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IKINCI DALGA: SIYASAL VE YÖNETSEL LIBERALIZASYON
KAMU YÖNETIMI TEMEL KANUNU 1
Prof. Dr. Birgül A. GÜLER

Kamu yönetimi reformu, 24 Ocak 1980 kararlari ile 12 Eylül döneminde baslayan çeyrek
yüzyillik

"yapisal

uyarlama

reformlari"nin

ikinci

büyük

dalgasidir.

Ilk

dalga,

ülke

ekonomisini büyük bir çöküsle karsi karsiya birakan ekonomik ve mali liberalizasyon
politikalari olmustur. Dalgalarin ikincisi, toplumsal sistemi büyük bir çözülüsle karsi
karsiya birakabilecek siyasal ve yönetsel liberalizasyon politikalari olarak kamu yönetimi
reformlari adiyla gündemimizdedir. Bu yazi, yapisal uyarlama harekatinin ikinci dalgasini
olusturan kamu reformlariyla ilgilidir. Yazinin odaklandigi tasari, "Kamu Yönetimi Temel
Kanunu" basligi tasiyan ve diger taslaklarin çerçevesini kuran düzenlemedir.

I. KAMU REFORMLARININ GENEL NITELIGI
Türkiye, Nisan 2003'te "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasari Taslagi" ile tanisti.
Kamuoyu 73 maddelik bu yasa taslaginin sonuçlarini hizla ve derinlemesine hissetti ve
anladi. Yükselen elestiriler karsisinda Hükümet taslagi egdi, büktü, Temmuz ve Agustos
aylarinin sessizliginden sonra, ABD ile 22 Eylül 2003 günü imzalanan 8,5 milyar dolarlik
anlasmanin hemen ardindan yeniden gündeme getirdi. Kamuoyu günümüzde Nisan, Mayis,
Haziran ve Eylül tarihlerini tasiyan dört taslak metnine sahiptir. Hükümet, bu çalismanin
Ekim ayinda TBMM gündemine getirilecegini açiklamis bulunmaktadir.
Kamu

Yönetimi

örgütlenmesini

Temel

köklü

Kanun

biçimde

Tasarisi

degistirecek

Taslagi,
genis

bir

Türkiye

Cumhuriyeti

operasyonun

sert

devlet

çekirdegini

olusturmaktadir. Bu çekirdegi, 1995 yilindan bu yana gündemde olan "bütçe ve mali
yönetim reformu", 1992 yilindan bu yana islenen "kamu personel rejimi reformu" yasa
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tasarilari çevrelemektedir. Bu üç girisim, devlet sisteminin genel yapi, mali yapi ve
personel yapisina müdahale ederek devlet reformunun zeminini atmaktadir.
Zemin, bes farkli yasa taslagiyla tamamlanmaktadir. Bunlardan biri yerel yönetim
(belediye, büyüksehir, il özel idaresi) yasa tasarilari, ikincisi 'bölge kalkinma ajansi'
kurmayi amaçlayan yasa tasarisi, üçüncüsü KIT sistemini bir bütün olarak tasfiye etmeye
dönük 'kamu sermayeli sirketler yasa tasarisi', dördüncüsü idari usul (bilgi edinme hakki)
yasa tasarisidir. Bu listeye, kamu personel rejimi ile kamu gelir ve harcama düzenini
dogrudan etkileyecek olan bir baska 'reform' alani eklenmelidir. Besinci ayak, 1996 tarihli
ILO raporuyla ve 1999 yilinda emeklilik yasina odaklanmis degisikliklerle baslamis
bulunan saglik - emeklilik haklarini kapsayan sigorta sistemine müdahale girisimleridir.
Toplam sekiz tasari üzerinden yürüyen çalismalar, 12 Eylül döneminden bu yana yürütülen
ve 'yapisal reform' adi verilen küreselci reformlarin ikinci büyük dalgasidir.
Ilk büyük dalga sonuçlanmis, devletin ekonomik ve mali alandaki varligiyla yönetimi
büyük ölçüde ortadan kaldirilmistir:
(1) Sanayi, tarim ve hizmet alanlarinin tümünde is gören KIT'ler özellestirilmistir,
(2) Mali sistemin liberalizasyonu bankerlik sistemiyle baslayarak, Türk parasinin
kiymetini
koruma
sisteminin
kaldirilmasi
asamasindan
geçerek,
kamu
bankaciliginin tasfiye edilmesi ve yabanci bankaciligin serbestlestirilmesi
saglanarak gerçeklestirilmistir,
(3) Tarim reformuyla, ülke üretemeyen bir açik pazara dönüstürülmüstür,
(4) Uluslararasi tahkim sistemi getirilerek, liberalizasyona engel temel unsur sayilan
ulusal yargi etkisiz kilinmistir,
(5) Türkiye topraklari üzerinde yerli - yabanci sirket ayirimi ortadan kaldirilmis, özel
sektörde 'ortam yabanci sermaye için elverisli' kilinmistir, her kirilan kamu
tekelinin yeri, yabanci sirketlerin egemenligindeki özel tekellerin yayilma alani
olarak açilmistir.
Birinci

dalga,

ekonomik

ve

mali

liberalizasyon,

ülke

ekonomisinin

çökmesiyle

sonuçlanmistir. Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarisi Taslagi'nin genel gerekçesi, birinci
dalganin sonuçlarinin nasil bir çöküs yarattigini, açik bir dille anlatmaktadir. Çöküsün
genel görünümü, dogrudan ve yalnizca bu metne dayanarak, özetle asagidaki gibidir:2
2

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi, Genel Gerekçe, Eylül 2003.

Tartisma Metinleri Özel Sayi: Kamu Yönetimi Reformu Incelemeleri

3

(1) "Saglanan serbestlesmeye ragmen, dogrudan yabanci sermaye girislerinde gelismeler
son derece kisitli kalmistir." 1990'larin basinda dogrudan yabanci sermaye
girislerinden %1,8 pay alan Türkiye, 1999'da binde 3 düzeyinde bir pay alabilmistir.
Kamu ekonomisi yok edilmesine karsin, birinci dalga en büyük amacina da
ulasamamistir.
(2) "Agirlasan ekonomik sartlar ve birbiri pesisira ortaya çikan krizler, daha derinlerde bir
yönetim krizi yasadigimizin en açik göstergesi olmustur." 1994-2001 döneminde
ekonomi üç kez küçülmüs ve küçülme oranlari Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
görülmemis oranlarda olmustur. Türkiye 1950-1993 tarihleri arasinda kalan kirk yilda
1954'te %-3, 1979'da %-0,5, 1980'de %-2,8 oranlarinda üç kez küçülmüsken, 1994 ve
1999 yillarinda %-6,1, 2001 yilinda ise %-9,4 oranlarinda geri çekilmistir.
(3) 1991-2002 döneminde bütçe dengeleri belirgin bir biçimde bozulmus, 1991 yilinda 5,3 olan bütçe açigi 2002 yilinda -14,6 olmustur.
(4) Kisi basina gelir 1991'den 2000 yilina %0,3 oraninda gerilemis, 2681 dolardan 2607
dolara düsmüstür.
(5) Toplumsal dengeler alt-üst olmustur: 1994 yilinda nüfusun en düsük gelirli yüzde
20'lik kesimi ulusal gelirin yalnizca %4,9'unu alirken, en yüksek gelirli yüzde 20'lik
kesim gelirin %54,9'una el koymustur.
(6) 1991-2002 döneminde Türkiye ekonomisi istihdam üretememis ve buna bagli olarak
issizlik orani artmistir.
Ikinci dalga, anilan tasarilarla baslatilmak istenmektedir. Bu asamada amaçlanan, siyasal
ve yönetsel liberalizasyondur. Ikinci dalga, siyasal ve yönetsel sistemi çözmeye yönelik bir
adim olarak gündeme getirilmektedir. Siyasal ve yönetsel çözülüs, temel olarak su
özellikler üzerine insa edilmektedir.
(1) Üniter yapilanma yerine yerelci - federal bir yapi,
(2) Sosyal devlet yapisi yerine düzenleyici - denetleyici bir yapi,
(3) Yerli - yabanci ayirimi olmadan sirketlere açik yönetisimci karar yapisi.
(4) Kamu personeli sistemi ile kamu hukukunun ortadan kaldirildigi özel hukuka dayali
bir bürokratik yapi.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi Genel Gerekçesi, ilk dalganin, yani ekonomik ve
mali serbestlesme reformlarinin basarisizligini, ikinci dalganin, yani siyasal ve yönetsel
serbestlesme adimlarinin atilamamis olmasina baglamaktadir. Tasari sahiplerinin cesareti
gerçekten çok güçlüdür: Kendi kalemlerinden çizilen ekonomik - mali çöküs manzarasi, bu
alandaki

'liberalizasyon

politikasi'nin

dogrudan

sonucudur.

Buna

karsin

sözkonusu

politikanin çikti - sonuç - etki analizlerini yapmaya hiç gerek görmeden, böyle bir çöküsü
ülkenin siyasal - yönetsel sistemine dogru genisletme adimi atilabilmektedir. Ekonomik mali alanda karsi karsiya kalinan çöküsü gidermenin, isleri düzeltmenin yolu henüz açiktir.
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Ancak, bu hata siyasal - yönetsel liberalizasyonla kamu yönetimi sistemi üzerinde
yinelenip

ülkenin

çözülüsüyle

sonuçlandiginda,

isleri

düzeltme

yollari

da

kapanmis

olacaktir. Böylesine kritik bir noktayi görmeye engel güçte bir cesaret, ancak tarih
tarafindan yargilanabilecek türden bir dürtüdür.

II. REFORM PAKETININ KAYNAGI
Çeyrek yüzyillik uyarlama sürecinde yasanan ikinci dalga da ilk dalga gibi 'yerli' degildir;
'kökü

disarida'dir.

Ilk

dalga

yasalari

nasil

zamanin

hükümetlerince

gelistirilmemis,

kendilerine ait degildiyse, ikinci dalganin tasarilari da simdiki hükümetin özgün ürünleri
degildir. Bu özellik, hükümetler ne kadar degisirse degissin, liberalizasyon politikalarinin
hiç degismeksizin nasil uygulanabildigini açiklamaktadir. Liberalizasyon politikalari, her
iki asamada da yerli politika olusturma süreci içinde dogmamis, ülke gündemine "politika
transferi

süreci"nin

ürünleri

olarak

girmistir.

Burada

açiklanmasi

gereken,

yerli

hükümetlerin "transferin alicisi olma" rolünü neden ve nasil kabul ettikleri, bu rolü hangi
nedenlerden ötürü reddetmedikleridir. Bu sorulara verilecek yanitlar, hükümetlerin herbiri
için farkli olacaktir. Bugünkü hükümete iliskin olarak, iki neden üzerinde durulabilir:
Birincisi,

iktidar

yurt

içinde

seçmenlerin

%25'ine

dayanmasi

nedeniyle

mesruiyeti

bakimindan güçsüzdür; varligini sürdürebilmek için yurt disi güçlerin destegine muhtaç
durumdadir. Ikincisi, yabanci reform odaklarinin genel hedefleri ile AKP'nin dayandigi
ideolojinin hedefleri birbirlerini besleyen özelliklere sahiptir.
Devlet reformu dalgasinin sahipleri IMF, Dünya Bankasi, OECD gibi uluslararasi örgütler
ile Avrupa Birligi ve ABD gibi dünya paylasiminda temel rol oynayan iki devlet
cephesidir. Yürütülen çalismalarin teknik içerigi Dünya Bankasi'nca belirlenmekte, buna
kismen OECD tarafindan katkida bulunulmakta; IMF hazirlanan teknik plani kritik
uygulama noktalarini tarihli mali yaptirimlara baglayarak güvence altina almaktadir. AB,
uluslararasi örgütlerce belirlenen ekonomik-yönetsel plani Kibris, Ege, etnik - dinsel
topluluk ayricaliklari, ordu, MGK ve yargi sistemi gibi konularla tamamlamaktadir. ABD
ise, yakin zamana kadar uluslararasi örgütler üzerinden yürüttügü etki gücünü, Irak
Saldirisi sonrasinda ikili anlasmalar yoluyla açiga çikarmis bulunmaktadir.
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Bu kurum ve devletler için kamu reformlari "ekonomik program"in ayrilmaz bir parçasi
olarak siniflandirilmis durumdadir.
1) IMF ile Stanby Anlasmalari
IMF, önceki 'standby' anlasmalarina ek olarak, 1999 ve 2002 tarihli son iki anlasmada
kamu reformlarinin yürütülmesini öncelikli kosullar olarak ileri sürmüstür.
Bir

örnek

olarak,

2002

IMF

Anlasmasi'nin

besinci

gözden

geçirme

metninden

yararlanilabilir. Buna göre, 'yapisal kosullar' listesinde yer alanlar arasinda 2003 yilinda
Haziran'a kadar 9.900, Eylül'e kadar 19.400, Aralik'a kadar 25.074 KIT kadrosunun
ortadan

kaldirilmasi;

KIT

yönetisimini

düzenleyen

yasanin

Aralik

2003'e

kadar

çikarilmasi; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun IMF ve Dünya Bankasi görüsü
alindiktan sonra çikarilmasi; kamu personel sisteminin, memurlar için ahlaki ilkeleri
belirleyen yasal düzenlemenin Aralik 2003'e kadar çikarilmasi gibi önkosul yada yapisal
kriterler vardir. 25 Temmuz 2003 tarihli bu metinde söyle denmektedir:
"Kamu hizmetlerinin verimli, seffaf ve katilimci bir biçimde verilebilmesi için daha uygun bir yasal ve
kurumsal ortam yaratmak amaciyla kamu yönetimi reformuna iliskin yasal düzenleme
hazirlanmaktadir. Ilk adim olarak, bir çerçeve kanun yönetisimin ilkelerini belirleyecek ve konsolide
bütçe kuruluslari ile yerel yönetimler arasindaki görev dagilimini açikliga kavusturacaktir. Kamudaki
yapilanmanin fonksiyonel olarak gözden geçirilmesinin önümüzdeki dönemde sonuçlandirilmasi ile
saglanacak veriler isiginda, bakanliklara iliskin kanunlarda gerekli düzenlemeler yapilacak olup, yeni bir
düzenleyici kurul kanunu, standartlari olusturmak ve hesapverebilirligi (üst kurullarin finansal ve idari
özerkliklerini korurken) artirmak amaciyla hazirlanacaktir. Yerel yönetimlere iliskin hususlari düzenleyen
yeni kanunlar, yerel yönetimlerin bütçe sistemlerini daha etkin kilacak ve borçlanmalarina siki kontrol
getirecektir." 3

2) Dünya Bankasi'nin Uyarlama Kredileri
Dünya Bankasi, kamu yönetimi reformlarini 1995 tarihli 'Kamu Mali Yönetimi Projesi
Kredisi' ve 2001 ile 2002 yillarinda verdigi "Program Amaçli Mali Yönetim ve Kamu
Yönetimi Yapisal Uyarlama Kredisi", kisaca PFPSAL eliyle yönetmektedir. Toplam tutari
2,450 milyon dolari bulan PFPSAL kredilerinin sektörel kullanimi söyle belirlenmistir:4
PFPSAL – I
Hukuk, adalet, kamu yönetimi
Bankacilik
Sermaye Piyasasi
3

%50
%54
%2

PFPSAL – II
Merkezi yönetim
Bankacilik
Sanayi-ticaret

%54
%40
%2

Basbakanlik, IMF'ye verilen besinci gözden geçirme mektubu, 25 Temmuz 2003, madde 15 son paragraf.
Dünya Bankasi web sayfasi, www.worldbank.org . Bu bilgiler, Resmi Gazete'de basilan borç anlasmasi
metninde yer almamaktadir.
4
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Sanayi-ticaret sektörü

%2

Saglik ve Sosyal Hizmetler

%2

Her iki kredinin hedef siralamasi ise söyledir:
1.
2.
3.
4.
5.

KIT-Banka yapilanmasi
Kamu harcamasi, mali yönetim, islemler
Regülasyon ve rekabet politikasi
Borç yönetimi ve mali sürdürülebilirlik
Standartlar ve mali denetim

1. Kamu harcamasi, mali yönetim,islem
2. Diger mali ve özel sektör gelismesi
3. Regülasyon ve rekabet politikasi
4. KIT-Banka yapilanmasi
5. Idari ve merkezi yönetim reformu

3) OECD'nin Düzenleyici Devlet Raporlari
OECD, 'Düzenleyici Reform' adi altinda yayimladigi raporunda açikça ortaya koydugu
üzere, Türkiye'de kamu sektörü reformlarini yönetmeye aday bulunmakta ve çalismalari
denetlemektedir.
yönetimlerini

OECD’nin

düzenlemeye

Bakanlar
dönük

Konseyi,

çalismalar

1995

yilinda

yapilmasina

karar

üye

ülkelerin

vermis,

bu

kamu
kararin

uygulamasina 1997 yilinda geçilmistir. 1997 yilinda kabul edilen "Düzenlemelerde Reform
Raporu"yla, OECD “üye ülkelerin yasal ve idari düzenlemelerinde gerekli reform
çalismalarinin yapilmasini kararlastirmistir.” Bu kurulusun üyesi olan Türkiye, kapsama
2001

yilinda

çikarilan

bir

Basbakanlik

Genelgesi5

ile

girmis

ve

böylece

kamu

reformlarinda OECD etkisi yeni bir kurumsal yapiya bürünmüstür.

5

Basbakanlik Personel ve Prensipler Genel Müdürlügü, 12.03.2001 tarih ve B.02.0.PPG.O.12-320-3949
sayili Genelge. Bu genelgenin konuyu ortaya koyan ilk iki paragrafi söyledir: "Ülkemizin de üyesi bulundugu
Ekonomik Isbirligi ve Kalkinma Teskilati (OECD)’nin Bakanlar Konseyi, 1995’te “Hükümet
Düzenlemelerinde Kalitenin Gelistirilmesi Konusunda Tavsiye Karari” almis, 1997'de “Düzenlemelerde
Reform OECD Raporu”nu kabul ederek üye ülkelerin yasal ve idari düzenlemelerinde gerekli reform
çalismalarinin yapilmasini kararlastirmistir. Bu çerçevede 1998’de “Düzenlemelerde Reform Programi
Gönüllü Ülke Incelemeleri baslatilmistir. Düzenlemelerde reform programi hükümetlere; yasal ve idari
düzenlemelerin kalitesinin artirilmasi, deregülasyon programi çerçevesinde özellikle ekonomik altyapiyla
ilgili sektörlerde mevzuatin azaltilmasi ve sadelestirilmesi, piyasalarin saglikli islemesini saglayacak rekabet
politikasinin kurumsallasmasi, ekonomik büyümenin ve isletmelerin önünde engel olusturan gereksiz hukuki
düzenlemelerin ortadan kaldirilmasi, düzenlemelerde açiklik ve seffafligin saglanarak kamuoyunun
bilgilendirilmesi, düzenlemelerden etkilenecek ekonomik ve sosyal gruplarla danisma sürecinin
yayginlastirilmasi, yeni isyerlerinin açilmasi için aranan idari formalitelerin azaltilmasi ve düzenlemelerin
ekonomik ve sosyal etki analizlerinin yapilmasi konularinda yardimci olmayi amaçlamaktadir. Ancak bu
çalismalar, incelenen ülkeye herhangi bir sorumluluk yüklememekte, sadece üye ülkelerin reform
programinda yararlanabilecekleri bir danisma hizmeti niteligi tasimaktadir."
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4) AB'nin Katilim Ortakligi Belgesi ve Ilerleme Raporlari
Avrupa Birligi, üyelik süreci içinde hazirlanan Türkiye Ilerleme Raporlari ile katilim
ortakligi belgelerinde hedefleri belirlemekte, kamu reformlarini madde madde saymakta ve
üyelik için sart olarak masaya sürmektedir.
Örnegin 14 Nisan 2003 tarihli metinde6, "IMF ve Dünya Bankasiyla mutabakata varilan
programin uygulanmasinin saglanmasi" kisa vadeli ekonomik kriterlerin basinda yer
almaktadir. Bu çerçevede mali sektör reformunun uygulanmasi, piyasayi düzenleyen
otoritelerin,

yani

özellestirilmesinin

üst

kurullarin

hizlandirilmasi,

bagimsizliginin

dogrudan

yabanci

korunmasi,
yatirim

kamu

girislerinin

isletmelerinin
kolaylastirilmasi

gibi kosullar sayilmaktadir. Kamu ihaleleri sistemi ve kamu ihale kurulu AB açisindan
öncelik tasimakta, "bütün ekonomik sektörlerde AB kaynakli yabanci yatirimlari etkileyen
tüm kisitlamalarin kaldirilmasi" ayrica istenmekte, 'idari kapasite'nin ticaretin önündeki
teknik ve idari engelleri kaldiracak biçimde ele alinmasi talep edilmektedir. Buna karsilik
olarak, Türkiye Cumhuriyeti adina hazirlanan Agustos 2003 tarihli metin istenenleri
somutlayarak ortaya koymaktadir.7 Bu metinde yapisal reformlar basligi altinda "4.4. Idari
reformlar" bölümünde kamu yönetimi temel kanunu, "devlette genel kurumsal gözden
geçirme çalismasi", devlet personel rejimi reformu, yerel yönetimler reformu, bölgesel
kalkinma ajanslari kurulmasi için yasa hazirliklari, bilgi edinme hakki tasarisi, memurlar
için ahlaki ilkeler tasarisi, kamu mali yönetimi ve kontrolü kanun tasarisi, kamuda stratejik
planlamaya geçis konusundaki hazirliklar, IMF anlasmalarina benzer biçimde AB için de
siralanmaktadir.
5) ABD ile Dubai Anlasmasi
ABD, uluslararasi örgütlerin içinden yürüttügü etkisini, artik ayrica ikili anlasmalarla
pekistirmeye baslamistir. Kamu reformlari, ABD ile 22 Eylül günü imzalanan 8,5 milyar
dolarlik anlasmanin kosullarindan biri olarak ileri sürülmüs bulunmaktadir.
ABD Kongresi'nin 16 Nisan 2003 günü kabul ettigi bir yasayla, Türkiye'ye savas bütçesi
kapsamindan, 8,5 milyar dolar kredi açilmasina karar verilmistir. Bu tutar Türkiye
tarafindan yalnizca iç ve dis borç ödemelerinde kullanilabilecek, ama dört taksitte
verilecek krediyi alabilmek için Irak'ta ABD öncülügünde hareket etme kosulunu kabul
6

Türkiye Için Katilim Ortakligi Belgesi, 14 Nisan 2003 Tarihinde AB Konseyi Tarafindan Kabul Edilen
Metin. http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/kob/2003.pdf
7

Türkiye Cumhuriyeti, 2003 Yili Katilim Öncesi Ekonomik Programi, Ankara Agustos 2003, çogaltma.
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etmenin yanisira, Türkiye'nin bütçe ve ekonomi reformlarini gerçeklestirmesi gerekecektir.
Anlasmanin kosullarina göre, "bütçe reformlari, baska konulari dislamamak üzere, yüksek
bir bütçe fazlasi, vergi politikasi reformu ve kamu sektörünün etkinligini ve seffafligini
artiran politikalardir. Diger ekonomik reformlar, yine bunlarla sinirli olmamak üzere,
bankacilik

sektörünün

düzenleme

ve

denetleme

kurallarinin

gelistirilmesi,

elkoyulan

bankalar sorununun çözülmesi ve KIT'lerin özellestirilmesidir."8
Kamu sektöründe etkinligi ve seffafligi artirma politikasi, içerigi oldukça doygun bir kod
baslik olarak degerlendirilmelidir. Ardinda, 1980'den bu yana yürütülen yeni sagci küresel
politikalarin savlari ve gerekçeleri yer almaktadir. Bu ifadenin anlami üzerinde durmak
gerekir.
III. KAMU REFORMLARI POLITIKASININ ANLAMI
Kamu

Yönetimi

tartisilmaktadir.

Temel

Ileri

Kanunu

sürülen

Tasarisi,

savlara

bir

içeride

göz

kendine

atilirsa,

en

özgü
çok

bir

baglamda

söylenenler,

"asiri

merkeziyetçilik" sorununun varligi; bürokratlarin iktidarlarini yitirmekten kaçindiklari için
yerel

yönetimlere

politikacilarin

halka

yetki

devretmekten

güvenmedikleri;

uzak

oysa

durduklari

kamu

ya

yönetimi

da

kiskançlik

reformuyla

halkin

ettikleri;
kendi

sorunlarini dogrudan kendisinin çözebilecegi, böylece hem etkinligin hem de demokrasinin
saglanacagi.. gibi konulardir. Bunlara bir de "yerellesmeyle demokrasiye varilacagi" savi
eklenirse, set eksiksiz hale gelmis olur.
Kamu reformlari konusunun içerideki tartisma biçimiyle dis dünyada degerlendirilme
biçimi arasinda anlamli bir iliski kurmak oldukça güçtür. Konuyu içeride yukarida
siralanan savlar çerçevesinde tartisan heyecanli reformcular, disarida baska bir savlar seti
kullanmaktadirlar.
Hükümet, Dubai'de yapilan IMF ve Dünya Bankasi yillik toplantisina sundugu "Türk
Ekonomisi: Performans ve Beklentiler" baslikli raporda, kamu reformlarini "istikrar
politikalari"nin bir alt basligi olarak sunmaktadir.

8

Cumhuriyet Gazetesi, 25 Eylül 2003. Gazete, anlasma kosullarini yayimlamistir.
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Buna göre istikrar politikalari biri "mali uyarlanma", öbürü "yapisal reformlar" olmak
üzere iki araç üzerinden yürütülmektedir.
Mali uyarlanmanin özü, kamu bütçesinde bir yandan kisitlama yaparak bir yandan da vergi
gelirlerini artirarak, kamu bütçesinde GSMH'nin yüzde 6.5'u oraninda fazla vermektir. Iç
ve dis borçlari ödemeyi güvence altina almanin baska yolu yoktur.
Yapisal reformlar ise, mali uyarlanmanin gereklerini de karsilayacak biçimde, üç araçtan
olusmaktadir: (1) Kamu sektörü reformu, (2) Mali sektör -bankacilik reformu, (3) Özel
sektörün rolünü artirmak. Özel sektörün rolünü artirmak, birincisi KIT'leri özellestirmek9,
ikincisi yabanci sermaye için yasalar çikarmak ve bir yatirim ajansi kurmaktir. Bankacilik
reformu kamu bankalarini özellestirmek ve küresel bankacilik için gerekli kosullari
saglamaktir. Kamu sektörü reformuna gelince, yapisal reformlarin asil gövdesi bu baslikta
toplanmaktadir.
Bu çerçeveye göre kamu sektörü reformu, dört ana bölümden olusmaktadir.
Birincisi, "etkinligi artirmak" amacina dönüktür ve bu kapsamda 2003 yili sonuna kadar
KIT'lerde istihdami %10 oraninda daraltmak; kamu kesiminde istihdami sinirlandirmak;
kamu kesiminde kurumsal islevleri gözden geçirerek yeniden düzenleme yapmak; tarim
reformu adiyla yürütülen çalismalari tamamlamak yer almaktadir.
Ikincisi, "iyi yönetisimi kurmak ve idari kapasiteyi güçlendirmek" amacina dönüktür
ve

bu

amaç,

sosyal

güvenlik

reformuyla

KIT

yönetim

yapisini

degistirmeyi

hedeflemektedir. Sosyal sigortalar reformu tüm emekçilerin gelirleri ile tüm halkin
vergilerinden yaratilan primleri küresel mali piyasalarin emrine verme; kamu sigorta
sistemi

yerine

özel

sigortacilik

sistemini

esas

hale

getirme;

sigortaciligi

'sosyal'

niteliginden soyup 'bireysel' hale getirme; ve sigorta kurumlarini tek çati - tek norm altinda
birlestirme yoluyla memurlarin emeklilik ve saglik sigortasi haklarini ortadan kaldirma
amaçlarina yöneliktir. Bu çerçevede çalismalar 1996 tarihli bir ILO arastirmasiyla
baslatilmis, ilk adimlar 2000 yilinda emeklilik yasini yükselten yasayla atilmistir. KIT
yapisini degistirme hedefi, "kamu sermayeli sirketler yasasi tasarisi" ile düzenlenmeye
çalisilmaktadir. Bu tasariyla, günümüzde sayisi 100'ün altina düsmüs bulunan KIT'lerin
9

Hükümetin sunus sirasiyla TEKEL, Türk Telekom, Seker, SEKA, PETKIM, Gübre, TÜPRAS, Türk
Havayollari, Enerji Sektörü özellestirmeleri.
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birer anonim sirket olarak örgütlenmeleri ve tasfiyelerini kendi organlarinca alinacak
kararlarla gerçeklestirmelerini öngörmektedir.
Üçüncüsü, "bütçe yönetiminde disiplini saglamak"amacina dönüktür ve dogrudan vergi
reformunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nu, Maliye Bakanligi Gelirler
Idaresi'nin yeniden yapilanmasini kapsamaktadir.
Dördüncüsü, "seffaflik ve hesapverebilirligi güçlendirmek" amacina dönüktür ve bunun
da anlami memurlar için ahlak yasasinin çikarilmasi, idari usul -bilgi edinme hakki
yasasinin çikarilmasi, üst kurullar için genel bir yasanin çikarilmasi ve kamu ihale
yasasinin küresel isteklere en uygun hale getirilmesi islerini görmektir.
Bu çerçeve, Kamu Yönetimi Temel Kanunu'nun, an azindan, baslica devlet görevlerini
"yerel halka güven gösterisi" olsun diye yerellestirmedigini, KIT'leri 'halkin artan ve
çesitlenen taleplerini karsilamak için" özellestirmedigini, yabanci mal saticisinin devlet
ihalelerine daha çok ve kolay biçimde girmesini saglayacak kamu ihale yasasinin
yanibasinda

anilan

ahlak

ve

idari

usul

yasalarinin

"yurttaslarin

günlük

islerini

kolaylastirmak için" degil, küresel sermayenin rahat ve güvenli hareketini saglamak için
gündeme geldigini yeterince açik biçimde ortaya koymaktadir.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu, IMF odakli istikrar programinin bir parçasi olarak,
ekonomik - mali sistemin küresel piyasalara entegrasyonundan sonra, Türkiye'nin siyasal yönetsel

sistemini

küresel

karar

merkezlerine

entegre

etmenin

araci

olarak

degerlendirilmesi gereken bir girisimdir.

IV. KAMU YÖNETIMI TEMEL KANUNU'NUN GEREKÇESI:
Küresellesmenin Gerekleri ve Halkin Talepleri
Kamu Yönetimi Temel Kanunu (KYTK) Tasarisi Taslagi Eylül 2003 metni, bahar
aylarinda ortaya çikan önceki nüshalardan farkli olarak, bir genel gerekçe ile madde
gerekçelerine de sahiptir. Genel Gerekçe'nin baslangiç sözcügü 'küresellesme'dir. Buna
göre kamu yönetiminde kapsamli bir yeniden yapilanma ihtiyaci vardir, bunun nedenleri
sunlardir:
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"Küresellesme ve sanayi toplumu sartlarindan bilgi toplumuna geçis seklinde özetlenebilecek olan
dünyadaki gelismeler ile halkimizin artan ve çesitlenen talepleri… "

Taslagin hazirlanmasina temel olan iki gerekçeden biri, "halkimizin artan ve çesitlenen
talepleri"dir. Taslak, halkin ihtiyaçlari ve önceliklerini, piyasa diliyle talep

olarak

görmektedir. Ancak genel gerekçe bu talepler üzerine herhangi bir degerlendirme
yapmamakta, dolayisiyla çözüm de öngörmemektedir.
Taslak, Türkiye'nin devlet sistemini yeniden düzenlemektedir. Böyle bir amaca yönelmis
her ulusal yasa taslagi, ülkenin yönetim sisteminde yapilacak herhangi bir degisikligin,
"baska ülkelerde öyle yapildigi için" degil, öncelikle "halkin ihtiyaçlari ile ülkenin çikarlari
öyle gerektirdigi için" tasarlandigini ikna edici bir biçimde ortaya koymalidir. Günümüzde
halkin öncelikli ihtiyaçlari issizligin ortadan kaldirilmasi, kabul edilemez düzeye ulasmis
gelir ve firsat esitsizliklerine son verilmesi, halkin tüm kamu hizmetlerine esitçe ve
kolayca ulasmasinin saglanmasidir. Bu durumda, taslagin devlete sanayi, tarim, hizmet
sektörlerinde hem kamu hem özel kesimde istihdam olanaklarini genisletecek yatirimlar
yapma, firsat esitligi saglamak üzere egitim, saglik, sosyal güvenlik, konut ve her türlü
çevre hizmetleri dahil saglikli bir ortamda yasama olanaklari saglama, çesitli toplumsal
kesimler ile bölgeler arasinda gelir dagilimi adaletsizligini giderme amaçli vergi reformlari
ve kamu harcamalari yapma gibi görevler vermesi beklenir. Oysa durum tam tersinedir.
Taslak, asagida devletin hizmet sunmak ve yatirim yapmak bakimindan, asagida ayri bir
baslikta incelendigi gibi, "piyasa adina devleti yasaklamak" ilkesine baglanmistir.
Taslagin hazirlanmasina temel olusturan asil neden "küresellesme ve bilgi toplumu"
gerekçesidir:
".. Iç ve dis arasindaki ayrimin göreli olarak kolay çizilebildigi bir dünyanin yerini, sinirlarin gittikçe
belirsizlestigi ve etkilesimin yogunlastigi bir ortamda disarisi ile içerisinin kaynasmasi almistir. Üretim
faktörleri içinde bilginin ve teknolojik gelismenin katkisi belirleyici hale gelmistir. Sonuç olarak iç pazar
agirlikli ve sanayi toplumuna özgü kurumlarda köklü bir degisim ihtiyaci ortaya çikmistir….Kamunun
rolünü yeniden tanimlama ihtiyaci doguran bu degisimler, özellikle özellestirme, sivillesme ve yerellesme
seklinde gelisen egilimleri desteklemektedir. … Kamu Yönetimi Temel Kanunu dünyada yasanan bu
gelismeler ve çesitli ülkelerde yasanan tecrübeler isiginda ülkemizi 21. yüzyilda çagdas bir yönetim
zihniyetine ve yapisina kavusturmak amaciyla hazirlanmistir. Iyi yönetisim olarak da tarif edilebilecek
olan bu çagdas yönetim zihniyeti…."

Yasa taslaginin kaynagi disaridadir; taslagin genel gerekçesi dis kaynakliligi asamamis, dis
'gerekler'i

ülkenin

ve

halkin

ihtiyaçlari

dogrultusunda

dönüstürmeyi

basaramamistir.
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Siralanan

dissal

gereklilikler

ise,

dünya

sistemine

Ankara'dan

degil

küresel

mali

merkezlerden bakildigini ortaya koymaktadir.
Gerekçe'ye göre 'iç pazar agirlikli ve sanayi toplumuna özgü kurumlarda köklü degisim
ihtiyaci ortaya çikmistir". Türkiye, kendini gerçeklestirmek için iç pazari tüketmis, baska
ülkelere akmaktan baska çaresi kalmamis büyüklükte sermaye birikimine sahip duruma mi
gelmistir? Mal ve hizmet üretimi, 70 milyonluk iç pazarin ememeyecegi büyüklüklere mi
ulasmistir? Türkiye, üç-T (tarim, turizm, tekstil) ile sinirli kalmis güdük sanayilesme
düzeyini asip, günümüzün lider sektörlerinde küresel pazarlari yönlendirecek kapasiteye
mi erismistir? Bu ve benzeri sorulara verilecek yanitlar, dünyanin bir düzine gelismis
kapitalist ülkesi için olumludur; Türkiye için degil. Iç pazar agirlikli kurumsal yapinin
yetersizligi, Türkiye'nin kalkinma hedefine degil, sömürgeci kapitalist ülkelerin ve küresel
sirketlerin 'liberalizasyon istekleri'ne uygun gerekçedir.
Yine Gerekçe'ye göre, "sinirlar gittikçe belirsizlesmis, disarisi ile içerisi kaynasmis"tir.
"Disarisi" nedir yada neresidir? Iran, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan gibi ulusal devlet
yapilari mi? Sili, Endonezya, Misir, Ingiltere gibi baska ülkelerin isçileri, köylüleri,
yurttaslarindan olusan dünya mi? Bu devletler arasindaki sinirlar silinmis, farkli halklarin
üreticileri arasindaki iliskiler mi 'kaynasmakta'dir? "Disarisi", yönetim merkezleri gelismis
bir düzine ülkeye konuslanmis dünya sermayesidir. Bu sermayenin yönetimindeki tek
boyutlu Bati kapitalizminin kültürüdür. Kaynasma, bu dinamige taseron olarak eklenmeyi
arzulayan tekelci sermayenin istegi ve hedefidir. Gerekçe, toplumsal yapinin çok dar bir
kesimine ait arzu ve gerçekligi, Türkiye gerçekligi olarak sunmaktadir. Taslagin kapsama
alani Türkiye tekelci sermayesi ile sinirlidir; bu nedenle "halkin talepleri" içeriksiz bir
gerekçe olarak boslukta asili kalmis ve Gerekçe yasa hükümlerine inandiricilik ve
mesruiyet kazandirma islevini yerine getiremeyen bir satirlar yiginina dönüsmüstür.

V. ÜNITER DEVLET SORUNU
Üniterizm ile federalizm, devlet örgütlenmelerinde iki farkli siyasal tarzi anlatir. Her iki
tür,

farkliliklarini

yönetsel

örgütlenislerinden

kazanirlar.

Üniter

devletler

yönetim

örgütlenmesinde merkeziyetçilik ilkesini esas alirken, federal devletlerde kurulusun temel
ilkesi ademi merkeziyetçiliktir. Ancak bu ilkelerin "esas" olarak benimsenmis olmasi, her
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iki sistemde de "merkezden yönetim" ile "yerinden yönetim" usullerinden yalnizca birinin
uygulanacagi anlamina gelmez. Tersine, bu usuller her iki sistemde de bir arada yer alir;
ancak usullerin sistemde yer alis düzenini ve niteliklerini belirleyen "esas" olarak
belirlenmis bulunan ilkedir.
Türkiye, üniter devlet yapilanmasina bagli olarak, merkeziyetçilik ilkesini benimsemis
ülkelerdendir. Bu ilke, genel olarak "hiyerarsi", illerin yönetiminde "yetki genisligi", yerel
yönetimlerin yönetiminde "idari vesayet" kurumlariyla uygulamaya geçirilmektedir.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasari Taslagi, tüm yönetim sistemi için geçerli olan
hiyerarsi ilkesini "yetki devri"ni ön plana çikararak esnetmekte, yerel yönetimlerin
"idarenin bütünlügü" ilkesine baglanmasini saglayan "idari vesayet" kurumunu kaldirarak
yerine 'yerellik' kurumunu getirmekte, illerin anayasal yönetim ilkesi olan "yetki genisligi"
ilkesini fiilen "görevler ayriligi" sistemini isleterek etkisiz kilmaktadir.
Böylece taslak, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasindaki iliskileri, herhangi bir
federal siyasal yapilanmada görülebilen federal devlet ve eyaletler arasindaki iliskilere
paralel biçimde kurmaktadir.
1) Idarenin Bütünlügü -Idari Vesayet Ilkesi Yerine Yerellik Ilkesi
Kamu Yönetimi Temel Kanunu (KYTK) Tasari Taslagi, ilk nüshalarda da benimsenmis
olan bir tavri, Eylül 2003 tarihindeki halinde de sürdürmektedir. Kamu yönetiminin
kurulus ve isleyisinin temel ilkeleri olarak 11 madde sayilmis, bunlar arasinda anayasal
temel hüküm olan "idarenin bütünlügü" ilkesine yer verilmemistir. Buna karsin ilkelerden
biri, subsidiarite ilkesi olarak yerlestirilmistir. Madde 5/d'ye göre "kamu kurum ve
kuruluslarinda görev, yetki ve sorumluluklar, hizmetten yararlananlara en uygun ve yakin
birimde verilir."
Idarenin bütünlügü ilkesi, taslakta iki ayri yerde anilmaktadir. Bunlardan biri, yerel
yönetimlerin hizmetleri yürütürken, baska bir dizi ölçütün yanisira, idarenin bütünlügüne
uygun olarak yürütmekle yükümlü olduklarini dile getiren madde 8/ikinci paragraf; digeri
merkezi idarenin teskilatlanmasini düzenleyen madde 11/b'dir. Buna göre merkezi idarede
"görev ve yetkilerin tespiti ile teskilatlanmada, idarenin bütünlügü ilkesi esas alinir."

14 Tartisma Metinleri Özel Sayi: Kamu Yönetimi Reformu Incelemeleri

Idarenin bütünlügü, Anayasa'nin 123. maddesinde yer alan ve "idare kurulus ve görevleri
ile bir bütündür ve kanunla düzenlenir" biçiminde açikça tanimlanmis temel bir kamu
yönetimi kurulus ve isleyis ilkesidir.
"Idarenin bütünlügü ilkesi, tekçi devlet ve kanuni idare ilkesi ile siki sikiya iliskilidir… Idarenin gerek
kurulus ve gerek görevleri yönünden bütünlügü, hiyerarsi ve idari vesayet olarak adlandirilan belli basli
iki hukuki araç ile gerçeklestirilmektedir. Bunlardan hiyerarsi, merkezi idare kuruluslarinin arasinda
bütünlügü sagladigi gibi, ayni tüzelkisi içinde yer alan çesitli örgüt ve birimler arasinda da bütünlügü
saglamaktadir. Idari vesayet ise, merkezi idare kuruluslari ile yerinden yönetim kuruluslari (öteki kamu
tüzelkisileri) arasindaki bütünlügü saptayan hukuki araçtir."10

Idari vesayet, Anayasa'nin 127/5. maddesinde idarenin bütünlügünü saglama mekanizmasi
olarak

ayrica

tanimlanmis

ve

düzenlenmistir.11

Tanimlar

açikça

göstermektedir

ki,

"idarenin bütünlügü" ilkesinin devlet tüzelkisiligi içinde erimis ve kaynasmis olan merkezi
yönetimin örgütlenmesi -bakanliklar için dile getirilmis olmasi özel bir bosluk doldurmaz.
Bu ilkenin, yerel yönetimlerin uymakla yükümlü olduklari bir ilke olarak anilmasi da özel
deger tasimaz. Çünkü yerel yönetimler açisindan idarenin bütünlügü, "yerinden yönetimin
bazi sakincalarini giderme"ye yönelik olarak gelistirilmis olan idari vesayet kurumu12 eliyle
gerçeklestirilir. Bu kurum, yerel yönetimce degil, bunlar üzerinde merkezi yönetimce
kullanilir.
KYTK, merkezi yönetim ya da yerel yönetim maddelerinde degil, genel olarak kamu
yönetiminin kurulus ve isleyis ilkeleri içinde saymasi gereken idarenin bütünlügü ilkesini
anmaktan kaçinirken, bu baslikta subsidiarite ilkesini geçerli sayarak anayasa ihlaline yol
açan köklü bir tercih degisikligine gitmektedir.
Subsidiarite, Türkçesiyle yerellik ilkesi, hizmette halka yakinlik ya da hizmetlerin halka en
yakin ve uygun birimler tarafindan görülmesi gibi oldukça gevsek ifadelerle dile
getirildigine rastlanan bir örgütlenme ilkesidir.13 Ortaya çikisi 1990'larin basina, Avrupa
Birligi'ni yaratan Maastricht Anlasmasi'na denk düsmektedir. Avrupa Birligi'nde yerel ve
10

Metin Günday, Idare Hukuku, Imaj Yayincilik, 7. Bas, s. 70. Gerçekte, idarenin bütünlügü kuralinin üç
hukuksal mekanizmasi oldugunu söylemek daha dogrudur. Hiyerarsi ve idari vesayete ek olarak, illerin
yönetimini düzenleyen yetki genisligi ilkesi de bu kuralin gerçeklesmesini saglayan bir iliski türüdür.
11

Anayasa madde 127/5: "Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlügüne
uygun sekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birligin saglanmasi, toplum yararinin korunmasi ve mahalli
ihtiyaçlarin geregi gibi karsilanmasi amaciyla, kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde idari vesayet
yetkisine sahiptir."
12
Seref Gözübüyük, Turgut Tan, Idare Hukuku, I, 2. Basi, Turhan Kitabevi, s. 153.
13
Subsidiarite terimi nin Türkçe'ye çevrilmesinde "hizmette yerellik", "hizmetlerin halka en uygun ve yakin
birimde verilmesi" "yetki ikamesi", "yetki paylasimi" gibi çesitli karsiliklar kullanilabilmektedir.
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bölgesel düzeylerin güçlendirilmesini, bunlarin yapamayacaklari islerin üye devletlerce,
üye devletlerce yapilamayacak olanlarin da Brüksel tarafindan yapilmasini öngören
subsidiarite ilkesi, üye devlet yetkilerinin bir yandan yerel düzeye bir yandan Brüksel
merkezine dogru çekilmesini saglayacak bir mekanizma olarak formüle edilmistir. Daha
kisa bir deyisle bu ilke, AB örgütlenmesini federal bir devlet yapisina dönüstürme
sürecinde uygulanacak siyasi nitelikte bir yönetim ilkesidir.
Ancak ilkenin uygulama alani AB örgütlenmesi ile sinirli birakilmamis, ilke, Avrupa
Konseyi üyesi ülkeler için de geçerli sayilmistir. Avrupa Konseyi'nin Avrupa Bölgesel ve
Yerel Yönetimler Kongresi, Türkiye'den daha 1996 yilinda 'idari vesayet' ilkesini
kaldirmasini, yerine subsidiarite ilkesini yerlestirmesini istemis bulunmaktadir. Kongre,
1996 yilinda Türkiye'de yürütülen yerel yönetim reformu yasa tasarilarini konu alan bir
tavsiye karari almistir.14
"Hatira gelmelidir ki, merkezi hükümetin "vesayet" olarak adlandirilan denetim sistemi, yerel yönetim
politikalarinin amaca uygunlugu üzerinde bir denetimi vurgulamanin ötesinde daha genis amaçlara
odaklanmis olan Anayasa'nin 127. maddesine dayanmaktadir. Bu durum, Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Sarti'nin 8. maddesi ile çelisir ve bu nedenle Anayasa'nin "idarenin bütünlügü" ilkesine dayanan
127. maddede degisiklik önerilmesi gerekebilir. Bu ilke, Özerklik Sarti'nda alti çizilen subsidiarite
[yerellik] ilkesine de karsittir. "

Karar'in "Türk Reform Önerisinde Söz Edilmeyen Konularla Ilgili Öneriler" basligi altinda
Kongre, 19 madde halinde çesitli tavsiyelerde bulunmustur. Tavsiyeler arasinda yer alan
iki madde, Türkiye'de üniter devlet örgütlenmesini tartismaya açmaya çagri niteligi
tasimasi nedeniyle önem kazanmaktadir.
"1. Türk Anayasasi'nin 127. maddesinin reformunu telkin etmek düsünülmelidir. Türkiye'nin üniter devlet
olarak kalmayi istedigi açik olmakla birlikte, mümkünse Avrupa Yerel Özerklik Sarti'na referansla, 127.
maddede yerel ve bölgesel özerklik ve subsidiarite ilkesine açik bir gönderme yapilabilir."
"3. Madde 127'de anilan yerel yönetimlerin üzerindeki vesayet, dogal olarak yasa ve anayasal ilkeler ile
uyumlu ve Avrupa Yerel Özerklik Sarti'nin 8. maddesine [merkezin denetim yetkisini düzenleyen
maddedir] uygun bir biçimde sinirlandirilmalidir. "

Idarenin bütünlügü ilkesinde "genel yetki" merkezi yönetimindir. Yerel yönetimlerin
yetkileri, görevlerin sayilip sinirlandirilmasiyla belirlenir. Buna karsin subsidiarite ya da
yerellik ilkesinde "genel yetki" yerel yönetimlere aittir. Görevleri sayilip sinirlandirilan
taraf merkezi yönetimdir. Bu özellik, ayni zamanda federal devlet anayasalarinin

14

Tavsiye karari Kongre tarafindan görüsülmüs ve 3 Haziran 1997'de 50 nolu karar ile kabul edilmistir.
Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye'deki Yerel ve Bölgesel Demokrasinin Durumu
Hakkinda 29 nolu Tavsiye Karari,. (Yayimlanmamis Türkçe Çeviri Ahmet Alpan). Metnin Ingilizcesi için:
http://www.coe.fr/cplre/textad/rec/1997/rec29(97)e.htm
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sergiledigi bir özelliktir. Durumu daha somut görmek üzere, ABD Anayasasi'nda federal
devlet ile eyaletler arasindaki görev bölüsümü sistemi örnek olarak incelenebilir:15
ABD Anayasasinda
Federal Devletin Görev Alani16
Ulusal savunma
Gümrük ve dis ticaret
Eyaletlerarasi ticaret
Vatandaslik mevzuati
Para rejimi
Posta isleri
Ölçü ve standartlar
Patent ve telif haklari
Vergi, devlet adina borçlanmak
Yüksek Mahkemenin altinda
mahkemeler kurmak

KYTK Taslaginda
Merkezi Yönetimin Görev Alani
Savunma, güvenlik
Dis politika, dis ticaret, gümrük
Tapu kadastro, nüfus, vatandaslik
Maliye, hazine
Adalet
Din hizmetleri
Sosyal güvenlik
Ulusal düzeyde sivil savunma
Milli egitimde müfredat gelistirme
Vakiflar

KYTK Tasarisi Taslagi, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasinda yetkileri degil
görevleri paylastirmakta ve bunu federal devlet anayasalarinda yapilan yönteme kosut bir
biçimde düzenlemektedir.
2) Yetki Genisligi Yerine Görevler Ayriligi Ilkesi
Kamu Yönetimi Temel Kanunu, bakanliklarin örgütlenmesinde köklü bir degisiklik
getirerek, il ve ilçelerde valilik ve kaymakamlik olarak örgütlenmis bulunan il genel
yönetimi sistemini ortadan kaldirmaktadir.
Taslaga göre, bakanliklardan yalnizca Içisleri, Maliye ve Çalisma Bakanliklari tasrada
valilik yönetiminde örgütlenebilecektir. Geriye kalan bakanliklarin tasra örgütleri mal,
araç,

ödenek

ve

personelleriyle

birlikte

il

özel

idarelerine

ya

da

belediyelere

devredilecektir. Milli Egitim Bakanligi, Saglik Bakanligi, Tarim ve Orman Bakanligi,
Ulastirma ve Haberlesme Bakanligi, Sanayi ve Ticaret Bakanligi, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanligi, Kültür ve Tanitim Bakanligi, Çevre ve Imar Bakanligi il ve ilçe
yapisi bakanlik-valilik sisteminden alinacak yerel yönetimlere devredilecektir.

15

Birgül A. Güler, "Yerel Yönetimleri Güçlendirmek mi Ademi Merkeziyetçilik mi?", Çagdas Yerel
Yönetimler Dergisi, C. 9 S. 2, Nisan 2000, s. 14-29.
16
ABD Anayasasi, Madde I, Bölüm 8; E. Menemencioglu, Avrupa, Amerika, Afrika, Asya, Okyanusya Esas
Teskilat Kanunlari, C. IV, Türk Hukuk Kurumu Yayini, Istanbul 1942, s. 456-457; Yasar Gürbüz,
Anayasalar, Filiz Kitabevi, Istanbul, 1981, s. 26-29.
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Bu devir, taslagin yasalasip yayimlanmasindan baslayarak bir yil içinde gerçeklesecektir.
Böylece, 1,250,000 civarinda merkezi yönetim personeli yerel yönetim personeli olacak ve
devlet bütçesinin günümüzde %15'lik bir kesimini yöneten yerel yönetimler kaba bir
tahminle bütçenin üçte ikisini yönetmeye baslayacaklardir. Personel, tasinir ve tasinmaz
mallar ve bütçenin yönetimi bundan böyle merkezi yönetim kurallarina göre degil, yerel
yönetim dünyasinin hukuk kurallarina baglanmis olacaktir. Bu yönetimin perspektifi ulusal
degil, il ya da belediye sinirlariyla bagli yerel perspektiftir.

Öngörülen devir isleminin en önemli sonuçlarindan biri, anayasal ilkelerden birinin daha
degistirilmesidir.

Anayasaya

göre

Türkiye'de

illerin

idaresi

"yetki

genisligi"

esasina

dayanir. Bu esasin örgütü 'il genel yönetimi'nden sorumlu tasra idaresidir; valilik kaymakamlik

kurumudur.

Anayasa,

illerin

yönetiminde

"görevler

ayriligi"

esasin

benimsemez. Bu durum, 1961 Anayasasi'ndan bu yana böyledir. 1961 Anayasasi, anayasal
tarihimize 1876 Anayasasi ile giren ve 1921 ile 1924 anayasal düzenlemelerinde de
korunan "illerin idaresi yetki genisligi (tevsii mezuniyet) ve görevler ayriligi (tefriki
vezaif) ilkesine dayanir" hükmüne son vermistir. Böylece yönetim sistemi tasrada il özel
idaresi degil, il genel yönetimi üzerine yükselmistir.
Il genel yönetimi, tüm merkez örgütlenmesinin uzantisi olan tasra kuruluslarinin, illerde
valilerin ilçelerde kaymakamlarin yönetiminde toplandigi yapidir. Hemen her bakanlik
illerde il müdürlügü, ilçelerde ilçe müdürlügü olarak örgütlenmistir; baslica bakanliklarin
yöneticileri illerde il idare kurulu ve ilçelerde ilçe idare kurulu olarak heyet halinde is
görmekte, illerin genel yönetimini gerçeklestirmektedirler.
KYTK, bu yapiyi olusturan birimleri çekip almakta ve il genel yönetimine yalnizca Içisleri
Bakanligi'ni, Maliye Bakanligi'ni ve Çalisma Bakanligi'ni birakmaktadir. Böylece il ve
ilçelerde tarim, bayindirlik, egitim, saglik müdürlüklerinden olusan idare kurullarini üyesiz
birakarak fiilen ortadan kaldirmaktadir. Valilik ve kaymakamliklar, Içisleri Bakanligi
kapsaminda nüfus, sivil savunma, emniyet; Maliye Bakanligi kapsaminda defterdarlik ve
vergi daireleri; Çalisma Bakanligi kapsaminda su anda yalnizca 22 il merkezinde
örgütlenmis durumda olan çalisma birimleri kalmaktadir. Bunlara bir de tapu isleri ile
diyanet isleri eklenebilir. Böyle bir görev alaninin, ilin genel yönetimini üstlenmek
anlamina gelmedigi açiktir. Anayasada illeri 'yetki genisligi' esasina göre yönetmekten
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sorumlu kilinan örgütsel mekanizma, örgütsüz ve yetkisiz kilinmistir. Sonuçta, anayasal bir
ilke fiilen uygulanamazlik durumu yaratilarak ihlal edilmistir.
Bakanlik tasra örgütlerinin il özel idaresi ile belediyelere devri degisikligi, illerin
yönetimini "görevler ayriligi" yada eski anayasalardaki deyisle "tefriki vezaif" ilkesine
baglama sonucu yaratmaktadir. Türkiye'de 1876'dan beri tartisilan bu iki kavram, en
azindan 1910'lu yillardan bu yana söyle algilanmaktadir:
"… tevsii mezuniyet devairi merkeziye kudreti karar ve icrasindan [merkezi yönetimin karar ve yürütme
gücünden] bir kismini maiyet memurlarina tevdi eylemektir. … Tevsii mezuniyet ancak memurin
hakkinda kabili tekliftir. Tefriki vezaif bilakis ahaliye taalluk eder. Tefriki vezaif bir devlette hükümetin
deruhte ettigi vezaifi ehemmiyetlerine göre aksami müteaddiyeye taksim etmek, bunlardan bir kismini
hükümeti merkeziyeye tahsis ile aksami sairesini lüzum ve ihtiyaç derecesinde vilayetlere ve belediyelere
tevdi ve tahmil eylemektir. …... Tevsii mezuniyet merkezi saltanat haricinde bulunan memurini idarenin
salahiyetini tevsi demek olduguna ve bunlarin daimi kaydi memuriyetle devairi merkeziyete
merbutiyetlerine nazaran bu vusati idare bir dereceye kadar dairei münakasadan hariç kalabilir. Fakat
tefriki vezaif esasi pek ciddi tetkik ve tetebbua degerlidir. Ruhu mesele, vezaifi devlete nafi bir surette
tefrik edebilmektedir. Ehemmiyeti siyasiye ve içtimaiye, tefriki vezaifte degil tefrik edilecek vezaiftedir.
Vezaiften merkezde hifzolunacak aksam ve vilayat ve belediye idarelerine tefrik olunacak kisimlarin
derece ve sumuludur ki ehemmiyeti haizdir. Tefriki vezaif olur ki memleketin terakkiyati iktisadiye ve
tekemmülati fikriyesinin, binaenaleyh menafii umumiyenin en büyük saiki, en metin istinatgahi olur. Ve
yine öyle tefriki vezaif yapilabilir ki, hakikatte tefriki vezaif degil ademi merkeziyeti siyasiye teskil
eder." 17

Illerin yönetiminde "yetki genisligi" ile "görevler ayriligi" ilkelerinden hangisinin esas
olmasi

gerektigi

tartismasi,

Tanzimat

reformlarindan

baslayarak

1876

Anayasasi

reformlarinda, Berlin Anlasmasi hükümlerinde, Dogu Rumeli Eyaleti Kurulus Yasasi'nda,
1908 Ikinci Mesruiyet döneminde, 1920-1923 yillari arasinda hazirlanan ve yasalasamayan
"Vilayat Suralar Kanunu Tasarisi" ile "Idarei Hususiyei Vilayat Kanunu Tasarisi"
çalismalarinda araliksiz biçimde tartisilmistir.18 1924 Anayasasi illerin idaresinde her iki
ilkeyi

birlikte

anmayi

sürdürmüsse

de,

il

yönetimi

asil

olarak

merkezin

tasra

örgütlenmesine yaslanmis ve bu durum 1961 Anayasasi ile anayasal ilke haline
getirilmistir.
Illerin yönetiminde yetki genisligi, devlet yönetiminin hiyerarsik sistem içinde memurlar
eliyle, ama bunlara yetkilerini kullanmada hareket serbestligi taninarak örgütlenmesi
17

Meclisi Mebusan Hususi Encümeninin Mazbata Muharriri Bay Ferit'in (sabik Dahiliye Vekillerinden)
kaleminden çikan Encümen Raporu. Vecihi Tönük, Türkiye'de Idare Teskilatinin Tarihi Gelisimi ve
Bugünkü Durumu, Ankara 1945, Kanaat Basim ve Ciltevi, s. 224-225. Ayrica su kaynaga bakilabilir: Ismail
Hakki Göreli, Il Idaresi, Ankara Üniversitesi SBF Yayini, Ankara 1952.
18
Nizam Önen ve Cenk Reyhan, Yönetim Ilkelerinin Gelisimi Arastirmasi, yayimlanmamis çalisma, Ankara
Ekim 2003.
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demektir. Il ve ilçeler, yada valilik ve kaymakamlik kurumlari, kendilerine özgü kamu
tüzelkisiligine sahip degildir. Bunlar, merkezi yönetimle birlikte, bakanliklarin da tümünü
içeren "devlet tüzelkisiligi" içinde erimis kurumlardir. Buna karsilik il özel idaresi ile
belediyeler, herbiri kendi tüzelkisilikleri olan yari yapilardir. Görevler ayriligi, yalnizca
yetkinin devredilmesi degil, yerel seçilmis organlara devlet görevlerinden bir bölümünün
mali kaynaklar, tasinir ve tasinmaz mallar ve personel üzerinde yerel seçilmis organlarca
tüzelkisilik haklari kullanilmasina olanak vermek üzere göçürülmesi anlamina gelir. Bu
nedenle de "görevler ayriligi" ilkesi, bir sistemin üniterizmden federalizme açilisini bir
nitelik sorunu olmaktan çikarip, bir nicelik sorununa dönüstürür.
Sorun, böyle bir degisikligin, mevcut uluslararasi ortamda ve Türkiye'nin toplumsal ve
siyasal kosullarinda ulusal birlik üzerinde nasil bir etki yaratacagi sorunudur. Yerel
idarelere görev göçürmek, ulusal birlik üzerinde bütünlestirici bir etki mi yoksa çözücü bir
etki mi yapacaktir? Küresellesme zamanlarinda, daha açik bir deyisle, ulus-devletin
eriyisinin

kaçinilmaz

ilan

edildigi,

özgürlügün

etnik

ve

dinsel

topluluk

haklarina

indirgendigi bir dönemde ve Türkiye'nin içinde bulundugu bölgesel çatisma ortaminda bu
soruya olumlu yanit vermek gerçekçi degildir. KYTK taslaginda öngörülen degisikligin,
ulusal birlik üzerinde olumsuz etkiler yaratacak özellikler tasidigi kabul edilmelidir.
Öte yandan, böyle bir degisikligin, Anayasa "illerin idaresi yetki genisligi ilkesine dayanir"
hükmünü tasirken yapilabilmesi olanakli degildir.
3) Bölgesel Yönetim: Bölge Kalkinma Ajansi
Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarisi Taslagi, Nisan 2003'te hazirlanan nüshasinda,
Türkiye'de var olmayan bir kamu kurumu yaratiyordu. Buna göre, "Istatistik Bölge Düzeyi
-2" kademesinde Bölgesel Kalkinma Ajansi adli yapilar kurulacakti. Bu hüküm sonraki
taslaklarda yer almamistir, Eylül taslaginda da yer almamaktadir. Ancak konuya iliskin
çalismalar, "Bölge Kalkinma Ajanslarinin Kurulmasi Hakkinda Kanun Tasarisi Taslagi"
baslikli ayri bir yasa hazirligina konu edilmistir.
Türkiye,

Avrupa

Katilim

Ortakligi

Belgesi'nde

tanimlanmasi

öngörülen

'istatistik

bölgeleri'ni üç düzeyli olarak, 22 Eylül 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayimlanan Bakanlar
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Kurulu karariyla belirlemis ve ilan etmistir.19 Istatistik Bölge Düzeyi 1'de ülke topraklari 12
bölgesel birime, Düzey-2'de 26 bölgesel birime, Düzey-3'te ise var olan illerden olusan 81
bölgesel birime ayrilmistir. Bölge Kalkinma Ajanslari bu listede merkezleri de belirtilmis
olan 26 ayri bölgede kurulacak birimlerdir. Bunlarin bölgedeki valilikler, belediye
baskanliklari, sanayi ve ticaret odalari, yatirimcilari bir araya getiren karar yapilarina ve
özellikle Avrupa bölge kalkinma fonlarindan elde edilecek kaynaklar basta olmak üzere
özel sermaye ya da kamusal gelirlere dayanan bütçelere sahip olmalari tasarlanmaktadir.
Ajanslarin yapilari net bir biçimde belirlenmis degildir. Hazirlanan taslaklarda, bunlarin
kamu idaresi olarak degil, kamu kurumu olarak yapilandirilacagi anlasilmaktadir. Bunun
anlami, Bölge Kalkinma Ajansi'nin bir yerel yönetim yada 'bölgesel özyönetim' olarak
kurulmayacagidir. Bununla birlikte, sözkonusu kurumlarin karar ve yürütme organlari,
yalnizca

tasra

örgütü

memurlarindan

da

olusmayacaktir.

Dolayisiyla

bu

yapilara

bakanliklarin bölge müdürlüklerine benzer bir tür "bölgesel tasra yönetimi" olarak da
bakilamaz.

Ajanslarin

karar

ve

yürütme

organlarinda

karma

bir

yapi

yaratilmasi

tasarlanmaktadir. Karma yapi içinde merkezden yönetimin temsilcileri (valiler, DPT
temsilcileri gibi), yerinden yönetimin temsilcileri (belediye baskanlari gibi) ve yörenin is
ve sermaye çevreleri ile yerel seçilmislerden olusacagi gözönünde bulundurulmalidir. Bu
yapi, 26 bölgede yönetimin bir tür 'bagimsiz idari otorite' ya da üst kurul olarak bilinen
düzenleme ve denetleme kurumlari benzeri, kamu karar gücünü kamu organ ve
kisilerinden alip özel sektör ile gönüllü örgüt adi verilen tüzelkisilerle paylastiran
yönetisimci bir kurulustur.
Öngörülen bölgesel yönetisim sistemi, var olan kamu hukuku sistemi içinde tanimsizdir.
Bunlarin demokratik yönetim bakimindan sorunu, is ve sermaye çevrelerini kamu kudretini
kullanmaya dogrudan ortak etmekten kaynaklanir. Bu yolla kamu karar mekanizmalari
toplumun bir sinifina dogrudan açilirken, öbür siniflarina kapali tutulmaktadir. Böyle bir
formülün, zaaflarindan siklikla ve hakli olarak yakinilan temsili demokrasi sisteminden
daha geri bir sistem yarattigi ortadadir. Öte yandan, bölgesel çikar odaklarini kamu

19

Bölgesel istatistiklerin toplanmasi, gelistirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapilmasi,
bölgesel politikalarin çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birligi Bölgesel Istatistik Sistemine uygun,
karsilastirilabilir veri tabani olusturulmasi amaciyla ülke çapinda Istatistiki Bölge Birimleri
Siniflandirmasinin tanimlanmasina iliskin karari yürürlüge koyan Bakanlar Kurulu karari, RG: 22 Eylül
2002, 24884.
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kudretiyle güçlendirmis bir bölgesel yönetisim sisteminin bölgecilik ve yerelciligi atesleme
potansiyeli, bölge halkinin oylariyla seçilmis kisilerden olusan bir 'bölgesel özyönetim'
sisteminin bu yöndeki potansiyelinden daha yüksek olabilir. Dolayisiyla, devletin idari
yapilanmasinin

ulusal

birlik

sorunu

üzerine

etkilerini

düsünürken,

tartismalarin

alisilagelmis biçimde 'bölgesel özyönetim' modeli üzerinde yogunlasmasindan vazgeçmek
gerekmektedir. Günümüzde yönetim modellerinin, kamu hukukunun sinirlarini zorlayan
bir çesitlilige ulastigi unutulmamalidir.
4) Il Özel Idaresinin Statüsü: Yerel Yönetim mi Bölgesel Yönetim mi?
Türkiye'nin var olan sisteminde üç tür yerel yönetim vardir: Il özel idaresi, belediye ve
köy. Bunlar, genel yasal sistemin içinde, kendi kurulus ve yetki çerçevelerini düzenleyen
yasalara sahiptirler. Her üçü de birer kamu idaresi ve özerklik ilkesi geregince çalisan
yerinden yönetim kuruluslaridir.
Il özel idareleri, 19. yüzyilin son çeyreginden bu yana, Prens Sabahattin adiyla temsil
edilen liberal siyasal programlar için, il yönetiminde tek yetkili kurulus haline getirilmeye
çalisilan idareler olmustur. Yetkilerin il meclislerine devredilmesi, il genel yönetimi
varliginin bu meclislerin yönetimi altina çekilerek etkisizlestirilmesi yada gözetici konuma
çekilmesi ya da ortadan kaldirilmasi önerilmistir. KYTK, bu siyasal programi uygulamaya
koymakta,

valilik

olarak

bilinen

il

genel

yönetimi

kaldirmamakla

birlikte

etkisizlestirmektedir.
Il özel idareleri, bir yerel yönetim türüdür. Bunun bir anlami, Avrupa Konseyi
çerçevesinde hazirlanan ve Türkiye tarafindan da kabul edilmis bulunan Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Sarti hükümlerine bagli olmasidir.
Buradaki sorun, il özel idarelerinin Avrupa Konseyi bünyesinde çalisan Avrupa Bölgesel
ve Yerel yönetimler Kongresi içinde, il özel idarelerinin 'Yerel Meclis' içinde degil
'Bölgesel Meclis' içinde temsil edilmeleridir. Kongre yerel meclisinde Türk temsilciler
belediye baskanlari ile belediye meclisi üyeleri iken, bölgesel meclisteki temsilciler il
genel meclisi üyelerinden olusmaktadir. Önceki yillarda bu meclislere il özel idaresi
baskani sifatiyla katilan valiler, seçilmis degil atanmis olduklari için itirazla karsilasmislar
ve temsil gücü tasimadiklari gerekçesiyle üyelikten çikarilmislardir. Anilan Kongre ve

22 Tartisma Metinleri Özel Sayi: Kamu Yönetimi Reformu Incelemeleri

Avrupa Konseyi açisindan il özel idareleri "yerel yönetim" degil, "Türkiye öyle bildirdigi
için, "bölgesel yönetim" kategorisinde yer almaktadir.
Kongre,

günümüzde

çalismalari

sürdürülen

bir

yeni

sart

hazirlamaktadir:

Bölgesel

Yönetimler Özerklik Sarti. Bu hazirlik tamamlandiginda ve Türkiye tarafindan da kabul
edildiginde, il özel idarelerinin tanimi degismis olacaktir. Avrupa kararlari açisindan iller,
bölgesel yönetim ilkelerine göre örgütlenmeleri gereken birimler olarak görülecek, bu
durumda il özel idarelerinin iç yapidaki konumlarinin da degismesi gündeme gelecektir.
Bölgesel yönetimlere iliskin sart, yalnizca saf yönetsel yapilar sorunuyla degil, bölgesel
topluluklar sorunu ile dogrudan ilgilidir. Hatta denebilir ki, yönetsel sorun kabugu,
topluluklarin yapisi ise içerigi olusturmaktadir. Bu durumda, KYTK ile hemen tüm kamu
hizmetlerinin devredilmek istendigi il özel idareleri, Avrupa Birligi faktörünün dogrudan
etkisiyle, gelecekte bir statü degisimi ile yüzyüze kalabilecektir.
5) Il Özel Idaresi 'Eksik' Yerel Yönetim: 'Sahici'lik Nasil Sonuçlanabilir?
Yaygin degerlendirmelerden biri, il özel idarelerinin basinda bir atanmis olarak vali
bulundugu için, 'gerçek' anlamda yerel yönetim olmadiklari görüsüdür. 'Gerçek' bir yerel
yönetimin

tüm

organlarinin

yerel

halk

tarafindan

seçilmis

olmasi

gerektigi

düsünülmektedir.
Taslak merkezin görevlerini il özel idareleri ile belediyeler arasinda paylastirdigi için,
bazilarina göre bu düzenleme, gerçek ve tatmin edici bir yerellesme degildir. Devredilen
görevler il halkinin seçilmislerine verilmemekte, yine valilerin elinde kalmaktadir. Ya il
özel idarelerinin baskani atanmis vali olmamali ya da görevler asil olarak belediyelere
devredilmelidir. Varolan il özel idare kanunu tasari taslaklarindan birinde ilk öneri
benimsenmis ve il özel idarelerinin basina il genel meclisince kendi içinden seçilecek bir
üyenin geçirilmesi biçiminde bir düzenleme yapilmistir. Öte yandan degisik zamanlarda
kimi yetkililerin 'seçilmis valilik' sistemine geçilmesi yönündeki önerileri de basinda yer
almistir.
Il özel idareleri, illerin yönetiminde 'yetki genisligi' esasinin kabul edildigi bugünkü yapida
ilin yönetiminden sorumlu 'genel yetkili' bir kamu idaresi degildir. Ulusal vergi gelirleri
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tahsilatindan yalnizca %1,5 oraninda pay almaktadir ve illerin yönetiminden sorumlu olan
valilik sistemi yaninda sinirli bir role sahiptir. Basinda yürütme organi olarak bulunan vali,
özel idarenin basi olarak 'il halkinin temsilcisi' sifatiyla çalissa da, varligini ve gücünü il
halkindan degil merkezi yönetimden almaktadir.
Bu özelliklere karsin, atanmis vali - il meclisi iliskileri hiç de tek yönlü ve vali agirlikli bir
nitelik sergilemez. Valilerin görevlerini sürdürmeleri, ilde yerlesik ve baskin olan, çogu
durumda içiçe geçmis bulunan iktisadi çikar gruplariyla siyasal baski gruplarinin tercih ve
etkilerine siki sikiya baglidir. Öte yandan il genel meclislerinin de valilerin agirligi altinda
sifir etki gücüyle is gördükleri ileri sürülemez. Buna iki örnek verilebilir. Ilk örnek,
Istanbul'un Dogu Kudüs ile kardes sehir ilan edilmesine iliskin bir karar alan Istanbul il
genel meclisi ile özel idarenin yürütme organi olarak Istanbul Valisi arasindaki Danistay
davasidir. Meclis, il genel meclisi baskani olarak valinin karsi koymasina karsin Haziran
2002'de bu karari almis, valinin Danistay'a basvurmasi üzerine karar Danistay tarafindan
iptal edilmistir.20 Baska bir örnek, il özel idaresi mülkiyetindeki bir tasinmazin özel
mülkiyete konu hastane olarak kullanilmak amaciyla takas edilmesiyle ilgilidir. Mus Il
Genel Meclisi, bir sirkete ait binayla eskiden tavukçuluk yapilan özel idareye ait
tasinmazin takas edilmesine karar vermistir. Il Genel Meclisi'nin karari valinin Danistay'a
itirazi sonunda Danistay tarafindan iptal edilmistir.21 Örnekler, il genel meclislerinin,
bugünkü durumda gerek harcama gücü gerek ilin genel yönetim yetkisiyle hatiri sayilir bir
güce sahip olan valilik kurumunun karsi çikmasina karsin, siyasal ya da yerel rant dagitma
nitelikli kararlar alabildiklerini göstermektedir.
Taslak'ta öngörülen sistem uygulandiginda, il özel idarelerinin basindaki atanmis valilik
kurumunun sürmesi, il özel idarelerinin 'sahici' yerel yönetim olup olmamalari bakimindan
hemen hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü valilik kurumuna gücünü veren tasra
örgütlenmesi valilikten çikip il özel idaresinin yönetimine geçmis, il harcamalarinda genel
yetkili kurum il genel meclisi olmus olacaktir Bu konum, 'atanmis' valinin merkezin degil,
il seçmenlerinin temsilcisi kimligini baskin kilacaktir. Sonuç, gücün kaynagi ve atanma
usulü arasindaki kan uyusmazligi nedeniyle, gündemin kisa bir zaman sonra valilerin
seçimle isbasina gelmeleri tartismalariyla isgal edilmesi olacaktir.
20

Danistay, Birinci Daire, Esas no: 2002/104, Karar no: 2002/109, 16.7.2002 günlü karar.

21

Danistay, Birinci Daire, Esas no: 2002/106, Karar no: 2002/108, 16.7.2002 günlü karar.
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Genel yetkili bir yerel meclis, baskanligini seçilmis valinin yaptigi bir yönetim yapisi, yine
Taslak'ta

getirilen

il

meclisi

baglantili

yari-yargisal

"ombudsmanlik"

ya

da

"halk

denetçiligi" sistemi yapisina iki islev eklenirse, vergi koyma yetkisi ve yargida yerellesme
gibi iki eksiklik tamamlanirsa, eyalet sistemi olusumu tüm unsurlariyla gerçeklestirilmis
olacaktir.
6) Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetim Iliskileri
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi Taslagi, merkezi yönetime verdigi genel yetkileri
"ulusal ve bölgesel düzeyler" için vermektedir. Merkezi yönetim kamu hizmetlerine iliskin
genel ilke ve politikalari, amaç ve hedefleri, standartlari "ulusal ve bölgesel" düzeydeki
hizmetler için belirleyecektir. Madde 6'da düzenlenen bu duruma göre, merkezi yönetimin
bu yetkisi "yerel düzey" için geçersizdir.
Bu yaklasim, "mahalli idarelerin görev, yetki, sorumluluklari" baslikli madde 8'de
pekistirilmistir.

Bu

maddeye

göre,

yerel

yönetimler

hizmetleri

yürütürken

"idarenin

bütünlügüne", "kalkinma plani ilkelerine", "yasalarla belirlenen esas ve usullere" bagli
olacaktir. Böylece, merkezi yönetim yerel yönetimlere iliskin olarak "genel ilke - politika amaç -hedef - standart belirleme" bakimindan da yetkisiz kilinmistir. Yerel yönetimler
hizmetler için "kendi stratejilerine, amaç ve hedeflerine, performans ölçülerine" uymakla
yükümlü

sayilmaktadirlar.

Taslak

böylece

"yerellik"

ilkesinin

geregini

yerine

getirmektedir. Merkezi yönetimin yerel yönetimlere iliskin yönlendirme yetkisi yasa ile
sinirlanmakta, idarenin bütünlügü ilkesinin yasama geçirilmesine olanak saglayacak etkili
hiçbir mekanizmaya izin verilmemektedir.
7) Denetim Yetkisinin Özellestirilmesi
Kamu

Yönetimi

Temel

Kanunu

Tasari

Taslagi'nin

Eylül

nüshasinda,

yerellik

ve

özellestirme ilkeleri üzerine yükselen kamu reformunun "denetim islevi"ne büyük önem
verdigi görülmektedir. Bu konuya "Kamu Yönetiminde Denetim" basligiyla kendi basina
bir kisim ayrilmistir.
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Ne var ki, kamu yönetiminde denetimin "iç ve dis" olmak üzere iki türü olacagi
belirtilmekle birlikte, iç denetimle ilgili is gören teftis ve denetim birimleri kurulmasi
öngörülmemistir.

Taslak,

bakanliklarla

bagli

ve

ilgili

kuruluslarda

var

olan

teftis

heyetlerini kaldirmaktadir. Iç denetim, gerek görüldügünde, kurum ve kuruluslarin en üst
amirlerince görevlendirilecek kisi ya da kisilerce yapilacaktir. Dis denetim ise, mali
denetim

temelinde

düzenlemeye

Sayistay

eliyle

yapilacaktir.

Yerel

yönetimler

gidilebilecektir.

Yerel

yönetimlerin

mali

denetimi

için

bir

"Mahalli

baska
Idareler

Denetleme Kurulu" tarafindan yapilacaktir. Hem Sayistay hem sözkonusu Kurul, denetimi
kendileri yapabilecekleri gibi "yaptirabilecek"tir de.
Öngörülen yapiya göre,
(1) bakanliklarin ilgili olduklari
görevleri söz konusu degildir.

konularla

sinirli

olarak

yerel

yönetimleri

denetleme

(2) Bakanliklarin kendileri için iç denetim örgütlenmesi gereksiz görülmüstür.
(3) Tüm kamu kurum ve kuruluslarinin mali denetimi, özel mali denetim sirketlerine ihale
edilerek yaptirilabilecektir.
Bu düzenlemenin anlami, merkezi ve yerel yönetimlerin mali denetiminin, ülkemizde
halizhazirda bankalarin denetimini yapan ve bu isler için Türkiye'de isyerlerini açmis olan
yabanci mali denetleme sirketlerinin tüm kamu gelir ve giderlerine tanik - müdahil hale
getirilmeleridir. Taslak böylece 1995 yilinda imzalanmis olan GATS (Kamu Hizmetleri
Genel Anlasmasi) adli çoktarafli hizmet liberalizasyonu anlasmasinin geregini de yerine
getirmis olmaktadir.22

VI. SOSYAL DEVLET SORUNU
Kamu Yönetimi Temel Kanunu, tercihini sosyal devlet yerine düzenleyici devlet ilkesinden
yana yapmistir. Sosyal devlet, toplumsal esitsizlikleri ortadan kaldirmak amaçli devlettir.
Düzenleyici devlet ise, piyasa mekanizmasina dayanan bir sistemi piyasanin gereklerine
göre yönetme amacina baglidir. Düzenleyici devleti yaratmanin ilk sarti, sosyal devletin
mal ve hizmet üreten, dagitan, yöneten tüm kurum ve mekanizmalarini [KIT'ler,
bakanliklarin bagli - ilgili kuruluslari - okullar, hastaneler] tasfiye etmek; devletin bu tür

22

Genel-Is Sendikasi, GATS -Genel Hizmetler Ticareti Anlasmasi, Ankara 2002.
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kurumlasmaya gitmesini yasaklamaktir. Düzenleyici devlet, tüm toplumsal isleri özel
sektöre devrederek, özel sektörün güvenli bir ortamda islemesini saglayacak kurum ve
mekanizmalari kurmakla görevli sayilmaktadir. Sosyal devlette öncelik halkin ihtiyaçlari
ve toplumsal firsat esitligi sorununa verilmisken, düzenleyici devlette öncelik küresel
sistemle kaynasmasi tesvik edilen sirketler dünyasinin ihtiyaçlarina verilmektedir. Bu
tercihin

somut

uygulamalarindan

biri,

devlet

örgütlenmesinde

'bakanlik'

sisteminden

'üstkurullar' sistemine geçilmesidir.23
1) Özellestirme Ilkesi: Piyasa Adina Devleti Yasaklamak
Baslica kamu görevlerini yerel yönetimlere birakan ve bunlarin görev alanini merkezi
yönetimin her türlü karismasindan özenle uzak tutan tasari, yalnizca merkezi yönetim için
degil ayni zamanda yerel yönetimler için de bir mutlak yasak ile bir mutlak serbestlik
öngörmektedir.
Mutlak Yasak: Taslak, hem merkezi yönetimi hem de pekçok görev ve yetki devrettigi
yerel yönetimleri, hizmet görme yetkisi bakimindan yasaklamaktadir:
"Madde 5/k: Kamu kurum ve kuruluslari, kanunlarla yetkili ve görevli kilinmadiklari alanlarda isletme
kuramaz, mal ve hizmet üretimi yapamaz, bu amaçla personel, bina, araç, gereç ve kaynak tahsis
edemez."

Taslak, tüm kamu dünyasini piyasa lehine yasaklara bagladiktan sonra, bir de merkezi
yönetimi yerel yönetimler lehine yasaklara baglamaktadir.
a) Madde 9/son paragrafa göre, merkezi yönetim, yerel yönetimlerin görev, yetki,
sorumluluk alanlarina giren konularda çikaracagi tüzük ve yönetmeliklerde, "mahalli
idarelerin yetkilerini kisitlayici, yerel hizmetleri zayiflatici ve yerinden yönetim
ilkesine aykiri hükümler" koymaktan men edilmistir.
b) Merkezi idarenin tasrada görülmesi gereken hizmetlerini valilikler ve kaymakamliklar
yürütecektir. Ancak yasalarda buna istisnalar getirilebilecektir.
c) Merkezi idare birimleri, yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarina giren konularda
örgütlenemeyecek, dogrudan ihale ve harcama yapamayacaktir.

23

Üstkurullar, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslagi'nin Nisan 2003 tarihli ilk nüshasinda bir bölüm
halinde yer aliyordu. Sonraki nüshalarda bu bölüm çikarilmis, üstkurullar ayri bir yasaya konu edilmistir. Bu
çalisma, 33 ana madde ile 6 geçici maddeden olusan BAGIMSIZ IDARI OTORITELERIN KURULUS VE
GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAGI adiyla ortaya çikmistir.
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d) Merkezi idare yatirimlari, ilgili bakanlik uygun görürse yerel yönetimler eliyle
yapilabilecektir. Bu durumda yatirimin ödenegi ilgili yerel yönetime aktarilacak,
kaynak yerel yönetim birimince kullanilacaktir. Böylece, harcama usulünde merkezin
degil yerel yönetimin bagli oldugu kurallar geçerli hale getirilmektedir.
Mutlak serbestlik: Devlet, merkezi ve yerel düzeylerde piyasa lehine, merkez de yerel
yönetimler lehine yasaklandiktan sonra, tüm kamu sistemine, hizmetleri görme bakimindan
bir özgürlük getirilmektedir: Hem merkezi hem yerel yönetimler, yürütmekle yükümlü
olduklari hizmetleri özel sektöre devretme bakimindan tam yetkili sayilmislardir:
"Kamu hizmetlerinin gördürülmesi
Madde 10- Merkezi idare ve mahalli idarelerin yetkili organlarinin karari ile uygun gördükleri hizmetler,
ilgileri itibariyle üniversitelere, noterlere, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarina, özel sektöre
ve alaninda uzmanlasmis sivil toplum örgütlerine gördürülebilir."

Tüm kamu kurum ve kuruluslari, hem merkezde hem yerel yönetimlerde, hizmetleri
dogrudan

kendi

personeli

ve

örgütleri

eliyle

degil,

özel

sektöre

devir

yoluyla

gördürebileceklerdir. Kapsam, hizmet türleri bakimindan ne istisna öngörmekte ne de sayip
sinirlandirma usulü benimsemektedir.
Getirilen düzenlemenin "mutlak serbestlik" olarak nitelenmesi, asiri bir yorum ya da
ölçüsü kaçmis bir vurgu olarak elestirilebilir. Örnegin, cümle sonunda "gördürür degil
gördürebilir" dendigi, bu açidan kamu kurum ve kuruluslarina takdir yetkisi tanidigi ileri
sürülebilir. Ne var ki, sahip oldugumuz bir deneyim, bu yönde olasi bir elestiriyi geçersiz
kilmaktadir.
Merkezi ve yerel kamu kurumlarinda özellestirme politikasi, 1988 yilinda 657 sayili Devlet
Memurlari Kanunu'nda yapilan birkaç sözcükten ibaret bir degisiklikle baslatilmistir. Bu
devasa boyutlardaki yasanin bir maddesine, en az öneme sahip siniflardan biri olan
yardimci hizmetler sinifiyla ilgili bir konuda bir paragraf eklenerek, hizmetli ve odacilar
eliyle görülen islerin ihale edilebilecegi hükmü getirilmistir.24 Bu düzenleme okullardan
hastanelere, bakanliklardan belediyelere yemek, temizlik, güvenlik, tasima… pekçok
hizmetin taseronlasmasina yolu açmistir. Günümüzde kamu kurumlari, yemekhanelerde ve
temizlik isleri ihalelerinde yalnizca yerli küçük isletmeci sirketlerle degil, ulusötesi
24

1988 yilinda 318 sayili KHK ile madde 36/8.fikraya eklenen paragraf: "Bu sinifa [yardimci hizmetler
sinifina] dahil personel tarafindan yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi
kurumlarinin temizlenmesi, tesisatin bakim ve isletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü sahislara
ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür."
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sirketler

ve bunlarin temsilcileriyle içiçe yasar hale gelmistir. Bu yöntem, 2003 yilinda bir

kez daha kullanilmis, ayni maddede "saglik hizmetleri sinifi"ni tanimlayan fikraya bir
paragraf eklenmistir: “Lüzumu halinde, bu sinifa [saglik hizmetlerine] dahil personel
tarafindan yerine getirilmesi gereken hizmetlerin, ücretleri döner sermaye gelirlerinden
karsilanmak kaydiyla, üçüncü sahislara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür." 25
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslaginda yer alan hüküm, örnegin "yardimci hizmetler"
gibi bir sinirlama da getirmemektedir. Böylece özel idareler ile belediyeler okullardan
saglik

evi

ve

ocaklarina,

halk

kütüphanelerinden

müzelere,

ormanlik

alanlarin

isletilmesinden devlet üretme çiftlikleri ya da arastirma enstitülerine kadar çok genis bir
kamu görev alanini özel sektöre devretme yetkisine sahip kilinmaktadirlar.
Bu hüküm, yaklasik iki yildan bu yana Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri
olan kamu ihale sistemi düzenlemeleriyle birlikte düsünülmelidir. Kamu ihale sistemi, bir
yandan Dünya Ticaret Örgütü'nün "kamu alimlari" ile ilgili liberalizasyon kararlari, bir
yandan Dünya Bankasi ve IMF anlasmalarinda yer alan kosullar, bir yandan da Avrupa
Birligi Katilim Ortakligi Belgesi kosullari içinde yer en önemli küresel basliklardan biridir.
Yerli ve yabanci yatirimcilar ve saticilar arasinda hiçbir farkliligin birakilmadigi bir
ortamda, hem merkezi hem yerel kamu hizmetleri, ihaleden imtiyaza uzanan çesitli
yöntemlerle özellestirmeye açilmaktadir.
Bunlar, kamu kesimini özel kesim adina yasaklama ve kamu hizmetlerini piyasaya
devretme hükümleridir. Taslagin özünü olusturan ikinci özellik, "sosyal devlet yerine
düzenleyici devlet" sistemi olusturma özelligi bu hükümlerde somutlasmaktadir. Kurulan
mekanizma, genis görev ve kaynaklara kavusan yerel yönetimleri, bu görev ve kaynaklari
yerli yada yabanci sermaye kesimlerine aktarma istasyonu olarak tanimlamaktadir. Bu
nedenle

taslak

yerel

yönetimleri

güçlendirme

taslagi

degil,

yerellestirme

yoluyla

özellestirme taslagi niteligi tasimaktadir.
Taslagin yasalasmasi halinde, 1990'li yillarda ilk denemeleri yapilmis olan kentsel su
ihtiyacini

karsilayan

barajlarin,

belediye

su

isletmeciliginin,

yerel

yönetim

birlikleri

üzerinden yapilan çöp tesisi isletmeciliginin, metro yada rayli sistem yapimi ihaleciliginin,
25

Bu ifade, 657 sayili yasaya 4924 sayili Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözlesmeli Saglik
Personeli Çalistirilmasi Kanunu'nun 12. Maddesiyle 2003 yilinda eklenmistir.
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Türkiye yerel yönetimlerini nasil bir dis borçlanma ve yabanci imtiyazlar agi içine çektigi
kisa bir zaman içinde görülecektir. Kisa bir zamanda görülecek bir baska sey, bazi il ve
belediyelerde kamu hizmetleri için gerekli finansman kaynaklari bulunamazken, bazi il ve
belediyelerde kamu hizmetleri aginin pahalilasmasi ve yabancilasmasi olacaktir. Bunlar,
taslagin toplumsal ve bölgesel esitsizlikleri artirma yönünde yapacagi etkilere isaret eden
örnekler olarak degerlendirilmelidir.
2) Yönetisim Ilkesi: Kamu kudretinin odagi ile aktörünün degismesi
Taslak merkezi yönetimi yerel yönetimler lehine, her ikisini birlikte piyasa lehine
yasaklamakta, sonra tüm kamu kurum ve kuruluslarini görev alanlarini piyasa sistemine
devretmeye

hazirlamaktadir.

Bu

mekanizma,

hem

kurulurken

hem

de

isletilmeye

basladiktan sonra, özel sektör ile 'sivil toplum kuruluslari'nin karar verme sürecine etkili
bir biçimde katilmalarini gerektirir. Taslak bu gerekliligi madde 5/e ile madde 6/d
paragraflarindaki hükümlerle karsilamaktadir.
Tüm kamu yönetiminde isleyisin temel ilkeleri siralanan madde 5/e'ye göre:
"Kamu hizmetlerine iliskin temel kararlarin alinmasinda, ilgili kamu kurumu niteligindeki meslek
kuruluslari ve sivil toplum örgütlerinin görüs ve önerilerinden yararlanilir."

Merkezi yönetimin genel yetkilerinin düzenlendigi madde 6/d'ye göre:
"Kamu kurum ve kuruluslari ile özel sektör, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari ve sivil
toplum örgütleri arasinda iletisim ve isbirligini saglayici mekanizmalar olusturmak, hizmet ve islev
kapasitelerini gelistirmek"

Merkezi yönetim;
a) bürokrasi + özel sektör + sivil toplum kuruluslari arasinda,
b) iletisim ve isbirligi mekanizmalari olusturacaktir ve
c) bu mekanizmalarin hizmet ve islev kapasitelerini güçlendirecektir.
Öngörülen

yalnizca

bir

danisma

mekanizmasi

degil,

"hizmet

ve

islev

kapasitesini

güçlendirmek" ifadesinden anlasilacagi gibi kurumsal bir örgütlenmedir. Dile getirilen
ortakligin günümüzde en gelismis biçimi, IMF ve OECD üzerinden gelen üst kurul
yapilaridir.

Üstkurul

deneyimini

örnek

alirsak,

üstkurullarin

bakanliklarin

en

temel

yetkilerini çekip almalari ve bakanliklari içi bos bürokratik birimlere dönüstürmeleri gibi,
mevcut kamu karar ve yürütme noktalarinda bir "yer ve aktör degisikligi" ile yüz yüze
gelinecegi tahmin edilebilir.
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Günümüzde kamu kudreti, yasama emrinde çalisan yürütme organi ve ona bagli bürokrasi
tarafindan kullanilmaktadir. Öngörülen mekanizmayla kamu kudreti bu noktadan disari
çikarilacaktir. Yeni konumda yetki sahipleri yalnizca yürütme - bürokrasi degil, bununla
birlikte sirket temsilcileri ve sivil toplum kuruluslarindan gelme kisiler olacaktir. Hüküm,
kamu kudretinin yerini ve aktörünü degistirmenin, iki yüzyillik temsili demokratik
yapilanmaya son vermenin baslangiç adimini ilan hükmüdür.
Kamu karar sistemini bürokrasinin tekelinden alip, sisteme toplumun baska iki aktörünü
katan bu hüküm, açik ki katilimcilik ilkesine islerlik kazandirmaktadir. Katilimcilik,
Taslagin daha ilk maddesinde kamu yönetiminin baslica ilkelerinden biri olarak anilmistir.
Ancak, bu katilimci formül demokratik degildir. Toplumsal kesimlerden asil olarak
sermaye kesimini tercih etmekte, örgütlenme düzeyi düsük genis toplumsal kesimleri karar
sistemi disina itmektedir. En az bunun kadar önemlisi, kamu kudretinin paylasilacagi bu
toplumsal kesim, 1990'li yillarin sonlarindan bu yana gündeme gelen ve günümüzde
yürürlüge girmis bulunan yerli - yabanci sermaye ayirimina son verme yasalari sayesinde,
artik yalnizca "yerli" de degildir. Taslak Gerekçe'sinde dendigi gibi, "içerisi" ile "disarisi"
kaynasmistir. Taslak bu "kaynasma"nin geregini yerine getirmekte, merkezi yönetime
birbirleri

karsisinda

imtiyazlari

olmayan

kaynasmis

yerli-yabanci

sermaye

kesimini

Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal kamu kudretine esit ortak kilma için mekanizmalari kurma
görevini vermektedir.
Bu yeni mekanizmanin adi "yönetisim"dir.26
3) Esnek Bürokrasi ve Sözlesmeli-Yerel Istihdam
Kamu

hizmetlerinin

güvencelerinden

en

baslica
önemlisi

özelliklerinden
ise

yasalari

biri,

sürekliliktir.

uygulamakla

Hizmetlerde

görevli

kamu

sürekliligin

bürokrasisidir.

Hizmetlerin sürekli, güvenli, tarafsiz bir biçimde sürdürülmesi, kamu görevliligi sistemiyle
saglanir.

26

Birgül A. Güler, "Yönetisim: Tüm Iktidar Sermayeye", Praksis, 2003. Ayrica bkz: "Devletin Yeniden
Yapilandirilmasi", Düsün Dergisi Ekim 2000. (Kuvayi Milliye Dergisi Ocak-Subat 2001, "Restructuring the
state" basligiyla Ingilizce olarak Turkish Public Administration Annual 1998-2000; Oknos 2002 tarihlerinde
tipki basim olarak yayimlanmistir).
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Çalisma, yurttaslar için bir "sosyal ve ekonomik hak" iken, kamu kesiminde çalisma her
yurttasin

"siyasal

hakki"

olarak

kabul

edilir.

Haklarin

bu

siniflandirmasi,

1982

Anayasasi'nda da kabul görmüs ve böyle siniflandirilmistir.
Kamu görevliligi, bir yandan vazgeçilmez ve ertelenemez toplumsal hizmetleri görme
zorunlulugu nedeniyle devlet gereksinmesini karsilayan, bir yandan da yurttaslarin siyasal
haklarini kullanmalarini saglayan özel bir konumdur. Bu nedenle özel sektörde oldugundan
farkli olarak, kamu kesiminde hizmete girme, liyakat, kariyer, hizmete ömür boyu
baglanma konulari özel önem tasir.
Taslak, bu temel nitelikleri gözardi ederek, kamu istihdaminda iki degisiklik getirmektedir:
(1) Müstesar, genel müdür, baskanlik görevlerinde is gören üst düzey yöneticiler siyasal
iktidarlarin gelis gidisine bagli olarak degisecektir.
(2) Kamu kesiminde memur, tam - yari zamanli sözlesmeli, isçi olmak üzere üç farkli
statüde çalisilacaktir.
Taslak hem üst düzey yöneticileri siyasal kadro haline getirmekte, hem de kamu
hizmetinde istihdamin ana gövdesini sözlesmeli personel üzerine kurmaktadir.
Madde 45'e göre, sözlesmeliler ile isçiler kadro sartina bagli olmaksizin istihdam
edilecektir. Bunlarla birlikte memurlarin da degerlendirilmeleri, performans ölçülerine
göre yapilacak, buna göre ödüllendirileceklerdir. Madde, çalisanlarin bu ölçülere göre
cezalandirilip cezalandirilmayacaklarini ayrica belirtmemektedir.
Kamu personel rejimi, ayri bir yasa konusu olarak hazirlanmaktadir. Bu hazirlik
kamuoyunun bilgisi dahilinde degildir. Bununla birlikte, kamu kurum ve kuruluslarinda
sözlesmeli istihdam, KIT'lerden baslanarak uygulamaya girmistir. Örnekler, okullarda okul
koruma dernekleri araciligiyla "ders saati ücretli ögretmen" istihdamina kadar uzanmis
bulunmaktadir. Yasal düzenleme bakimindan en açik adimlar ise saglik personeli ile ilgili
olarak atilmis durumdadir.27

27

4924 sayili Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözlesmeli Saglik Personeli Çalistirilmasi
Kanunu.
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Sözlesmelilik, il özel idaresi ve belediyelere devredilecek 1.250.000 civarinda kamu
görevlisinin büyük bir bölümünü tehdit etmektedir. Statünün tehdidi, istihdamin "yerellik"
ilkesine göre gerçeklestirilmesiyle daha da büyümektedir. Yüksek issizlik ortaminda bir yil
ya da seçimlere endekslenmis ençok bes yillik sözlesme düzeninin, yerel kayirmacilik
iliskileri içinde yaratacagi sonuçlarin bedeli çok yönlü ve yüksek olacak görünmektedir.
Böyle bir yapi bir yandan bölgecilik ve hemsehriciligi körükleyecek, kamu görevliligi
sisteminin ulusal kaynasmaya yaptigi katkilarin sona ermesine yol açacak, bir yandan
kamu görevlileri arasinda performans için rekabet sonunda ortak hedefler için çalisma
dürtüsünü yok edecektir.
Taslak, asil olarak hizmetlerin özellestirilmesine odaklidir. Merkezi yönetimden yerel
yönetimlere

devredilmis

görevlerin

en

kisa

zamanda

özel

sektöre

aktarimini

hedeflemektedir. Bu hedef, yerel yönetimlerde hangi statüde çalisirsa çalissin, tüm kamu
personelinin orta vadede is güvencesi yoklugu sorunu ile karsi karsiya kalacagi anlamina
gelmektedir. Kamu personeli kisa vadede örgütsüzlük ve is güvencesi yokluguyla, orta
vadede issizlik sorunuyla yüzyüzedir.
4) Çalisma Bakanligi'na Yeni Bir Rol ve Yeni Bir Yapi

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasari Taslagi, yalnizca üç bakanliga tasra örgütü kurma
izni vermektedir. Içisleri ve Maliye Bakanliklarinin yaninda yer alan üçüncü bakanlik
Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi'dir. Içisleri, nüfus ve vatandaslik isleri, sivil
savunma, emniyet, jandarma gibi islevlerin bakanligi olarak; Maliye Bakanligi ise
neredeyse tüm dünya sorunlarinin döndügü vergilendirme gibi bir isin sorumlu kurumu
olarak,

neden

ayricalikli

kilindiklari

kolay

anlasilabilecek

bakanliklardandir.

Ancak,

Çalisma Bakanligi'nin neden bu tarihsel agirlikli bakanliklara denk sayildigini anlamak o
kadar kolay degildir.
Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, öbür iki bakanlik Osmanli'dan devralinmisken,
1934 yilinda Iktisat Vekaleti içinde kurulan Is ve Isçiler Bürosu baslangicini ihmal
edersek, çok daha yakin bir zamanda 1945 yilinda kurulmustur.

Ülke çapinda 2000

memura ve tasrada yalnizca 23 bölge müdürlügüne sahiptir. Günümüzde tüm illerde
örgütlenmesi yoktur.
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Bu bakanligin önemi, ekonomik ve mali liberalizasyon dalgasiyla hizla büyüyen issizlik
sorununu yönetme ve siyasal - yönetsel liberalizasyon dalgasiyla hizla büyüyecek olan "is
ve isgücü piyasasi" krizlerini denetim altinda bulundurma kaygisiyla birlikte artmistir.
Uygulanan politikalarin emek kesimi üzerindeki yikici sonuçlari giderek daha endise verici
boyutlara tirmanacaktir.
a) Saglik hizmetlerinin sunumu (sigorta hastaneleri) ile finansmanin (sigorta primleri
yönetiminin) birbirinden ayrilmasi saglanacaktir. Bunun anlami kamu sigorta
hastaneciliginin özellestirilmesi sigortaciligin ise kamudan özel sektöre aktarilmasidir.
Sonuç, çalisanlarin prim ödemelerinin yükselmesi, saglik hizmetlerinin pahalilasmasi
olacaktir. Bu, mevcut bunalim ortaminda basedilmesi oldukça güç bir toplumsal tehdit
yaratmaktadir.
b) 2003 yilinda kabul edilen yeni Is Yasasi geregince esnek çalisma düzeninin yerlesmesi
saglanacaktir. Çalisanlar açisindan ücret, isyeri, çalisma zamani ve süresi bakimindan
belirsizlik ve örgütlenme hakkinin fiilen kullanilamaz hale gelmesi demek olan esnek
istihdam, yalnizca çalisma barisini degil toplumsal barisi da tehdit etmektedir.
Çalisma Bakanligi çalisanlar açisindan kayip, küresel mali ve yatirimci sermaye için ise
kazanç anlamina gelen reformlarda ikinci taraf adina yönetici kurulus olarak yeni bir rol ve
konuma yerlesmistir.

SONUÇ
Kamu reformlari, IMF Istikrar Programi'nin parçasidir. Bu program, iç ve dis borç
ödemelerini güvence altina almak üzere, kamu bütçesinin GSMH'nin %6,5'u kadar fazla
vermesini saglamaya kilitlenmis 'mali uyum' hedefine hizmet etmektedir. Bu hedef için
kamu yatirimlarinin azaltilmasi ve kamu personel sayisinin sinirlandirilmasi istenmekte,
böylece kamu gelirlerinin borç ödemelerine hasredilmesi pesinde kosulmaktadir. Ancak
Istikrar Programi'nin etkisi, yalnizca borçlarin geri ödenmesini güvence altina almayi
içeren bir mali amaçla sinirli degildir. Istikrar Programi, 1980'li yillarda uygulanmasini
sagladigi "devleti küçültme politikasi" yada ekonomik - mali deregülasyon28 politikasini,
28

Deregülasyon, devletin tekelinde toplanmis üretim, dagitim, karar, izin, onay yetkilerinin ortadan
kaldirilmasini saglayan düzenlemeler demektir. Tohum ithalinin devletin tekelinde olmasina son veren, özel
sektörün de tohum ithal etmesine izin veren yasa, belediye meclislerine ait olan ekmek fiyatini belirleme
yetkisini Firincilar Odasi'na devreden yasal düzenleme, Türk Parasinin Kiymetini Koruma Kanununu
yürürlükten kaldirma, farkli özellikler tasiyan deregülasyon uygulamalaridir. Deregülasyon,
"kuralsizlastirma", kural koyma yetkisini kaldirma ve bu yetkiyi özel sektör yada özel sektörün 'sivil toplum
kurumlari'na devretme anlamina gelir.
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simdi bir üst asamaya siçratmis bulunmaktadir. Günümüzde yapilan, "devleti uyarlama
politikasi" yada siyasal - yönetsel deregülasyondur. TBMM ve TC Hükümeti'nde
toplanmis olan siyasal ve yönetsel kamu kudreti bu merkezi odaktan uzaklastirilarak yerel
idareler ile özel sektöre devredilmek istenmektedir. Temel unsurlari itibariyle söylenecek
olursa, bu politikanin üç temel anlami vardir: Merkeziyetçilik ilkesini ortadan kaldirarak
yerellik

ilkesini

kaldirmak,

kamu

getirmek,
kudretini

devletin

sosyal

aralarindaki

görevlerini

ayrimlarin

özellestirme

ortadan

yoluyla

kaldirildigi

ortadan

yerli-yabanci

sermaye kesimine açiktan ve anayasal güvence altina alarak devretmek.
Kamu reformlarinin sert çekirdegini olusturan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasari
Taslagi,

devlet

sistemini

"yerellik"

ve

"özellestirme"

ilkeleri

üzerinde

degistirmeyi

amaçlamaktadir. Yerellik, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi degil, ademi merkeziyetçilik
ilkesinin kabulüdür. Bu ilkenin siyasal karsiligi, üniter yapi yerine yerelci - federal
örgütlenmedir. Yine yerellik, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi amaciyla degil, devlete
sosyal

niteligini

veren

baslica

görev

alanlarinin

özellestirilmesini

saglama

amaciyla

yapilmaktadir. Yerellik ve özellestirme, hem merkezi hem yerel düzeyde kamu kudretinin
yerli-yabanci ayirimi olmaksizin sermaye kesimine devretme anlamina gelen yönetisim
modeliyle kurumsallastirilmaktadir.
Yerelci ve özelci yönetisim, ülkenin ve halkin ihtiyaçlarini degil küresel sermayenin
liberalizasyon ihtiyacini karsilamaktadir. Is stratejilerini dünya geneli için kuran küresel
sermayenin, genel yetkili ve güçsüz yerel birimlerle serbestçe bulusmasi, 21. yüzyil
sömürgeciliginin insasi anlamina gelmektedir.
Bu model, Türkiye'nin ulusal birligini ve toplumsal varligini tehdit etmektedir.
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KAMU YÖNETIMI TEMEL KANUNU TASLAGI HAKKINDA SORULAR VE
YANITLAR*
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Alpay Dikmen

Kamu Yönetimi Reformu hangi ihtiyacin ürünü olarak hazirlandi?
Uzun yillardir kamudaki ataletten, is yapma-yaptirmadaki güçlükten yakiniliyor. Açikçasi bu
“uzun süre” kavramini “ben kendimi bildim bileli” diye düzeltsem daha dogru olacak sanirim.
Ama buradaki kritik soru: Hep yakinilan bu olguya neden bugün böyle keskin ve köklü
yanitlar üretilmeye çalisildigi? Benim açimdan gerçekten ilginç olan soru budur. Yasanin
atalete ne tür çözümler üretmeye çalistigini konusuruz, ancak bundan önce bu yasanin nasil
bir sürecin ürünü oldugu.
Her seyden önce yasa yapma ve uygulama süreci basli basina politik-sinifsal bir süreçtir ve
bunu çözümlemeye çalismak olguyu daha iyi anlamamiza yardim edecektir. Bir süredir
Türkiye’de yapilan yasalarin hepsinde TÜSIAD, TOBB vb.nin etkin katilimi ve belirleyiciligi
gözleniyor. Birçok yasanin metnini bile bu kuruluslar dogrudan hazirliyorlar. Ben bir tanesine
dogrudan sahit oldum: “Dogrudan yabanci yatirim yasa tasarisi”. Hazine Müstesarligi’nda
yapilan toplantilara TÜSIAD ve YASED (Yabanci Sermaye Dernegi) avukatlar grubuyla
katilmis ve yasa tasarisi sürecini dogrudan etkilemekteydiler.
Bu olguya verilen yeni moda ad: Yönetisim. Bir demokratiklesme olarak, devletin kapali
kapilar ardinda is yapmaktan vazgeçmesi, seffaflasmasi, demokratiklesmesi, açik bir yapiya
bürünmesi olarak sunuluyor. Bu açik yapida da ne hikmetse TÜSIAD her kapinin önünde,
arkasinda, içinde disinda beliriveriyor. Bu sürece sendikalar, isçi örgütlenmeleri dahil
edilmiyor. Akademiden birileri çagiriliyor, ama örnegin yabanci dogrudan yasa tasarisinin
hazirlandigi çalistayda sergiledigim muhalif tavirdan dolayi bir daha bu tür bir çalistaya davet
edilmeyecegimi
demokratiklesme.

biliyorum.

Dolayisiyla

buradaki

demokratiklesme

ilginç

bir

Bu demokraside muhaliflere çok yer verilmiyor. “Açiklik” devletin

yönetsel süreçlerini özel sektöre (özellikle büyük sermayeye), TÜSIAD’a, YASED’e açmasi
anlamina geliyor. Devlet+özel sektör+sivil toplum örgütleri bileskesi olarak formüle edilen
yönetisim uygulamalari, özel sektör olarak büyük sermayeyi (Istanbul burjuvazisini), sivil
toplum örgütü olarak da YASED’i görüyor. Dolayisiyla bu yasalar salt devletin, hükümetin
*

Dikmen, A.A., "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslagi Hakkinda Sorular ve Yanitlar” A.Ü. SBF
GETA Tartisma Metinleri, Özel Sayi, No.59, Kasim 2003
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yasasi degil. Dogrudan sermayenin yasasidir. Öyleyse soruyu bir kez ve son kez formüle
etmek istiyorum: “Sermaye kamu yönetimi yasa tasarisindan ne bekliyor?”
Daha önce gazetenizde Bagimsiz Sosyal Bilimciler’e ait kösede yazdigim bir yazida, yasanin
amaci özellestirmedir, demistim. Yine ayni seyi söylüyorum, ama biraz açma gereksinimi
duyarak.
1990 öncesi ve sonrasi yillarda, iki kurumun, IMF ve Dünya Bankasinin farkli uygulamalari
ve farkli formülleri ortaya çikti. Hatta bu formüller bu iki kurum arasinda belli oranlarda
gerilimlere bile yol açti, bu süreçte bizim bürokratlarin da aynen takim tutar gibi IMF’ci veya
Dünya

Bankaci

oldugunu

gözledik.

Kisaca

IMF

parasalci

politikalari,

piyasalarin

serbestlestirilmesini, finansal serbestiyi, fon hareketlerine, sicak para hareketlerine olanak
verecek düzenlemeleri savunurken, Dünya Bankasi “yönetisimci bir devlet” savunusu
yapmaya, IMF politikalarinin toplumsal maliyetinin çok yüksek oldugunu söylemeye basladi.
Zaman geçtikçe bu ikisinin ayni oldugunu, birbirini tamamlayan yaklasimlar oldugunu
görmeye basladik. IMF politikalari, özellikle finansal serbestiye, sicak para hareketlerine
olanak saglayan uyum programlariyla ülkeyi düzenli krizler sürecine soktu. Bu krizlerden en
çok gören kesim sadece üretim yapan, finansal piyasalarda oynama ve para kazanma olanagi
olmayan, dolayisiyla sadece reel sektöre sikisip kalan burjuvazi oldu. Hem reel sektörde hem
de finansal sektörde oynayabilen büyük burjuvazi bu krizlerden karli bile çikti. Kriz sonrasi
isletmeler birer birer batarken genellikle TÜSIAD çevresinde örgütlenmis büyük sermaye,
uluslar arasi sermaye ile de isbirligi yaparak hem finansal piyasalardan kazanç elde etti hem
de batmakta olan isletmeleri “ucuza kapatma” olanagina kavustu. Çok ülkeli sirketlerle
(ÇÜS’lerle) isbirligine büyük

burjuvazi gücüne güç katmak istemektedir. Bir yandan

Türkiye’deki her türlü kar alanina talip olurken diger taraftan da dogrudan devlet yönetimine
talip olmaktadir. Bu talebine yaniti ise yönetisimci devlet araciligi ile bulmaktadir. Bu
baglamda da IMF ve Dünya Bankasi politikalari birbirini tamamlayici etki yapmaktadir.
Dikkatlerinizi bir baska noktaya çekmek istiyorum: Son zamanlarda çikan veya tartisilan üç
yasa/yasa tasarisina bakiniz. Bunlar: Yabanci dogrudan yatirim yasa tasarisi, orman vasfini
yitirmis arazilerin satisina iliskin anayasa degisikligi, kamu yönetimi temel yasasi tasarisi. Bu
üçü ayni sürecin ürünüdür. Yabanci yatirim yasasi ile yabancilari mütekabiliyet esasi
gözetmeksizin gayri menkul alimi izni vermektedir. Orman vasfini yitirmis arazilerin satisina
iliskin anayasa degisikligi kamusal mal niteligi arz eden ormanlarin satisinin yollarini
hazirlamaktadir. Kamu yönetimi temel yasa tasarisi da yönetisimci devlet ve yerelde
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parçalanmis ve güçsüz birakilmis kamu erki ve yönetisim uygulamalari yoluyla burjuvazinin
kar alanlarina nüfuz etme gücünü artirmaktadir.
Bu tasari iddia edildigi gibi seffafligi, etkinligi saglayacak bir bürokratik mekanizma
öngörüyor mu?
Yerel birimlere daha çok yetki taniyan bir süreç öneriyor. Seffafliktan anlasilan üç boyut var,
yerellesme, e-devlet ve yönetisim. Bu ikisi olursa kamu yönetiminin seffaflasacagi iddia
ediliyor.

Benzer

biçimde

etkinlikten

anlasilan

da

piyasa

kosullarinda

hizmet

verme,

özellestirme ve en önemlisi kamu personeli için sözlesmelilik ve performans degerlendirmesi.
Bunlar olursa devlet örgütlenmesi etkin çalisacak, diye düsünülüyor. Her ikisi de büyük
oranda yanlistir. Yerellesme, bir sürü bilginin, belgenin belediyelerde, yerel idari birimlerde
gözden kaybolmasini yok olmasi sonucunu dogurabilir, usulsüzlükleri artirabilir. Kimse yerel
yöneticilerin merkezi yöneticilerden daha seffaf bir süreç içerisinde çalistiklarini iddia
edemez; benzer biçimde yasalara daha bagli kaldiklarini da iddia edemez. Zaten yasallik diye
bir kavram varken niye seffaflik icat edilmistir o da belli degildir.
Bahsettigim gibi yönetisim uygulamalari da devlet yönetiminde semayeye dogrudan söz hakki
vermenin bir baska adidir.
E-devletin ise kirtasiyeciligi azaltacagi iddia edilmektedir. Bugüne kadarki uygulamalarda
bilgisayara geçisin halkin bekleme süresini azalttigi, islerin daha kolay halloldugu seklinde bir
sonuca ben rastlamadim. Bilgisayarlarin kullanilmaya baslamasi, bilgisayar kullana yerler için
bir avantajdir. Daha az personelle çalismaktadirlar. Dolayisiyla, zaten yasa tasarisi sürecinde
de hep dile getirilen “kamuda istihdam fazlasi var” saptamasinin gereklerini yerine getirmek,
yani kamu istihdamini daraltmak için kullanilacagini tahmin etmekteyim. Bunun disinda,
bilgisayar destekli hizmet veren kuruluslar açisindan kirtasiyeciligi ve vatandas için bekleme
sürelerini artirdigini; üstelik bilgisayarin daha kati ve sonuçlara etki etmeye olanak tanimayan
niteligi dolayisiyla daha az özel hizmet verme olanagi doguracagini düsünüyorum. Bunun
disinda bilgisayar kullana, bilgisayar sahibi olan vatandasla, olmayanlar arasindaki kamu
hizmetlerinden

yararlanma

bakimindan

uçurumu

artiracagini,

adaletsizlik

yaratacagini

düsünüyorum. E-devlet klasik bürokrasi yaklasiminin bir ürünüdür. Bundan bir kopus degildir
Ayni

mantiksal sürecin devamidir. Bugün kullandigimiz bürokratik yönetim anlayisinin

temelleri 17. ve 18. yüzyilda ortaya çikan ve devlet yönetimini “seylerin yönetimi” olarak
algilayan, bu anlamda da yönetsel edimi, yönetimin konusu olan bütün her seyin sayilmasi,
siniflandirilmasi, iliskilendirilmesi ve

planlanmasi olarak algilayan bir sürecin ürünüdür.

Bütün bu süreçte, teknolojinin gelismesiyle pozitif bir iliski içerisinde kirtasiyeciligin de artisi
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gözlenmistir. Bilgisayar, kirtasiyeciligi azaltacagi düsünülen teknik buluslarin ne ilki ne de
sonuncusudur.
karmasiklasmis,

Her

teknik

bunlarin

gelismeyle

birlikte,

siniflandirilmasi

ve

yönetime

konu

iliskilendirilmesi

Bilgisayarlar bu süreci tersine çevirmemektedirler. Aksine,

de

olan
daha

her

sey

daha

çetrefillesmistir.

yönetme eylemi içerisindekilerin

erkini artirmaktadir. Bilgisayar süreçleri bir tür “her seyi gören” (panopticon) yaratarak,
kitlelerin izlenmesini kolaylastirmaktadir. Vatandaslik numaralari, vergi numaralari bunlara
en güzel örnektir. Sizi sürekli gözleyen ve istendiginde halkin aleyhine baskici amaçlar için
kullanilabilecek

bir

devlet

aygitinin

ortaya

çikmasinin

olanaklarini

hazirlamaktadir.

Dolayisiyla seffaflasan bir sey varsa, bu da halkin fakir hayatlaridir.
Etkinlik ise devlet hizmetlerini piyasalastirma, özellestirme, piyasa fiyatindan hizmet sunma,
kar amaci güden devlet ve kamu personelini de sözlesmeli personel statüsüne dönüstürme
olarak algilanmaktadir. Yaklasik 1 milyon personelin yerel yönetsel birimlere aktarilacagi ve
bunlarin da sözlesmeli personel statüsüne geçirilecegi tahmin edilmektedir. Özellestirme ve
piyasalastirma fakir halkin ucuza aldigi çayi, sekeri, sigarayi vb. ÇÜS’lerin fiyat düzeylerine
çekmeyi, bedavaya sagladigi egitimi, sagligi vb. bedelli yapma operasyondur. Rantiyelere bol
keseden faiz dagitan devlete fakir halkin egitimi, sagligi, ekmegi, çayi çok gelmektedir.
Etkinlikten

anlasilan

budur.

“Devlet

sana

saglayamiyor,

devlet

kurumlari

özellestirildi,

piyasadan al, piyasa kosullarinda al!”
Kamu görevliliginde sözlesmeliligin esas olmasi ve performans degerlendirilmesi sistemine
geçis ise kamuda siyasi kadrolasmanin hiç görülmemis düzeylere çikmasina yol açacaktir.
Istemedigi personelin performansini yetersiz bularak keyfi olarak isten çikartilmasinin ve
yerine kendi partisinden birisinin geçirilmesinin kapilarini açmaktadir. Kamuda her ne kadar
siyasi bir kadrolasma olsa bile, memuriyet görece güvenceli bir konumdur ve kimse memuru
siyasi gerekçelerle kolay kolay isten çikartamaz. Genellikle bu amaç için uygulanan “sürgün
tayinlerdir”. Yeni sistem bu görece güvenceli yapiya bile bir tahammülsüzlügün ürünüdür.
Buna teorik kilif olarak da sözlesmeli personelin daha verimli çalisacagi seklindeki gerçekligi
ispatlanmamis bir yargi ileri sürülmektedir.
Yolsuzluk ve rüsvet gibi sorunlari ortadan kaldiracak mi?
Aksine yolsuzluk, rüsvet ve kayirmaciligin artacagini düsünüyorum. Bir kere yerel birimlerde
bu tür uygulamalar çok daha kolay bir sekilde olabilecektir. Bu yasa tasarisi her seyi birbirine
karistirmaktadir. Rüsvetin sebebi sanki kirtasiyecilikmis gibi algilanmaktadir. Oysa rüsvetin
asil iki sebebi vardir, birincisi düsük maaslarin rüsvet alimini mesrulastirmasi, ikincisi ise
1980’den beri derinlesen kamuda etik deformasyon. Prenslerle baslayan, kamu isletmeciligi

Tartisma Metinleri Özel Sayi: Kamu Yönetimi Reformu Incelemeleri

39

yaklasimi ve özellestirmelerle piyasa ahlaksizligi düzeyinde algilanan, günümüzde de siyasi
atamalarla altüst edilen kamu görevliligi ve kamu hizmeti kavramlari, kamu sektöründe büyük
bir etik deformasyon yaratmistir. Bu sorunu çözmenin yolu kamu personelinin kendi arasinda
denetimi güçlendiren ve etik denetimi artiran süreci yeniden tahsis etmektir. Bunun da yolu
kamu personelinin güvenceli bir ise kavusturulmasindan geçer. Bir sonraki seçimlerde isini
kaybedecegini düsünen kamu görevlisi “bir sonraki seçimlere kadar heybeme ne doldurursam
kardir” diye düsünecektir.
Tasarinin memurlarin statüsüne etkileri ne olacak?
Memurluk istisnai, sözlesmelilik esas durum haline gelecek. Aslinda Türk kamu yönetimi
anlayisinda bunun tersi geçerlidir. Kamu personeli kamuyu temsil eder, dolayisiyla piyasa
kosullarinda performans denetimine tabi tutulamaz, kamunun kendi içerisinde kurdugu ve
kamusallik agir basan denetim süreçlerine tabi tutulabilir.

Kamu personeli için liyakat esasi

geçerlidir. Yaptigi isten çok makam önemlidir. Bu nedenledir ki kamu personeli göreve
basladigi anda, yani

makama atandigi anda ücret alir. Isçiler için yapilan is önemlidir. Ise

girdikten ve belli bir miktar çalistiktan sonra (1 hafta-1 ay) ücret alir. Ise ve performansa göre
ücret alir. Yeni tasaridaki durum, kamusalliga bir saldiri niteliginde ve dolayisiyla kamuya bir
saldiri niteligindedir.

40 Tartisma Metinleri Özel Sayi: Kamu Yönetimi Reformu Incelemeleri

KAMU MALI YÖNETIM VE KONTROL KANUNU TASARISI ÜZERINE
DEGERLENDIRMELER *
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Alpay Dikmen

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Tasarisi hazirlanmis, meclise sunulmus ve
önümüzdeki günlerde Meclis’te görüsülerek yasalastirilmasi beklenmektedir. Tasariyi, Türk
kamu yönetimi siteminde köklü degisiklikler yaratan bir “yeniden yapilanma” etkinliginin bir
parçasi olarak görmekte yarar vardir. Bu çerçevede kamu yönetimi örgütünde basta Kamu
Yönetimi Temel Yasa Tasarisi ile baslatilan dönüsümün önemli ayaklarindan birisini de
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarisi olusturmaktadir.
Tasari, kamu mali yönetimi ve denetimi olgusunu yeni bastan düzenlemekte, ilkelerini
yeniden

örgütlemekte,

bütçe

kurumlarinin

gruplanma

sistemini

degistirme,

denetleme

ilkelerini ve denetçileri yeni ilkeler etrafinda yeniden örgütlemektedir. Bu baglamda köklü,
hatta cüretkar düzenlemeler önerdigini iddia etmek hiç de asiri bir yorum olmasa gerektir.
Kamu mali yönetiminin ve denetiminin yeniden yapilandirilmasi çalismasini baslatan AKP
Hükümeti degildir. 10 yila yakin zamandir çesitli kurum ve kuruluslar içerisinde buna yönelik
çalismalar yürütülmektedir. Bu çalismalari sürükleyen kuruluslar da son zamanda hemen her
tasin altinda görmeye alistigimiz kuruluslardir:
1) 11.10.1995 tarihinde Maliye bakanligi ve Dünya Bankasi (DB) arasinda "Kamu Mali
Yönetim Projesi"nin "Harcama Yönetimi" sistemini çözümlemeye yönelik bir proje
anlasmasi imzalanmis ve bu proje yardimiyla Türk elit ve entelektüellerine “nasil bir kamu
mali yönetimi sistemine sahip olmalari gerektigi ögretmistir”,
2) IMF Icra Direktörleri Kurulu’nun 6. gözden geçirmeyi onaylayabilmesi için Kamu
Mali Yönetimi ve Denetimi Yasa Tasarisinin yasalastirilmasi ön sart olarak ileri sürülmüstür,
3) Avrupa Birligi Uyum Sartlari da yasayi bize “sart” kosmaktadir. Yasa tasarisi Maliye
Bakanligi tarafindan “Avrupa Birligi ve uluslararasi standartlarla uyumlu bir kamu iç kontrol
sistemi olusturulmasi” amaciyla, 3 Agustos 2002 tarihinde T.B.M.M.’ne sunmustur. Seçim
döneminde kadük olan tasari, 58. Hükümet Acil Eylem Planinda da ilk alti aylik tedbirler
arasinda yer almis ve AKP hükümetince tekrar Meclis’e sunulmustur.

*

Dikmen, A.A., "Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Tasarisi Üzerine Degerlendirmeler”, A.Ü.
SBF GETA Tartisma Metinleri, Özel Sayi, No.59, Kasim 2003
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Alisageldigimiz

“yönetisim”

uygulamalari
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çerçevesinde,

yasanin

hazirlanmasinda

yine büyük sermaye ve uluslararasi kuruluslar aktif görev almistir. Yönetisim toplantilarinda
TESEV, TOBB, TÜSIAD ve Uluslararasi Yerel Yönetim Birligi (IULA) hazir bulunmustur.
KAMU ISLETMECILIGI OKULUNUN MALI YÖNETIME YANSIMASI:
PERFORMANS DEGERLENDIRMESI, KARLILIK, VERIMLILIK, ETKILILIK
Tasari, kamu yönetiminin yeniden yapilandirilmasi amaciyla sunulan diger yasa paketleriyle
uyumludur. Kamu isletmeciligi ve yönetisim yaklasimlari çerçevesinde örgütlenmis bir yasa
hazirligi

içerisindedir.

Kamunun

denetlenmesi

sürecini

performans

degerlendirmesi,

verimlilik, etkililik amaçlarina baglamak, kamu yönetiminin basari ölçütü olarak isletme
yönetimleriyle ayni ölçütleri benimsemek demektir. Oysa kamu yönetimi ve kamu hizmeti,
kamu adina, kamusal süreçlerde kamu için hizmet verme ve bu hizmetleri yönetme anlamini
tasimaktadir.

Performans

kriterleri

çerçevesinde

degerlendirme

sözlesmelilige

mahsustur,

ekonomiktir. Oysa kamusal alan siyasi bir alandir, kamu personeli olma hakki da
Anayasamizda, ekonomik bir hak olarak degil, siyasi bir hak olarak tanimlanmistir
Kamusal olanin etkinlik baglaminda analiz edilmeye baslanmasi, 1980 sonrasi ortaya çikan ve
devletin küçültülmesi ve kamu kurum/kuruluslari ile kamu hizmetlerinin özellestirilmesini
hedefleyen neo-liberal yaklasimlarin bir ürünüdür. Bu yaklasim, kamu kaynaklarinin özel
sektöre çok ucuza veya bedelsiz aktarilmasinin kosullarini hazirlamistir. Sonuç, diger az
gelismis ülkelerde oldugu gibi ülkemizde de dar gelirli ve issiz vatandaslarin sahipsiz kalmasi,
kamu harcamalarinin daraltilmasi, egitim ve saglik gibi hizmetlerin parali hale getirilmesi ve
gelir dagiliminin asiri oranda bozularak, issizligin artmasidir.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Yasa Tasarisi da bu çerçevede örgütlenmis bir yasa
tasarisidir. Performans denetimi anlayisi ve bu anlayisin getirdigi “ekonomiklik, etkililik,
verimlilik anlayislari” dogrudan kamu giderlerinin daraltilmasina yönelik olarak kurgulanmis
gibidir. Kamunun ve kamu harcamalarinin daraltilmasi anlamina gelen bu yaklasimin,
önümüzdeki yillarda “performans kriterleri çerçevesinde” daha karli, ekonomik olarak daha
etkili kamu hizmetlerine yönelinmesi sonucunu doguracagini; stratejik yönetim anlayisi,
vizyon-misyon

tasarimlari

yardimiyla

kamunun

karliliginin

artirilmasina,

dolayisiyla

da

devletimizin iç ve dis borçlarinin daha kolay ödenmesinin, yerli ve yabanci rantiye kesime
kaynak transfer edilebilmesinin olanaklarini yaratilacagini tahmin etmek güç olmasa gerektir.
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Elbette ki bu yeni bir olgu degildir. Zaten uygulanmaktadir. Örnegin 2004 yili Bütçe
Hazirlama Rehberi29’nde su tür ifadelere rastlamak günümüzde hiç de sasirtici degildir:
Bilindigi üzere, piyasalara güven verilmesi ve kamunun borçlanma gereginin azaltilmasi
sonucu reel faizlerin düsürülmesi suretiyle sürdürülebilir bir borçlanma politikasina sahip
olunmasi büyük önem tasimaktadir. Bu amaçla, kamu kaynaklarinin kullaniminda
verimlilik ve etkinligin artirilmasi ve mali disiplinin saglanmasi zorunlu bulunmaktadir. Bu
çerçevede, 58. ve 59. Cumhuriyet Hükümetleri tarafindan kabul edilen Acil Eylem Plani
çerçevesinde çok sayida tedbir alinmis, ayrica yapisal reformlar da asamali olarak
uygulanmaya baslanmistir.
(…)
2004 yili, özellestirmeler ve yeniden yapilandirmalar yoluyla kamu sektörünün
ekonomideki payinin küçülecegi, finans sektörünün ise 2000 Kasim ve 2001 Subat krizleri
sonrasi dönemde içinde bulundugu belirsizlik ortamindan tamamen çikarak ekonomik
gelismede dinamik bir fonksiyon üstlenecegi ve reel sektörün ekonomik etkinligin
artirilmasindaki rolünün güçlenecegi bir yil olacaktir. Dolayisiyla, halihazirda uluslararasi
mali kuruluslarin desteginde yürütülen ekonomik programin semerelerinin tam anlamiyla
yakinda ortaya çikmasi beklenmektedir.

Yukaridaki ifadeler toplumsal bir tercihin göstergesidir. Açikça kamu yönetimi reformlarinin
da ayni toplumsal tercihlerin sonucu oldugu belirtilmektedir. Buna göre, AKP Hükümeti borç
aldigi kesimlere, rantiyelere ve IMF politikalarina öncelik vermektedir. Devletin önceligi
sosyal harcama yapmak, issizligi azaltmak, egitimi artirmak gibi yaklasimlardan kaymistir.
Bu kayma elbette ki yeni degildir. Ancak bu yasa tasarisi bu öncelikleri “yasal bir çerçeveye”
oturtmaya yönelmektedir, bu bakimdan önemlidir.
Üstelik performans kriterlerinin belirlenmesinde, uygulanmasinda ve denetlenmesinde de
önemli problemler yasanacagini tahmin etmek güç olmasa gerektir.
Ayrica yasa tasarisinin dili de en yeni yönetim ve Dünya Bankasi kavramlariyla donatilmistir.
Bu kavramlardan bazilari: Toplam kalite, vizyon-misyon, seffaflik, açiklik, hesap verebilirlik,
stratejik planlama, stratejik yönetim vb. dir.
BÜTÇE KURUMLARI VE SINIFLANDIRILMASI YENIDEN ÖRGÜTLENIYOR
Daha önce merkezi bütçe kapsaminda Genel ve Katma Bütçeli Idareler yer almaktaydi. Tasari
katma bütçeli idareler kavramini ortadan kaldirmakta, katma bütçeli kuruluslarin bir kismi
özel, bir kismi da genel bütçe basligi altinda gösterilmekte ayrica düzenleyici kurum ve
kurullar merkezi bütçe kapsamina dahil edilmektedir. Yeni sistem kurumlari dörtlü bir cetvel
sistemi yardimiyla tanimlamaktadir. 1 Sayili Cetvel30 eski genel bütçeli kurumlari ve katma
29

“2004 Yili Bütçe Çagrisi” 29 Haziran 2003 tarih ve 25153 sayili Resmi Gazetede yayimlanmis ve bütçe
hazirlik süreci baslamistir
30
Bu cetveldeki kurumlar: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaskanligi, Basbakanlik, Anayasa Mahkemesi,
Yargitay, Danistay, Sayistay, Uyusmazlik Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanligi, Milli Savunma
Bakanligi, Içisleri Bakanligi, Disisleri Bakanligi, Maliye Bakanligi, Milli Egitim Bakanligi, Bayindirlik ve Iskan
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bütçeli kurumlarin bir kismini içermektedir. 2 Sayili Cetvel31 eski katma bütçeli kurumlarin
kalanini ve Istanbul Altin Borsasi Baskanligi, Ihracatçi Birlikleri vb. ek bazi kurumlari, 3
Sayili Cetvel32 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlari, 4 Sayili Cetvel33 ise sosyal güvenlik
kurumlarini kapsamaktadir. Bütçeler ve denetlemeler de bu yeni siniflandirma temelinde
yürütülecektir. Yeni siniflandirmada hemen göze çarpan, üst kurullarin ve sosyal sigorta
kurumlarinin ayri birer kategori olarak bu sistemin içerisine alinmis olmasidir. Özellikle
düzenleyici ve denetleyici kurullarin (üst kurullar) bütçe sistemi içerisine alinmasi ve bu
çerçevede gözlenebilmesi olumlu bir gelismedir.

Üstelik

üst kurullar ve sosyal sigorta

kurumlari gibi iki hassas alanin ayri uygulamalara tabi tutulabilmesi için bu siniflandirma
uygun bir zemin hazirlamaktadir.

Bakanligi, Saglik Bakanligi, Ulastirma Bakanligi, Tarim ve Köyisleri Bakanligi, Çalisma ve Sosyal Güvenlik
Bakanligi, Sanayi ve Ticaret Bakanligi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi, Kültür ve Turizm Bakanligi, Çevre
ve Orman Bakanligi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterligi, Milli Istihbarat Teskilati Müstesarligi, Jandarma
Genel Komutanligi, Sahil Güvenlik Komutanligi, Emniyet Genel Müdürlügü, Diyanet Isleri Baskanligi, Devlet
Planlama Teskilati Müstesarligi, Hazine Müstesarligi, Dis Ticaret Müstesarligi, Gümrük Müstesarligi, Denizcilik
Müstesarligi, Avrupa Birligi Genel Sekreterligi, Basbakanlik Yüksek Denetleme Kurulu, Devlet Personel
Baskanligi, Özürlüler Idaresi Baskanligi, Devlet Istatistik Enstitüsü Baskanligi, Devlet Su Isleri Genel
Müdürlügü, Karayollari Genel Müdürlügü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlügü, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlügü, Devlet Meteoroloji Isleri Genel Müdürlügü, Tarim Reformu Genel Müdürlügü, Orman Genel
Müdürlügü, Petrol Isleri Genel Müdürlügü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlügü,
Aile Arastirma Kurumu Baskanligi, Kadinin Statüsü ve Sorunlari Genel Müdürlügü, Adli Tip Kurumu
Baskanligi, Refik Saydam Hifzisihha Merkezi Baskanligi, Basin-Yayin ve Enformasyon Genel Müdürlügü,
Darphane ve Damga Matbaasi Genel Müdürlügü.
31
Bu cetveldeki kurumlar: Yüksekögretim Kurulu, Üniversiteler,Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Ögrenci Seçme
ve Yerlestirme Merkezi, Vakiflar Genel Müdürlügü, Hudut ve Sahiller Saglik Genel Müdürlügü, Gençlik ve
Spor Genel Müdürlügü, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlügü,
Türk Standartlari Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi, Basin Ilan Kurumu, Türk Patent Enstitüsü, Küçük ve
Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskanligi, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu, Ihracati Gelistirme Etüt Merkezi, Devlet Tiyatrolari Genel Müdürlügü, Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürlügü, Türkiye ve Orta Dogu Amme Idaresi Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknik Arastirma
Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Milli Piyango Idaresi Genel Müdürlügü, Türkiye Is Kurumu, Özel Çevre
Koruma Kurumu Baskanligi, GAP Bölge Kalkinma Idaresi Baskanligi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Baskanligi, Atatürk Arastirma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür
Merkezi, Atatürk Orman Çiftligi, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlügü, Özellestirme Idaresi Baskanligi,
Ekonomik Kültürel Egitim ve Teknik Isbirligi Baskanligi, Toplu Konut Idaresi Baskanligi, Istanbul Menkul
Kiymetler Borsasi, Istanbul Altin Borsasi Baskanligi, Yakin ve Ortadogu Çalisma Egitim Merkezi, Ihracatçi
Birlikleri, Kefalet Sandiklari, Spor-Toto Genel Müdürlügü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlügü, Dogal
Afet Sigortalari Kurumu, Elektrik Isleri Etüt Idaresi Genel Müdürlügü, Arsa Ofisi Genel Müdürlügü, Ceza ve
Infaz Kurumlari ile Tutukevleri Is Yurtlari Kurumu, Iller Bankasi Genel Müdürlügü, Milli Savunma Bakanligi
Akaryakit Ikmal ve NATO POL Tesisleri Isletme Baskanligi, Savunma Sanayi Müstesarligi, Yüksek Ihtisas ve
Arastirma Hastanesi, Türkiye Sanayi Sevk ve Idare Enstitüsü, Türkiye Muhasebe Standartlari Kurulu.
32
Bu cetveldeki kurumlar: Sermaye Piyasasi Kurulu, Rekabet Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,
Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasasi Düzenleme Kurulu, Telekomünikasyon Kurumu,
Kamu Ihale Kurumu, Seker Kurumu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Içkiler Piyasasi Düzenleme Kurumu,
Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu
33
Bu cetveldeki kurumlar: T.C. Emekli Sandigi Genel Müdürlügü, Sosyal Sigortalar Kurumu Baskanligi, BagKur Genel Müdürlügü, Eregli Kömür Havzasi Amele Birligi Biriktirme ve Yardim Sandigi Baskanligi.
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GELISKIN HESAP -ANALIZ TEKNIKLERI VE ULUSLARARASI STANDARTLAR:
ANALITIK BÜTÇE SISTEMI
Tasarinin geliskin bir muhasebe, bütçeleme ve analiz teknigi önerdigi açiktir. Bu baglamda
analitik bütçe teknigi vb. bazi tekniklerin daha önceki sistemde gözlenen bazi eksiklikleri ve
yanlislari

ortadan

kaldiracagi

tahmin

edilmektedir.

Ancak

bu

teknikler

uluslararasi

standartlara bagli bir örgütlenmeyi de hayata geçirmektedir. Kamu bürokrati ve bürokrasisi
köklü bir gelenege sahiptir ve bence (söylenenlerin aksine) bu yapi, birçok hasar görmesine
ragmen, en iyi çalisan sistemlerimizden birisidir. Sistemin gördügü hasarlar iki boyut
etrafinda incelenebilir: a) Liyakat esasina göre degil siyasi olarak üst düzey yönetici atanmasi,
b) Bürokratlarin uluslararasi kurumlara bagimli kilinmasi ve bu kurumlarin güdümünde
çalismaya zorlanmasi.
Özal döneminin prensleri ile baslayan bürokrasiyi islemez hale getirme çabalari, Türk
bürokratlarinin IMF, DB, OECD, Dünya Ticaret Örgütü vb. yapilara bagimli kilinmasi ile
“gelenegini” yitirme noktasina gelmistir. Bu süreçte önemli iki adim, Hazine Müstesarligi’nin
Maliye Bakanligindan ayrilmasi ve Türk devletinin küresel baglantilarinin ve stratejik
hedeflerinin bu kurum araciligiyla belirlenmeye baslanmasi ve üst kurullasmalardir. Son yasa
tasarisi önerilerine kadar, Hazine Müstesarligi neredeyse bir “baraka örgütlenmesi” modeli
çerçevesinde önemli bütün dönüsümlere yön vermis, uluslar arasi kuruluslarin devlet
politikasini belirlemesinde siçrama tasi islevi görmüstür. Üst kurullar ise, yerel piyasalarin
devlet eliyle uluslar arasi piyasalara baglanmasi islevini üstlenmektedir. Günümüzde Türk
bürokrasi geleneginin hala bozulmadan kalmis bazilari vardir; bunlara örnek olarak Maliye
Bakanligi ve Sayistay verilebilir. Bu kurumlardaki denetçiler, meslek etigi çerçevesinde ve
kurumsal kültürle yetismis, mesleki güvenceyi haiz üçlü kararnameyle atanan, bu almada
kamu adina kamusal is yapan kisilerdir. Bu bürokratlar, belki biraz ketum ama mevzuati ve
islerini iyi bilen kisilerdir; hepsi ayni yetkinliktedir. Kanimca tasari, kamu bürokrasisinin son
kaleleri olan bu kurumlari da uluslar arasi sisteme teslim etme operasyonuna hizmet edecektir.
Bunun önemli araçlarindan birisini de uluslararasi standartlar olusturacaktir. Yeni sistemi
ögrenmek ve gelismeleri takip etmek için uluslar arasi standartlara bagli çalisacak Maliye
Bakanligi ve Sayistay bürokratlari –kanimca—kurumsal geleneklerini de büyük oranda
yitirecektir.
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KLASIK IÇ DENETIM KURUMLARI DANISMA KURUMLARI NITELIGINE
DÖNÜSTÜRÜLMEKTE, DENETÇILER SIYASI ATAMAYA TABI TUTULMAKTA,
DIS DENETIMDEN SAYISTAY SORUMLU TUTULMAKTADIR
Tasari ile, temel denetim islevini yürüten ve üyelerinin üçlü kararname ile atandigi hesap
uzmanligi, maliye teftis kurulu gibi kurullar tasfiye edilmekte, mülkiye ve milli egitim teftis
kurullari gibi geleneksel denetim yapilari ise üçlü kararnameyle atanma ve devleti temsil eden
Cumhurbaskanligi onayindan mahrum birakilmakta; bu kurullar için siyasi atama gündeme
getirilmektedir.

Tasari, Maliye bakanligina bagli çalisan ve üyelerinden birini Basbakan’in,

birini DPT Müstesarinin, birini Hazine’nin bagli oldugu Devlet Bakani’nin, birini Içisleri
Bakani’nin, baskan dahil üç üyesini ise Maliye Bakani’nin önerisi üzerine Bakanlar
Kurulu’nun atadigi yedi üyeden olusan “Iç Denetim Koordinasyon Kurulu” adinda yeni bir
kurul vücuda getirmektedir. Iç denetçi olarak atanacak kisiler, bu kurulun koordinatörlügünde
Maliye Bakanligi’nca egitimden geçirilerek sertifika almis kisiler arasindan müstesarlar veya
genel müdürler tarafindan atanacaktir. Yasa tasarisi bu yolla bir yandan Türk kamu yönetimi
sistemine renk veren çok önemli bazi teftis kurullarini ortadan kaldirmakta ya da siyasi atama
yoluyla özelliklerini yitirmelerine neden olmakta, diger yandan da klasik denetim sürecinin
kendisini ortadan kaldirarak, danisma kurullari islevine büründürmektedir. Tasarinin gerçek
anlamda önerdigi tek denetim Sayistay denetimi, yani dis denetimdir. Sayistay hali hazirda
görev alani içerisindeki kurum ve kuruluslarin islemlerinin ancak %13’ünün denetimini
yapabilmektedir. Dolayisiyla, denetim sürecinin salt Sayistay denetimi ile sinirlandirilmasi
aslinda

devletin

fiilen

denetim

ödevinden

vazgeçmesinden

baska

bir

sey

olarak

yorumlanamaz. Bir yandan yolsuzluklarla mücadeleyi önüne hedef olarak koyan Hükümetin,
denetim ödevini sinirlandirarak ya da siyasilestirerek bu mücadeleyi nasil yürütecegi belli
degildir. Kaldi ki, siyasi etkilerden uzak ve uzmanlik temelinde örgütlenmis Hesap Uzmanligi
ve Maliye Müfettisligi gibi Türk bürokrasisi ile özdeslesmis önemli kurumlarimizin ortadan
kaldirilmasi belki de bu yasanin en olumsuz sonuçlarindan birisi olacaktir.
ÜÇ YILLIK BÜTÇE SISTEMINE GEÇIS
Tasari md. 15’e göre, “Merkezi idare bütçe kanununda; yili ve izleyen iki yilin gelir ve gider
tahminleri, varsa bütçe açiginin veya fazlasinin tutari, açigin nasil kapatilacagi veya fazlanin nasil
kullanilacagi, vergi muafiyeti, istisnasi ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen
vergi gelirleri, borçlanma ve garanti sinirlari, bütçelerin uygulanmasinda taninacak yetkiler, bagli
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cetveller, mali yil içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak ve kismen veya tamamen
uygulanmayacak hükümler yer alir”. Burada ortaya konulan sistem md. 17/c’de “çok yilli bütçe
uygulamalari” olarak adlandirilmaktadir. Yani bütçe 3 yillik harcama tahminlerini ayni anda
içerecektir.
Kanimca, böyle bir sisteme neden geçildigi sorusunun yanitini , Türk mali sistemine istikrar ve
yapisal uyum programi uygulayan kurumlarda, öncelikle de IMF’de aramak dogrudur. Bu sistem,
en çok IMF programlarinin isine yarayacak bir düzenleme getirmektedir. 3 yillik bütçe plani,
otomatik olarak bir sonraki hükümetin bir önceki hükümet tarafindan baglanmasi, yeni hükümet
politikalarinin önceki hükümet bütçesi yoluyla sinirlandirilmasi anlamini tasimaktadir.
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KAMU YÖNETIMI TEMEL KANUNU TASLAGINDAKI ANAYASAYA
AYKIRILIKLAR*
Dr. Onur Karahanogullari
GIRIS
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi Taslagi, akademik kamuoyunun oldugu kadar
toplumsal muhalefet odaklarinin gündemini de uzun süredir isgal ediyor. Tasariya iliskin
önemli siyasal itirazlar yükseliyor. Toplumsal muhalefet odaklari, mesailerinin önemlice bir
kismini

bu

taslagi

degerlendirmeye

hasrediyor.

Radikal

sol

hareketlerden,

üniversite

çevrelerine kadar pek çok kesim bu tasariyi elestiriyor.
Henüz

Türkiye

Büyük

Millet

Meclisine

hükümet

tasarisi

olarak

sunulmamis

ve

komisyonlarda görüsülmemis olan yasa taslaklarini incelemek gerçek bir güçlük tasir.
Üzerinde sürekli oynamalar yapilan taslak, sabit bir degerlendirmeye olanak tanimaz. Çesitli
sürümler ortaya çikar. Önemli görülen bir madde üzerinden akademik veya siyasal durus
üretildiginde, taslagin yeni bir sürümünde, sözkonusu maddenin kaldirildigi ya da çözülmesi
gereken gizli bir dille yeniden yazildigi görülmektedir. Bu nedenle yapilacak taslak
degerlendirmelerinde,

yasayla

düzenlenmek

istenen

“konu”

esas

alinmali,

yasanin

yazimindaki ayrintilar ayiklanmalidir. Yazimda kullanilan “gizli dil”i açiga çikarmak için
“amaçsal

yorum

yöntemi”ni

zorlayarak

kullanmaktan

kaçinilmalidir.

Özellikle,

bu

tip

taslaklarin olabildigince “düz” okunmasi, tasvir ve analiz gücünü artiracaktir. Taslaklarin
yazim ve yenidenyazim sürecinin, perde arkasinda yürütülen pazarliklara açik olmasi, bu
pazarliklara yakin veya bunlardan haberdar olan kisilerce yapilan yorumlari kaçinilmaz olarak
yogun süphecilikle malûl kilmaktadir.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi Taslagi, son dönemlerdeki en çok ilgi çeken
hukuksal düzenleme oldu. Medyatik gündem olusturma ölçütünü bir yana birakirsak,
toplumsal/siyasal ilgi ve elestiriler bakimindan, Yüksek Ögretim Kanunu Taslagini bile geride
birakti.

Taslak

hakkinda,

akademik

görüsler,

sendikal

raporlar,

bildiriler

hazirlandi,

toplantilar, paneller düzenlendi.

*

Karahanogullari, O., “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslagindaki Anayasaya Aykiriliklar”, A.Ü. SBF
GETA Tartisma Metinleri, Özel Sayi, No.59, Kasim 2003
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Taslagin temel konusu, merkezi idare ile yerel idareler arasinda yeni bir görev/yetki bölüsümü
yaratmak ve kamu hizmetlerinin özel kisilere gördürülmesi konusunda merkezi ve mahalli
idarelere genel ve toptan yetki vermektir.
Bu taslaga iliskin pek çok siyasal degerlendirme yapilmistir. Bu yazinin konusunu, sözkonusu
saptama ve elestirilerin degerlendirilmesi olusturmamaktadir. Tartismalarda görülen önemli
eksiklik, konunun teknik hukuki yönüne iliskin degerlendirmelerin zayifligidir.
Iktidarin, siyasal programini hayata geçirebilmesi için bunu hukuksal metinlere dönüstürmesi
gerekir. Bu noktadan sonra, siyasal projeler hukuki bir dil kazanir ve hukuksal yapinin
gereklerine uygun olmak zorundadir. Hukuksal metinlere dönüsmüs siyasal projelerin
degerlendirmesi, hukuk teknigine iliskin verileri ve bilgileri gerektirir.
Hukuksal biçim kazanmis siyasal projelerin, hukuk düzeni içinde degerlendirilmesi sikici da
olsa, önemlidir. (Dogru olmasa da) düzgün hukuksal çözümlemenin ürettigi veriler siyasal
çözümlemeleri de kolaylastirir. Daha önemlisi

siyasal projenin hukuksal yapi içindeki

“olabilirliginin” incelenmesi, siyasal duruslara destek de üretebilir. Bu nedenle, Kamu
Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi Taslagi’nin hukuksal çözümlemesi acil bir ihtiyaçtir.
Bu

yazimizda

sözkonusu

çözümleme,

taslagin

anayasaya

uygun

olup

olmadiginin

degerlendirilmesiyle sinirli biçimde gerçeklestirilecektir. Anayasayi degistirme gücüne sahip
bir iktidar için, siyasal projelerini içeren yasanin anayasa aykiri oldugu elestirisi gerçek bir
engel teskil etmeyebilir. Ancak unutulmamalidir ki, anayasa degisikligi, parlamentodaki
sayisal güce dayanma kolayciligini asan önemli toplumsal/siyasal

sorumluluklar üstlenmeyi

gerektirir. Cumhurbaskaninin rolü ve referandum olasiligi ile anayasa degisikligi yolu,
iktidarlar için tercih edilebilir bir süreç olmayabilir.
Degerlendirmemize ilk olarak Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi Taslagi’nin temel
iskeletini olusturan düzenlemeleri özetleyerek baslayalim. Yukarida da belirttigimiz gibi,
taslagin temelleri merkezi idare ile mahalli idareler arasindaki görev bölüsümünün yeniden
yapilmasi ve merkezi idare ile mahalli idarelere tüm kamu hizmetlerini özel sektöre
gördürülebilme yetkisi verilmesidir.
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Özet
Kamu yönetiminin kurulus ve isleyisinin temel ilkeleri: Idarede görev ve yetki, hizmetten yararlananlara en
yakin birime verilir.
Merkezi idarenin genel yetkileri, ulusal ve bölgesel kamu hizmetlerinin genel ilke ve politikalarini belirlemek, ve
gerektiginde örgütlenerek yerine getirmek,
Merkezi idare tarafindan yürütülecek görev ve hizmetler, 7.maddede teker teker konu olarak sayilanlar ve
diger kanunlarin münhasiran merkezi idareye yükledigi ulusal ve bölgesel hizmetler.
Mahalli idarelerin görev, yetki ve sorumluluklari, merkezi idarenin 6 ve 7.maddelerde ve diger kanunlarda
sayilan görevleri disinda kalan hizmetler ve mahalli müsterek ihtiyaçlar.
Merkezi idare ile mahalli idareler arasindaki iliskiler merkezi idare, hizmetlerini illerde valilik ve
kaymakamliklar tarafindan gerçeklestirilecek; idare, mahalli idarelerin görev alanlarinda, hizmet veremeyecek.
Kamu hizmetlerinin gördürülmesi Merkezi idare ve mahalli idareler, hizmetleri, özel sektöre ve sivil toplum
örgütlerine gördürülebilir.

Yasa taslaginin kurdugu bu yeni yetki ve görev (islev) bölüsümünü, Anayasa’nin
idarenin örgütlenmesine iliskin düzenlemeleri çerçevesinde degerlendirmek gerekir.
MAHALLI IDARELERIN, MERKEZI IDARE KARSISINDA GENEL GÖREVLI
DURUMA GETIRILMESI
ANAYASAL IDARI YAPI: MERKEZI IDARE - MAHALLI IDARE DENGESI
Bireyin devlet karsisindaki haklari ve devlet iktidarinin örgütlenmesi, temel kurallariyla
anayasada düzenlenir.
Türkiye

Cumhuriyeti

Anayasasi, bes kisimdan olusmaktadir. Anayasa’nin sistematiginin

izlenmesi, devletin kurulusu konusunda da bilgi verir.
•

Birinci Kisim, genel esaslardir (m.1-11).Genel esaslarda, Cumhuriyet’in
nitelikleri ve devlet organlarinin (yasama, yürütme ve yarginin) görev alanlarina
iliskin temel ilkeler; esitlik ilkesi ve anayasanin baglayiciligi kurali
düzenlenmistir.

•
•

Ikinci Kisim, temel hak ve ödevleri (m.12-74) düzenlemektedir.
Üçüncü Kisim, Cumhuriyetin temel organlarini (m.75-160) düzenlemektedir.
Burada, yasama, yürütme ve yargi ayrintili düzenlenmistir. Konumuz açisindan
önemli olan, bu “Kismin”, ikinci “bölümü”dür. Asagida ayrintili olarak
degerlendirilecektir.
Dördüncü Kisim, mali ve ekonomik hükümleri (m.161-174) içermektedir.
Besinci Kisim ise, çesitli hükümler basliginin tasimaktadir.

•
•

Devlet örgütlenmesinin temel ilkelerine iliskin düzenlemeler, diger bölümlerde daginik olarak
bulunan hükümler disinda, Cumhuriyet’in Temel Organlari baslikli Üçüncü Kismin, Yürütme
baslikli Ikinci Bölümünde bulunmaktadir. Ikinci bölümün, dördüncü alt basligi Idaredir. Bu
altbaslikta “idarenin esaslari”, “idarenin kurulusu”, “yargisal denetimi”, “kamu görevlileri” ve
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diger konular düzenlenmistir. Anayasal düzenlemedeki sistematigi görmek için bu basliklari
alt alta dizmenin yararli olacagini düsünüyoruz:
ÜÇÜNCÜ KISIM: CUMHURIYETIN TEMEL ORGANLARI
IKINCI BÖLÜM: Yürütme
IV. Idare
A. Idarenin esaslari
1. Idarenin bütünlügü ve kamu tüzelkisiligi (m.123)
C. Idarenin kurulusu
1. Merkezi idare (m.126)
2. Mahalli idareler (m.127)
Anayasanin bu sistematiginden yola çikarak idarenin parçali kuruldugunu söyleyebiliriz.
Merkezi idare, mahalli idare ve kamu tüzelkisilikleri.
Bunlardan

sonuncusu,

Anayasada,

genel

bir

hukuksal

kurum

olarak

düzenlenmis,

Yüksekögretim kurumlari, radyo ve televizyon kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu disinda Anayasa’da dogrudan düzenlenmemistir.

Belirli kamu hizmetleri, çikarilan

yasalarla kamu tüzelkisileri olarak örgütlenebilmektedir. Idare

hukukunda bunlar, hizmet

yerinden yönetim kuruluslari adiyla siniflandirilmaktadir. Bu siniflandirma ve adlandirma
Anayasa’da

bulunmamaktadir.

Kamu

tüzelkisiligi

kurulmasina

olanak

taniyan

Anayasa

hükmü, hizmet yerinden yönetim kuruluslarinin dayanagidir. Kamu tüzelkisiligi olusturularak
idarenin örgütlenmesinde yeni parçalar yaratmak mümkündür. Hizmet yerinden yönetim
kuruluslari, iktidarin cografi örgütlenmesinden ziyade, devlet iktidarinin belli bir hizmet
özelinde örgütlenmesini içermektedir.
Anayasada, kamu tüzelkisiligi kurulabilecegi belirtilmis, yasallik disinda, konu ve usule
iliskin bir sinirlama getirilmemistir. Merkezi idare ve mahalli idareler ise, Anayasa’da sadece
yasama organina taninan bir yetki olarak degil, içerik (konu) olarak da düzenlenmistir.
Merkezi idare ile mahalli idareler, devlet iktidarinin örgütlenmesinde hem hizmeti ve hem de
cografyayi esas almaktadir. Merkezi ve mahalli idareler, idare örgütlenmesinin iki temel
parçasini olustururlar. Idare üstlenmis oldugu hizmetleri ülke cografyasinda iki parçali olarak
örgütlemektedir.
Idarenin esaslari altbasliginda yer alan 123. maddenin II. fikrasinda bu iki parçali yapi
düzenlenmistir: “Idarenin kurulus ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim
esaslarina dayanir.”
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Idarenin kurulus esasi olarak belirtilen merkezden yönetim ve yerinden yönetim, idarenin
kurulusu altbasliginda yer alan “merkezi idare” baslikli 126. maddede ve “mahallî idareler”
baslikli 127. maddede ayri ayri düzenlenmistir.
Bu iki parçali yapinin, idarenin örgütlenmesinde parçalanma ve dagilmaya yol açmamasi için,
idarenin esaslari arasinda “bütünlük ilkesi”ne yer verilmistir. Idarenin esaslarini düzenleyen
123. madde bütünlük ilkesiyle baslar: “Idare, kurulus ve görevleriyle bir bütündür...”
Konumuz bakimindan önemli olan nokta, bu iki parçanin Anayasada düzenlenis biçiminde
ortaya çikmaktadir. Anayasanin sistematiginde mahalli idarelerden önce gelen merkezi idare,
“Idarenin Kurulusu” altbasliginda su biçimde düzenlenmistir:
“C. Idarenin kurulusu
1. Merkezi idare
Madde 126.- Türkiye, merkezi idare kurulusu bakimindan, cografya durumuna, ekonomik
sartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diger kademeli bölümlere
ayrilir. (...)”
Maddeden anlasildigi gibi, merkezi idarenin kurulusu esas olarak cografi bakimindan
düzenlenmis, merkezi idare iktidarinin cografyaya nasil yayilacagi öngörülmüstür. Konumuz
bakimindan önemli olan, merkezi idare iktidarinin “konusu”, yani üstlenmis oldugu kamu
hizmetleri bakimindan bir düzenleme bulunmamasidir. Merkezi idarenin yerine getirecegi
görevlere iliskin bir açiklik bulunmamaktadir. Bu noktaya iliskin bir belirleme olarak
maddede sadece “kamu hizmetlerinin gereklerine göre ...” ifadesi yer almaktadir. Bunun
disinda konuya iliskin bir sinirlama, merkezi idarenin hizmetlerine bir baska deyisle
görevlerine iliskin bir sinirlama bulunmamaktadir.
Mahalli idarelere iliskin düzenlemeye geçmeden önce, “merkezi idare” teriminin ilk (düz)
anlaminin yarattigi bir yanlis anlama ihtimaline dikkat çekmek gerekiyor. Merkezi idare,
tamlamadaki “merkez” sözcügü nedeniyle, ülke cografyasinin sinirli bir bölümünde, sadece
baskentte olusturulan bir örgütü çagristirmaktadir. “Mahalli idare” ise, baskentte sikismis bu
örgütün

ülke

cografyasinda

anlasilabilmektedir.

Gerçekte

bos

biraktigi

merkezi

idare

yerleri

dolduran

terimi,

tüm

bir

ülkeyi

örgütlenmeyi anlatir. “Baskent teskilati” ve “tasra teskilati” ile bir bütündür.

idari

yapi

kapsayan

bir

olarak
idari

52 Tartisma Metinleri Özel Sayi: Kamu Yönetimi Reformu Incelemeleri
Mahalli idareler, merkezi idarenin hemen arkasindan düzenlenmistir:
“C. Idarenin kurulusu
1. Merkezi idare
2. Mahalli idareler
Madde 127.- Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkinin mahalli müsterek ihtiyaçlarini
karsilamak üzere kurulus esaslari kanunla belirtilen ve karar organlari, gene kanunda
gösterilen, seçmenler tarafindan seçilerek olusturulan kamu tüzelkisileridir.
Mahalli idarelerin kurulus ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak
kanunla düzenlenir. (...)”
Görüldügü gibi, mahalli idarelerin düzenlenmesi, hem cografyayi hem de konuyu esas
almaktadir. Idarenin “mahalli idare” olarak örgütlenmesi, hem cografya ile hem de konuyla
belirlenmektedir. Il, belediye ve köy, ülke bütünün sinirli parçalaridir. Konu bakimindan da
sinir sözkonusudur: “mahalli müsterek ihtiyaçlar.”
Devlet iktidarinin ve kamu hizmetlerinin idari olarak örgütlenmesinde, mahalli idareler,
merkezi idareden farkli olarak hem cografi bakimdan hem de konu bakimindan sinirlidirlar.
Anayasaya göre merkezi idare, devlet iktidari ve tüm kamu hizmetlerini illeri temel alarak
ülke genelinde örgütlerken, mahalli idareler, sinirli bir cografyada, ortak yerel ihtiyaçlarin
karsilanmasi gibi sinirli bir konuda örgütlenmektedir.
Idarenin kurulusunda, merkezi idare konu ve cografya bakimindan (kanunlar çerçevesinde)
genel yetkili, mahalli idareler ise (kanunlar çerçevesinde) özel yetkilidir.
Idarenin Kurulusu

Merkezi Idare

Mahalli
idareler

Bu basit sekille ifade edilmeye çalisildigi gibi, merkezi idare, tüm ülke cografyasini esas alan
genel görevli bir yapi olustururken, mahalli idareler hem sinirli bir cografyayi hem de bu
cografya için geçerli olan özgül hizmetleri örgütleyen bir yapi olusturmaktadir. Idarenin
kurulusuna iliskin anayasal düzenlemeleri en yalin ve dogru anlatan semanin bu oldugunu
düsünüyoruz. Örnegin, asagidaki sekillerin ifade ettikleri yetki ve görev bölüsümü anayasal
sistemimize yabancidir.
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Idarenin Kurulusu

Merkezi idare

Merkezi Idare
Mahalli
Idareler

Mahalli
Idareler

Birinci seklin ifade ettigi durum, yani mahalli idarelerin örgütlendikleri cografyada merkezi
idarenin hizmet örgütlememesi Anayasada kurulmus bulunan idari yapiyla terstir. Idarenin
örgütlenmesinde, merkezi idare hizmetlerini tüm cografyada illeri birim alarak kuracak,
mahalli idarelerin “mahalli müsterek ihtiyaçlar”i karsilamak üzere kuracagi hizmetler ve
örgütlenme, kendilerinin cografi alanlariyla sinirli olarak merkezi idarenin hizmetleri ve
örgütüyle iç içe geçecektir. Ikinci seklin anlattigi durum da yani, mahalli idarelerin, idarenin
kurulusunda, merkezi idarenin tamamen disinda bir örgütlenme olarak tasarlanmasi da
anayasada yapiyla çelisir. Anayasa,

idarenin bütünlügü ilkesini ve bunu saglamak için

getirilen vesayet denetimi kurumunu düzenleyerek bu olasiligi tamamen disarida birakmistir.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslaginda kurulmaya çalisilan yapi, Anayasanin kurmus
oldugu yapiya açikça aykiridir. Yasanin bu haliyle çikarilmasi halinde, Anayasa Mahkemesi
tarafindan iptal edilmesi güçlü bir olasiliktir. Zira, taslaktaki düzenleme, Anayasa’nin
kurdugu mantigin tersini kurmaktadir. Anayasa’da, yerel yönetimlerin varlik nedeni, yerel
ortak ihtiyaçlarin karsilanmasi için hizmet üretmekle sinirlanirken ve yerel yönetimlerin
varligi, sözkonusu alanda merkezi idarenin kurulusunu dislamazken, taslak tam tersi bir
düzenleme getirmektedir. Merkezi idare tarafindan yürütülecek görev ve hizmetler, teker
teker konu olarak sayilmakta ve diger kanunlarin münhasiran merkezi idareye yükledigi
ulusal

ve

bölgesel

hizmetlerle

sinirlanmaktadir.

Mahalli

idarelerin

görev,

yetki

ve

sorumluluklari ise, merkezi idarenin bu kanun ve diger kanunlarda sayilan görevleri disinda
kalan hizmetler ve mahalli müsterek ihtiyaçlar olarak belirlenmektedir. Görüldügü gibi,
mahalli idareler genel görevli, merkezi idare ise özel görevli olarak kurgulanmaktadir.
Anayasaya göre, mahalli idareler, ancak il, belediye ve köy birimlerinde “mahalli müsterek
ihtiyaçlari karsilamak üzere olusturulabilir. Taslagin, merkezi idare –

mahalli idareler

arasinda kurdugu yetki ve görev bölüsümü, Anayasa’nin 126. ve 127. maddelerine aykiridir.
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Taslagin, merkezi idare – mahalli idareler arasinda kurdugu yetki ve görev bölüsümü,
anayasal dengeyi bozmasi nedeniyle anayasaya aykiri oldugu gibi, mahalli idarelere birakilan
hizmetlerin niteligi açisindan da aykirilik sözkonusudur. Bu noktanin anlasilabilmesi için
Anayasa’nin kullandigi “mahalli müsterek ihtiyaçlar” teriminin ele alinmasi gerekmektedir.
“Mahalli müsterek ihtiyaçlar”
Taslakta, merkezi idare tarafindan yürütülecek hizmetler sayilmistir. Bunun yanisira, merkezi
idare hizmetlerinin sinirlanmis olmasinin sonucu olarak, geçici maddelerde, yerel yönetimlere
devredilecek merkezi idare örgütleri ve tasrada örgütlenemeyecek olan merkezi idare
birimleri sayilmistir.
Taslagin 7. maddesine göre, merkezi idare tarafindan yürütülecek görevler, ikili bir mantikla
düzenlenmistir. Dogrudan merkezi idare tarafindan örgütlenip yerine getirilecek hizmetler ile
merkezi idarenin planlayacagi veya yönlendirecegi ve sadece ulusal düzeyde gereklilik ortaya
çiktigi zaman üstlenebilecegi hizmetler.
Ilki için:
1. “adalet,
2. savunma,
3. güvenlik,
4. istihbarat,
5. dis iliskiler ve dis politika,
6. maliye,
7. hazine,
8. dis ticaret,
9. gümrük hizmetleri ile
10. piyasalara iliskin düzenleme” merkezi idarenin dogrudan yerine getirecegi
hizmetler olarak sayilmistir.
Merkezin planlayip yönlendirecegi ve ancak ulusal düzeyde gerekli olursa üstlenebilecegi
hizmetler ise sunlardir:
1. “Ulusal ve bölgesel düzeyde ekonomik, sosyal ve fiziki planlari hazirlamaya,
bölgeler arasindaki gelismislik farkliliklarini gidermeye yönelik program ve
projelerin uygulanmasini saglamaya iliskin görev ve hizmetler
2. milli egitimde egitim ve ögretim birligini saglama, müfredati belirleme ve
gelistirmeye iliskin görev ve hizmetler
3. Diyanetle ilgili; sosyal güvenlik; tapu ve kadastro, nüfus ve vatandasliga; acil
durum yönetimi ve sivil savunma ile ilgili ulusal düzeyde yapilmasi gereken
görev ve hizmetler.
4. vakiflarla ilgili görev ve hizmetler;
5. mahalli idarelere teknik ve mali yardimda bulunma, rehberlik yapma ve egitim
destegi saglama görev ve hizmetleri.”
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Taslagin son hükümlerinde de tasra örgütleri yerel yönetimlere devredilecek merkez
teskilatlari sayilmistir. 1) Milli egitim, 2) saglik, 3) kültür, 4) turizm, 5) çevre, 6) orman, 7)
tarim, 8) köy isleri, 9) sosyal hizmetler, 10) çocuk esirgeme, 11) gençlik, 12) spor, 13) sanayi,
14) ticaret, 15) bayindirlik ve 16) iskan konularindaki merkezi yönetim birimlerinin örgütleri,
personeli ve malvarligi yerel yönetimlere devredilmektedir (maddede, bakanlik isimleri
belirtilmektedir, biz burada aktarirken bakanlik isimlerini degil konulari esas alan bir siralama
yaptik.)
Merkezi idare hizmetlerinden, örgütlerinden ve malvarligindan mahalli idarelere yapilan bu
devrin yanisira, bazi bakanliklarin tasra teskilati kurmasi olanagi da kaldirilmistir. Bunlar,
adalet, milli savunma, disisleri, milli egitim, saglik, tarim ve orman, ulastirma ve haberlesme,
sanayi ve ticaret, enerji ve tabii kaynaklar, kültür ve tanitim, çevre ve imar bakanligidir (bazi
bakanliklarin isimlerinin yeni olduguna dikkat.)
Toparlarsak merkezi idareye verilen, “adalet, savunma, güvenlik, istihbarat, dis iliskiler ve dis
politika, maliye, hazine, dis ticaret, gümrük, piyasalara iliskin düzenleme ve kimi alanlarda
planlama” görevlerine karsilik,

mahalli idarelere -genel görevli hale getirildikleri için- “bunlar

disindaki her türlü hizmet” veya Taslaktan ismen saptayabildigimiz 1) Milli egitim, 2) saglik, 3)
kültür, 4) turizm, 5) çevre, 6) orman, 7) tarim, 8) köy isleri, 9) sosyal hizmetler, 10) çocuk
esirgeme, 11) gençlik, 12) spor, 13) sanayi, 14) ticaret, 15) bayindirlik ve 16) iskan vb.
konular verilmistir.
Anayasa’nin “mahalli müsterek ihtiyaçlari karsilamak” üzere kurulmasini öngördügü mahalli
idarelere verilen görevlerin karsilayacagi toplumsal ihtiyaçlarin büyük çogunlugunun “yerel
ortak ihtiyaç” olarak nitelenmesi mümkün degildir. Yerelligi asan gereksinimler, özellikler ve
sonuçlar sözkonusudur. Mahalli idarelerin varlik nedeniyle, bu hizmetlerin ilgisi zayiftir.
Merkezi idare ile yerel yönetimler arasinda görev bölüsümüne iliskin birçok kanun dava veya
itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’nin önüne gelmis Mahkeme, bu vesilelerle mahalli
müsterek ihtiyaç kavramina iliskin degerlendirmelerde bulunmustur.
Anayasa imar hizmetine iliskin bir kararinda, bu hizmetin yerel yönetimlerin görevleri
arasinda bulunup bulunmadigini saptayabilmek için “mahalli müsterek ihtiyaç kavramini
degerlendirmistir. Anayasa Mahkemesine göre, “127. Maddede belirtilen ... mahalli müsterek
ihtiyaç kavrami herhangi bir yerel yönetim biriminin sinirlari içinde yasayan kisi, aile, zümre
ya da sinifin özel çikarlarini degil, ayni yörede birlikte yasamaktan dogan eylemli durumlarin
yarattigi, yogunlastirdigi ve güncellestirdigi, özünde yerel ve kamusal hizmet karakterinin
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agir bastigi ortak ihtiyaç ve beklentileri ifade etmektedir. (AM., E.1988/14, K.1988/18,
k.t.14.6.1988; Ayni yönde, Any.M., E.2001/377, K.2002/59, k.t.26.6.2002, R.G. 9.11.2002,
sy.24931).”
Imar planlari yapma yetkisine iliskin olarak da benzer degerlendirmeler yapan Anayasa
Mahkemesi, yerel yönetimler tarafindan kamu hizmeti olarak karsilanan bu ihtiyacin karma
nitelikte oldugunu saptamaktadir. Belediye ve mücavir alanlari içerisinde nazim ve uygulama
imar

plânlarinin

yapilmasi

yetkisinin

belediyelerden

alinarak

Basbakanlik

onayi

ile

Bayindirlik ve Iskan Bakanligina verilmesine olanak taniyan yasaya iliskin iptal kararinda,
yerel ortak ihtiyacin saf biçimde ortaya çikmayabilecegini, genis sonuçlari nedeniyle bazi
islere merkezi idarenin müdahalesinin mümkün oldugunu kabul etmistir: “Yerel plânlarin,
ülke ve bölge düzeyindeki plânlarla, çevresel ve varsa metropoliten alan planlamalariyla
uyum içinde olmasi gerekir. Bu nedenle imar plânlamasinin mutlaka ve yalnizca yerel bir
gereksinim olarak nitelendirilmesi zordur. Imar plânlarinin bu çok yönlü durumu nedeniyle
Yasakoyucu, yetkileri merkezî yönetim ile yerel yönetim arasinda paylastirmistir. Merkezî
yönetime birakilan yetkilerin kamu yarari ve ülke geneli ile ilgileri nedeniyle sayilan
özellikleri tasiyan somut yerlerle sinirli makro düzeyde yetkiler oldugu görülmektedir.
Anayasa’da imar plâni yapilmasi yetkisinin kime iliskin oldugu her ne kadar açiklanmamis
ise de, yerel imar plânlarinin düzenlenmesinin her asamasinda insan ve yerel ortak
gereksinimlerin ön plânda yer aldigi gözardi edilemez (AM., E.1990/38, K.1991/32,
k.t.26.9.1991)”.
Görüldügü

gibi,

kentsel

topraklarin

planlanmasina

gibi

yerellik

niteliginden

kusku

duyulmayan bir ihtiyacin bile, ülke ve bölge düzeyindeki sonuçlari merkezi idarenin yerel
hizmetlere müdahil olmasini hakli kilmaktadir. Anayasal bölüsümde, mahalli idare birakilan
“mahalli müsterek ihtiyaçlarin karsilanmasi” görevi, ülke düzeyi ihtiyaçlarin gerekleriyle
çerçevelenmistir.
Nitekim, Güneydogu Anadolu Projesi Bölge Kalkinma Idaresi Teskilati kurulmasina iliskin
388 sayili KHK’ye karsi açilan iptal davasinda

Anayasa Mahkemesi, GAP Idaresinin, yerel

yönetimlerin alaninda görevler üstlenmesini anayasaya aykiri görmemistir. “Anayasa, il,
belediye ya da köy halkinin yerel ortak ihtiyaçlarinin, neler oldugunu belirlememis, bunun
saptanmasini yasaya birakmistir. Bu durumda yasa kamu yararini gözeterek Anayasa
sinirlari içinde merkezi yönetimle yerel yönetim arasindaki görev sinirlarini belirleyebilir. ...
388 sayili KHK, yerel yönetimlerin yasal yetkilerine son vermemekte, bunlarin yeterli malî
olanaklari ve teknik kadrolarinin bulunmamasi gibi nedenlerle yapamadiklari plân ve alt yapi
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gibi hizmetlerin, kurulan bu örgüt tarafindan yerel yönetimlere herhangi bir yük getirilmeden
yapilmasini öngörmektedir. Zira, olagan durumda belediyeler, hali hazir harita, imar plâni ve
uygulama imar plâni, yol, kanalizasyon, içme suyu gibi alt yapi hizmetlerini, malî güçleri ve
teknik kadrolari yeterli ise kendileri yapabilecekleri gibi Iller Bankasi’na yetki vererek ve
borçlanarak da yaptirabilmektedirler. GAP Bölge Kalkinma Idaresi Teskilâti’nin, açiklanan
bir çok konu ile birlikte sözü edilen hizmetleri de, hiç bir karsilik almadan ve
borçlandirmadan yapmak ve bölgeyi kalkindirmak için kuruldugu görülmektedir. Bu durum
yerel yönetimlerle isbirligini engellememektedir..... Bir bölgeyi ilgilendiren büyük ve çok
yararli bir projenin gerçeklestirilmesi için uygulamada birlik ve bütünlügü saglamak amaci
güdülmektedir (AM., E.1990/ l, K.1990/21, k.t.17.7.1990).”
Görüldügü gibi, Anayasa Mahkemesi kararlarindan verilen örneklerde, merkezi idare ile
mahalli idareler arasindaki görev sinirlarina iliskin sorunlar, merkezi idare yetkilerinin
mahalli idareler aleyhine genisletilmesinden dogmustur.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi ise, merkezi idarenin yetkilerini mahalli idareler
lehine sinirlamakta, mahalli idarelerin yetkilerini yerel ortak ihtiyaçlarin karsilanmasinin
ötesine tasimaktadir. Merkezi idarenin, kamu hizmetlerinin gerekleri destek alarak mahalli
müsterek ihtiyaçlarin karsilanmasina müdahale etmesi Anayasa Mahkemesinin içtihatlariyla
bir ölçüde mümkün olmasina karsilik, Anayasa’da ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarinda yerel
yönetimlere, mahalli müsterek ihtiyaçlar alanini asarak ulusal kamu hizmetler alaninda
dogrudan görevler verilmesi anayasaya aykiridir. Bu haliyle çikarilacak Kamu Yönetimi
Temel Kanunu, Anayasa’nin 127. maddesine açikça aykiri olacaktir.
KAMU HIZMETLERINE ILISKIN GENEL ÖZELLESTIRME YETKISI
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisinin 10. maddesi, kamu hizmetlerinin özellestirilmesi
konusunda idarelere genel bir yetki vermektedir. “Kamu hizmetlerinin gördürülmesi”, baslikli
10.maddeye göre, “Merkezi idare ve mahalli idarelerin yetkili organlarinin karari ile uygun
görülen hizmetler, ... özel sektöre ve alaninda uzmanlasmis sivil toplum örgütlerine
gördürülebilir.”
Anayasa’da, kamu hizmetlerinin özel kesime gördürülmesine iliskin açik bir düzenleme
bulunmamaktadir. Anayasa Mahkemesi kararlariyla islenmis olan 128. maddeden, devlet
tarafindan dogrudan yerine getirilecek kamu hizmetlerine iliskin sonuçlar üretilebilir. Bu
sonuçlarin tutarlilik ve kesinligi asagida ele alinacaktir.
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Taslagin 10. maddesinin getirdigi genel yetkilendirme, içerdigi konu bakimindan oldugu gibi,
düzenleme

biçimi

bakimindan

da

Anayasa

karsisinda

degerlendirilmelidir.

Yasalarin

düzenledikleri konularla oldugu kadar düzenleme biçimleriyle de, idarenin yasalligi ilkesi ile
yasama yetkisinin devredilmezligi ilkelerine aykiri olmamalari gerekir.
Asagida ilk olarak, kamu hizmeti - piyasa iliskisi konusunda genel bilgi verilecek ve bu
konuya iliskin Anayasal düzenlemelere deginilecek; ardindan da 10. madde düzenlemesi
yasallik ilkesi açisindan degerlendirilecektir.
Kamu Hizmetlerinin Piyasaya Gördürülmesi
Kamu (ya da konumuz bakimindan, merkezi ve mahalli idareler), üstlenmis olduklari kamu
hizmetlerini, bizzat örgütlenerek, kendi malvarligi ve personeli ile yerine getirebilecegi gibi
(emanet yönetimi) hizmetlerinin yerine getirilmesinde özel girisimcilerden (özel kesimden) de
yararlanir. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamunun, özel kesimden yararlanmasini
kavramlastirirken temel bir ayrim yapilmalidir.
Ilk olarak, kamu hizmetlerinin üretilmesi için gerekli olan mal ve hizmetler özel kesimden
karsilanabilir. Hizmet kamusal örgüt tarafindan yerine getirilmekle birlikte hizmetin isleyisi
için gerekli olan bazi mal ve hizmetlerin piyasadan satin alinmasi gerekir.Bu durum genel
olarak, kamu ihaleleri olarak adlandirilabilir. Ikinci ise, hizmetin yerine getirilmesinin özele
kesime

birakilmasidir.

kurdurulmasi,

kurulan

Kamu
tesislerin

hizmetinin
isletilmesi

yerine
veya

getirilebilmesi
her

ikisi

için
birlikte

gerekli
özel

tesislerin
girisimciye

yaptirilabilir. Bu olasilikta kullanilan hukuki iliski biçimi, tüm hukuki tartismalar bir yana
genel olarak, kamu hizmeti imtiyazlari olarak adlandirilabilir. “Imtiyaz” kavrami, kamu
hizmeti olarak devletçe üstlenilen alanlarda toplumsal ihtiyaçlari karsilayacak bir mal ve
hizmet üretiminin, özel girisimcinin kendi sermayesiyle, olumlu ve olumsuz sonuçlari, yani
kâr ve zarari, yine kendi sermayesi üzerinde dogacak sekilde yerine getirmesi ve bunun
karsiliginda da sözkonusu kamu hizmetleri alaninin, üretim iliskileri alaninin kurallarindan
kurtarilmis olma imtiyazindan yararlanmasini ifa eder. Devletin kamu hizmeti faaliyetlerini
dogrudan yerine getirdigi, tüm iktisadi sonuçlarin kamu kesiminde kaldigi “emanet” yöntemi
ile bu faaliyetlerin sözlesme ile özel kisiler tarafindan yerine getirilmesini ifa eden “imtiyaz”
iki uçta yer alir. Bunlar Weber’in tanimladigi anlamda “ideal tip”lerdir. Bu iki uç arasinda
karma yöntemler olabilir.
Idarenin bu yöntemlerden herhangi birini seçebilmesi için yasal yetkilendirmenin bulunmasi
gerekir. Yasal dayanagi olmadan, idarenin kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde özel
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mümkün degildir (Anayasa m.123: “Idare kurulus ve görevleri ile

kanunla düzenlenir.”)
Yasallik kosulu disinda, Anayasa, hangi hizmetlerin bizzat idarece yerine getirilecegi
(emanet)

ve

hangi

hizmetlerin

yerine

getirilmesinde

özel

kesimden

yararlanabilecegi

konusunda dogrudan bir düzenleme getirmemistir. Ancak, “kamu hizmeti görevlileri ilgili
hükümler” baslikli bölümde yer alan 128. madde ve bu düzenlemeye iliskin Anayasa
Mahkemesi kararlari açiklayicidir.
Anayasa'nin 128.maddesinde yer alan "Devletin, kamu iktisadi tesebbüsleri ve diger kamu
tüzelkisilerinin genel idare esaslarina göre yürütmekle yükümlü olduklari kamu hizmetlerinin
gerektirdigi asli ve sürekli görevler, memurlar veya diger kamu görevlileri eliyle görülür"
hükmüne iliskin Anayasa Mahkemesi içtihadi, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve kamu
hizmetlerinin hukuki rejimi konularinda önemli açikliklar getirmektedir. 128. maddenin
mantigina göre, genel idare esaslarina göre kamu hizmeti yürüten bir yapida idare, mutlaka
kamu görevlisi çalistirmak zorundadir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi kamu hizmeti
teskilatlarindaki hizmetin niteligini arastirmakta, genel idare esaslarina göre yürütülmesi
gereken bir hizmetin varligini saptarsa kamu görevlisini de aramakta bunun bulunmamasi
durumunda iptal karari vermektedir.
Milli Savunma Bakanligi hariç bütün kamu örgütlenmesindeki saglik kuruluslarinin Saglik
Bakanligi’nin karariyla “kamu tüzelkisiligini haiz saglik isletmesine dönüstürülecegini” ve bu
saglik

isletmelerinde

kadro

karsilik

gösterilmek

suretiyle

sözlesmeli

personel

çalistirilabilecegini öngören düzenlemeyi denetleyen Anayasa Mahkemesi, özellikle personel
baglaminda kamusal rejim ve kamu hizmetleri iliskisini de degerlendirmistir:
“(128.) Madde, yürütmekle yükümlü olunan kamu hizmetlerinin gerektirdigi görevlerden söz
ederken, ‘kamu hizmetleri”yle baglanti kurmus, hizmetlerin nitelik yönünden ayrilik
tasiyacagi düsüncesinden hareketle devleti, kamu iktisadi tesebbüslerini ve diger kamu
tüzelkisilerini ayri ayri saymissa da, hepsinin genel idare esaslarina göre yürütmekle yükümlü
olduklari hizmetleri kamu hizmeti olarak kabul etmis ve bu hizmetleri görenlerin ancak
memur ve diger kamu görevlileri olabilecegini belirtmistir (AM., E.1987/16, K.1988/8,
k.t.19.4.1988, AMKD, sy.24, s.117).”

Anayasa Mahkemesi bir baska kararinda, genel idare esaslarinin sadece merkezi idare
için geçerli olmadigini belirtmektedir.
“Ister ‘merkezden yönetim’, ister ‘yerinden yönetim’ esasi olsun, hepsi genelde idare çatisi
altinda ve ‘idarenin bütünlügü’ ilkesi kapsaminda ayni esaslara baglidir...Önemi ve degeri
nedeniyle Devletin baslica görevleri ‘genel idare esaslari’na göre yürütülmektedir. ‘Genel
idare esaslari’na göre yürütülen kamu hizmetlerinin gerektirdigi asli ve sürekli görevlerde
kadro esastir. Bu hizmetlerin yapisal ve islevsel özellikleri, onu diger hizmetlerden ayirir. Bu
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görevlerde bulunan kimseler, yasalarin güvencesi altindadir. Anayasa’nin 128. maddesinde
genel idare esaslarina göre yürütülen kamu hizmetlerine iliskin asli ve sürekli görevlerin
ancak memurlar ve diger kamu görevlileri tarafindan yerine getirilecegi belirtilmistir. Bu
görevlerin, kadroya baglanmasi disinda, merkezi idare ile statüter bir iliski içinde olmasi ve
kamu gücünün kullanilmasi biçiminde özellikleri görülmektedir (AM., E.1992/44, K.1993/7,
k.t.9.2.1993, AMKD, sy.29, s.275).”

Kural

olarak

özel

yürütümün

geçerli

oldugu

sinai

veya

ticari

kamu

hizmetleri

örgütlenmelerinde de genel idari esaslarina göre yürütülmesi gereken unsurlar bulundugu
Anayasa Mahkemesi kararlarinda da saptanmistir. Saf özel yürütüm bulunmamaktadir.
Anayasa Mahkemesi, KIT’lerde kamu görevlisi istihdamina son veren bir düzenlemeyi
“KIT’lerin de genel idare esaslarina göre yürütmekle yükümlü olduklari kamu hizmetlerinin
gerektirdigi asli ve sürekli görevleri mutlaka vardir ve bunlarin da memurlar ya da diger
kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerekir” gerekçesiyle Anayasa’ya aykiri bulmustur (AM.,
E.1988/5, K.1988/55, k.t.22.12.1988, AMKD, sy.24, s.498).
Anayasa Mahkemesi’nin, Maden Kanun’a göre yönetmelikle tespit edilecek görevleri
yürütmek üzere özel kisilerce kurulmasi öngörülen yeminli teknik bürolarin Anayasa’nin 128.
maddesine aykiri oldugu sonucuna vardigi kararindan bazi kamu hizmetlerinin özel kisiler
tarafindan yerine getirilemeyecegi sonucu çikmaktadir.
“Anayasa’nin 128.maddesi ‘Devletin, kamu iktisadi tesebbüsleri ve diger kamu
tüzelkisilerinin genel idare esaslarina göre yürütmekle yükümlü olduklari kamu hizmetlerinin
gerektirdigi asli ve sürekli görevler, memurlar veya diger kamu görevlileri eliyle görülür’
dedigine göre kamu hizmeti göreceginde kusku bulunmayan yeminli teknik büro personelinin
mutlaka ‘memur’ veya ‘kamu görevlisi’ olmasi gerekir. Bu nedenle dava konusu 48. madde,
Anayasa’nin ‘kamu hizmeti görevlileri’ ile ilgili 128. maddesinin ikinci fikrasina da aykiridir
(AM., E.1985/20, K.1986/30, k.t.24.12.1986, Anayasa Yargisi (Föyvolan) c.4, s. 145/3;
Anayasa Mahkemesi, yeminli serbest mimarlik ve mühendislik bürolari’na yapi ruhsatiyesi
verme yetkisi taniyan Imar Kanunu degislikligine iliskin kararinda da benzer gerekçeleri
kullanmistir. E.1985/11, K.1986/29, k.t.11.12.1986, AMKD, sy.22, s.458-459).”

Anayasa Mahkemesi’ne göre, “kamu hizmeti göreceginde kusku bulunmayan yeminli teknik
büro personelinin mutlaka ‘memur’ veya ‘kamu görevlisi’ olmasi gerekir”; bu nitelikte
olmayan kisilere kamu hizmetinin gördürülmesi Anayasa’ya

aykiridir. Özel kurulusta kamu

görevlisi çalistirilmadigi için iptal karari verilmistir.
Özel kisiler tarafindan kurulan ve özel kuruluslar olan yeminli teknik büro elemanlarinin
kamu görevlisi olabilmesi mümkün olmadigina göre Anayasa Mahkemesi'nin vardigi bu
sonuç nasil degerlendirilecektir. Kanimizca bu saptamadan, bazi kamu hizmetlerinin özel
kisiler

tarafindan

yerine

getirilemeyecegi

sonucu

çikacaktir.

Buna

göre,

bazi

kamu

hizmetlerinin yerine getirilmesi (yürütüm) yöntemi olarak emanet yöntemi benimsenmek
zorundadir. Bir diger olasilik da karardan, kimi kamu hizmetlerini görmekle görevlendirilen
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özel firmalarda “memur” çalistirabilecegi sonucunu çikarmaktir. Bu olasilik, idare hukuku
ilkeleri çerçevesinde mümkün görünmemektedir. Anayasa Mahkemesi de hukuken tutarli ve
mümkün görünmeyen bir gerekçeye (bu kamu hizmeti özel kisiye gördürülürse özel firmada
memur çalistirilmali) dayanmis olamayacagina göre, karardan bazi kamu hizmetlerinin özel
kisiler tarafindan yerine getirilemeyecegi sonucu çikacaktir.
Karara göre, yeminli teknik bürolarin denetim gözetim görevi “devletin, kamu iktisadi
tesebbüsleri ve diger kamu tüzelkisilerinin genel idare esaslarina göre yürütmekle yükümlü
olduklari kamu hizmetlerindendir”. O nedenle de ancak memurlar veya diger kamu görevlileri
eliyle görülebilir. Yani dogrudan kamu örgütlenmesi tarafindan yerine getirilebilir; özel kisiye
yaptirilamaz. Anayasa Mahkemesi, “kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler”le kamu
hizmetinin yürütülüs biçimleri arasinda bir baglanti kurmustur.
Kamu

hizmetlerinin

hangilerinin

kamu

teskilatinca

hangilerinin

özel

kisilerce

yerine

getirileceginin belirlenmesinde Anayasa Mahkemesi’nin basvurdugu yöntem kullanildiginda
önemli bir sonuca ulasilmaktadir. “devletin, kamu iktisadi tesebbüsleri ve diger kamu
tüzelkisilerinin genel idare esaslarina göre yürütmekle yükümlü olduklari hizmetler” özel
kisilere gördürülemeyecektir.
Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarisinin 10. maddesi, “Merkezi idare ve mahalli idarelerin
yetkili organlarinin karari ile uygun görülen hizmetler, ... özel sektöre ve alaninda uzmanlasmis
sivil toplum örgütlerine gördürülebilir” düzenlemesi ile herhangi bir sinirlama ve hizmetler
arasinda herhangi bir ayrim yapmadan, merkezi ve yerel tüm kamu hizmetlerinin özel sektöre
gördürülebilmesine imkan tanimaktadir. Yukarida açikladigimiz gibi, esas olarak kamu gücü
kullanimi ve kamu yükümlülüklerine tabi olmakla belirlenen “genel idare esaslari”na göre yerine
getirilen kamu hizmetleri de tamamen özel sektöre gördürülebilecektir. Hatta uç bir örnek
düsündügümüzde,

devletin egemenlik yetkisinin açikça kullanildigi güvenlik hizmetlerinin

(kolluk) üretilmesi konusunda da bir istisna yoktur. Örnegin, merkezi idare kamu düzenini
saglamak için özel güvenlik sirketlerinden yararlanabilecektir. Ya da, bir belediye zabita
hizmetleri için ayni yola basvurabilecektir.
Ayrica Taslagin 10.maddesi, kamu hizmetleri arasinda herhangi bir nitelik farki gözetmedigi gibi
özel kesime devrin türleri ve kapsami bakimdan da bir sinirlama bulunmamaktadir.
Idarenin üstlendigi kamu hizmetlerini, herhangi bir nitelik farki gözetmeksizin ve herhangi bir
kapsam siniri getirmeden özel kesime gördürme olanagi taniyan 10.madde, Anayasa’nin 128.
maddesine aykiridir.
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YASAMA

YETKISININ

DEVREDILMEZLIGI

VE

IDARENIN

YASALLIGI

KURALARINA AYKIRILIK
Hukuk sistemimizde, devlet organlari arasindaki görev ve yetki bölüsümünü yapan Anayasa,
toplumsal yasamin hukuksal çerçevesini düzenleyecek kurallar koyma yetkisini, yasama
organina yani TBMM’ye vermistir. Devletin somutlasmis biçimi olan idare yasalarla çizilen
bu hukuksal çerçeve içinde faaliyette bulunur. Idarenin, yasalar çerçevesinde kalarak ve
yasalara aykiri olmamak üzere genel ve soyut hukuk kurallari koyabilmesi (düzenleme
yapabilmesi) yetkisi dahilindedir.
Idare ile yasa (ve dolayisiyla yasama organi) arasindaki iliski Anayasa’da açik ve net biçimde
kurgulanmistir.
Idare ile Yasa Arasindaki Iliski
Yasama yetkisinin devredilmezligi ilkesi

Idarenin yasalligi ilkesi

Anayasa m.7 “Yasama yetkisi Türk Milleti Genel Kural: Any.m.123 Anayasada
ayrica
adina Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu “Idare, kurulus ve görevleriyle belirtilen
yasallik
yetki devredilemez.”
... kanunla düzenlenir.
kosullari: Örn. Any.
m.127/II
“Mahalli
idarelerin
kurulus
ve
görevleri ile yetkileri ...
kanunla düzenlenir.”

Tasarinin incelemekte oldugumuz 10. maddesi, merkezi ve mahalli idarelerin yürütmekle
görevli olduklari kamu hizmetlerini özel tesebbüse gördürebilecegine iliskin bir düzenleme
yapmaktadir.

Yasa

ile

yapilan

bu

düzenlemenin

Anayasa’nin,

“yasama

yetkisinin

devredilmezligi” ve “idarenin yasalligi” ilkelerine aykiri olmamasi gerekir.
Bir alanin kanunla nasil düzenlenmis olabilecegi, yani bir alaninin kanunla düzenlenmis
sayilabilmesi için hangi açiklikta, derinlikte ve ayrintida düzenleme yapilmasi gerektigi
Anayasa Mahkemesinin pek çok kararinda ortaya konmustur. Bunun önemi, yetersiz
düzenlemenin, idareye yasama yetkisi devretme anlamina gelmesidir. Örnegin, yasanin
sadece ismini anarak, konuyu belirterek düzenleme yapmasi idareye o alanda istedigi kararlari
alma,

düzenlemeler

yapma

yetkisi

verir

ki,

bu

da

Anayasanin

yasama

yetkisinin

devredilmezligi ilkesine aykiri olur.
Ayrica, yapilan yasal düzenlemenin yeterli belirlilige sahip olmamasi, idarenin yargisal
denetimini de güçlestirecektir. Idari islemlerin yasalligini denetleyen yargicin elinde açik
yasal belirlemeler ve ilkeler bulunmamasi, idare üzerindeki yargi denetiminin gevsemesi
sonucunu dogurur.
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Belirtildigi gibi, yasa ile düzenlemenin ve idarenin yasalligi ilkelerin anlami konusunda
Anayasa Mahkemesinin, içtihada dönüsmüs pek çok karari vardir.
Örnegin Anayasa Mahkemsi, 22.6.1988 tarihli kararinda, eski kararlarina da atif yaparak
yasallik ilkesine açiklik getirmektedir:
“Anayasa Mahkemesi’nin konuya iliskin kararlarinda ortaya koydugu ölçütlere göre, yasa
koyucu, genel kurallari koyarak yönetime, takdir yetkisine göre düzenleyebilecegi bir alan
birakirken,
Anayasa’nin
öngördügü
yönetimin yargisal denetiminin etkinligini
engellemeyecek nesnel kurallara baglamalidir. Nitekim Anayasa Mahkemesi, 25.10.1969
tarih ve Esas : 1967/41, 1969/57 Karar sayili kararinda; “Hukuk devletinde, Devlet yönetimi,
nesnel kurallariyla olur ve hukuk devletinde bu türlü düzenlemelerin bütün yurttaslara
olabildigince firsat esitligi saglayacak biçimde olmasina engellik edecek kosullari
kapsamamasi gerekir. Bütün bunlar, temel ilkelerin hepsinin yasa koyucu tarafindan
konulmasi ve ancak yasa koyucunun uygun görecegi ayrintilarin yürütmece düzenlenmesi
yolunun seçilmesini zorunlu kilar.” denilmekte, nesnel kurallara baglamanin “temel
esas lar”in ya da “temel hükümler”in yasada yer almasi, “uzmanlik” ve “yönetim
teknigi”ne iliskin konularin düzenlenmesinin ise, yürütme organina birakilmasi yolu ile
saglanacagi belirtilmektedir.
Yine Anayasa Mahkemesi, 4.2.1966 tarih ve Esas 1965/32, Karar: 1966/3 sayili kararindaki
“Yasama organinin sinirlari belli edilen konularda yürütme organina düzenleme görevi
verebilmesi hususunun ögretide kabul edildigi bilinmekle beraber, bunun yasa koyucuya belli
konularin bir yasa ile düzenlenmesi görevinin Anayasa ile özel olarak verilmis olmasi
hallerine kadar uzatilmasina olanak bulunmamaktadir. Zira bu hallerde, yasa koyucunun,
Anayasa ile kendisine verilmis olan düzenleme görevini idareye devretmesi, hem görevi
veren Anayasa kuralina, hem de Anayasa’nin 5. maddesindeki yasama yetkisinin
devrolunamayacagi kuralina aykiri olur.” görüsüyle konuyu belirginlestirmistir. Demek
oluyor ki, 1876 tarihli Kanun-u Esasi’den bu yana tüm Anayasalarin duyarli ve tutarli
biçimde korudugu “yasallik ilkesi” ... AM. E.1987/18, K.1988/23, k.t. 22.6.1988).”

Aktardigimiz ilk paragraf, yasa ile düzenleme yapmanin ne anlama geldigini ve yasal
düzenlemeden

sonra

idareye

kalan

düzenleme

alanin

ne

oldugunu

açiklikla

ortaya

koymaktadir. Ikinci paraf ise, yukarida olusturdugumuz tablonun son kutusundaki durumu
açiklamaktadir: Idarenin yasalligi konusundaki genel anayasal ilkeye ek olarak bazi konularda
Anayasanin

kimi

hükümlerinde

ayrica

ve

özel

olarak

yasallik

ilkesinin

vurgulandigi

durumlarda, yasal düzenlemenin daha somut ve idarenin düzenleme alaninin daha dar olmasi
gerektigini belirtmektedir.
Taslagin

10.

maddesi,

herhangi

bir

ilke

kamu

koymamakta

hizmetlerinin
sadece

bir

özel

girisimcilere

yetkilendirmede

gördürülmesi
bulunmaktadir.

konusunda
Anayasa

Mahkemesi, bu tip salt yetkilendirmeleri yasama yetkisinin devredilmezligi ilkesine aykiri
görmektedir.
Anayasa Mahkemesi, ilkeyi açikça ortaya koymaktadir: “Anayasa'da yasa ile düzenlenmesi
öngörülen konularda, yürütme organina, genel, sinirsiz, esaslari ve çerçevesi belirsiz bir
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düzenleme yetkisi verilemez. Yürütmeye devredilen yetkinin Anayasa'ya uygun olabilmesi için,
yasada temel hükümlerin ya da temel esaslarin belirlenmesi, ancak uzmanlik ve yönetim
teknigine iliskin konularin düzenlenmesinin yürütme organina birakilmasi gerekir. Kuskusuz
yürütme organinin yasayla yetkili kilinmis olmasi, yasayla düzenleme anlamina gelmez.
Anayasa'nin 8. maddesinin yürütme yetkisi ve görevinin Anayasa'ya ve kanunlara uygun
olarak kullanilir ve yerine getirilir hükmünün anlami da budur.”
Mahkeme daha sonra bu kurali Emekli Sandigi mallarinin satisini öngören 4227 sayili
Yasa'ya uygulamaktadir. Inceledigimiz 10. madde ile düzenleme mantigi bakimindan büyük
benzerlik gösteren dava konusu maddeyi aktaralim: "Sandigin dogrudan hizmetleriyle ilgili
olmayan gayrimenkulleri, Sandik Yönetim Kurulunun karari, Maliye Bakanliginin teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre satilabilir." Anayasa bu hükmü
iptal etmistir. Yasalasmasi ve dava konusu edilmesi halinde 10. maddeyi de iptal edecegi gibi.
Iptal gerekçesine göre, “Sandigin hizmetleriyle dogrudan ilgisi bulunmayan tasinmazlarin,
Sandik Yönetim Kurulu’nun karari ve Maliye Bakanligi’nin teklifi üzerine, Bakanlar
Kurulu’nca belirlenecek usûl ve esaslara göre satilabilecegi öngörülmüs, böylece, satisa
iliskin esas ve usûllerin neler olacagi yasakoyucu tarafindan belirlenmeyerek, bu konular
tümüyle yürütme organinin takdirine birakilmistir. (Bu) ... kuralla, bir kamu kurulusu olan
Emekli Sandigi'nin hizmetleriyle ilgisi bulunmayan tasinmazlarinin satisiyla ilgili tüm yetkiler
Bakanlar Kurulu'na birakilmis ve Bakanlar Kurulu'na kural koyma olanagi verilmistir.
Açiklanan nedenlerle ... yasama yetkisinin devredilemeyecegini öngören Anayasa’nin 7.
maddesine aykirilik olusturmaktadir. Iptali gerekir. (AM., 1997/36, K.1997/52, k.t.
20.5.1997).”
Özetle, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslaginin merkezi idare ve mahalli idarelerin, uygun
gördükleri hizmetleri, özel sektöre gördürülebileceklerini öngören 10.maddesi, temel esaslari,
ilkeleri ve yöntemleri belirlemedigi, yeterli açiklik ve somutlukta bir düzenleme getirmedigi için,
Anayasa’nin, yasama yetkisinin devredilmezligini öngören 7.maddesi ile idarenin yasalligi
ilkesini öngören 123.maddesine aykiridir.
Inceledigimiz Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi’nin açikça anayasaya aykiri olan temel
nitelikteki düzenlemelerinden biri de yargi yetkisinin kullanimini Anayasa ile yetkili kilinmamis
bir “kisiye” vermesidir. Üçüncü baslik altinda bu noktayi ele alacagiz.
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IDARI YARGI YETKISINI

KULLANMASI
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslaginin 41. maddesi ile “mahalli idareler halk denetçisi”
kurumu getirilmektedir. Maddeye göre, “Her ilde, mahalli idareler ve bunlara bagli
kuruluslar ile bu idareler tarafindan kurulan birlik ve isletmelerin, gerçek ve tüzel kisilerle
ilgili

islem

ve

eylemlerinin

hukuka

uygunlugunu

degerlendirmek,

aralarindaki

anlasmazliklarin çözümüne yardimci olmak üzere bir halk denetçisi seçilir.”
Anayasanin 125. maddesinin I. fikrasina göre, “idarenin her türlü eylem ve islemlerine karsi
yargi yolu açiktir.” Ayni maddenin IV. fikrasi ise, bu yargi denetiminin ne anlama geldigini
ve sinirlarini düzenlemektedir: “Yargi yetkisi, idari eylem ve islemlerin hukuka uygunlugunun
denetimi ile sinirlidir.”
Anayasanin bu hükmüne aykirilik dogmamasi için, Taslagin 41. maddesinin yaziminda, islem
ve eylemlerin hukuka uygunlugunu “degerlendirmek” ifadesi kullanilmistir. Degerlendirmek
ile denetlemek elbette farklidir. Ancak bu farka ragmen, Anayasa’ya aykiriligin neden ortadan
kalkmayacagina asagida deginilecektir.
Taslagin

getirdigi

halk

denetçisi,

dünyada

örnekleri

olan

ombudsman

kurumunu

hatirlatmaktadir. Bu tip denetim yapilari, idarenin “hukuka aykiri” isleyisinden ziyade
idarenin “kötü” isleyisini konu edinirler. Örnegin, Parliamentary Commissioner’inin görev
alanini, “kötüyönetim sonucu olusan haksizliklar (sustained injustice in consequence of
maladministration)” olusturur. Maladministration, kisaca idarenin kötü, kusurlu isleyisini
anlatir. Ombudsman türü kurumlarin yetkisi de mahkemelerin idare üzerindeki denetimiyle
kavranamayacak noktalari kapsar. (Bu kavram için bkz. De Smith, Woolf & Jowel, Judicial
Review of Administrative Action, London, Sweet & Maxwell, 1995, s.44).
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi ile böylesi tamamlayici bir kurum yaratilmak
istenilmis olabilirse de kurumun yasadaki düzenlenis biçimi amaca uygun degildir.
Taslaga göre, halk denetçisini, il özel idaresinin genel karar organi olan il genel meclisi,
belirli kosullari tasiyan vatandaslar arasindan seçecektir. (Bu noktada, yukarida, Anayasanin
128. maddesine iliskin olarak yaptigimiz degerlendirmeler hatirlanmalidir.) Seçilen halk
denetçisi,

görevi

süresince

kamuda

veya

özel

sektörde

herhangi

bir

ücretli

iste

çalisamayacaktir. Ücretli isten söz edilmekte Yasada ticaret yapmasina iliskin bir engel
bulunmamaktadir.
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Halk denetçisine yapilacak basvurularin nasil yapilacagi ve incelenecegi sanki bir yargilama
süreciymis

gibi

düzenlenmektedir.

Bu

ayrintilara

girmiyoruz.

Basvuru

zorunlu

degil,

seçimliktir. Dava açma hakkini ortadan kaldirmaz.
Halk denetçisi, hukuka aykiri görülen islemler konusunda, idareye önerilerde bulunabilir.
Islemleri iptal etme veya islem ve eylemlerden dogan zararlar konusunda tazminat karari
verme gibi bir yetkisi bulunmamaktadir. Ancak, halk denetçisine basvuru, idari dava süresini
durdurduguna göre, idari islem veya eylemdeki hukuka aykiriligin halk denetçisinin karari ile
giderilebilecegi düsünülmüstür.
Idari islem ve eylemlerin hukuka uygunluk denetimi yapmakla yetkili olan bir idari yargi
düzenin bulundugu sistemde, bu sistemin önüne, ihtiyari basvurularla devreye girse de, yine
“hukuka

uygunluk”

degerlendirmesi

(aslinda

denetimi)

yapan

bir

birimin

eklenmesi

sorunludur. Ilk akla gelen sorun, kendisi de idari bir birim olacak olan halk denetçisinin
kararlarinin idari yargi denetimine tabi olup olamayacagidir. Ayrica, halk denetçisi ile idari
yargi kararlarinin farkli sonuçlara varmasi da karmasa ve olumsuz sonuçlar yaratacaktir. Halk
denetçisinin hukuka aykiri buldugu bir idari islem hakkinda, idarenin bu saptamanin
gereklerini yerine getirmemesi halinde ilgili idari yargiya gitmesi üzerine mahkemenin iptal
talebini reddetmesi durumunda ne olacaktir? Bir yandan “seçilmis” halk denetçisinin hukuka
aykirilik saptamasi öte yanda Türk milleti adina karar veren bagimsiz mahkemenin hukuka
uygunluk karari. Elbette mahkeme karari Anayasa geregi baglayicidir. Ancak esas sorun, bu
durumun siklasmasi halinde yarginin yasacagi güven bunalimi olacaktir.
Anayasaya göre “yargi yetkisi, Türk Milleti adina bagimsiz mahkemelerce kullanilir (m.9).”
Böylesi bir durumda, Türk Milleti adina yargi yetkisi kullanan bagimsiz mahkemeler, idari
islemlerin hukuksal denetimi konusunda yetkilerini, hukuken olmasa da fiilen paylasmis
olacaklardir. Taslagin getirdigi düzenleme, bagimsiz mahkemelerin yargi yetkisi tekelini
fiilen kaldiracagi için Anayasanin 9.maddesine aykiridir.
SONUÇ
Manifesto, “Avrupa'da bir hayalet dolasiyor - Komünizm hayaleti. Avrupa'nin tüm eski
güçleri bu hayalete karsi kutsal bir sürgün avi için ittifak halindeler” diye baslar. Bugün
Türkiye’de bir hayalet dolasiyor -liberalizmin hayaleti, ama Türkiye’nin tüm ilerici güçleri bu
hayalete karsi bir ittifak içinde degiller. Bu güçlerin bir kismi, kurtulus ümitlerini bu hayaletin
korkutuculuk gücüne baglamislar. Bugüne kadar, Türkiye’de kapitalist piyasa iliskilerine
karsi kazanilmis tüm mevziileri (ve kimileri ruhlarini) bir çirpida terk etmeye hazirlar.
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Bu kadar kolay geri basmak istemeyenler için hukuk sistemimizde, toplumsal tepkileriyle
birlestirebilecekleri hukuksal dayanak noktalari mevcut. Yukarida, Türk idari sistemini,
piyasa odakli bir anlayisla bütünüyle degistirmeyi hedefleyen Kamu Yönetimi Genel Kanunu
Tasarisi özelinde bunun bir örnegini vermeye çalistik. Gelistirilen savlarin savunulmasi,
iktidarin yükünü, yasa çikarmaktan Anayasayi degistirmeye dönüsecektir.
Yerel ortak ihtiyaçlarin karsilanmasi sosyolojik gerçekliginin, hukuk tarafindan taninmasiyla
tüzelkisilik (teskilat, personel, malvarligi ve devlet adina irade açiklama gücü) verilen mahalli
idarelerin varliklari, bu ihtiyacin alaniyla sinirlidir. Bu sinirli cografyada, sinirli görevlerle
yetkilendirilmis mahalli idarelere, varlik nedenleriyle ilgisi olmayan ve nitelik olarak ulusal
ölçegi esas alan hizmetlerin verilmesi, bu birimlerin hukuki ve sosyolojik yapisi üzerinde
önemli dönüsümler yaratacaktir.
Yeni yetki ve görev paylasimi, siyasal parçalanma getirir mi sorusu tamamen spekülatif
düzleme ait akil yürütmeleri gerektirir. Bununla birlikte, görev dagilimindaki böylesi bir
kaymanin, ulus-devletin, kapladigi tüm cografyada, bütünlesik bir ulusal pazar yaratma, ulusu
olusturan vatandaslarina devletin hizmetlerini (-iktidarini degil) esit olarak tasima iddiasindan
vazgeçmesi anlamina geldigi açiktir.
Kapitalizmin (piyasanin) dagitici, sistem disina itici ve agir gelir esitsizlikleri ve bölgesel
kalkinma dengesizlikleri yaratici etkisine karsilik, esitlik ve adalet talebinin anlamli olabildigi
ve müdahale gücüne sahip alanin, yani siyasal (kamusal) alaninin, açikça veya mümkün
oldugunca

küçük

parçalara

bölünerek

daraltilmasi

yerel

demokrasiyi

güçlendirecegi

gerekçesiyle katlanilabilir nitelikte bir tercih olmamalidir. Siyasal iktidarin, küçük yerel
birimlerde katilimci mekanizmalarla demokratiklesmesi ancak, katilinacak siyasal/kamusal
alanin tam ve güçlü olmasi ile anlamlidir. Yerellesmeye, piyasa tarafindan isgal edilmis,
mümkün oldugunca metalastirilmis (yani pazarin ilkeleriyle isletilen) bir kamusal alanin eslik
etmesi, katilimi anlamsizlastirir ve çikar gruplarinin yogun ve aktif lobicilik faaliyetlerinden
olusan bir demokrasi ortaya çikarir. (ABD’deki yerel ve ulusal demokrasinin isleyisine göz
atmak bu sonuca varmak için yeterlidir.)
Devlet hizmetleri ve iktidarinin örgütlenmesinde temsili yerel yönetim birimlerinin tercih
edilmesi ancak yerel kamu hizmetlerinin genisletilmesi ve derinlestirilmesi (yani, hizmetlerin
piyasaya gördürülmeyip bizzat kamu örgütlenmesince yerine getirilmesi) halinde genis halk
kesimleri ve demokrasi için anlamli olabilir.
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