacı, kamu kesiminde çalışan ile çalıştıran arasındaki 

ilişkiyi yeniden düzenlemek ve kamu çalışanlarının etkin ve verimli çalışmasını 

sağlamak sureti ile yeni reform girişimlerine ortam hazırlamaktır. Daha verimli ve etkili 

bir kamu düzeni kurmak için yapılacak çalışmaların en önemli kısmı personel ile ilgili 

kısımdır. 

Bu gelişmeler, geleneksel “bürokrat memur” tipi yerine bilgili, yetenekli, 

karakter ve enerji sahibi nitelikli personel çalıştırılmasını gerektirmiştir. Personel 

niteliğinde gerekli görülen bu değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi ise kamu kesiminde 

çalışanlarla çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarının karşılıklı hak, yükümlülük ve 

çıkarlarını düzenleyen mevzuatın, değişen toplumsal – ekonomik koşullara uyumlu 

duruma getirilmesiyle olanaklıdır. 

Kamu personeli idarenin en önemli unsuru, varlık gösterebilmesinde en önemli 

etkendir. En iyi şekilde düzenlenmiş teşkilatlar bile iyi işleyebilmek için kaliteli, 
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nitelikli çalışanlara ihtiyaç duyarlar. Sistemin en verimli şekilde işleyebilmesi amacıyla 

dönem dönem personel rejiminde reform yapılması gerekmektedir. 

Kamu personel rejimindeki reform çabalarını genel itibariyle kamu yönetimi 

reform çabalarıyla bir arada düşünmek ve değerlendirmek gerekir. Kamu personeli 

reformu, kamu yönetimi reformundan ayrı bir nitelik göstermemekte, özellikle 1980’li 

yıllarla birlikte ivme kazanan “değişimler ve dönüşümler çağı” söylemlerine koşut 

olarak uygulamaya konulmaya çalışılan kamu yönetimi reformlarının genel 

karakteristiğine uygun özellikler taşımaktadır.  

Kamu kuruluşlarının performansının nasıl arttırılacağı, kamu personelinin nasıl 

daha etkin ve verimli çalıştırılabileceği yönündeki arayışlar siyasal aktörleri, özel 

sektörde piyasa dinamiklerinin geliştirdiği değerlerden, bu kapsamda işletme 

yönetiminin kârlılık, verimlilik, performans odaklı istihdama yönelik yöntem ve 

tekniklerinden yararlanmaya yöneltmiştir.   

Personel rejimi, personele ilişkin kurallar, uygulamalar, teknikler ve işlemler 

bütünü olup hızla değişen, büyüyen ve gelişen dinamik bir özellik göstermelidir. Bu 

dinamizmin sağlanması AB’ye uyum süreci içinde kaçınılmaz olmaktadır. Bu çerçevede 

kamu personel rejimi açısından önemli ileri adımların atılması büyük önem 

taşımaktadır.  

Kamu Personel Rejimi’nin sorunları belirli bir iç içelik göstermektedir. Nitekim 

başlıca sorun kaynaklarından ilki daha işe alma aşamasında kendini göstermektedir. Bu 

çerçevede genellikle personele sağlanan mali hakların yetersizliği, mali haklarda 

kurumlar arası uyumsuzluk, sınırlayıcı mevzuat hükümleri, sosyal hak ve yardımlardaki 

dağılım dengesizliği, kadro derece ve sayısında gözlenen tıkanmalardan kaynaklanan 
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nedenler, kamu hizmetlerine nitelikli personel alınmasını ve bunların hizmette 

tutulmasını güçleştirmektedir. 

 Kamu hizmetlerinin gereklerine uygun bir istihdam politikasının sağlanabilmesi 

için ciddi bir insan gücü planlamasının yapılmış olması ve bu planlamanın eğitim 

sistemi ile bağlantılı olarak ele alınması gerekmektedir.  

Planlı dönem öncesi kamu personel rejiminde yeniden yapılandırma üzerine 

yapılan projeler ağırlıklı olarak “yabancı uzmanlar” tarafından hazırlanmışlardır. Bu 

raporlarda “personel sayısının fazlalığı, var olanların niteliksiz oluşu, işe uygun eleman 

bulmada yetersizlik, kariyer ve liyakat ilkelerinin gerçek anlamda benimsenmeyişi, 

bunların yanı sıra ücret politikasının adaletsiz oluşu ve ücretlerin yetersizliği” gibi temel 

sorunlar sürekli olarak yinelenmiştir. Personel sistemini düzenlemek üzere 

gerçekleştirilen tüm yasal  düzenlemelere karşın sorunlar genelde aynı kalmıştır.  

Türk kamu yönetimi ve personel rejiminin sorunları dünyanın diğer 

ülkelerindeki bürokratik modele göre örgütlenmiş ülke yönetimlerinin sorunlarıyla 

büyük benzerlikler göstermekle birlikte, ülkemize özgü sosyal, kültürel ve tarihsel 

özellikler de kamu yönetiminin işleyişinde çeşitli sorunlara neden olmuştur.  

Bu sorunların tespiti ve çözümü amacıyla geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda 

önerilen değişiklikler ise arzu edilen seviyede uygulamaya geçirilememiştir. Böylece, 

Türk kamu yönetimi sistemi ve personel rejiminde yeniden yapılandırma gereksinimi 

2010 yılı itibariyle halâ güncelliğini korumaktadır.  

Tez kapsamında incelenen  proje ve çalışmalarda getirilen tespit ve öneriler 

arasında, hizmet içi eğitimin önemi, nitelikli personel alımı ve mevcut personelin 

niteliğinin arttırılması, memur alımlarının, tayin ve terfilerin açık ve objektif kriterlere 

dayalı olarak yapılması, Barem rejiminde düzenlemeye gidilmesi, ücretlendirmenin 
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kalifiye personeli çekecek hale getirilmesi, memurların performans takibinin yapılması, 

liyakat ilkesinin uygulamaya geçirilmesi, memur fazlalığının önüne geçilmesi ve memur 

sayısının ihtiyaca uygun hale getirilmesi, norm kadroya geçisin sağlanması yönündeki 

teklifler öncelikli olarak vurgulanmıştır.  

Çalışmaların genel durumunu göstermesi bakımından liyakat ilkesine ilişkin 

çalışmalar örnek teşkil edecek niteliktedir. Tezin ilk bölümünde değinilen ve 1854 

yılında İngiltere’de hazırlanan Northcate-Trevelyon Raporu’nda “kamu yönetimi 

sisteminin iyi bir şekilde işlemesi için, kamu görevlilerinin liyakatli olmalarının en 

önemli etken olarak görüldüğü” belirtilmektedir. Bu rapordan 80 yıl sonra, Türkiye’de 

bir yabancı uzman tarafından, 1934 tarihinde hazırlanan Hines Raporu’nda ise “idare ile 

ilgili en büyük hatanın, gereken işlerin başına yetkili ve sorumlu memurların 

getirilmemesi nedeni ile bütün idare sisteminin baştan sona verimsizliğe uğratılması” 

olduğu vurgulanmıştır. Hines Raporu’nun üzerinden geçen 70 yıllık süre zarfında da 

maalesef ülkemizde bu konuda pek bir ilerleme sağlanamamış, Sekizinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı’nda (2001-2005) “Atama ve terfilerde kariyer ve liyakatin esas 

alınması”, 2003 yılında hazırlanan Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı’nda “İşe 

alınmalar ve görevde yükselmelerin ehliyete dayalı seçme sınavı ve liyakat esasına göre 

yapılması”, Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (2007-2013) ise “Görevde 

yükselme konusunun mevzuatta açık ve yeterli şekilde tanımlanması” yönünde öneriler 

getirilmiştir. Bugün de bu konuda bir çalışma yapılacak olsa, benzeri teklifler 

yinelenmek durumunda kalınacaktır. 

Kamu görevlerine memur alımına ilişkin olarak, son yıllarda özellikle KPSS’ye 

dayalı seçim ve atama gibi bazı iyileştirmeler yapılmış olmakla birlikte; bir çok kamu 

hizmet alanında işe girmek ve terfi için nesnel liyakat ve başarının yeterli olmadığı, 
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“kişisel tavsiye veya referans” gibi subjektif etmenler ile işle ilgisiz çeşitli faktör ve 

değerlendirmelerin oldukça etkili olduğu söylenebilir. Aradan geçen bunca zamana ve 

yapılan çalışmalara karşın, 2010 yılı itibariyle ülkemizde durumun bu vaziyette olması, 

çağdaş kamu yönetimi anlayışına uygun bulunmamaktadır.  

Yapılan tez çalışmasında, Türk kamu yönetimi ve personel sisteminde yeninden 

yapılandırmaya ilişkin belli başlı çalışmalar, genel özellikleri, içerdikleri öneriler ve bu 

önerilerin uygulamaya ne ölçüde yansıdığı açısından irdelenmiştir. İlerleyen süreçte 

yapılacak çalışmalarda, belirli konuların daha ayrıntılı olarak ve ilgili arşivler taranarak 

incelenmesi,  manzaranın daha net görülmesini sağlayabilecek ve yol gösterici 

olabilecektir. Yukarıda örnek olarak liyakat ilkesi verilmiştir, ancak diğer birçok 

konunun, örneğin ücret rejiminin de durumu daha farklı değildir. Bu tezde genel olarak 

ele alınan bu konuların, tek ve ayrıntılı bir biçimde ve özellikle uygulamaya niçin 

geçirilemedikleri açısından incelenmesinin, Türk kamu yönetimi ve personel siteminin 

sorunlarının çözümü açısından aydınlatıcı olacağı değerlendirilmektedir.  

Geçmiş yıllarda reform için uygun koşullar oluşmasına, bu kadar hazırlık ve 

çalışma yapılmasına karşın Türk kamu yönetiminin dönüşümünün arzulanan biçimde 

gerçekleşmemesinde, gerçekleştirilecek yapılandırma çalışmalarının içeriğinden çok 

ideolojik boyutta yürütülen tartışmalar ile değişime karşı direnişin etkili ve engelleyici 

olduğu görülmektedir. İlerleyen yıllarda yürütülecek projeler, ancak ideolojik 

çatışmaların etkisi altında kalmadan; çevresel koşullar, ülke ihtiyaçları ve Türk halkının 

talepleri doğrultusunda bilimsel temelde yürütülmeleri, kamuoyunda bu eksende 

tartışılmaları ve önerilerin uygulanması yönünde kararlı bir iradenin ortaya çıkması 

durumunda gerçekleştirilebilecektir. Türkiye, Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği 
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“muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmek” için bu kararlılığı göstermek ve gereken 

değişimi gerçekleştirmek zorundadır.  
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