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YERELLESME*
Prof. Dr. Alpaslan Isikli
Son zamanlarda, bazi sihirli deyimler birbiri ardindan piyasaya sürülüyor.
Bir süre özellestirme sözcügü böyle bir islev gördü. Geçmis iktidar sahiplerinden birisi,
eger önüm kesilmemis olsaydi, Türkiye’yi uçurmustum demisti. Yani, özellestirme,
masallardaki sihirli halilar gibi, üzerine binince harikalar diyarina uçmayi saglayan bir araç
bile olabilirmis.
Özellestirme savunulurken “devletten alip halka verecegiz” denildi. Sonra görüldü ki
bunun tersi oluyor, halka verilmiyor, halktan aliniyor. Tapusu halka ait olan devlet
kurumlari ve kamu mallari, yerli ve özellikle yabanci tekellere veriliyor. Veya arsa fiyatina
satin alinip kapatiliyor. Böylece bazi çikar gruplari, yillarin çileli mücadelelerinin ürünü
olan devlet isletmelerinin rekabetinden kurtulmus oluyorlar.
Yeni bir sihirli deyim
Ati alan Üsküdar’i geçtikten sonra, özellestirmenin cilasi döküldü, gerçek yüzü ortaya
çikti. Özellestirmenin issizlik, üretimsizlik ve uluslar arasi sermayeye bagimlilik demek
oldugu her gün yeniden dogrulaniyor. Iste tam bu sirada, yeni bir icat olarak yerellesme
ortaya çikarildi. Yerellesme, özetle, merkezi iktidara ait olan yetkilerin yöre halkina
devredilmesi olarak sunuluyor.
Özellestirme denilince devletten koparilacak zenginliklerin bir bölümüne sahip olma
umudunun heyecanina kapilanlar olmustu. Simdi de yerellesme denilince, merkezi
devletten alinacak iktidarin bir bölümünü bazi yörelerin ele geçirecegini savunanlar ve
sananlar var.
AKP hükümetinin “yerel yönetim reformu” adi altinda sundugu ve savundugu önlemler
yerel sorunlarin yerel çerçevede çözülmesi yönünde bir dönüsümü içeriyor. Bir baska
deyisle ülkenin her bir bölgesi, kendi sorunlarini kendisi çözsün denilmektedir. Herkesin
kendi basinin çaresine kendisinin bakmasi, gerçek bir çare midir ki her yörenin kendi
sorunlarina kendisinin çare bulmasiyla çözüme varilabilsin?
Bireyci duygularin istismari
Bu konuda, insan olarak her birimizin içimizin bir kösesinde az veya çok ölçüde mevcut
bulunan bencilce ön yargilarin istismarina dair yeni bir örnekle karsilastigimizi
söyleyebiliriz.
Bu hep böyle olmustur. “Herkes evinin önünü süpürürse sehir tertemiz olur” denilir.
Çogumuz, tartismasiz bir dogrunun dile getirildigini saniriz. Böyle olunca herkesin kendi
evinin efendisi olacagini, baskalarinin oraya el atamayacagini düsünürüz, bireysel mülkiyet
duygularimiz oksanmis olur.
*
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Gerçekte ise herkes kendi evinin önünü süpürdügünde, sonuç hiç de hos degildir. Eger
sokak meyilliyse, vay geldi sokagin en altinda oturanin haline! Bütün çöpler onun evinin
önüne yigilir. Eger sokak düzse (gerçek hayatta kusursuz düzlük yoktur) kim eline süpürge
alirsa, onun evinin önü temizlenir, digerlerinin evinin önü çöplenir. Sonuçta patlak veren
bir çöp kavgasi, komsular arasinda huzur birakmaz.
Bu konuda yapilmasi gereken bellidir ve genellikle o yapilir. Ayni yerde oturanlar
aralarinda örgütlenirler. Temizlik sorununa ortak çözüm bulunur. Biriken çöpleri uygun bir
yere nöbetleserek tasirlar veya hepsinin adina saglanan bir araçla bu is yapilir.
Yerel yönetim reformu adi altinda yapilmak istenenler de bu duruma benzeyen sorunlara
gebedir. Öncelikle, bilinmesi gerekir ki yerel yönetimlere devredilecek olan gerçekte yetki
degil; sorumluluklar ve sorunlardir. Sonuçta her bir birimin, kendi sorunuyla ve
sorumluluguyla bas basa kalmasi kaçinilmaz olmaktadir.
Öte yandan, yerel yönetimlere sorunlarinin çözümü için gerekli olanaklarin saglanmasi
gündemde degildir. Her seyden önce unutulmamasi gerekir ki benimsenen modelin özü,
devleti ekonomik olanaklarindan yoksun birakmak amacina yönelmistir. Bu amaç, devletin
küçültülmesi ve devletin ekonomik ve sosyal yasamdan çekilmesi sloganlariyla
gerçeklestirilmektedir. Devletin, kendisinde olmayan olanaklari yerel yönetimlere
devretmesi giderek tam bir bos hayal haline gelmektedir.
Firat kenarinda kaybolan oglak
Ülkemizin karsi karsiya bulundugu sorunlarin basinda bölgeler arasi adaletsizlik gelir. Bu
sorun, her bir bölgeyi kendi kaderiyle bas basa birakarak çözülmez. Bu sorunun
çözümünde temel görev merkezi hükümete düser. Ülke kaynaklarinin adil bir biçimde
dagilimini saglamak, özünde merkezi hükümetin görevidir. Oysa, benimsenmis olan
modelin temeli, devletin ekonomik ve sosyal yasama müdahalesinin en aza indirgenmesi
esasina dayanmaktadir. Geri kalmis bölgelere uygarligin nimetlerini tasima ve bu
bölgelerde üretimi, istihdami artirma görev ve sorumlulugunu tasiyan, kisacasi Firat
kenarinda kaybolan bir oglagin hesabini bile vermek zorunda olan bir devlet anlayisi tarihe
gömülmek istenmektedir. Öyle anlasiliyor ki yerel yönetim reformu girisimi, bu sürece
yeni bir kilif olusturma islevini de beraberinde getirmektedir.
Elbette ki bölgelerarasi adaletsizliklerin giderilmesi ve ülkenin yoksul yörelerinin
kalkindirilmasi açisindan devletin bugüne kadar gerekeni yaptigini söylemek mümkün
degildir. Gene de bu konuda ne yapilmissa devlet eliyle yapilabilmistir.
Buna karsilik, piyasa ekonomisi içinde ve özel sektör eliyle anlamli ve etkili bir sonuç
alinmasi bosuna beklenmistir. Bu gibi bölgelerin çogu yerel aga niteligindeki zenginlerine
verilen tesviklerin, en iyi ihtimalle gene zengin bölgelere yatirim olarak (bazen otel veya
kumarhane olarak) geri döndügü görülmüstür. Batinin zenginlerinin ise bu bölgelere
gitmeyi hiçbir zaman düsünmedikleri esasen bilinen bir gerçektir.
Bir süre önce TÜSIAD,
Diyarbakir’da bir toplanti yapmisti. Toplanti sonucunda,
katilanlarin en önde gelenlerinden bir sanayici, buralara yatirim yapmalarinin söz konusu
olamayacagini, çünkü rantabl olmadigini ve arkalarinda devlet destegi bulunmadigini
televizyondan ilan etmisti. Kuskusuz, hem devletin küçültülmesini savunmak, hem de
devlet desteginin bulunmayisindan yakinmak, kolay kolay anlasilamayacak bir bakis
açisini yansitmaktadir.
Ankara’yi devreden çikarmak
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Devletin bu bölgelere sahip çikmamasi için bu güne kadar çesitli tertiplere basvuruldu.
Atatürk döneminde ülkeyi demir aglarla örme ve ekonomiyi topyekun kalkindirma
yönünde baslatilan devletçi ve halkçi kalkinma hamlelerini kesintiye ugratmak için
birbirini izleyen iç isyanlar kiskirtildi. Çogunda, basta Ingilizler olmak üzere yabancilarin
parmaginin bulundugu açikça kanitlanmis bulunan bu isyanlar, en büyük kötülügü bu
bölgelerin yoksul insanlarina yaptilar. Otuz bes bin vatan evladinin canina malolan PKK
terörünün de baska pek çok seyin yani sira GAP’in hayata geçirilmesiyle de baglantili
oldugunu görmek zorundayiz.
Bu bölgelerden devletin elinin çekilmesi için her seyi yapanlar, bu yüzden dogan boslugun
doldurulmasi yönünde bos bir umut vermeyi de ihmal etmiyorlar. Bu konuda basrolü
oynayan Dünya Bankasi’dir. Yerel yönetim reformu adi altindaki girisimin arkasinda
Dünya Bankasi bulunmaktadir. Dünya Bankasi, bir yandan, ülkenin tarimini ve sanayisini
felceden ve dünyada mevcut olan açliga yeni boyutlar katacak dayatmalarini sürdürürken
bir yandan da Akdeniz foklarini korumak gibi konularda üç bes kurusluk sovlar yapmaktan
da geri kalmamaktadir. Bu oyunda, bazi belediyelere veya yerel yöneticilere, Ankara’yi
devreden çikararak saglanan avantajlarin(!) da belli bir önemi oldugu anlasilmaktadir.
Ankara ortadan kaldirildiginda her seyin çözülecegine inananlarin safina, yerel iktidarlarini
büyütmek isteyenlerin özlemlerini de destek yapmak için büyük ugraslar veriliyor. Bunun
sonucundadir ki, Ankara küçülürse, Tekirdag’in, Trabzon’un veya Diyarbakir’in…
büyüyecegini zannedenler ortaya çikmistir. Oysa, Ankara devreden çikarildigi ölçüde
büyümekte olan, buralar degildir. Olacak olanin, Vasington’un veya Brüksel’in buralardaki
iktidarinin biraz daha büyümesinden baska bir sey olmayacagi simdiden belli olmustur.
Cumhuriyet’in tarihi, boydan boya, ülkede gerçek bütünlügün temelini saglayacak olan
ekonomik ve sosyal alanda atilan adimlarin, emperyalist kiskirtmalarin ürünü olan iç
isyanlarla cevaplandirildigina dair sayisiz örneklerle doludur. Bunun tersi de dogrudur.
Bölgelerarasi adaletsizligin varligi, her dönemde, emperyalist bölücü kiskirticilarin
ekmegine yag süren bir ortam saglamistir. Bu konuda çok ibret verici bir örnek olarak
Yugoslavya’nin basina gelenler önümüzdedir.
Yugoslavya Örnegi
Yugoslavya, degisik milliyetler, dinler ve mezhepler arasinda emsalsiz bir uyum saglamis
gibi görünüyordu. Ama, Yugoslavya’nin temelde ciddi bir sorunu vardi ve bu sorun
ülkenin kaderini içten içe kemirmekteydi. Yugoslavya’da bölgeler arasinda ciddi bir
ekonomik dengesizlik hüküm sürmekteydi. Batili sermaye çevreleri bu durumu kurnazca
istismar ettiler. Bir yanda, Berlin duvari yikilirken ve AB (Avrupa Birligi), Avrupa’nin
zenginlerinin kulübü olarak takviye edilirken, öte yanda, Yugoslavya paramparça
edilmistir.
Bu sonucun saglanmasinda Yugoslavya’nin zenginlerinin AB’ye dahil olma tutkularindan,
ustaca yararlanildi. Yugoslavya’nin en zengin cumhuriyetleri olan Slovenya ve
Hirvatistan’in egemen unsurlari, ülkenin yoksul kesimlerini sirtlarindan attiklari takdirde
AB’ye kabul edilecekleri vaadini aldilar. Bu yüzdendir ki Yugoslavya Federasyonundan
ilk ayrilanlar onlar oldular ve iç savas bu yüzden basladi. Bugün bizde de bölücülük
egilimlerini kasiyan raporlarin, önerilerin ülkemizin en zenginlerinin örgütlerinden
kaynaklanmakta olmasi düsündürücü degil midir!
Umut kimde
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Bu konuda da sorumluluk, öncelikle çalisan kesimlere ve onlarin örgütlerine aittir. Onlar,
irkçi, mezhepçi, bölgeci ayriliklarin üstüne çikarak kendi aralarindaki kardesçe birligi
güçlendirdikleri ölçüde, ülkeyi kaosa sürükleyebilecek tertiplerin bosa çikmasinda da
belirleyici bir rol oynayabilirler.
Ülke kalkinmasini ve bölgelerarasi adaleti saglayacak olan demokratik ve halktan yana
güçlü bir merkezi devlet yapilanmasini olusturmak sorumlulugu da gene öncelikle ulusun
çogunlugunu olusturan çalisan kesimlere aittir. Bunun için bazilarini sandiga gömmenin
yeterli olmadigi bir kere daha görülmüstür. Önemli olan sandiktan çikani da belirleyecek
konuma gelmektir.
Halkimiz, elbette ki bunu da basaracaktir.
Umut elbette ki ondadir.

SERMAYE LEHINE REFORM*
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Alpay Dikmen
Evrensel: Kamu Yönetimi Reformu hangi ihtiyacin ürünü olarak hazirlandi?
AAD- Yillardir kamudaki ataletten, is yapma-yaptirmadaki güçlükten yakiniliyor.
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 tartisiriz, ama bundan önce bu yasanin nasil bir sürecin
ürünü oldugunu tartismakta fayda görüyorum.
Bir süredir Türkiye’de yapilan yasalarin hepsinde TÜSIAD, TOBB vb.nin etkin katilimi ve
belirleyiciligi gözleniyor. Birçok yasa metnini bu kuruluslar hazirliyorlar. Ben bir tanesine
bizzat sahit oldum. “Dogrudan yabanci yatirim yasa tasarisi”nin hazirlik asamasinda
Hazine Müstesarligi’nda yapilan toplantilara TÜSIAD ve YASED (Yabanci Sermaye
Dernegi), avukatlar grubuyla katilmis ve yasa tasarisi sürecini dogrudan etkilemislerdir. Bu
olguya verilen yeni moda ad: Yönetisim. Bir tür demokratiklesme modeli, devletin kapali
kapilar ardinda is yapmaktan vazgeçmesi, seffaflasmasi, demokratiklesmesi, açik bir
yapiya bürünmesi olarak sunuluyor. Bu açik ve demokratik sistemde ise ne hikmetse
TÜSIAD her kapinin önünde, arkasinda, içinde disinda beliriveriyor. Bu sürece sendikalar,
isçi örgütlenmeleri dahil edilmiyor. Akademiden birileri çagiriliyor, ama her akademisyen
degil. Örnegin yabanci dogrudan yatirim yasa tasarisinin hazirlandigi çalistayda
sergiledigim muhalif tavirdan dolayi bir daha bu tür bir çalistaya davet edilmeyecegimi
biliyorum. Anlayacaginiz buradaki demokratiklesme ilginç bir demokratiklesme.
Bu
demokraside muhaliflere pek yer verilmiyor. “Açiklik” devletin yönetsel karar
mekanizmasini özel sektöre (özellikle de büyük sermayeye), TÜSAD’a, YASED’e vb.
açmasi anlamina geliyor. Devlet+özel sektör+sivil toplum örgütleri bileskesi olarak
formüle edilen yönetisim uygulamalari, özel sektör olarak TÜSIAD’i (Istanbul
burjuvazisini), sivil toplum örgütü olarak da YASED’i görüyor. Dolayisiyla bu yasalar salt
devletin, hükümetin yasasi degil. Sermayedarlarin yasasidir. Öyleyse soruyu 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 sonrasi yillarda, IMF ve Dünya Bankasinin üçüncü dünya ülkelerine yönelik ortaya
koydugu formüllerde farklilasmalar ortaya çikti. Hatta bu farkli formüller, bu iki kurum
arasinda belli oranlarda gerilimlere bile yol açti. Bu süreçte bizim bürokratlarin da aynen
takim tutar gibi IMFci veya Dünya Bankaci oldugunu gözledik. Kisaca IMF parasalci
politikalara, piyasalarin serbestlestirilmesine, finansal serbestiye, 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.
*

Dikmen, A.A., "Sermaye Lehine Reform”, A.Ü. SBF GETA Tartisma Metinleri, Özel Sayi (2),
No.60, Kasim 2003 (Geçen sayimizda “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslagi Hakkinda Sorular ve
Yanitlar” basligi ile yayinladigimiz bu yazi, bilgisayardaki dosya sürümlerinin karistirilmasi nedeniyle hatali
çikmisti. Yazarindan ve okuyuculardan özür dileyerek yeniden yayinliyoruz. )
4 Ekim 2003 tarihinde Evrensel Gazetesi’nde yayinlanan mülakat (tam metin).
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Zaman geçtikçe bu ikisinin ayni oldugunu, birbirini tamamlayan yaklasimlar oldugunu
gördük. IMF politikalari, özellikle finansal serbestiye, sicak para hareketlerine olanak
saglayan programlariyla ülkeyi düzenli krizler sürecine soktu. Bu krizlerden en çok zarar
gören kesim reel sektör, yani sadece üretim yapan, finans piyasalarinda oynama ve para
kazanma olanagi olmayan, dolayisiyla sadece reel sektöre sikisip kalan burjuvazi oldu.
Hem reel sektörde hem de finans sektöründe oynayabilen büyük burjuvazi bu krizlerden
karli bile çikti. Kriz sonrasi isletmeler birer birer batarken genellikle TÜSIAD çevresinde
örgütlenmis büyük sermaye, uluslararasi sermaye ile de isbirligi yaparak hem finans
yatirimlarindan kazanç elde etti, hem de batmakta olan isletmeleri “ucuza kapatma”
olanagina kavustu. Yönetisim uygulamalari ise çok ülkeli sirketlerle (ÇÜS’lerle) de
isbirligine giren büyük burjuvazinin gücüne güç katma isteginin bir ürünüdür. Bu kesim bir
yandan Türkiye’de kar getiren her alana sahip olurken diger taraftan da dogrudan devlet
yönetimine talip olmaktadir. Bu talebine yaniti ise yönetisimci devlette 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 yabancilara
mütekabiliyet esasi gözetmeksizin gayri menkul edinimi izni verilmektedir. Orman vasfini
yitirmis arazilerin satisina iliskin anayasa degisikligi kamusal mal niteligi arz eden
ormanlarin satisinin yollarini hazirlamaktadir. Kamu yönetimi temel yasa tasarisi ise,
yerelde parçalanmis ve güçsüz birakilmis kamu erki ve yönetisim uygulamalari yoluyla,
burjuvazinin kar alanlarina nüfuz etme gücünü artirmaktadir.
*Evrensel: Bu tasari iddia edildigi gibi seffafligi, etkinligi saglayacak bir bürokratik
mekanizma öngörüyor mu?
AAD-Yerel birimlere daha çok yetki taniyan bir süreç öneriliyor. Seffafliktan anlasilan üç
boyut var: Yerellesme, e-devlet ve yönetisim. Bu üçü 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.
Bunlarin hepsi de büyük oranda yanlistir.
Yerellesme, bir sürü bilginin, belgenin belediyelerde, yerel idare birimlerinde gözden
kaybolmasi, 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? Kamu erki, kamusal olan en üst denetim
mekanizmasi ile, yasal süreçlerle baglanmistir. Kamusal denetim mekanizmalari yasal
denetim mekanizmalaridir. Bunun üzerine özel sirketlerin, sermayenin denetimini
eklemek, kamusalligi zedeler. Hele bir de uluslararasi denetim sirketlerinin denetim
sürecine dahil edilmesi, kamu erkini tamamen hiçe saymak demektir. Iste seffaflik adi
altinda yapilanlar bunlardir.
Yönetisim uygulamalari ise, daha önce bahsettigim gibi, devlet yönetiminde sermayeye
dogrudan söz hakki vermenin bir baska adidir.
E-devletin, kirtasiyeciligi azaltacagi; halkin, kamu hizmetleri ve sonuçlari konusunda
dogrudan ve aninda bilgi sahibi olmasina hizmet edecegi iddia edilmektedir. Bugüne
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kadarki uygulamalarda herhangi bir hizmet alaninda bilgisayarin, halkin bekleme süresini
azalttigina, islerin daha kolay hallolmasina neden olduguna ben rastlamadim.
Bilgisayarlarin kullanilmaya baslanmasi, bilgisayar kullanan yerler için bir avantajdir.
Daha az personelle çalismaktadirlar. Dolayisiyla, bu sistemin zaten yasa tasarisi sürecinde
de hep dile getirilen “kamuda istihdam fazlasi var” saptamasinin gereklerini yerine
getirmek için, yani kamu istihdamini daraltmak için kullanilacagini tahmin etmek güç
olmasa gerektir. Bunun disinda, bilgisayar destekli hizmetlerin kirtasiyeciligi ve vatandas
için bekleme sürelerini artirdigini; üstelik, bilgisayarin daha kati ve sonuçlara etki etmeye
olanak tanimayan niteligi dolayisiyla, daha az miktarda özel sorunlar için özel hizmetler
verme olanagini
sagladigini düsünüyorum. Bunun disinda kamu hizmetlerinden
yararlanma bakimindan bilgisayar sahibi olan vatandasla, olmayanlar arasindaki uçurumu
artiracagini, adaletsizlik yaratacagini düsünüyorum. Burada söylediklerimden teknoloji
düsmani oldugum çikmasin. Aksine yeni teknolojik gelismelerin bizlere önemli araçlar
sunduguna, ama her araç gibi bunlarin kullanicilarin elinde anlam kazandigina inaniyorum.
Burada siraladigim sakincalar bunlari kullanacak olan devlet örgütlenmesine yöneliktir. Edevlet literatürü, klasik bürokrasi yaklasiminin bir ürünüdür. Bundan bir kopus degildir
Ayni mantiksal sürecin devamidir. Dolayisiyla her teknik gelisme gibi bunun da halkin
çikarina degil aleyhine kullanilacagini düsünüyorum, çünkü bizatihi bürokrasi
yaklasiminin kendisi, hiyerarsi, isbölümü ve uzmanlasma üzerine kurulu yönetim
anlayisinin bir ürünüdür ve dogal sonucu yöneticilerin yürüttügü ve uzmanlasmaya dayali
isler ile halk arasindaki uçurumun artmasi, buna bagli olarak halkin yönetsel süreçlere
yabancilasmasidir. 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 seylerin (nüfus, personel --ya da insan
kaynaklari--, toprak, hayvan, silah, makine vb.) sayilmasi, siniflandirilmasi,
iliskilendirilmesi ve planlanmasi olarak algilayan bir sürecin ürünüdür. Bütün bu süreçte,
teknolojinin gelismesiyle pozitif bir iliski içerisinde kirtasiyeciligin de artisi gözlenmistir.
Bilgisayar, kirtasiyeciligi azaltacagi düsünülen teknik buluslarin ne ilki ne de
sonuncusudur. Her teknik gelismeyle birlikte, yönetime konu olan seyler daha
karmasiklasmis, bunlarin siniflandirilmasi ve iliskilendirilmesi de daha çetrefillesmistir;
uzman bilgi birikimine olan gereksinim artmistir. Bilgisayarlar da ayni sürece ayni
anlayisla eklemlendikleri için bu süreci tersine çevirmemektedirler. Aksine,
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. Halki sürekli gözleyen ve istendiginde halkin
aleyhine baskici amaçlar için kullanilabilecek bir devlet aygitinin ortaya çikmasinin
olanaklarini hazirlamaktadir. Dolayisiyla seffaflasan bir sey varsa, bu da insanlarin
hayatlaridir.
Etkinlik ise devlet hizmetlerini piyasalastirma, özellestirme, piyasa fiyatindan hizmet
sunma, kar amaci güden devlet ve kamu personelini de sözlesmeli personel statüsüne
dönüstürme anlamina gelecektir. 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 düzeyine çekmeyi; bedavaya sagladigi egitimi, sagligi vb. bedelli yapmayi
dayatmaktadir. Rantiyelere bol keseden faiz dagitan devlete fakir halkin egitimi, sagligi,
ekmegi, çayi çok gelmektedir; devlet, bu alanlardaki destegini çekmektedir. Etkinlikten
anlasilan budur. “Devlet sana saglayamiyor, devlet kurumlari özellestirildi, piyasadan al,
piyasa kosullarinda al!”
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Kamu görevliliginde sözlesmeliligin esas olmasi ve performans degerlendirmesi sistemine
geçis ise kamuda siyasi kadrolasmanin hiç görülmemis düzeylere çikmasina yol açacaktir.
Yöneticilerin istemedigi personelin performansinin yetersiz bulunarak keyfi olarak isten
çikarilmasinin ve yerine yöneticinin partisinden birisinin geçirilmesinin kapilarini
açmaktadir. Kamuda her ne kadar siyasi bir kadrolasma olsa da, memuriyet görece
güvenceli bir konumdur ve kimse memuru siyasi gerekçelerle kolayca isten çikartamaz.
Genellikle siyasi gerekçelerle uygulanan yildirma politikalari, “sürgün tayinler”dir. Yeni
sistem bu görece güvenceli yapiya bile bir tahammülsüzlügün ürünüdür. Buna teorik kilif
olarak da sözlesmeli personelin daha verimli çalisacagi seklinde, gerçekligi ispatlanmamis
bir yargi ileri sürülmektedir.
*Evrensel: Yolsuzluk ve rüsvet gibi sorunlari ortadan kaldiracak mi?
AAD-Aksine yolsuzluk, rüsvet ve kayirmaciligin artacagini düsünüyorum. Bir kere yerel
birimlerde bu tür uygulamalar çok daha kolay yerlesebilir. Bu yasa tasarisi her seyi
birbirine karistirmaktadir. Rüsvetin sebebi sanki kirtasiyecilikmis gibi algilanmaktadir.
Kirtasiyecilik artmakta, is yaptirma süresi uzamakta, buna karsi rüsvet yardimiyla is
yaptirilmakta, bu süreç hizlandirilmaktadir, diye düsünülmektedir. Oysa rüsvetin iki temel
sebebi vardir; birincisi düsük memur maaslarinin rüsvet alimini mesrulastirmasi, ikincisi
ise 1980’den beri derinlesen kamuda etik deformasyondur. Birincisi açiktir. Memur
maaslari yillardir asindirilmis, memur maasiyla geçimini saglayamaz duruma gelmistir.
Ikincisi ise, Özal döneminde prenslerle baslayan; kamu isletmeciligi yaklasimi ve
özellestirmelerle kamu hizmetlerinin karlilik ve etkililik düzeyinde degerlendirilmesine yol
açan; günümüzde ise siyasi atamalar ve yönetisim uygulamalariyla, kamusal inisiyatifin
iyice yok edilmesine, kamunun piyasa ajanlarina teslim edilmesine neden olan bir
deformasyon sürecidir. Büyük patronlarla içli disli çalisan bir kamu görevlisinin mesleki
deformasyonunun asil suçlusu, kamu görevlisini bunlar karsisinda yalniz birakan devlet
örgütlenmesidir. Bu sorunu çözmenin yolu, öncelikle kamu görevlisine layik oldugu bir
ücreti vermek sonra da kamu görevlilerinin kendi arasindaki yasal, kurumsal ve etik
denetimi güçlendiren bir süreci yeniden tahsis etmektir. Bunun da yolu kamu personelinin
güvenceli bir ise kavusturulmasindan geçer. Oysa yeni sistemde öngörüldügü gibi, bir
sonraki seçimlerde isini kaybedecegini düsünen kamu görevlisi “bir sonraki seçimlere
kadar heybeme ne doldurursam kardir” diye düsünecektir.
* Evrensel: Tasari’nin memurlarin statüsüne etkileri ne olacak?
AAD-Memurluk istisnai, sözlesmelilik esas durum haline getirilmek istenmektedir. Oysa
Türk kamu yönetimi anlayisinda bunun tersi geçerlidir. Kamu personeli kamuyu temsil
eder, dolayisiyla piyasa kosullarinda performans denetimine tabi tutulamaz; ancak
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 ücretini alir. Isçiler için ise yapilan is önemlidir. Ise girdikten ve belli bir süre (1
hafta-1 ay) çalistiktan sonra ücret verilir. Isçiler, ise ve performansa göre ücret alirlar.
Oysa memurun maasinin miktarini makami belirler. Makam, kamu adina ve kamusal
süreçlerde tahsis edilmistir ve alinan ücret makama uygun olmalidir. Bu nedenle yeni
Tasari’daki durum, kamusalliga bir saldiri ve dolayisiyla kamuya bir saldiri niteligindedir.
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*Evrensel: Kamu hizmeti anlayisi ne tür bir degisiklige ugruyor? Devletin görevleri
hangi sinirlar içinde belirleniyor?
AAD-Kamu hizmetinin piyasa kosullarinda verilmesi esas haline getiriliyor. Ayrica kamu
hizmeti verecek birimler içerisinde yerel birimler agirlik kazaniyor. Bence yerellesme
özellestirmeleri güçlendiren bir süreç olarak devreye girecektir. Hizmetin yerellesmesi,
özellestirilmesini ve siyasilestirilmesini de kolaylastiracaktir. Bu da bizim gibi fakiri, issizi
çok bir ülke için büyük bir talihsizliktir.
* Evrensel: Egitim, saglik, altyapi vb. hizmetler nasil etkilenecek?
AAD- Bazi bakanliklarin (Milli Egitim, Saglik, Kültür, Turizm, Tarim, Orman, Çevre,
Gençlik ve Spor gibi) tasra örgütleri ile Köy Hizmetleri ve trafik hizmetlerinin yerel
yönetim birimlerine devri söz konusudur. Hizmetin yerel birimlerce görülmesi,
ögretmenin, doktorun vb. yerel birimlerce ise alinmasini ve maasinin ödenmesini gündeme
getirecektir. Zaten yerel birimlere devredilen personel de sözlesmeli statüye geçirilecektir.
Resmin bütününe baktigimda gördügüm, piyasalastirma ve özellestirmedir. Çünkü yasa
tasarisi bir taraftan da “piyasada üretilebilen mal ve hizmetleri üreten kuruluslarin
kapatilmasi” sartini
getirmektedir. Yani yukarida sayilan hizmetlerin büyük çogunlugu
piyasa kosullarinda üretilebilir diye düsünülürse, buradaki yerellesme yerel birimler eliyle
hizmetin özellestirilmesini güçlendirmektedir.

KAMU PERSONEL REJIMINDE UYARLANMA*
Dr. Seyhan Erdogdu
1. Giris
59. Hükümetin gerçeklestirmeyi planladigi kamu yönetiminde yeniden yapilanma
kapsamindaki kamu personel rejimi degisiklikleri, kamuoyuna “kamu personel rejimi
reformu” olarak sunulmaktadir. Kamu yönetimini ve kamu personel rejimini yeniden
yapilandirmayi amaçlayan kanun taslaklarinin kamu oyuna sunulmasinda ve
degerlendirilmesinde “reform” sözcügünün kullanilarak ise baslanmasi,
kamuoyunu,
yapilanlarin reform oldugu konusunda sartlandiran bir etki yaratmaktadir.
Reform, yapilan degisiklik ve yeniliklerle bir
sürecin ya da kurumun daha iyi duruma
getirilmesi anlamina gelir.
Bu anlamda reform, sürecin ya da kurumun yeniden
yapilanmasi ile de sonuçlanacaktir.
Ancak her yeniden yapilanma reform degildir.
“Reform” adi verilen pek çok yeniden yapilanma girisimi, etkilenen genis kesimler
açisindan daha iyi duruma gelmeyi ifade etmemektedir.
Kamu yönetimini ve kamu personel rejimini yeniden yapilandirma girisimlerinin “reform”
olarak sunulmasini kolaylastiran unsur, gerek merkezi yönetimin gerekse yerel
yönetimlerin gerçekten de reforma ihtiyaç duyulan alanlar olmasidir. Merkezi ve yerel
yönetimlerin oldugu gibi kamu personel rejiminin de reforma ihtiyaci oldugu asikardir.
Kamu yönetimi, yerel yönetimler ve kamu personel rejiminde yapilmasi öngörülen
degisiklikler, uzun süredir hükümetlerin programlarinda yer almis, çesitli arastirmalara,
raporlara konu olmus, kanun taslaklari hazirlanmis, kamuoyu adeta yillardir bir reform
beklentisi içine sokulmustur. Bu nedenle bu konularda baslatilan yeniden yapilandirma
girisimlerinin, yillardir birikerek gelen kamu yönetimi ve personel rejimi sorunlarini
çözecegi umulmakta ve her yeniden yapilandirma girisiminin “reform” olarak sunulmasi,
bu ihtiyaç ve beklenti nedeniyle kolaylasmaktadir.
Oysa günümüzde “reform” adi altinda sunulan pek çok girisimin amaci, “yapisal
uyarlama”dir. Yapisal uyarlama ile kastedilen, sosyo ekonomik yapinin, makro düzeyde,
sektörel düzeyde ve politika, plan, program düzeyinde küresel kapitalizmin gereklerine
uyarlanmasidir.
Basta Dünya Bankasi olmak üzere uluslararasi mali kuruluslarin
verdikleri kredilerle desteklenen bu “yapisal uyarlama”larin temel amaci, ekonomilerin,
sektörlerin,
politikalarin, plan ve programlarin yeni liberal dogrultuda yeniden
yapilanmasidir.
Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Rejimi Reformu olarak sunulan
degisikliklerin temel niteliginin de bu dogrultuda oldugunu bastan belirtmek
gerekmektedir 1 .
*

Erdogdu, S., "Kamu Personel Rejiminde Uyarlanma”, A.Ü. SBF GETA Tartisma Metinleri, Özel
Sayi (2), No.60, Kasim 2003.
1
Türkiye'de Saydamligin Artirilmasi ve Kamuda Etkin Yönetimin Gelistirilmesi Eylem Plani (2002), bu
stratejinin bir parçasi olarak tüm kamu islevlerinin gözden geçirilmesi, genel kamu sektörü ve KIT istihdam
düzeyini üçer aylik bazda izleyecek bir entegre sistemin uygulamaya konmasi, Devlet Personel Baskanliginin
koordinasyonunda baslamis olan norm kadro tespiti ve is analizleri (2001-2003), Devlet Memurlarinin
Görevde Yükselme Esaslarina Göre Genel Yönetmelik (15.3.1999, 99/12647), Kamu Görevlerine Ilk
Atanacaklar Için Yapilacak Sinavlar Hakkinda Genel Yönetmelik (18.3.2000, 2002/3975), 2002 Stand By
Anlasmasinin yapisal kriteri olarak KIT istihdam düzeyinin asamali olarak azaltilmasi uygulamalarini da bu
kapsamda degerlendirmek gerekir.
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2. Üç ayakli “reform”
AKP Hükümet Programinda ve Acil Eylem Planinda öngörülen Kamu Yönetimi Reformu
3 temel kanundan olusmaktadir:
Kamu Yönetimi Temel Kanunu (KYTK)
Yerel Yönetim Reformu (Belediye Kanun Taslagi, Büyüksehir Kanun Taslagi, Il Özel
Idaresi Kanun Taslagi,Belediye ve Il Özel Idaresi Gelirleri Kanun Taslagi)
Kamu Personel Rejimi Kanunu
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi, henüz TBMM’ne sunulmamis olmakla birlikte,
www.basbakanlik.gov.tr adresinde “bekleme odasina” alinmis haliyle kamuoyunun
bilgisine nihayet açilmistir. Yerel Yönetim Reformuna iliskin olarak da Nisan 2003 tarihli
gayri resmi taslaklar gerekçeleri ile birlikte mevcuttur. Kamu Personel Rejimi konusundaki
düzenlemelerin nasil olacagina dair bazi bilgiler bulunmakla birlikte, kanun taslagi henüz
dolayli yollardan da olsa kamuoyuna yansimis degildir.
Hükümet, Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve Yerel Yönetim Reformuna iliskin tasarilarin
Kasim 2003 içinde TBMM’ne sevk edilecegini çesitli vesilelerle ifade etmistir. Kamu
Personel Rejimi Reformunun ise kamu yönetim reformunun üçüncü ayagi olarak, Kamu
Yönetimi ve Yerel Yönetim yasalarinin benimsenmesinden sonra gerçeklestirilecegi ifade
edilmektedir.
Ilk iki yasaya iliskin hazirliklar kamu oyuna açik olarak yürütülmemis, özellikle bu
düzenlemelerden etkilenecek olan çalisan kesimlerin örgütleri ile herhangi bir
bilgilendirme ve danisma süreci isletilmemistir. Hükümet konu ile ilgili sivil toplum
kurulusu saydigi TOBB, TÜSIAD ve TESEV ile yaptigi görüsmelerle yetinmistir.
Kamu personel rejiminin yeniden yapilandirilmasi ise herhangi bir taslak metin olmadan,
22-23 Subat 2003 tarihinde Hükümetin, Devlet Personel Baskanligi ve TÜHIS araciligiyla
düzenledigi bir sempozyumda tartisilmistir. Sempozyumda,
akademik düzeyde yapilan
sunuslar agirlikli olmakla birlikte, sempozyumun ikinci günü çok sinirli bir sürede de olsa,
isçi ve memur sendikalarinin sözcüleri kamu personel rejiminin taraflari olarak tartismaya
katilmislardir.
Devlet Bakani Mehmet Ali Sahin, sempozyumun sonunda yaptigi
degerlendirmede Kamu Personel Rejimi Reformunu hazirlarken bu sempozyumda dile
gelen görüsleri de “göz önünde bulunduracaklarini” ifade etmistir. Kamu personel
rejiminin yeniden yapilandirilmasi, kamu yönetimi genel reformu ile yakindan baglantili
oldugu halde, bu taslaklar sosyal taraflarin tartismasina açilmazken, uygulamasi en sona
kalacak personel rejimi reformunun bir sempozyumla da olsa tartismaya açilmasi kamu
personel rejiminde yapilacak yeniden yapilandirmayi, kamu yönetimindeki yeniden
yapilandirmadan bagimsiz bir düzenleme olarak sunma egilimini yansitmaktadir. Oysa
kamu personel rejimindeki degisiklikler kamu yönetimi ve yerel yönetimlerde yapilacak
uyarlanmadan bagimsiz degil, tam tersine bu uyarlanmalarin bir alt seti niteligindedir.
3. Kamu Personel Rejiminde Yeniden Yapilanmanin Baslica Özellikleri
Kamu Personel Rejiminin uyarlanmasina iliskin temel yaklasim, kamu yönetimindeki
yeniden yapilanmanin dayanaklarini ortaya koyma iddiasinda olan kitapçikta söyle ifade
edilmektedir:
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“Devlet Personel Rejimi Reformu ile bütün kamu kurum ve kuruluslarinda Norm Kadro
uygulamasina geçilecek,
Göreve alma ve yükselmede objektif kriterler getirilecek, statüler azaltilacak ve benzer
statüler arasindaki ekonomik ve sosyal farkliliklar giderilecek,
Maas ve ücret sistemi sadelestirilecek, esnek çalisma usulleri getirilecek,
Kadro karsiligi sözlesmeli personel uygulamasi, statü, ekonomik ve sosyal yönden
herhangi bir hak kaybina neden olmadan kaldirilacak,
Devlette asli ve sürekli görevler belirlenecek ve bu kamu görevi yürütenlerin disindakiler
is kanununa göre çalistirilacak, asli ve sürekli görevlerde çalisanlar tüm kamu
çalisanlarinin belli bir oranini geçemeyecek,
Istihdam fazlasi birimlerden ihtiyaç olan birimlere personel aktarimi yapilacak,
Müstesarlarin ve bazi üst düzey yöneticilerinin görev süresi hükümetin görev süresi ile
sinirlanacaktir.”2
Bu yaklasim, Kamu Yönetimi Temel Kanununun “Insan Kaynaklari Yönetimi” basligini
tasiyan 46. Maddesine söyle yansimistir.
“Insan kaynaklari yönetimi
Madde 46- Kamu hizmetleri memurlar, tam zamanli veya kismi zamanli çalisan diger
kamu görevlileri ve isçiler eliyle yürütülür.
Memurlar ve diger kamu görevlilerinin ise alinmalari ve görevde yükselmeleri ehliyete
dayali seçme sinavi ve liyakat esasina göre yapilir.
Diger kamu görevlileri ile isçilerden tam zamanli veya kismi zamanli olarak ve kadro
sartina bagli olmaksizin sözlesmeli statüde istihdam edileceklerin sözlesmelerinde, ilgili
personelin görevleri, hak ve yükümlülükleri ile performans ölçütleri yer alir.
Memurlar ve diger kamu görevlileri, performans ölçütlerine göre degerlendirilir ve
ödüllendirilir. Hükümetin görevi sona erdiginde, müstesarlar ile baskanlik ve genel
müdürlük seklinde kurulan bagli ve ilgili kuruluslarda kendi genel kurullarinin seçimiyle
gelenler disindaki baskan veya genel müdürlerin görevi kendiliginden sona ermis sayilir.
Ancak bu görevlere yeni bir atama ya da görevlendirme yapilincaya kadar bu kisiler
görevlerine devam ederler. Bu sekilde görevi sona erenlerden baska bir göreve
atanmayanlar, özlük haklari sakli kalmak üzere, kadro sarti aranmaksizin bakanlik
müsaviri olarak atanirlar.
Merkezi idarede 2451 sayili Bakanliklar ve Bagli Kuruluslarda Atama Usulüne Iliskin
Kanun hükümleri disinda kalan memurlarin atamalari bakan tarafindan yapilir. Bakan bu
yetkisini alt kademelere devredebilir. Bakanlik bagli ve ilgili kuruluslarinin kurulus
kanunlarindaki atamaya iliskin özel hükümler saklidir.
Merkezi idarenin kadro ihdas, iptal ve degisikligi ile kadrolara iliskin diger hususlar genel
hükümlere tabidir.”

2

Dinçer, Ö. ve Yilmaz, C. (2003), Kamu Yönetiminde Yeniden Yapilanma:1, Degisimin Yönetimi Için
Yönetimde Degisim, Ankara: T.C. Basbakanlik. (http://www.basbakanlik.gov.tr)
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4. Kamu Personel rejiminde temel degisiklikler
Bu yaklasimin ön plana getirdigi konular, kamu çalisanlari sayisinin azaltilmasi,
sözlesmeliligin yayginlastirilmasi ve esnek çalisma iliskileri ile performansa dayali ücret
olarak belirmistir.
4.1 Kamu Çalisanlarin Sayisinin Azaltilmasi
Her seyden önce, yeniden yapilandirilan kamu yönetiminde, kamu personelinin sayisinin
ve niteliginin ne olacagi, kamu hizmetlerinden ne anlasildigina bagli olacaktir. Kamu
hizmetlerinin yerellesmesi, ticarilesmesi ve özellestirilmesini temel alan bir kamu yönetim
reformuyla, kamu personelinin sayisi azalacak,
kamu personeli olarak kalanlarin da
niteligi ve çalisma kosullari büyük ölçüde degisecektir.
Bu nedenle devlet reformunun personel rejimi boyutunu tartisabilmek için önce yeni
düzenlemelerle hangi hizmet alanlarinin kamusalliktan çikartilacagini tartismak gerekir.
Kamusal hizmet niteligi tasiyan hizmetlerin temininde etkinlik olmasi için, bu hizmetlerin
üretiminin ve sunumunun kamusal olarak yapilmasi gerektigi genel kabul görmüs bir
iktisat gerçegidir.
Gerçekten de kapitalizmin
tarihi gelisimi sürecinde, genis emekçi kitlelerin sosyal
mücadelesinin de katkisiyla,
pek çok kamusal hizmetin üretimi
kamusal olarak
yapilmistir. Bu kamusal hizmet üretiminin bir kisminda piyasa, özel kesim firmalarina ve
özellikle uluslararasilasmaya kapali tutulmustur
Ekonomilerin yeni liberal dogrultuda yeniden yapilandirilmalari sürecinde, kamusal hizmet
kavrami da degistirilmistir. Küresel kapitalizmin gelisimi sürecinde devletin küçültülmesi
ve kamu hizmetlerinin özellestirilmesine de paralel olarak, ana akim iktisatta kamusal
hizmet taniminin daraltildigi, tam kamusal sayilan hizmetlerin
yari kamusal hizmet
sinifina, yari kamusal hizmetlerin de özel hizmet sinifina sokuldugu görülmektedir.
Ulusal ekonomi açisindan anahtar nitelikte olan ara mallarin ve genis emekçi kesimlerin
tükettigi nihai mallarin (süt, ekmek, ilaç, vb.) kamusal üretiminin yapildigi günler geride
birakildigi gibi, bugüne kadar dogal tekel niteligi tasidigi kabul edilen ve kamusal hizmet
olarak üretilen, enerji, haberlesme, ulasim, vb. de (teknolojideki gelismelerle de baglantili
olarak) dogal tekel olmayan özel hizmet alanlari olarak algilanmaktadir.
Egitim, saglik, güvenlik, gibi hizmetlerin sosyal nitelik tasidigi kabul edilse de, sosyal
nitelikte oldugu kabul edilen bu tür hizmetlerin de kamusal ve özel olmak üzere iki türlü
üretiminin yapilabilecegi öne sürülmektedir. Sosyal hizmetlerin kamusal otoritelerce kar
gayesi gütmeden teminine
“sosyal hizmetlerin
kamusal üretimi” denilirken, sosyal
hizmetlerin özel eller tarafindan üretilmesine de “sosyal hizmetlerin özel üretimi”
denilmektedir. Küresellesme döneminin yeni kamu yönetimi anlayisi, kamusal mal üretimi
ve kamusal altyapi hizmetleri üretimi gibi sosyal nitelikli hizmetlerin de üretim ve
sunumunun ticarilestirilmesini, özellestirilmesini ve uluslararasilasmasini temel alan bir
yaklasima sahiptir.
Dünya Ticaret Örgütü bünyesindeki Hizmet Ticareti Genel Anlasmasi (GATS), kamusal
otoriteler tarafindan ticari bir amaç güdülmeden sunulan hizmetleri kapsam disinda
biraktigini yani yalnizca ticari hizmetleri kapsadigini
belirtmekle birlikte, ticari saydigi
hizmetleri ele alirken, hizmetlerin niteliklerine dayali olarak sosyal hizmet / özel hizmet
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ayrimi yapmadigi için, eger o hizmet tümüyle kamusal olarak temin edilmiyorsa, yani
kismen de olsa pazara açilmissa, onu ticari hizmet kapsamina sokabilmektedir.
Örnegin egitim, niteligi geregi bir sosyal bir hizmet olmakla birlikte GATS yaklasimina
göre kapsam disinda tutulmasi için söz konusu ülkenin egitim hizmetlerinin tamaminin
devlet tarafindan finanse ediliyor ve yönetiliyor olmasi gerekir. Çogu ülkede egitim sistemi
bu niteligi artik tasimadigi için egitim hizmetlerinin de ticari hizmetler olarak GATS
sistemi içinde ele alinmasi yoluna gidilmektedir. Ayni sey
saglik hizmetleri için de
geçerlidir. GATS sisteminde egitim pazari, saglik pazari terminolojisi kullanilmaktadir.
Kisacasi küresellesme sürecinde
kamusal nitelik tasiyan hizmetlerin hemen tamaminin
ticarete konu olmasi, uluslararasilasmaya açilmasi ve özellestirilmesi, devletin düzenleyici
rolünün ön plana çikarilmasi, kamu yönetimindeki yeniden yapilanmanin temel özelligi
olarak belirmektedir. Bu ticarilesme ve özellestirme sürecinin temel aktörleri ulus ötesi
sirketler ve taseronlari olmaktadir.
Hizmetlerin ticarilestirilmesi ve özellestirilmesi,
kamunun hizmet sunumundaki
düzenleyici rolünün artirilmasi ile çelisen degil, bu olguyu bütünleyen bir gelisme olarak
belirmektedir.
Hizmetlerin fiziksel varliklarinin olmamasi nedeniyle tüketici, hizmetin
kalitesini genellikle o hizmeti tükettikten sonra degerlendirebilmektedir. Bu durumda
kaliteli ve kalitesiz hizmetler arasinda bir haksiz rekabet dogmaktadir. Bu nedenle
hizmetlerin özellikle de uluslararasi ticarete konu olmasi süreci içerisinde bu haksiz
rekabetten korunmak ve sektörün sayginligini korumak isteyen
özel büyük firmalar,
sektöre tüketiciyi koruyan bazi düzenlemeler getirilmesinden yanadirlar. Kamuya biçilen
bu düzenleyici rolü kamusal hizmet üretiminden ayri tutmak gerekir.
Hükümetin uygulamaya koymayi planladigi kamu yönetim reformunun temel özelligi,
yerellestirme ile birlikte hizmetlerin üretimi, sunumu ve finansmaninin özellestirilmesidir3
Kamu yönetim reformunun uygulamaya konmasindan sonraki süreç içinde temel hizmet
alanlarin ticarilesmesi ve özellesmesi öngörülmektedir. Gene bu süreç içerisinde
çok
uluslu tekellerin dogrudan ve taseron firmalar araciligiyla hizmet üretimi ve sunumunda
egemen konuma gelmeleri ve hizmetlerin finansmaninin ulus ötesi mali çevrelere
kaydirilmasi beklenmelidir.
Önerilen yeni düzenlemelerle devletin birçok kamu hizmeti alanindan çekilmesi
saglanirken, devletin çekildigi kamu hizmeti alanlari, dogrudan ve/veya yerel yönetimler
araciligiyla özellesecektir.
Yerel yönetimlere devredilen
iktisadi ve sosyal görevlerin üretim ve sunumunda
özellestirmeci bir yaklasim egemen olacaktir. Yerel yönetimler kendilerine devredilen
görevleri özel sektöre devredecek ve ki tisadi ve sosyal hizmetlerin üretimi ve sunumu özel
kesim eliyle gerçeklestirilecektir.
Dünya Bankasi yerel yönetimlerin finansman sisteminin güçlendirilerek, yerel
yönetimlerin merkezi yönetimden devraldiklari hizmet alanlarinin finansmaninda mali
3

Bkz. KYTK, Kamu hizmetlerinin gördürülmesi Madde 11- Kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli
olarak yerine getirilebilmesi amaciyla, merkezi idare ile mahalli idareler, kendilerine ait hizmetlerden yetkili
organlarinin karari ile uygun görülenleri, ilgileri itibariyle üniversitelere, noterlere, kamu kurumu
niteligindeki meslek kuruluslarina, hizmet birliklerine, özel sektöre ve alaninda uzmanlasmis sivil toplum
örgütlerine gördürebilir. Bu durumda idarenin sorumluluguna iliskin hükümler saklidir. Ayrica bkz. Madde
5-l.
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piyasalara dogrudan borçlanmasini savunmaktadir. Dünya Bankasi yaklasimina göre yerel
yönetimlerin merkeze bagimliligi kaldirilmali, yerel yönetimler basta alt yapi olmak üzere
yatirimlarinda kendi bütçe kaynaklarina sahip olmali, kendileri borçlanabilmelidir. Ayrica
yerel yönetimlerin personel ve ekipman açisindan zayifliklari öne sürülerek bu yatirimlarin
özel sektör eliyle yapilmasi önerilmektedir.
Yani yerellesme özellestirme ile
bütünlenecektir.
Bir yandan özellestirme ve bir yandan yerellesme ile zayiflatilacak olan merkezi yönetim,
piyasalarin iyi islemesini düzenleyen ve garanti altina alan bir sekretarya haline
getirilecektir.
Getirilmek istenen merkezi ve yerel yapi, devleti küçülten, yerel yönetimleri sirketlestiren
nitelik tasimaktadir.
Tasarilar, merkezi idarenin görev kapsaminin daraltirken yerel yönetimleri halka kamu
hizmeti üretme ve demokratik
yönetim organlari olmaktan çikararak,
küresellesme
sürecinin özellestirmeci-isletmeci birimleri haline getirecektir.
Kamu personel rejimindeki yeniden yapilanmanin özelliklerini de iste böyle bir devlet
yapilanmasi içinde degerlendirmek gerekecektir.
KYTK’nun 11. Maddesi ile “devletin asli ve sürekli görevleri” de dahil olmak üzere tüm
kamu hizmetlerinin özellestirilmesine olanak taninmakla birlikte, böyle bir özellestirmenin
simdilik en liberal ideologlarin bile hayallerini asan bir anarsizm oldugu açiktir. Bu
nedenle Dinçer kitapçiginda ifade edildigi gibi “devletin asli ve sürekli görevlerinin”
olabildigince daraltilarak yeniden belirlenmesi,
geri kalan tüm hizmet alanlarinin
özellestirmeye açilmasi beklenen süreç olmalidir. Bu süreç içerisinde gene Dinçer’in bir
televizyon konusmasinda ifade ettigi üzere devletin asli ve sürekli islerinde “memur”
statüsünde çalisanlarin sayisinin
mevcut memur ve sözlesmeli sayisinin üçte birine
indirilmesi (yaklasik 700 000 memur), özellestirme süreci içerisinde sözlesmeli ve isçi
statüsünde olan kamu çalisanlarin özel sektöre devri düsünülmektedir.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu taslagina göre Içisleri, Maliye ve Çalisma Bakanliklari
tasrada örgütlenebilecekler, diger bakanliklarin tasra teskilati, mal, araç, ödenek ve
personeliyle birlikte il özel idarelerine ve belediyelere devredilecektir. Milli Egitim
Bakanligi, Saglik Bakanligi, Kültür ve Turizm Bakanligi, Çevre ve Orman Bakanligi,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlügü, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlügü, Sanayi ve Ticaret Bakanligi, Bayindirlik ve Iskan Bakanligi Köy Hizmetleri
Genel Müdürlügü personeli il özel idareleri ve belediyelere devredilecektir.4 Taslak
Bakanliklara bagli kuruluslarin tasra teskilatlarinin ancak istisnai hallerde var olacagini da
hükme bagladigindan, örnegin Karayollari
Genel Müdürlügünün, DSI’nin tasra
teskilatinin da yerel yönetimlere devri kuvvetle olasidir.
Bu durum 1.5 milyona yakin
devredilecegini göstermektedir.

kamu personelinin il özel idarelerine ve yerel yönetimlere

46. Madde Gerekçesinde kamuda çalisan sayisinin “fazla” oldugu açikça ifade edilmektedir.
Yaklasik 2.6 milyon civarindaki çalisan sayisinin neye göre “fazla” oldugu belirtilmemistir.
Genel idari hizmetlerde çalisan 320 000, yardimci hizmetler sinifinda görev yapan 150 000
personelin “halka hizmet götürmek” yerine “kamu yöneticisine hizmet ürettigi” ifade
4

Milli Egitim Bakanligi ve Saglik Bakanligi personelinin devrinde 5 yillik bir kademeli geçis süresi son
Taslaga eklenmistir (Geçici Madde 1).
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edilmektedir. Bu hesaba (!) göre 450 000 – 500 000 kadar kamu çalisani, halka hizmet
etmediklerinden “fazla” istihdam grubuna girmektedir.
Hizmetlerin özellestirilmesi sürecinde daha ne kadar kamu çalisaninin “fazla” olacagi
simdiden bilinememektedir. Fazlaligin eritilmesi KIT isçilerine yapilan gibi, ilk asamada
emeklilik ve isten çikarmalarla olabilir. Personelin yerel yönetimlere devri sürecinde, isçiler
ve sözlesmeli personel için öncelikli olarak zorunlu ve/veya özendirilmis emekliligin
gündeme gelecegi söylenebilir. Fazla istihdamin eritilmesi için emekliligin yetmedigi
durumlarda, isçi ve bir kisim sözlesmeliler için isten çikarmalar söz konusu olabilecektir.
Kamuda çalisan sayisinin azaltilmasinda bir araç yeni norm kadro uygulamalari olabilir.
Ecevit Hükümeti döneminde 2001 yilinda kamu kurum ve kuruluslarinda baslatilan norm
kadro çalismalari,
merkezin görevlerinin yerel yönetimlere devri ile geçersiz hale
gelmektedir.
Yerel yönetimlerde yapilmasi öngörülen ve ilgili yerel birimin nüfusu, fiziki
ve cografi yapisi, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelisme potansiyeline göre
tespit edilecek olan yeni norm kadro çalismalari ise hizmetlerin özellestirilmesine paralel
olarak yürümek durumunda olacaktir. Norm kadro çalismalari, kamu hizmetleri açisindan
ülkenin gereksinim duydugu hizmetler ve hizmetin gerektirdigi personelin nitelik ve
sayisal tespiti anlayisina göre yapilamamaktadir. Örnegin 1995 yilinda Köy Hizmetleri
Genel Müdürlügünde yapilan bir norm kadro çalismasi mevcut personelin sayisal
yetersizligini ortaya koymus, ancak bütçe kisiti nedeniyle rafa kaldirilmistir.
Özellestirmeyi temel alan bir kamu yönetimi yaklasimi ve kamu gelirlerinin borç
ödemeleri için ipotek altina alindigi Türkiye kosullarinda norm kadro, istihdamin
azaltilmasi ve islevsel esnekligin artirilmasi sonucunu vermektedir.
Ekim 2003 tarihli son Belediye Kanunu Tasarisi taslaginda, belediyenin tüm personeline
ödenecek “yillik toplam personel giderleri, gerçeklesen en son yil bütçe gelirlerinin Vergi
Usul Kanununda belirlenen yeniden degerleme katsayisi ile çarpimi sonucu bulunacak
miktarin yüzde 30’unu asamaz. Nüfusu 10.000’in altinda olan belediyelerde bu oran yüzde
40 olarak uygulanir.” denmektedir. Bu hüküm, halkin hizmet gereksiniminin belirledigi
sayi ve nitelikte bir norm kadronun degil, bütçe kisitinin belirledigi bir norm kadronun esas
olacaginin bir baska ifadesidir.
4.2 Sözlesmeli Statüye Geçis ve Esneklesme
Tarihsel olarak, kamu çalisanlarinin istihdam iliskilerinde gözlemlenen bir temel egilim,
memurlarin statü hukuku ile isçilerin sözlesme hukukunun birbirine yakinlasmasidir.
Geleneksel yaklasimda,
memurlarin isverenleri olan devletle çikar farkliligina sahip
olamayacaklari varsayilir ve bu nedenle de çalisma iliskilerinde bir çatisma olmayacagi
düsünülürdü.
Iktidar halkin temsilcilerinden olustuguna göre memurlarin siyasal iktidar
karsisinda bagimsiz davranamayacaklari, genel oyun belirledigi politikadan baska bir
politika gelistiremeyecekleri öne sürülürdü. Halka karsi sorumlu olan hükümetlerin,
memurlarin tüm eylem ve islemlerinden de sorumlu oldugu kabul edilir, bu nedenle
memurlarin, hükümetlerin yürütmekle sorumlu olduklari hizmetleri hiyerarsik bir düzen
içinde yürütmelerini temel alan çalisma usulleri benimsenirdi.
Ülkemizde de memurlarin istihdam iliskileri bu geleneksel yaklasimla düzenlenmistir.
657 sayili Devlet Memurlari Kanunu, devlet memurunu, "devlet ve öteki kamu
kisiliklerince genel idare esaslarina göre asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine
getirmekle görevli kisiler" seklinde tanimlar.
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Türk kamu hukukunda memurluk bir meslek olarak kabul edilmistir. Yasalara göre, devlet
memur
alirken esitlik ve ayirim gözetmeme ilkesine göre alir. Memurlar görevlerini
amirlerine bagli olarak ancak tarafsiz bir biçimde yaparlar. Memuriyete girisin kosullari
kanunla belirtilmistir. Kimi hizmetler için özel ögrenim gerekir. Ayrica memurluga giriste
yarisma sinavlari ile belirlenecek ehliyet ve liyakat da aranir. Kisiler egitimleri, bilgi ve
becerilerine göre memurluk meslegine girerler, bu meslekte sürekli çalisarak ve yetiserek
önceden belirlenmis kurallara göre yükselirler. Memuriyete atanma, görev ve yetkiler, hak
ve yükümlülükler, aylik ve ödenekler, özlük isleri, yasayla düzenlenir. 657 sayili yasa,
memuriyeti siniflandirma esasina dayandirmistir. Belirli siniftaki memurlar hizmet süreleri
ve basari derecelerine göre kademe ve derece ilerlemesine hak kazanirlar.
Geleneksel anlayisa göre kamu hizmeti yapan memur, devlet otoritesini temsil etmekte ve
bu otoriteyi kullanmaktadir. Memur, çalismasi ile kamu hizmeti ürettigi için ve bu hizmeti
üretirken devleti temsil ettigi ve devlet otoritesini kullandigi için özel kesim isçilerinin
içinde bulundugu çalisma iliskilerine tabi olamaz. Iste bu yaklasimla, memurlarin çalisma
iliskilerinde tabi olduklari kurallar tek yanli üretilen, çesitli güvenceler içeren bir statü
rejimine baglanmistir. Statü temeline dayali olan bu çalisma rejiminde, memurun, basta
is güvencesi olmak üzere çesitli ayricaliklari vardir. Ancak tam da bu ayricaliklara sahip
olmasina yol açan nedenler yüzünden, yani kamu görevlisi olmasi nedeniyle, memurun
sözlesme özgürlügüne sahip olmamasi gerektigi varsayilmaktadir.
Yukarda özetledigimiz bu geleneksel anlayis, refah devleti uygulamalarinin yayginlasmasi,
kamu kesiminin büyümesi, kamu çalisanlarinin sayica çogalmasi ve mesleki çesitlenmesi
sonucunda geçerligini yitirdi. Özellikle 1960'li yillardan itibaren
memurlarin statü
temeline bagli çalisma iliskileri, özel kesim isçilerinin sahip oldugu sendikal haklarla
donanmaya basladi.
Öte yandan çalisma yasaminin demokratiklesmesi ve sosyal devlet uygulamalarina paralel
olarak, özel kesim isçileri de is güvencesinden yararlanmaya ve baslangiçta memurlarin
ayricaligi gibi kabul edilen emeklilikte gelir güvencesi vb. sosyal kazanimlara sahip
olmaya basladilar. Böylece memurlarin statü hukuku ile isçilerin sözlesme hukukunun
geleneksel ayriligi ortadan kalkmaya basladi.56
Türkiye'de de yavas bir gelisme süreci göstermekle birlikte, toplumsal gelismelerin
baskisiyla bu dogrultuda bir yakinlasmaya gidilmesi kaçinilmaz olmaya basladi.
Isçi
statüsünde çalisanlarin is güvencesine kavusmalari süreci ve memurlarin sendikal hak ve
özgürlüklere kavusma süreci, bu iki farkli çalisma rejiminin yakinlasmasinin köse taslari
olarak sekillendi.
Ancak memur ve isçi statülerindeki kamu çalisanlarinin en yüksek ortak paydada
yakinlasmalari seklinde niteleyebilecegimiz ve kamu personel rejimi reformunun temeli
olmasi gereken bu gelisimin karsisina, memur ve isçi statüsündeki kamu çalisanlarinin en
düsük ortak paydada yakinlastirilmalari diye niteleyebilecegimiz bir baska olgu da 1980
sonrasi yeni liberal yapilanmanin bir özelligi olarak belirmistir.7

6

Gülmez, Mesut (1996), “ ‘Devlet Hizmetkari’ndan Yurttas Memura", Türkiye Sendikacilik Ansiklopedisi,
Istanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfi.
7
1980'li yillarda uygulamaya konan yeni liberal politikalar, memurlari, sahip olduklari haklar ve
ayricaliklar açisindan zayiflatinca, memurlarin sözlesme rejimi içindeki isçilere daha da yaklastiklari, hatta
temsil ettikleri varsayilan devlet otoritesine karsi, Fransa'da ve Türkiye'de oldugu gibi militan eylemler içine
girdikleri gözlemlenmeye basladi.
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Ekonomilerin yeni liberal dogrultuda yapilandirilmalari süreci içerisinde, Türkiye'de ve
dünyanin bir çok ülkesinde kamu kesimindeki is güvencesini zayiflatmaya ve çalisma
iliskilerini esneklestirmeye yönelik kayda deger girisimler olmustur.
Özel ve kamu kesimi çalisanlarinin, is güvencesi, sosyal haklar ve sendikal hak ve
özgürlükler açisindan en yüksek ortak paydada benzesmesi egilimi, yeni liberal
politikalarin egemen oldugu son dönemlerde yerini, kamu çalisanlarinin is güvencesi ve
düzenli çalisma iliskileri açisindan özel kesimle en düsük ortak paydada benzestirilmesi
egilimine birakmistir.
Bu olgu yalnizca gelismekte olan ülkelerle sinirli olmayan, Avrupa’nin sosyal niteligi agir
basan devletlerinde de yaygin bir biçimde gözlemlenen bir olgudur.
Is yasasina iliskin tartismalarda oldugu gibi kamu personel rejimine iliskin tartismalarda
da AB ülkelerindeki uygulamalara, Türkiye için örnek alinmasi gereken uygulamalarmis
gibi atifta bulunulmasi siklikla karsilasilan bir durumdur.
Avrupa Birligi ülkelerindeki kariyer sistemleri son yillarda geleneksel özelliklerinde
önemli degisikliklere ugramislardir.8 Kamu finansmanindaki bütçe sikisikliklari, Avrupa
Birligi bütünlesmesi kapsaminda uyulmasi gereken Maastricht kriterleri
ve yeni
teknolojilere, rasyonalizasyon ve özellestirmeye bagli olarak kamu kesiminde istihdam
daraltilmasi, bu sistemlerdeki otomatik maas artisi ve istihdam garantisinin özellikleri ile
çelisir sayilmistir. AB ülkelerindeki "yönetisim" kavrami altinda gelistirilen yeni liberal
kamu yönetimi anlayisi, performansi, tasarrufu, yalin üretimi ön plana getirmektedir.
Avrupa'da hükümetler kamu istihdam rejimlerine esneklik unsurlarini giderek daha fazla
sokmaktadirlar. Örnegin maas artislarinin kidemden çok performansa baglanmasina
çalisilmaktadir. Bazi ülkeler statü hukukuna dayali memuriyet sistemini radikal biçimde
degistirip özel kesim isgücü piyasalarina benzer istihdam sistemlerine geçmektedirler9
Örnegin Italya'da hükümetlerle devlet memurlari arasindaki iliski 1993 yilinda
özellestirilmis, çogu kamu görevlisi özel kesim çalisanlarinin istihdam kosullarina
geçirilmistir.
Yaptiklari isten bagimsiz olarak tüm kamu çalisanlarina memuriyet rejimi uygulayan
Fransa, Belçika ve Ispanya gibi ülkelerde mevcut memuriyet rejiminin
kurallarindan
kaçmak
için
hükümetler
geçici
nitelikte
sözlesmeli
personel
istihdamini
yayginlastirmislardir. Üstelik de bu sözlesmeli personel için Belçika ve Fransa'da
toplu
sözlesme yapilmadigi için bu kisiler
ne devlet memurlarinin güvencelerinden ne de özel
kesimde geçerli olan sendikal hak ve olanaklardan yararlanmaktadirlar.
Avrupa Birligine aday olan orta ve dogu Avrupa ülkelerinde ise kamu yönetimi ve kamu
personeli reformu AB tarafindan biçimlendirilmektedir.
Avrupa Birligi ülkelerinin genelinde görülen egilim, kamu istihdami sistemlerinin giderek
birbirlerine daha çok benzemeleridir. Ancak bu benzesme ekonomilerin Avrupalilasmasi

8

Bossaert, D., C. Demmke, K. Nomden ve R. Polet. (2001), Civil Services in the European of Fifteen:
Trends and New Developments, Maastricht: EIPA.
9
Nomden, Koen (2002), Experiences of Structural Changes in the State Sector, “Orta ve Dogu Avrupa
Ülkelerinde Devlet Sektöründe Degisim ve Sendikal Gelisme Dogu/Bati” konulu EPSU/ETUCO Seminerine
sunulan teblig, Karakow, 28-30 Haziran.
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ve uluslararasilasmasi süreci içerisinde olmustur ve Birlik daha önceki genisleme
süreçlerinde bir kamu yönetimi ve kamu personel rejimi modeli empoze etmemistir.
Orta ve Dogu Avrupa ülkelerine yönelik son genisleme sürecinde ise AB yasalarini
uygulamaya hazir bir idari kapasite olusturulmasi ve bu baslik altinda devletin yeniden
yapilandirilmasi AB'ye katilim için bir ön kosul olarak ileri sürülmektedir.10 "Devlet
olmayan bir organin devlet insasi: AB, Orta ve Dogu Avrupa'da devletin egemenligini
nasil azaltiyor ve devletin kapasitesini nasil gelistiriyor?" baslikli bir çalismasinda Beate
Sissenich bu konuyu islemektedir.11 AB'nin aday ülkelerin devlet yapilarina müdahalesi
tüm sektörleri kapsamakta ve yerel yönetim düzeylerinin yaratilmasi, yeni kurumlarin
yaratilmasi, kamu yönetimi reformu, bütçe sistemleri ve mali denetim sistemlerinde
degisiklik gibi kamu yönetiminin örgütlenmesinin her yönünü biçimlendirmektedir.
Kamu personeli açisindan AB öncelikleri, performansa dayali ödeme, profesyonellige
verilen önemin artmasi, kamu hizmetlerinde müsteri satici anlayisinin yerlesmesi, rekabet
ve diger pazar ekonomisi unsurlarinin getirilmesi, kamu çalisanlarinin sayisinin azaltilmasi
gibi sonuçlar getirmektedir.12
Bu gelismeler Türkiye açisindan örnek alinacak gelismeler olarak kabul edilmemelidir.
Türkiye'de yillardir tartisilan isçi memur ayirimi13 ve yapilmasi sürekli gündemde olan
personel reformunun saglikli bir sonuca ulasmasi için, sözlesme hukuku içinde çalisan
isçilerin
sosyal güvencelere ve is güvencesine sahip olmalari gerektigi anlayisiyla, statü
hukuku içinde çalisan memurlarin "hizmetkar" degil çalisan olarak gerçek sendikal hak ve
özgürlüklere sahip olmalari anlayisinin birlikte yerlesmesi saglanmalidir.
Ancak kamu yönetimi reformu kapsaminda öngörülen yeni kamu personel rejimi,
çalisanlarin hak ve özgürlükler açisindan en yüksek ortak paydada esitlenmesini degil, tam
tersine memurlarin istihdam güvencesinin ve sosyal kazanimlarinin zayiflatildigi, isçilerin
ise esnek çalisma biçimleri içinde sendikasizlastigi en düsük ortak paydada esitlenmesini
öngörmektedir.
Önerilen yeni sistemde “devlette asli ve sürekli görevler belirlenecek ve bu kamu görevi
yürütenlerin disindakiler is kanununa göre çalistirilacak, asli ve sürekli görevlerde
çalisanlar tüm kamu çalisanlarinin belli bir oranini geçemeyecektir”. Mevcut “kadro
karsiligi sözlesmeli personel uygulamasi” ise kaldirilacaktir. Kadro karsiligi sözlesmeli
personel uygulamasi kaldirilirken bu kisilerin ekonomik hak kaybina nasil
ugratilmayacaklari belirsizdir.
Kamu Yönetimi Temel Kanununun 46. Maddesinin gerekçesinde sözlesmeli personel
uygulamasinin yayginlastirilacagi ifade edilmektedir. Burada “sözlesmeli personel” ile neyin
kastedildigi açik degildir. Sözlesmeli personel istihdami, Türk kamu personel rejiminde
memurlar gibi statü hukukuna tabi, ancak memur ve diger kamu görevlilerinin disinda isçi
10

Cardona, Francisco (2000), Scope of Civil Services in Eurupean Countries, Avrupa Kamu Yönetimi
Enstitüsü Seminerine sunulan teblig, Maastricht, 13-14 Kasim, 2000, www.oecd.org/puma/sigmaweb.
11
Sissenich, Beate (2001), State Building by a Non State: How the European Union Reduces State
Sovereignity but Develops State Capacity in Central and Eastern Europe,Brüksel: EPSU.
12
Hegewisch, Ariane ve Brendan Martin (1998) Modernisation of National Administrations and Social
Dialogue in Europe,Brüksel: EPSU.
13
Türkiye'de isçi-memur ayirimina iliskin son kapsamli düzenleme, 1974 tarihli 12 sayili Kanun
Hükmündeki Kararname ve bu kararnameyi yasalastiran 1897 sayili Kanunla yapilmistir. Bu düzenlemeye
göre kurulan komisyonlarin çalismalari sonucu hazirlanan ve hangi tür görevlerin memurlar, hangi tür
görevlerin isçiler tarafindan görüldügünü belirleyen bir liste 1976 yilinda yayinlanmistir. Isikli, A. (2002), Is
Hukuku, Ankara: Imaj Yayinevi, s. 44
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sayilmayan kendine özgü bir çalisma biçimidir. Sözlesmeli personel ile memur arasindaki
farkin Anayasa Mahkemesi kararlari ile azaltilmasina paralel olarak sözlesmeli personelin
esnek istihdamin bir araci olarak kullanilmasi olanagi kisitlanmistir. Anayasa degisikligi
yapilmadan sözlesmeli personelin statü hukukunun yasal güvencelerinden tümüyle yoksun
birakilmasi mümkün olamamaktadir. Mevcut haliyle sözlesmeli personel rejimi kamu
personel rejiminin temel istihdam biçimi olmaya aday gözükmemektedir. Öte yandan Is
Kanununa göre çalisan isçilerin istihdamina da hukuksal yazinda “sözlesme rejimine tabi
istihdam” adi verilir. Dinçer kitapçigi “sözlesmeli” statüye geçis ile kastedilenin isçi
statüsüne geçis oldugunu ifade etmektedir. Kamu personel rejiminde nihai istihdamin,
minimal devletin minimal asli görevlerini yürütecek minimal bir memur kadrosu ile, diger
hizmetleri yürütecek,
çagri üzerine çalisma dahil esnek çalisma biçimlerinde istihdam
edilebilen, 4857 sayili yasaya tabi isçi statüsünde personelden olusacagi anlasilmaktadir.
Bu “ideal”
yapinin birden kurulmasi mümkün olmayacaktir. Anayasa degisikligi ile
birlikte memurluga benzeyen mevcut sözlesmeli personel rejiminin esneklestirilmesi ve
“sözlesme rejimi”ne yakinlastirilmasi düsünülen bir yol olabilir. 46. Madde Gerekçesinde
“devlet memurlugunun ömür boyu istihdam saglamasi” elestirilirken, çare olarak
sözlesmeli personel uygulamasinin ve kismi istihdamin yayginlastirilmasi önerilmektedir.
Bu kamu kesimi isçilerinin karsilastigi esneklesmenin, esneklestirilmis bir sözlesmeli
uygulamasi ile memurlara da tasinacaginin ifadesidir.
Yerel yönetimlere devredilen isçilerin ise yeni is yasasi ile daha da esneklestirilen bir isçi
istihdami içinde (geçici, mevsimlik, kismi, gündelikçi, çagri üzerine, kiralik vb. )
degerlendirilecekleri düsünülebilir.
Yeni Is Yasasi, esnek çalisma biçimlerinin yani sira ortalama is süresi ve telafi edici
çalismaya iliskin hükümleri ile de çalisma sürelerini esneklestirmektedir. Yerel
yönetimlere devredildikten sonra karsilarinda farkli illerde farkli il özel idareleri ve
belediyeleri isveren olarak bulacak olan kamu kesimi isçileri, sendikal yapilarini
korumakta ciddi zorluklarla karsilasacaklari gibi, her yerel yönetimin kendi bütçe kisiti ve
kendi personel politikasi ile biçimlenen esnek çalisma ve esnek ücret uygulamalari ve
kazanilmis haklarinda önemli gerilemelerle karsilasacaklardir.
Bugün bazi yerel yönetimlerde isçiler gibi memurlar da aylarca ücret alamamaktadir.
Merkezi yönetimin görevlerinin yerel yönetimlere devrine eslik edecek olan kaynak devri,
merkezi yönetimdeki yüksek borç faiz ve ana para ödemelerine bagli kaynak sorununu
yerel yönetimlere devretmek anlamina gelmektedir.
Bu açidan il özel idareleri ve
belediyelere devredilecek olan bir milyonun üstündeki kamu çalisani, kaynak sorunu ile
birlikte devredilecekler ve ücret ve maasini alamayan kamu çalisani sayisi, azalmak yerine
artacaktir.
Kaynak sorunu, isten çikarmalar,
ücretlerde ve çalisma kosullarinda gerileme ile
esneklesme yönünde agir bir baski olusturulmasinin da zeminini hazirlayacaktir.
46. Maddedeki “Hükümetin görevi sona erdiginde müstesarlar ile baskanlik ve genel
müdürlük seklinde kurulan bagli ve ilgili kuruluslarda baskan veya genel müdürlerin
görevi kendiliginden sona ermis sayilir.” hükmü, üst düzey yöneticileri için liyakat ilkesini
tümüyle ortadan kaldiran ve siyasal kayirmaciligi yasallastiran bir özellik arz etmektedir.
Özellikle Türkiye’de son on yilda hükümetlerin iktidarda kalma sürelerinin ne kadar kisa
oldugu göz önüne alindiginda bu siyasal kayirmaciligin yaratacagi kaosun boyutlari daha
da iyi anlasilacaktir. Ayni siyasal kayirmacilik özellikle yerel yönetimlerde birer yillik
sözlesmelerle istihdam edilecek sözlesmeli personel için de geçerli olacaktir.
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Sözlesmelilik, esneklesme ve kayirmaciligin bütünleyicisi sendikasizlasmadir.
4.3 Performans ücreti
Türkiye’de memurlarin görevlerini yerine getirme sürecinde devletle olan iliskileri farkli
temel yasalarla düzenlenmis bulunmaktadir.
657 sayili Devlet Memurlari Kanunu,
926 sayili Türk Silahli Kuvvetleri Personel Kanunu,
2802 sayili Hakimler ve Savcilar Kanunu,
2914 sayili Yüksek Ögretim Personel Kanunu,
399 sayili sözlesmeli personele iliskin Kanun Hükmündeki Kararname
bu temel yasal düzenlemeleri olusturmaktadir.
Bu saydiklarimiz disinda, bazi kuruluslarin, kurulus kanunlarindaki özel düzenlemelerle de
kamu görevlilerinin istihdam iliskileri düzenlenmis bulunmaktadir. Bunlar arasinda
Cumhurbaskanligi,
TBMM, Merkez Bankasi, Rekabet Kurumu, Türk Standartlari
Enstitüsü, Sermaye Piyasasi Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, TÜBITAK, RÜTK,
IGM, Telekomünikasyon Kurumu, Spor-Toto, Akreditasyon Kurumu, KOSGEB, SSK,
Bankacilik Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Enerji Piyasasi Düzenleme Kurulu ve
benzeri üst kurullar14 zikredilebilir.
Gerek 657 sayili Devlet Memurlari Kanununda yapilan degisikliklerle gerekse çesitli
kanunlarla getirilen istisna hükümleriyle devlet memurlarinin personel rejiminde birlik
yaklasimindan ve esit degerdeki ise esit ücret anlayisindan uzaklasilmistir.
Sözlesmeli personel rejimi gibi genel ücret sistemi disina çikilmasina olanak saglayan
istihdam sekilleri yaratilmis, çesitli kanunlarla, döner sermaye, tazminat, fon, ikramiye vb.
gibi ek ödemelerle de sistem disi düzenlemeler yoluna gidilmistir. Hizmet süresi, egitimi,
unvani ayni olan memurlar arasinda dikkate gelir farkliliklari yaratilmistir.
Bu degisiklikler sonucunda, hizmet siniflari, derece ve kademeler arasindaki ücret
farkliliklarina ek olarak, kurumlar arasinda, kurumlarin merkez ve tasra teskilatlari
arasinda esit degerdeki ise esit ücreti ortadan kaldiran, is degerlendirme sistemlerini etkisiz
hale getiren ücret farkliliklari yaratilmistir. Bu farkliliklarin yaratilmasi sürecinde özellikle
alt grup memurlar giderek daha da düsük gerçek ücret düzeylerine mahkum olmuslardir.
Ayrica
benzer konumdaki memurlar arasinda, emekli ikramiyelerinde ve emekli
ayliklarinda da büyük farkliliklar yaratilmistir. Öte yandan, kadrosuzluktan ve sinif
degistiremedigi için terfi edemeyen kamu görevlileri hem çalisirken hem de emekli
ikramiyesi ve emekli ayligi açisindan kayiplara ugramaktadir.
Memurlarin ücrete iliskin en temel sorunlari insanca yasamalarina yetecek bir ücret geliri
elde edememeleri ve esit degerdeki ise esit ücret anlayisinin hayata geçirilmemesidir.
14

Üst kurullarda kamu adina görev yapan kisiler ücret ve diger haklar açisindan ayricalikli konumlariyla
devlet memurluguna yabancilasan bir statüye sokulmuslardir. Öyle ki OECD, Türkiye'de devlet yeniden
yapilandirilirken örnegin Enerji Piyasasi Düzenleme Kuruluna yüksek maasla yabanci personel alinmasini
önermektedir. OECD(2002), Regulatory Reform in Turkey, Crucial Support for Economic Recovery, Paris:
OECD, s. 102.
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KYTK’nda
edilmistir.

ücretlere iliskin temel öneri performans ücretine geçilmesi olarak ifade

Halen kamu kesiminde performansa dayali ücret uygulamasi 399 sayili KHK’ye tabi
olarak çalisan yaklasik sözlesmeli personele uygulanmaktadir. Yöneticiler tarafindan
yapilan performans degerlendirmesi sonucunda alinan puanlara göre kisilerin ücretleri %28 civarinda artabilmektedir. Yeterli puanlari alamayanlara bu artis verilmemektedir.
Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözlesmeli Saglik Personeli Çalistirilmasina
iliskin 4924 sayili kanunda performans ücretinin “il merkezinde olusturulacak komisyon
ile sicil ve disiplin amirleri tarafindan
yapilacak basari degerlendirmesi sonucunda
emsallerine göre basarili görev yaptiklari tespit edilen sözlesmeli personele bir aylik ücreti
tutarinda ve bir mali yilda iki defayi geçmemek üzere ödül verilebilir” denmektedir.
Basari degerlendirmesinin görevin verimli ve etkin yürütülmesi, yaraticilik, girisimcilik,
çalisma disiplini, görevin yürütülmesinde gösterilen gayret ve basari ile saglik
hizmetlerinden
yararlananlarin
memnuniyetinin
dikkate
alinarak
tespit
edilmesi
öngörülmüstür.
Temel ücret ve kidem ücretine ilaveten alinan basari ücreti, temel ücrete iliskin sorunlari
çözmenin bir araci olmadigi gibi esit degerdeki ise esit ücret saglamak için de çözüm yolu
degildir. Il Özel idareleri ve yerel yönetimlerde genis çalisan kesimler için basari
degerlendirmesinin yapilmasinda subjektif unsurlarin ve kayirmaciligin ön plana geçmesi
beklenen bir gelismedir. Türkiye’de özel sektörde bile performansa dayali ücret yaygin
olmayip kismen yöneticiler için kullanilmaktadir.
Kamu hizmetlerinde hizmet kalitesini ve verimliligi artirmada, ücret ve maaslara iliskin
sorunlarin çözümünü saglamada temel yaklasim, performansa dayali ücret degil, kamu
çalisanlarinin vasiflarinin yükseltilmesi,
sendikal haklarinin taninmasi ve tüm kamu
çalisanlarinin vasif ve kidemlerine uygun, esit degerdeki ise esit ücreti temel alan, aileleri
ile birlikte insanca yasamalarina imkan verecek düzeyde ücret almalarinin saglanmasi
olmalidir.
Sonuç
Kamu yönetiminin yeniden yapilandirilmasi kapsaminda önerilen yeni kamu personel
rejimi, kamu istihdami sorunlarinin (kadro sayisinin belirlenmesi, farkli istihdam sekilleri,
siniflandirma, kariyer ve liyakat, ücret rejimi, sendikal siyasal haklar, emeklilik, hizmet içi
egitim,
siyasilerin kamu personeli üzerindeki etkileri, kayirmacilik) çözümüne yönelik
bütüncül bir yaklasim gelistirmemekte, kamu personeli sayisinin azaltilmasi, sözlesme
rejimine geçis ve esneklesmeyi (ücret esnekligi dahil) yeni personel politikasinin temeli
yapmaktadir.
Bu politikanin, yerellesme süreci içerisinde
yerel yönetimler eliyle uygulanmasi
öngörülmektedir. Kamu yönetimindeki yeniden yapilanmanin, idari merkeziyetçiligin
yerine yerellesmeyi geçiren, hiyerarsi ve idari vesayet ilkesini kaldiran, yetki genisligi
yerine yetki devrini getiren, üniter devlet modelinin dayandigi idarenin bütünlügü ilkesini
geçersiz kilan niteligi, yerel yönetimlerin personel rejimini de dogrudan etkileyecektir.
Kanun taslaklarinda, yerel düzeyde ilin ve belediyenin ihtiyaçlarina ve bütçe imkanlarina
göre bir teskilat ve personel yapisina, belediye meclisleri ve il özel idaresi meclislerinin
kendilerinin karar verecegi ifade edilmektedir.
Her yerel yönetimin kendi personel
rejimini gelistirmesi, yerel yönetimlerin her statüden personelinin sayi, nitelik, ücret, ise
alinma ve çalisma kosullarinin belirlenmesinin, belediye meclislerine ve il özel idaresi
meclislerine devredilmesi, israf ve kayirmaciligi artiracagi gibi ulusal kaynasma ve sosyal
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bütünlük üzerinde son derece olumsuz etkiler yapacaktir. Bölge yerel yönetimleri gibi
düsünülen Il Özel Idarelerine iliskin Kanun Taslaginda, il özel idarelerinin basinda atama
ile gelmis bir yönetici olmayacagi belirtildigi için (Madde 10), bu durumun egitim, saglik
vb. gibi kamu çalisanlarinin yogunlastigi temel hizmetlerden sorumlu yerel yönetimleri de
kapsayacagi göz önünde tutulmalidir.
Kamu personel rejimine iliskin olarak, Belediye ve Büyüksehir Belediyesi Kanunlari, Il
Özel Idaresi Kanunu ve Kamu Personel Rejimi Kanunu taslaklarinin nihai
biçimlenmesinden sonra daha kapsamli bir inceleme yapmak uygun olacaktir.

KAMU YÖNETIMI REFORMUNA SINIFSAL PERSPEKTIFLE BAKMAK*
Dr. Burçak Özoglu
Türkiye bir süreden beri, “degisim” rüzgarlariyla sallaniyor. Bu rüzgarlar, kimi için tatli
meltem duygusu uyandirirken kimi için ise firtinanin habercisi olan bir gerilim baslatiyor.
Kamuda degisim rüzgarlari bir firtinanin habercisidir. Bu rüzgarlarda burunlarimiz, Gucci
marka losyonlarla, haci yaginin karismis kokusunu algilamaktadir. Bu rüzgarlar kapimizin
önüne çer çöp yigmakta sonra da “bundan böyle herkes kendi kapisinin önünü
temizleyecek, sokaklari da taserona verdik, payina düseni öde!” demektedir.
Kamu yönetimi reformunu, bu sürecin bir parçasi olarak algilayip degerlendirirken, firtina
gerilimini hisseden biri olarak, sinifsal bir perspektife sadik kalmaya çalisacagim. Sinifsal
perspektif vurgusundan kastettigim, hem bu reform sürecinin olusturmayi planladigi
degisimin sinifsal çözümlemesi, hem de sürecin isçi sinifina, ülkenin emekçilerine
dogrudan etkisinin degerlendirilmesidir. Adina “reform” denilen bu sürecin öznelerinin
açiktan taraf beyan ettikleri ortadadir, dolayisiyla benim gelistirmeye çalisacagim sinifsal
perspektif de yine açiktan taraf belirtmeyi gerektirir diye düsünüyorum. Bugün
somutlastigi noktada, liberal belirlenimli ve beraberinde gerici tonlar tasiyan bu sürecin,
“ideolojisi” de benzeri dogrultuda gelismektedir. Karsiliginda “kamucu” ve ilerici bir
dünya görüsünün konumlandirilmasi aydinlatici olabilecektir.
Kamu yönetimi reformu tek basina AKP marifeti midir?
Uzunca bir süredir çesitli çerçevelerde yazildi ve söylendi, Türkiye’de sözü edilen süreç
1980’lere dek götürülecek bir dönemin devamidir.1 Ülkenin serbest piyasa ekonomisine
geçis hedefleriyle, sermayenin “serbestlestirildigi” (liberallestirildigi) ve buna eslik edecek
biçimde Türkiye kapitalizminin tüm aktörleriyle bu sürece bir yerinden eklendigi
hatirlanmalidir. Temel hedef olarak önüne piyasaya saygili, hemen her tür kamu
hizmetinden ve üretimden çekilmis devlet yapilanmasini koyan, Kamu Yönetimi
Reformunun bu sürecin uzantisi oldugu ortadadir. Ülkenin iç dinamiklerinin ötesinde,
liberallesme sürecinin dünya kapitalizminin belirleniminde de oldugunu eklemek gerekir.
Türkiye serbest piyasanin kurallarini taniyacagini söylerken ayni zamanda uluslararasi
kapitalizme eklemlenme ve yer edinme kaygilarini da belirtmistir. O halde geriye tabloyu
tamamlamak kaliyor. Özetle, devletin yeniden yapilandirilarak “piyasalastirilmasi”
sürecinin kaynaklari ülkenin neredeyse yirmi yillik bir süreçte izledigi hatta aranmalidir.
Bunun yaninda, Uluslararasi Para Fonunun Türkiye’ye dönük tüm metinlerinde, Dünya
Bankasinin kaynaklik ettigi tüm projelerde ve programlarda, OECD’nin yol gösterdigi
yeniden yapilandirmalarda, ve Avrupa Birliginin siparis ettigi uyum sürecinde bu hattin
dogrultusu açikça gösterilmistir.
Türkiye bu hattin gereklerini farkli dönemlerinde farkli biçimlerde yerine getirmeye
niyetlendi. AKP hükümeti de kendi vurgularini ve “rengini” çalarak sahip oldugu görece
*

Özoglu, B., "Kamu Yönetimi Reformuna Sinifsal Perspektifle Bakmak”, A.Ü. SBF GETA Tartisma
Metinleri, Özel Sayi (2), No.60, Kasim 2003.
1
Ülkenin 1980 darbesi sonrasinda içine girdigi sürecin, siyasal, ekonomik, ideolojik ve kültürel boyutlari
hemen her yönüyle ele alindi. Ben bu metinde bu tür tekrarlara girmeyecegim. Kamu yönetimi reformunun
bu sürecin nasil bir asamasina denk geldigi tartisma metinlerinin önceki sayisinda Güler, tarafindan da
ayrintili bir biçimde aktarilmisti.
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siyasal istikrar sayesinde bazi girisimlerde daha pervasizca isi hizlandirmaya girismis oldu.
AKP’nin hükümetteki kadrolari “yeni” olduklarini iddia ettiler, ancak ülkenin yirmi yillik
gidisatinda bir yenilige niyet etmediler. Türkiye hem “tüccar” basbakanlar görmeye, hem
ABD isbirlikçiligine (kibarca stratejik ortaklik da diyebiliriz), hem de AB’ci heveslere hiç
de yabanci degildi.
Bastaki soruya dönersek kamuda reform süreci tek basina AKP’nin marifeti olarak
görülemez. Son yasal düzenlemelerin mimari olarak AKP anilabilir ancak sürecin çoklu
taraftarlari gözden kaçirilmamalidir.
Kamuya dönük hedeflenen nasil bir degisimdir?
Tartismayi kamu reformu alanina odaklarsak, gündemdeki Kamu Yönetimi Temel Kanunu
Tasarisinin ve onu önceleyen bir dizi baska metnin ortaya koydugu genel çerçeveden
bahsetmek gerekecektir.2 Planlanan degisimin ana hatlari üç temel hedefle
tanimlanmaktadir: özellesme, yerellesme ve sivillesme. Bu hedeflerin her birine ayri ayri
baktigimizda karsilikli iliskileri içerisinde aslinda özde ayni yönü isaret ettiklerini görürüz.
Üç hedef ayri ayri ve bir arada ayni liberallesme hedefini tanimlamaktadir.
Özellesme hedefi gerekçelendirilirken, “günümüzün gereklerine” vurgu yapilmakta,
küresellesme sürecinde “dünyanin degistigi” saptamasi tekrarlanmaktadir. Bu degisime
göre de toplumlarin gelismesini saglayacak sinif açiklanmaktadir. Eylül 2003 tarihli tasari
metninde “özel sektörün gelismenin dinamigi haline geldigi” hatirlatilmaktadir. Uzunca bir
süredir ülkenin hemen tüm üretim/hizmet alanlarini ve kaynaklarini satiliga çikarma
operasyonu biçiminde yürüyen özellestirmeler süreci böylece, kamu hizmetinin de özele
devri araciligiyla, yaygin deyimi ile, “taçlandirilmis” olacaktir. Metinlerdeki ifadeler net ve
açiktir, “… kamu tarafindan yürütülen bir çok mal ve hizmetin özel sektöre açilmasi, kamu
kurumlarinin esneklesmesi, kamunun çesitli hizmetleri piyasalardan tedarik etmesi, kamu
kurumlarinin özel sektörde gelisen yaklasimlara uyarlanmasi…”
saglanarak, özellesme
hedefine ulasilmasi planlanmaktadir.
Sira yerellesme vurgusuna geldiginde, gerekçe olarak siralanan, hantallik, yolsuzluklarin
yayginligi, israf ve etkin olmayan çalisma biçimleri, kabarik istihdam, asiri merkeziyetçilik
gibi degerlendirmelerin aslinda tek bir ortak amaca göre ele alindigini görmekteyiz.
Devletin hantalligi üzerinden atip, ademi merkeziyetçi bir yapiyla örgütlenirken gözetecegi
temel nokta, yerelliklerde özel sektöre alan açma ve piyasa iliskilerinin kamunun bosalttigi
yere yerlesmesini saglamak olmaktadir. Üretim ve hizmetten çekilip düzenleyici islev
üstlenecek kamu, yerinden yönetim yöntemleriyle bu islevini yerel idareler araciligiyla
yerine getirecektir. Temel kamu hizmetleri olarak bilinen alanlar,saglik, egitim, ulasim,
barinma, her tür üretim ve hizmet, hem piyasanin hem de yerelliklerin özgün iliskilerinin
insafina birakilmaktadir. Farkliliklar, ayricaliklar ve esitsizlikler, piyasa mekanizmalarinin
anarsik ortaminda derinlesmeye mahkum edilmektedir.
Sivillesme hedefi, diger iki alanin tamamlayicisi olarak karsimiza çikar, özel sektöre
devredilmis ya da satilmis, merkezden degil yerelliklerden düzenlenen bir piyasanin
aktörleri “sivil” olmalidir. Sivil toplum kategorizasyonu, birazdan deginecegim
“yönetisim” anlayisinin bir bilesenidir ve bu reformla birlikte yayginlasan
2

Sözü edilen metinlerin içerisine, ülkenin son kalkinma planlarini, daha önce hazirlanip, gündeme
getirilememis, kamu reformu taslaklarini, AKP acil eylem programi metinlerini katmak gerekir. Öte yandan,
Uluslararasi para fonu ile yapilan standby andlasmalarini, Dünya bankasi uyarlama kredilerini, OECD
raporlarini ve AB üyelik sürecinin tüm metinlerini de unutmamak gerekir. Reforma kaynaklik eden tüm bu
metinlerin ayrintili bilgisi için, Bkz. Güler 2003.
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kavramlardandir. Sivil toplum, devlet disi olandir, ama asil olarak sermaye ve onun
örgütlerini tarif etmektedir. Emek bilesenleri ise, sivil toplum kavramlastirmasinda ya
müsteriler, tüketiciler ya da yoksullar arasinda aranmalidir. Yine tasari metninden
örneklersek, “…sivil toplum kuruluslari kamu ve piyasa ile etkilesim içinde birçok
kamusal islevi üstlenmeleri…” arzusuyla desteklenmektedir. Kisa bir hatirlatma ile, 1999
depremi sonrasi, afet sonrasi arama kurtarma hizmetinin nasil “genç kahramanlar,
AKUTçulara” gönül rahatligiyla havale edildigi, bugün vakiflasmis olan AKUT’un, örgüt
yapisini ve muhasebesini milyarlik harcamalarla “audit” sirketlerine denetleten bir sirket
haline geldigi animsanacaktir. Devletin açtigi alana piyasa ile isbirligi içerisinde sivil
toplum örgütleri geçirilmektedir.
Melez kavramlar, yeni bir anlayis…
Yukarida, kamuya dönük planlanan müdahalenin genel çerçevesini özetlemeye çalistim.
Sözü geçen Tasari’nin somut düzenleme alanlarinin ötesinde bir de genel anlayis degisimi
üzerine yaptigi vurguya da yer vermek gerekir diye düsünüyorum. Reformun yeni yönetim
anlayisinin adi “yönetisim”dir. Ingilizcede de türetilmis bir kavram olan “governance” a
karsilik Türkçede türetilmis bu melez kelime, kulak tirmalayici olmasinin ötesinde “devir
degistirici” etkiye sahip de görünmektedir.3 Devletin, artik saydam, katilimci, hesap
vermeye hazir, etkili ve verimli çalisacaginin garantisi olarak yönetisim anlayisini
benimsemesi gerekliligi öne sürülmektedir. Bu anlayis öylesine devir degistiricidir ki,
cumhuriyet vatandasligi, hedef kitle ve müsterilikle degisecek, toplum gereksinimlerinin
yerini piyasa kurallari alacak, merkeziyetçilik, yerinden yönetime dönüsecektir. Bir kez
daha tasari metninden alintilarsak, bu yönetim anlayisi, “…piyasaya saygilidir ve mümkün
oldugu ölçüde piyasa araçlarini kullanir…”, “…sivil toplum kuruluslarina ve bireylere
genis bir alan tanir…”, “… yönetisim kavrami kamuyu toplumun tümüyle birlikte ele
alarak degistirmeyi hedefler.”
Türetilmis kavramlardan bir digeri “küreyel”liktir. Tasari metninde okuyarak ne oldugu
konusunda aydinlandigimiz bu kavram, küresel ve yerel olanin eszamanli belirleyiciligini
ifade etmektedir. Bu kavrami, ülkenin “dis” etkileyenlerinin gereksinimlerinin
yerelliklerde karsilanmasi olarak anlamamiz da istenmektedir. Serbestlesme, yabanci
sermayenin ülkeye girisi, uluslararasi finans kurumlarinin istekleri, yapisal uyum ve
istikrar paketleri ile, Avrupali Türkiye hedefi bu “küreyellikte” anlam bulmaktadir.
Sözün özü, kamuya dönük müdahale gerçekten önemli bir degisim hedeflemektedir.
“Küreyel” iliskilerce belirlenen, Avrupali iyi bir “yönetisim” modeliyle, müsterilerinin ve
daha önemlisi yerli ve yabanci sermayenin katilimini saglamis, yüksek performansli ve
kaliteli bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti… Bosuna emekçi siniflari, kamu hizmetini,
kazanilmis haklari, esitlik ve adalet kavramlarini, kamu hizmetini, toplum gereksinimlerini
satir aralarinda aramayin.4

3

Yönetisim tartismalari basli basina bir literatür olusturma yolunda ilerlemektedir. Burada yalnizca alani
kavrama konusunda özlü bilgi verdigini düsündügüm iki çalismaya gönderme yapmakla yetinecegim. Bkz.
Bayramoglu 2002 ve Zabci 2002.
4
Yasanan kavramsal degisimin nasil bir boyutu olduguna çarpici bir örnege bir TV dizisinde rastladim. Son
dönemde yayginlasan lise dizilerinden birinde, haksizliklara duyarli tarih ögretmeni rolündeki sanatçi
ögrencisine sorunlar yasadigi arkadasiyla ilgili bilgece ögütte bulunuyor: “Dostluk yatirim ister çocugum”
Oysa, benim bugüne dek ögrene geldigim dostlugun emek istedigi idi, demek kurallar yeni degisti!
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Kamuda Devlet dogrudan üretim/hizmet noktasindan çekilecek mi?
Degisim basliklariyla yürütülen bu tartismada aydinlatilmasi gereken bir nokta da devletin
tanimlanan yeni biçiminin dogrudan üretim/hizmet noktasinda yaratacagi etkilerdir. Sosyal
politika alanlarindan biri olan çalisma iliskileri alani bu degisim sürecinde ne ölçüde
degisecektir? Sorunun yanitini arastirmaya geçmeden önce, devlet ve dogrudan üretim
noktasi arasindaki iliskinin açiklanmasi gerektigini düsünüyorum.
Genis anlamda bir kapitalist devlet tartismasina girmeden, bir ön kabul olarak Boratav’in
(1991) devletin siniflar karsisindaki konumu saptamalarindan hareket ederek
ilerleyecegim. Buna göre, öncelikle ekonomik bakimdan egemen olan yani artiga el koyan
baslica sinifin devleti de kontrol ettigini netlestirmek gerekir. Devletin egemen siniflardan
göreli olarak bagimsiz davranmasi durumu büyük toplumsal krizlerde veya bir üretim
biçiminden digerine geçis dönemlerinde genisleme alani bulur (Boratav, 1991). Göreli
özerklik tartismasini derinlestirmeden, konu açisindan merkezi önem tasiyan baska bir
tartisma basligi açmak istiyorum. Hangi vurguyla ele alinirsa alinsin, ister egemen
siniflarin dogrudan egemenlik araci olarak, ister sinif içi çeliskilerin de belirledigi belli
oranda özerklige sahip kurumsal bir varlik olarak devletin, kapitalist üretim noktasindaki
belirleyiciligi nedir?
Bu soruya çesitli metinlerde bazi yanitlar bulmak olanakli. Örnegin Ercan (2001), devletin
kapitalist üretim noktasindaki varolusunu, toplumsal yapinin unsurlari arasinda, siyasal
düzeyde denetleme iliskilerinin düzenlenmesi ile açikliyor. Bu çerçevede “devlet siyasal
bir organizasyon olarak, toplumsal zenginligin ve bu zenginligin varolus kosullarinin
yeniden üretilmesi için gerekli olan düzenleme (abç) islevini de üstlenmistir” (Ercan
2001:98). Ercan’in çizdigi bu çerçevede toplumsal denetim, yazarin adlandirmasiyla
“mikro düzeyde” isçinin belirli saatler içinde emek gücünü satmasina bagli olarak
fabrikada gerçeklesirken, makro düzeyde kapitalizmi tanimlayan tüm iliskileri düzenleyen
devlet ve yasal çerçeve içinde gerçeklesir. Bu yaklasimin kapitalist üretimde emek
sürecindeki denetim güdüsünün merkezi önem tasimasina odaklandigini söylemek
olanaklidir. Ercan denetim güdüsünün önemini söyle açiklar: “...Kapitalist toplumda
mikro-düzeyin özel bir öneminin olmasinin nedeni, toplumsal zenginligin bu asamada
yaratilisidir.” (Ercan, 2001:98) Bu satirlari, yukaridaki çerçeve ile birlestirirsek, toplumsal
zenginligin yeniden üretilmesi islevi olan devletin, mikro düzeyde, yani üretim noktasinda,
varolus nedenini görebiliriz. Bunu söyle degistirerek benimsemeyi tercih ediyorum:
Kapitalist devlet, kapitalist emek sürecini, arti degerin üretildigi ve sömürü iliskilerinin
gerçeklestigi asama olmasindan kaynakli denetler ve/veya düzenler.
Tartismayi kamu sektörüne odakladigimizda karsimiza iki kafa karistirici nokta çikar: 1)
Kamu sektöründe üretim iliskilerinin kapitalist karakteri, özel sektörde oldugu gibi belirgin
degildir. Dolayisiyla emek süreçlerinin de kapitalist niteligi muglaklasir 2) Kamu
çalisanlarinin sinifsal konumu ilk maddede belirtilen sebepten ötürü bariz bir açiklik
sergilemez. Bu durumda da devletin kamuda dogrudan üretim/hizmet noktasina
müdahalesi muglaklasir. Tam bu noktada bir metine gönderme yapmakta yarar görüyorum.
Carter (1997) emek süreci tartismalari açisindan önemli bir baslik olarak saptadigi “devlet
emegi”ni (state labour) ele alirken kamu emek sürecinin ikili karakterini tanimlar. Buna
göre, kamudaki emek sürecinde hem gereksinime dönük bir deger üretimi söz konusudur,
hem de ayni süreç sermaye birikiminin güvencesini saglamaktadir. Carter su saptamayi
yapar; kamudaki emek süreci kapitalist iliskilerden bagimsiz degildir ve bu süreç
sonucunda üretilen degerin karsiladigi gereksinimler kapitalist iliskilerle belirlenmektedir.
Özetle, kamu emek süreci, sözü geçen bu gereksinimler ve sermaye birikimi baskisinin
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karmasik bütünlügüdür. Bu belirlenme sürecinde siyasal süreçler ve siniflar mücadelesinin
dinamikleri önemli rol oynar (Carter,1997). Sinifsal konum tartismasini bir yana ayirirsak,
kamu emek sürecinin kapitalist niteligi açisindan bu yaklasimla net bir tabloya ulasildigini
söyleyebiliriz. Kamudaki emek sürecini, özellikle de kamu hizmeti yapan devlet isletmeleri
ve devlete ait sanayi kuruluslari için, genel anlamiyla kapitalist üretim biçiminin bileseni
olarak kabul edebiliriz. Devlet, iste bu örneklerde devreye girer ve uyguladigi istihdam
politikalari, bagitladigi toplu sözlesmeler, kullandigi üretim modelleri ve yönetim
mekanizmalari ile emek sürecini dogrudan etkiler.
Kamuda Devlet-emek süreci iliskisindeki bir baska alan dogrudan idari ve temsili yapi
içerisinde devlet için çalismanin ortaya çikardigi emek süreçlerinin özgün yönleri
ile
belirlenmektedir. Kamu yönetimindeki emek süreçlerinin de kapitalist bütün ile
baglantisini kabul etmek gerekir, ancak “memurluk statüsü” örneginde oldugu gibi bu
emek süreçlerinde hizmetin güvencesi ve sürekliligi boyutu ön plandadir. Devletin asli
görevlerini yerine getiren emek süreçleri ülkenin gereksinimlerine (elbette kapitalist
iliskilerce belirlenen) ve bu hizmetin süreliligine göre örgütlenmekte, temelinde bu
süreçlerin güvence altina alinmasi yatmaktadir. Bu noktada emek sürecinin kapitalist
karakteri bakimindan degil ancak örgütlenme biçimi açisindan devletin rolü farklilasir.
Yazinin basindan beri sözü edilen kamuya müdahale süreçleri, devleti dogrudan
üretim/hizmet noktasindan tam olarak çekmemekte, ancak yeni roller tanimlayarak yeniden
yapilandirmaktadir. Ilk asamada ele alinmasi gereken özellestirmeler örnegi, “patron”
konumundaki devletin, kamu isletmelerini satisa çikarip, özel sektöre (yeni patronlara)
devrederek, emek süreçlerinden patron olarak elini çekmesi anlamina gelmektedir. Bu
açidan bakildiginda üretim noktasindan devlet, patron kimligini devrederek ayrilmaktadir.
Satmadigi kamu isletmelerinde de istihdam politikalari ve bagitladigi toplu is sözlesmeleri
araciligiyla emek süreçlerini her geçen gün daha fazla özel sektöre benzer biçimde
örgütlemektedir. Esneklesme ve taseronlasma bu sürecin araçlaridir. Bu süreçteki degisimi
devletin, düzenleyici rolüne çekilisi ve bu rolünde de ”patronlar için baba devlet” olarak
davranmasi olarak tanimlamak çok yanlis olmayacaktir.
Kamu alaninin diger boyutlarinda ise devlete yeni bir kimlik olusturmakla mesgul
olundugu gözükmektedir. Devletin pek çok anlamda dönüsümünü öngören yeni kavram
“yönetisimdir”. Bu kavramin, kisaca devletin piyasalasmasi olarak tanimlaniyor olusunun
emek süreçlerine yansima biçimi konusunda da fikir verdigi kanisindayim (Bayramoglu,
2002; Zabçi 2002) Kamuda devlet artik “piyasa dostu devlet”, “piyasa için devlet” olarak
personelinin çalisma rejimini düzenleyecektir.
Yeni anlayisin yenilik getiremedikleri…: Kamu emekçileri
Kamu reformunun bir bileseni olarak tanimlanan Kamu Personel Rejimindeki hedeflenen
degisiklikler kamu emekçilerinin bu süreçten dogrudan ne ölçüde etkileneceklerinin
göstergesidir. Temel degisim alanlarindan ilki, kamu personelinin istihdam edilme
biçimiyle ilgilidir. Bundan böyle devletin asli görevlerini yerine getirenler disindaki
personelin sözlesmeli kadrolara aktarilmasi ve “memur” kadrolarinin olabildigince
daraltilmasi planlanmaktadir. Böylece temelinde isin sürekliligini saglayan “güvence”ye ve
otoriter hiyerarsik örgütlenmeye dayali memuriyet sadece dar bir kadro için
tanimlanacaktir. Bunun disinda kalan kamu görevlilerinin farkli biçimlerde sözlesmeye
dayali olarak istihdam edilecegi açiklanmaktadir. Istihdam biçimlerine iliskin hazirlik
çalismasi “norm kadro” uygulamasidir. Bu uygulamanin temelinde kamuda çekirdek
görevler disinda kalacak her çalisani, “esnek” biçimde gereksinim olan yerde
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görevlendirebilme yatmaktadir. Norm kadrolarin belirlenmesi için öncelikle teskilat
analizleri yapilacak, sonrasinda örgüt analizi ve semasi olusturulacak buna dayanarak
görev-is tanimlamalari çikartilacak ve norm kadro ve pozisyonlar belirlenecektir. Bu
süreçle devlet, degisim için öncelikle kamudaki emek süreçlerinin ayrintili bilgisini
derlemeyi ve yeni bir model kurmayi planlamis gözükmektedir. Reformun önüne koydugu
diger alan biraz daha kapsamlidir. Bir bütün olarak kamu hizmetlerinde çalisma
biçimlerinin yani üretimin/hizmetin örgütlenme biçiminin degistirilmesi
öngörülmektedir.
Elbette bu yeni biçimin adi diger alanlarda oldugu gibi “esneklesme” olarak konmakta, ve
buna göre, performansa dayali çalisma ve ise göre ücretlendirme siranin basini almaktadir.
Ücretlendirmeye sadelik getirilecegi gerekçesiyle, ise dayali ücret politikasi
hedeflenmektedir. Kamuda ücretlendirmede temel belirleyen hizmetin gerekleri olmaktan
çikarilip, özel sektör benzeri, rekabet ve performans esaslarina dayandirilmaktadir. Bunun
da ötesinde kurum içi rekabeti ortaya çikaracak biçimde, kisisel performans tek basina
ücret artisi için yeterli olmamakta, kurumun genel performansi hesaba katilmaktadir.
Kamuda “yenilesecek” anlayislardan biri de toplam kalite yönetiminin devreye
sokulmasidir. Özel sektörde “mucizeler” yarattigi söylenen bu “insan” merkezli sisteme
artik kamuda da islerlik kazandirilacaktir5 . Temel mantik üretimde/hizmette kalite
argümani ile emek süreçlerinin denetiminin saglanmasidir. Bu yönetim modelinde hedef
“kalite” ve “sürekli iyilestirme”dir. Toplam Kalite yönetimi modelinin kamudaki emek
süreçlerine uygulanmasi devlet rolündeki degisimin bir baska asamasi olarak kabul
edilebilir. Kamu emek süreci, artik piyasa iliskileri mantigiyla kurgulanirken, seffaf,
verimli ve kaliteli hizmet üreten kurumlar haline getirilmek istenmektedir. Tasarlanan bu
kurgu bir ulusal kampanya halinde örgütlenmeye ve devlet kurumlari teker teker bu
seferberlikte yerlerini almaya baslamislardir.6 Kamuda bu yeni yapiya geçilmeden önce
standartlasma hedefi tanimlanir. Kamu emek süreçleri, “en iyi hizmeti”, “müsterilerine”
sunabilmek için kalite etkinlikleri açisindan standartlara uydurulacaktir. Kamu hizmetinde
hem bu yapiya uygun düzenlenecek takim çalismasinda “liderler” karsimiza çikacak hem
de diger taraftan müsteriye odaklanmis süreçleri sürekli yenilenen ve iyilestirilen bir
hizmet kurumunun “girisimci yöneticileri” boy gösterecektir.
Toplam kalite yönetimi modelinin kapitalist üretim biçiminde üstlendigi ideolojik ve
stratejik islevin ayrintili tartismasini bir baska yaziya birakarak kisa bir degerlendirmeyle
yetinecegim. Kamu emek süreçlerinde planlanan bu degisim iki boyutuyla sorunludur.
Öncelikle kamu hizmetinin özellestirilmesi, egitim ve saglik dahil, piyasalastirilmasi
hedefinin büyük boyutlu bir yeni liberal degisimin parçasi oldugunu netlestirmek gerekir.
Bu da piyasa mekanizmalarina karsi ortaya konacak kamucu bir yaklasimla zitlik
yaratmaktadir. Öte yandan, emek süreçleri özelinde bireysellestirmeye ve örgütsüzlüge yol
açan süreçler ile saglanan denetimin kendisi kapitalist iliskilerin kendini yeniden üretme
biçimi olarak ortaya çikmaktadir.
Tüm bu süreçlerin kamu emekçileri açisindan ne anlama geldigini daha net özetlemek
gerekirse, öncelikle esnek çalisma ile güvencesiz ve belirsiz hale gelecek çalisma
iliskilerini siralamaliyiz. Piyasa iliskilerince belirlenen performans kriterlerinin sonucu
olarak, is yükünün artmasi ve çalisma saatlerinin uzamasi beklenmelidir. Ücret belirleme
yöntemlerinde, nesnelligin, esitligin ve adil bölüsümün kadrolara ve yine piyasaya
5

Yeni liberal söylemlerin pek çok alan için oldugu gibi bu alan için de bireysellige vurgu yapan “insan”
tanimlamasini, emek, isçi, memur ya da çalisan kavramlarina tercih ettigini görürüz.
6
Kamudaki kalite yönetimi kampanyasi için Türkiye Kalite Dernegi kaynaklarina basvurularak yarintili bilgi
alinabilir. Bkz. www.kalder.org.tr
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birakilmasi, genel ücret düzeyleri açisindan endise verici boyutlara ulasabilecektir. Piyasa
tarafindan ücretleri belirlenecek kamu emekçileri, bu ücretlerini yine kamu hizmetleri için
harcayacaklar, aldiklari her temel hizmetin karsiligini ödemek zorunda kalacaklardir.
Müsterilere ve piyasada rekabete odaklanmis bir kamu hizmet alaninin çalisanlarinin ciddi
ölçüde bölünmüs, kendi aralarinda rekabet eden, varolan dayanisma ve kolektif çalisma
kanallarini yitirmis kisiler olacaklarini görmek zor degildir. Degisim süreciyle neredeyse
ortadan kaldirilan sendikal örgütlenmelerin islevsizlesmesi söz konusu olacaktir.
Kuralsizlasan, bireysellestirilen, örgütsüzlesen çalisma iliskileri, kazanilmis haklara
dogrudan saldiri niteligindedir.
Kamu hizmeti anlayisi yerini piyasaya duyarli hizmete birakacak, toplum gereksinimleri
degil performans gereksinimleri belirleyici olacaktir. Kamu emekçileri açisindan, emek
süreçlerine iliskin bu temel dönüsümün önemli ölçüde yabancilastirici olacagini
düsünüyorum. Emege degil, sermayeye saygili olma, çalisanlar açisindan çaliskanliga ve
verimlilige degil, kaliteye ve girisimcilige özenmeye yol açacaktir. Tüm bunlarin sonucu
olarak, bes yildizli otel lobilerindeki lükse sahip özel hastane girisleri örneginde oldugu
gibi, esitsizligi ve verimsizligi körükleyecek bir kamu hizmeti yapisi beklenmelidir.
Kamu emekçilerinden, “müsterilerine” güleryüzlü hizmet beklenecek, “rekabete uygun”
“performans” kriterleri tutturulana kadar çalismalari istenecek, kendi konumlarini
saglamlastirmalari için “kaliteyi” tutturamayan is arkadaslarini rapor etmeleri gerekecektir.
Böyle degilse Nasil?
Buraya kadar getirdigim tartisma basliklari benzer argümanlarla pek çok yerde dile
getirildi. Gerek akademide gerekse de sendikalar üzerinden farkli zeminlerde bu sürece
iliskin zengin tartismalarinin sürdügünü düsünüyorum. Öte yandan zenginlesemeyenin,
dile getirilen elestirilerin olumlu müdahaleler açisindan eksik kalmasi. Kamu reformu adi
verilen bu sürecin bir dizi açidan elestirisi yapilirken, karsisina çikarilacak alternatif
konusunda esit oranda derinlesmenin yasanamadigini düsünüyorum. Ileri sürülecek
alternatifin kurucusunun hangi özne olacagi tartismasinin ötesinde bu alternatifin soyuttan
somuta hangi zemine oturacaginin da ortaya konabilmesi beklenir. Devleti yeniden
yapilandirmaya niyetlenmis tarafin, kendisi açisindan sagladigi netligine benzer bir
netlesmenin, elestirel taraflasma açisindan da saglanmasi gerekir. Ben kendi perspektifim
açisindan bu taraflasmanin öncelikle sinifsal temelde olmasi gerektigini düsünüyorum.
Taraflasmayi ilk asama olarak tanimlarsak bir sonraki asama, sürecin bilgisinin
derlenmesidir ki bunun önemli ölçüde yerine getirilmeye basladigini görmekteyiz. Bilginin
derlenmesinin ötesinin, alternatif kurgusunun olusturulmasi ve örgütlenmesi olmasi gerekir
düsüncesindeyim.
Bir ön çalisma olarak kabul edilmesi gerektigi vurgusunu yaparak, elimden geldigince bu
alternatif kurgulama isini örneklemeye çalisacagim. Öncelikle, Devletin yeniden
yapilandirilmasi
sürecinin
temeline
oturan
hedeflerin
her
birinin
alternatifi
siralanabilmelidir. Sirasiyla ilerlersek, özellesme hedefi, kamuculuk alternatifi ile
karsilanacaktir. Rekabet, piyasa iliskileri ve özel sektör vurgusuyla tanimlanan yerellesme
basligi karsisinda toplum gereksinimleri ve buna uygun verimlilik anlayisiyla örgütlenecek
merkezi planlamayi bulacaktir. Özel sektör odakli tanimlanan sivillesme, genis halk
kitlelerinin katilimi ve denetimini vurgulayan örgütlü toplum yapisiyla yer degistirmelidir.
Genel anlayista planlanan dönüstürme islemi tam tersine çevrilerek, piyasaya degil
topluma dönük esit ve parasiz kamu hizmeti anlayisi yerlestirilmelidir. Devletin kamu
hizmetinden ve üretimden elini çekmesi süreçleri durdurulup, kamu hizmeti ve bu
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hizmetlerden yararlanmayi tanimlayacak temel haklar kavramlari genisletilmelidir.
Devletin kamu hizmeti alaninda sinirli düzenleyici islevi yerine, etkinliginin artirilmasi,
baskici ve hantal yapisinin yerini, toplumun denetimi ile kurulmus bir sorumluluk artisinin
almasi gerekir.
Tüm bunlarin yanisira, dogrudan üretim/hizmet noktasina geldigimizde kamudaki emek
süreçlerinin performans ve kalite kriterlerinin toplum gereksinimleri hedefiyle
örgütlenmesinin saglanmasi gerekecektir. Kamu emekçileri, hizmetin karsiligini ödeyen
müsterilere degil, firsat esitligi temelinde kamu hizmeti haklarini kullanan kisilere hizmet
sunmalidirlar.
Kamuda
çalisma
iliskileri,
kolektif
çalismanin
özendirildigi,
bireysellestirilmis degil örgütlenmis süreçler olmalidir. Etkinlik ve verimlilik kriterleri
topluma hizmetin sorumlulugu ile denetleyici olmalidir.
Böylesi bir kurguda çalisacak kamu emekçilerinin, tam güvenceli, esit ve adil
ücretlendirmeye dayali bir sistemi hak ettiklerini düsünüyorum. Örgütlenme haklarinin en
geliskin biçimleriyle kullanildigi, katilim ve denetim mekanizmalarinin kuruldugu bir
kamu alani gerçeklestirilmelidir.
En kaba çizgileriyle olusturdugum bu alternatif kurgusunun, detaylandirilmaya ve üzerinde
çalisilmaya ihtiyaç duydugu ortada. Bu anlamda daha fazla katki sunabilecek çalismalarla
da desteklenmesi gerektigini düsünüyorum. Gerek akademi içerisinde gerekse baska
alanlarda ülkenin aydinlarinin, benim kabaca çizdigim bu çerçeveye çok daha nitelikli
boyutlar katacak birikimi oldugundan hiç kuskum yok. Yapilmasi gereken bu birikimin
somutlastirilmasi isine koyulmak olacaktir. Bu kurgunun Türkiye’nin önüne bugün
degisim hedefi olarak sürülen baska bir dizi projeden daha gerçek olduguna yürekten
inaniyorum.
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KAMU YÖNETIMI TEMEL KANUNU TASARISI:
HALKIN IHTIYAÇLARINA YÖNELIK REFORM MU? NEOLIBERAL
DÖNÜSÜMÜN KURUMSALLASMASI MI?*
Ümit Sönmez
Demet Dinler
Giris
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi, medya araciligiyla, “fazla memur sayisinin
azaltilacagi, devletin küçülecegi, yolsuzluklarin azalacagi, halkin katiliminin artacagi,
kamu hizmetlerinin daha iyi sunulacagi” gerekçesiyle1 halka sunuldu. Oysa tasariyi,
neoliberal politikalarin bütünselligi içinde, Tasari’nin öngördügü dönüsümden kazançli
çikacak aktörlere bakarak ve Tasari’da yer alan kavramlarin ve gerekçelerin hangi
toplumsal iliskileri gizledigini ortaya çikaracak sekilde incelemek, karsimiza tamamiyla
farkli bir tablo çikariyor.
1980’lerdeki neoliberal politikalar, devleti bütün iktisadi ve toplumsal sorunlarin temel
kaynagi olarak göstererek kendini mesrulastirdi. Ticari liberallesme sonrasi devlet kaynakli
ihracat tesvikleri ve hayali ihracat gibi yolsuzluklarla dis ticaret firmalari zenginlesirken;
(bkz. Sönmez, 1992) devletin iç borçlanma yoluna gitmesi, bütçe harcamalarinin büyük bir
kisminin faiz ödemeleri araciligiyla sermayeye kaynak aktarimi olarak islev görmesine
neden oldu (bkz. Yeldan ve Köse, 1997). Sermayenin kârliliginin korunmasi için izlenen
diger yöntemler sermayeye yük olusturan vergilerin azaltilmasi ve KIT girdilerinin
fiyatlarinin düsük tutulmasi seklinde gerçeklesti. Kamu ihaleleri, imtiyaz sözlesmeleri ve
özellestirmeler de sermayenin daha önce devletin gerçeklestirdigi hizmetleri
sunabilmesinin yolunu açti. Bu sürecin temel aktörleri, 1980’lerde iyice güçlenen, Fuat
Ercan’in ifadesiyle (1998) sermayenin toplam döngüsü içinde üretim, ticaret ve finans
alanlarini kontrol edebilecek donanima sahip büyük sermaye gruplariydi.

*

Sönmez, Ü. – Dinler, D., "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi: Halkin Ihtiyaçlarina Yönelik
Reform mu? Neoliberal Dönüsümün Kurumsallasmasi mi? ”, A.Ü. SBF GETA Tartisma Metinleri,
Özel Sayi (2), No.60, Kasim 2003.
1
Tasari, devletin asiri büyüdügü ve hantallastigi iddiasiyla gerekçelendirilse de, OECD verilerine göre
Türkiye’de memur sayisinin nüfusa orani %3.34, kamudaki toplam istihdam orani ise %14.2’dir. ABD’de
memur sayisinin nüfusa orani % 7.46; Fransa’da 8.18’dir. Dolayisiyla Türkiye’de kamu personelinin
fazlaligindan degil, azligindan sözedilebilir. (bkz. www.egitimsen.org.tr)
Bir baska iddia asiri merkezilesme sonucu Ankara’da istihdam edilen personelin çok fazla oldugu, illerde
çalisacak personel bulunamadigidir. Ancak örnegin MEB bünyesindeki personelin sadece %1’i Ankara’dadir.
Ayrica devlet memurlarinin %82’si tüketici büro hizmetlerinde degil, egitim,saglik gibi üretici hizmetlerde
çalismaktadir. Söz konusu memurlarin %65’i egitim ve saglik iskolunda çalismaktadir. Devletin
ekonomideki payi GSMH’nin %25’ine esittir; bu akam pek çok AB ülkesinde % 40’in üzerindedir. 2002
yilinda kamu harcamalari –personel ödemeleri de dahil- GSMH’nin %20’sine denk düsmektedir. Geriye
kalan % 80 ise savunma, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ve faiz ödemelerine gitmistir. Bu da devletin asiri
siskin olmadigini, hatta sosyal devlet ilkesini çoktan terk ettigini gösterir niteliktedir (bkz.
www.egitimsen.org.tr)
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Bu tabloda, neoliberal söylem “devletin küçültülmesi ve ekonomiye müdahale etmemesi”
iken, gerçeklik 2 “kapitalizme özgü bir biçimde, devlet araciligiyla (tesvikler, ucuz sanayi
girdileri, fonlar, krediler, ihaleler, faiz ödemeleri, özellestirmeler..vs.) sermaye birikim
sürecinin gerçeklesmesi”ydi. Üstelik oyuncularin esit bir rekabet içinde katilacagi
varsayilan bir piyasa degil, belirli holdinglerin hakim oldugu bir piyasa olusturuldu.3 Yine
devletin asiri bürokratik ve hantal yapisinin yolsuzluklara yol açtigi söyleminin aksine,
sermayenin kendisi yolsuzluklarin bas aktörü olarak serveti elinde toplamayi basardi. 4
Dünya Bankasi’nin “birinci kusak yapisal reformlar” diye niteledigi, neoliberalizmin bu ilk
evresini, Fuat Ercan (2003) “piyasanin orman yasalarinin harekete geçmesi” olarak
tanimlar.5 Bu dönemde, yukarida sözettigimiz ekonomi politik alaninda yasanan
gelismelere ve iktisat ve siyaseti birbirinden ayirarak, siyasetin tekniklestirilmesi
gerektigini savunan yeni sag düsüncesinin yükselisine paralel olarak “yeni kamu yönetimi
anlayisi” ön plana çikmaya baslamistir. 1960’larda kabul gören, yönetim ve siyaset
arasinda etkin bir isbirligi olmasi gerektigine inanan kamu yönetimi anlayisi yerini,
1980’lerde “siyaset ve yönetimin ayristirilmasi” fikrine birakti.6 Bu dönemde yönetim
olgusu sosyal ve siyasal ortamdan soyutlanarak, teknik-mekanik bir olgu gibi gösterilmis;
rasyonel, verimli, etkin örgütlenme ve kaynak kullanimi gündeme getirildi. Bu yöneliste,
demokrasi, katilim, siyasal etkilesim, sosyal adalet, esitlik, topluma karsi sorumluluk,
kamu çikari gibi kavramlar ya kullanilmamaya baslandi, ya da yeni bir içerikle yeniden
tanimlandi.
1990’larda, neoliberal politikalarin uygulandigi pek çok ülkede sürekli olarak finansal
krizlerin patlak vermesi, devlete dair söylemde de bazi degisiklikler yaratti. Dünya Bankasi
1997 yilinda yayinladigi yillik Gelisme Raporu’nu dogrudan devletin rolüne ayirirken7 ,
artik “piyasa aksakliklari”nin da mümkün olabilecegine dikkat çekiliyordu. OECD
düzenleyici reformlar önerirken,8 TÜSIAD da (2002) artik “piyasa aksakliklarini
gidermeye yönelik düzenleyici kurullara ve etkin devlet”e ihtiyaç duyuldugundan
sözediyordu. Söylemde “etkin ve düzenleyici devlet” kamu açiklarini kapatacak tarzda bir
yeniden yapilanmaya gitmeli, ancak piyasanin daha iyi islemesi için gerekli düzenlemeleri
de yapmaliydi. Gerçeklikte ise küresel sermaye ve onunla eklemlenme kapasitesini
gösteren yerel sermayenin çikarlarini korumak, krizlerle basa çikabilmek ve emek
üzerindeki kontrol ve sömürü olanaklarini genisletebilmek için gerekli kurumsal
düzenlemeleri yapan bir devlet söz konusuydu. Dünya Bankasi’nin “ikinci kusak yapisal
reformlar” diye tanimladigi bu ikinci evreyi Fuat Ercan (2003) “küresel kapitalizmin
kurumsallasmasi” Birgül Ayman Güler (2003) “ikinci dalga siyasal ve yönetsel
2

Burada söylem ve gerçeklik arasinda bir ayrima gitmek, ikisinin farkli gerçekliklere isaret ettigi anlamina
gelmiyor. Tersine söylemin bu sekilde kurulmasi, altta yatan esitsiz güç iliskilerinin sürdürülmesi için bir
gereklilik oldugu ölçüde, gerçekligin de kurucu bir ögesi.
3
Bu durumu enerji sektöründe örnekleyen, çok ayrintili bir kuramsal-ampirik çalisma için bkz. Ataay (2003).
4
Ilginç bir biçimde Tasari, yolsuzluklarla mücadeleyi, öngördügü kamu reformunun gerekçesi olarak
sunmaktadir. Oysa bu mücadele tam da sermayenin kamu kaynaklari üzerindeki gücünün
sinirlandirilmasindan geçmiyor mu?
5
Bu süreç sadece Türkiye’ye özgü degildir, neoliberal reçetenin uygulandigi pek çok ülkede görülebilir.
Latin Amerika ülkelerinde özellestirmeler ve liberallesme araciligiyla servetin beli ellerde toplanmasini
anlatan bir çalisma için bkz. Manzetti ve Blake (2000); Rusya örnegi için bkz. Bedirhanoglu (2002);
Kazakistan örnegi için bkz. Nazpary (2002).
6
Bu, 1900’lerin basinda da kamu yönetimine dair kabul görmüs bir anlayistir.
7
Dünya Bankasi’nin devlete yönelik degisen bakis açisini, dogrudan Banka’nin raporlarina dayanarak
çözümleyen bir çalisma için bkz. Bayramoglu (2002).
8
OECD’nin Türkiye için hazirladigi “Düzenleyici Reform Programi’nin”, bu yazida da benimsenen bir bakis
açisiyla yapilmis bir çözümlemesi için bkz. Bayramoglu (2003).
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liberalizasyon” diye adlandirir. Gerçekten de Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi, diger
yasalarla birlikte (Kamu Ihale Yasasi, Is Yasasi, Personel Rejimi Yasasi, Tütün ve Seker
Yasalari...vb.) neoliberal dönüsümün kurumsallasma sürecinin bir parçasidir.9 Nitekim
Tasari’nin genel gerekçesinde de Türkiye’nin, serbestlesmeyle ilgili birinci kusak yapisal
reformlari gerçeklestirme beraber, ikinci kusak yapisal reformlar konusunda basarisiz
kaldigi belirtilmektedir.
Buradan hareketle, Tasari’da öngörüldügü sekliyle, önümüzdeki dönemde hem merkezi
hem de yerel kamu yönetimine atfedilen islevleri söyle siralayabiliriz: Metalasmamis
alanlarin metalasmasini saglamak ve daha önce ad-hoc uygulamalarla sermayeye açilmaya
baslanan kârli kamu hizmetleri alanini tamamiyla özellestirmek; emek iliskilerini
sermayenin lehine yeniden düzenlemek ve söz konusu toplumsal dönüsümün hem nesnesi
hem de öznesi olan devletin idari yapisini yeniden düzenlemek. Yazinin kalan kisminda
dogrudan Tasari’nin maddelerini, tematik bir ayrima tabi tutarak, bu baglamda
inceleyecegiz. Tasari’nin hedefledigi seyleri gerçeklestirmekten ne kadar uzak oldugunu
da, kendi iç çeliskilerini göstererek ispatlamaya çalisacagiz.
I.Kamu Hizmetlerinin Özellestirilmesi ve Yerellesme Iliskisi
Tasari’nin 11. maddesine göre
“Kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli olarak yerine getirilebilmesi amaciyla, merkezi
idare ile mahalli idareler, kendilerine ait hizmetlerden yetkili organlarinin karari ile uygun
görülenleri, ilgileri itibariyle üniversitelere, noterlere, kamu kurumu niteligindeki meslek
kuruluslarina, hizmet birliklerine, özel sektöre ve alaninda uzmanlasmis sivil toplum
örgütlerine gördürebilir. Bu durumda idarenin sorumluluguna iliskin hükümler saklidir.”
Burada kamu hizmetlerinin “özel sektöre gördürülebilmesi” seçeneklerden sadece bir
tanesi gibi gözükmektedir. Ancak mevcut baska yasal düzenlemeler, tasarilar ve
uygulamalarla birlikte düsünüldügünde, bu seçenegin kural haline gelecegini çikarsamak
mümkündür. 10 Birinci olarak 1980’den bu yana kamu hizmetlerinin gördürülme
usullerinden imtiyaz sözlesmesi ve ruhsat yöntemlerinin nasil yayginlik kazanmaya
basladigini hatirlamak gerekiyor. Bu yöntemler özel sektörün kamu hizmetleri alanina
girmesi için zemin yaratti.11 Ikinci olarak Dünya Ticaret Örgütü’yle imzalanan GATS
(Hizmet Ticaretini Serbestlestirme Genel Anlasmasi) ile Türkiye egitim ve saglik gibi
hizmet alanlarini yabanci sermayeye açarak, yabanci sermayenin önündeki engelleri
kaldirarak, pek çok taahhütte bulundu. 12 Üçüncü olarak Dogrudan Yabanci Sermaye Yasa
Tasarisi, yabanci sermaye ile yerli sermayeyi esitleyerek yabanci sermayeye essiz
olanaklar sunuyor.13 Dolayisiyla Dünya Bankasi ve IMF’nin de destekledigi kamu
hizmetlerinin piyasaya açilmasi sürecinin tasiyicisi olan uluslararasi sermaye ve onunla
9

Bu dönemde kurumcu yaklasimin öne çikmasi bir tesadüf degildir.1980’lerde yayginlik kazanan,
piyasalarin kendi haline birakildigi takdirde mükemmel bir sekilde kendi kendini düzenleyebilecegi iddiasi
yerini, piyasalarin ancak islem maliyetlerini azaltan kurumlar araciligiyla iyi isleyebilecegini savunan görüse
birakmistir. Bkz. North (2002).
10
Birgül Ayman Güler 657’ye konulan bir ifadeyle kamu kurumlarinda çalisanlarin profilinin
degistirilebildigini göstermektedir (Güler, 2003).
11
Enerji sektöründeki ruhsat ve imtiyaz sözlesmesi uygulamalari için bkz. Ataay (2003)
12
GATS’in tam metni için bkz. www.hazine.gov.tr, konuyla ilgili ayrintili bir çözümleme için bkz. Güzelsari
(2003).
13
Ahmet Alpay Dikmen bu noktada yerli sermayenin de kazançli çiktigini, zira yurtdisina çikip sirket kuran,
daha sonra da Türkiye’de yatirim yapan bir yerli sermayedara bu sefer tahkime gitme yolunun açilmis
oldugunu belirtiyor, bkz. Dikmen (2003).
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eklemlenme kapasitesinde olan yerel sermayenin gücünün belirleyici oldugu bir toplumsal
iliskiler baglaminda14 , karar alicilar için kamu hizmetinin özel sektöre gördürülmesi
basitçe “digerleri arasinda bir seçenek” olarak nitelenemez.
Bunun seçenekten çikip “zorunluluk” haline gelmesini saglayacak bir baska etken de
asagida idari yapinin dönüsümünü tartisirken ayrintilariyla ele alacagimiz yerellesme
sürecidir. Yillardir kaynak sikintisi çeken, pek çok hizmeti özel sirketlere gördüren, sürekli
olarak dis kredi alan ve borçlarini ödeyemeyen15 , yerel çikar gruplarinin mücadele alani
olan yerel yönetimler büyük bir olasilikla özel sektöre hizmet gördürme seçenegine
yöneleceklerdir. Bununla baglantili olarak yarismaci bir anlayisin yerel yönetimlere
yerlestirilmesi hedeflenmektedir. Bunun anlayisin kamunun örgütlenme modeline
yansimasi sudur: Kamu örgütleri birbiriyle rekabet etmeli, hatta ayni isi yapan kamu
örgütleri kurularak birbiriyle yaristirilmalidir (Naskinen, 1971). Yerel yönetimlerin rolü
açisindan ise bu, Tarik Sengül’e göre, “yarisan yerellikler” kavraminda ifadesini bulur
(Sengül, 2003). Sengül’e göre uluslararasi isbölümünde bir yer edinmeye itilen yerel
yönetimler “emegin yeniden üretiminde üstelendikleri rolleri ikinci plana iterken,
sermayenin desteklenmesine yönelik bir müdahale anlayisina yönelmislerdir” (2003: 194).
Bu açilardan bakildiginda Tasari yerel yönetimlerin güçlendirilmesine degil, yerellesme
yoluyla özellestirme istasyonlari yaratilmasina yönelik bir hat çizmektedir. Tasari’da
gerekçesinde Avrupa Yerel Özerklik Sarti’nin yerellesmeye gerekçe gösterilmesi ise bu
amacin basitçe Avrupa’yla bütünlesmenin bir geregi olarak düsünülmesine yol
açmamalidir. Yukarida da sözettigimiz gibi yerellesme ve özellestirme, yerli sermaye
gruplarinin da stratejilerinin bir parçasidir.
Bu maddede göze çarpan bir baska problem “kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli
olarak yerine getirilebilmesi amaciyla” ifadesinden kaynaklanmaktadir; zira özel sektör ya
da diger sivil toplum kuruluslari kendiliginden daha etkin ve verimli olarak
varsayilmaktadirlar. Bu önerme ayni zamanda kamu sektörünün de kendiliginden verimsiz
oldugu iddiasini da içinde tasimaktadir. Ancak özel sektördeki firmalarin kamu
örgütlerinden daha verimli ve etkin çalistiginin, ampirik açidan uygulamada mesru bir
dayanagi yoktur (Aksoy, 1995).
Kamu hizmetlerinin özellestirilmesiyle baglantili bir baska nokta kamu hizmetlerinin
sinirlandirilmasiyla ilgilidir. Madde 5’in (l) bendinde
“Kamu kurum ve kuruluslari, kanunlarla kendilerine açikça görev olarak verilmeyen ve
kurulusun amaciyla dogrudan ilgili olmayan alanlarda isletme kuramaz, mal ve hizmet
üretimi yapamaz, bu amaçla personel, bina, araç, gereç ve kaynak tahsis edemez”
demektedir.
Bunun yani sira Geçici Madde 6’da “5 inci maddenin (l) bendine aykiri mal ve hizmet
üretimi yapan birimler iki yil içinde tasfiye edilir” ifadesi yer almaktadir. Bu da artik
belediyelerin örnegin “halk ekmek fabrikasi” kuramayacaklari ve “ucuz ekmek”
satamayacaklari anlamina gelmektedir. Aslinda bu maddeler, kamu yönetiminin yeni
14

Ziraat Bankasi ve Halk Bank 5825 bilgisayar almak için açtigi ihaleye girecek firmalar için “dünyada en az
% 2’lik bir Pazar payina sahip olma sarti” getirerek (Hürriyet, 7.11.2003, s.15), yabanci sermayeye ya da
yabanci ortaklik kuran yerli sermayeye ayricalik tanimaktadir.
15
Yerel yönetimlerin kamuya toplam maliyeti 18 katrilyon 702 trilyondur. Bu miktar yerel yönetimlerin
ödeyemedigi ve Hazine’nin üstlendigi borçlar ile vadesi geldigi halde yerel yönetimlerin Hazine’ye
ödemedigi borçlardan olusmaktadir. Bkz. Hazine Müstesarligi, Agustos 2003 tarihli Kamu Borç Yönetim
Raporu, www.hazine.gov.tr.
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ilkeleriyle de örtüsmektedir. Madde 5’in (b) bendinde “kamu hizmetlerinin yerine
getirilmesinde, (...) hizmetten yararlananlarin ihtiyacina...odaklilik esas alinir”denmektedir.
Bir diger deyisle kamu hizmetinin ne oldugu önceden saptanmakta ve daha sonra
yararlanan kisilerin ihtiyacina uygun olup olmadigina bakilmaktadir. Genelde halkin
ihtiyaçlarinin (özelde de yoksul, issiz..vs halkin) ne oldugunun önceden saptanmasi ve ona
göre hizmet vermek söz konusu degildir.
Böylelikle kamu hizmetinin verilme anlayisi da bütünüyle degistirilmektedir. Yeni anlayisa
göre kamu örgütleri özel sektör gibi çalismali, vatandaslarin yerine müsteriler geçmelidir.
Halkin ihtiyaçlarini arastirarak onlari somut politikalar olarak formüle edecek bir
anlayistan ziyade girisimci anlayis öne çikmalidir. Zaten kamu isletmeciligi kuraminin da
temel vurgusu, bireyin çikarlarinin toplumun çikarlarindan önce geldigi yönündedir.
Burada kritik nota; kamu hizmetlerinin özellestirilmesiyle beraber Tasari’nin, kamu
örgütlerini, özel sektör örgütlerinin isleyis ilkelerine göre yeniden yapilandirmanin ötesine
geçerek, bizatihi kamu sektörünü özel sektörle ikame etmeye çalismasidir; zira özel sektöre
gördürülecek kamu hizmetlerinin hangileri olabilecegine dair hiçbir kisitlama
getirilmemektedir. Üstelik Madde 11’in sonunda geçen “idarenin sorumluluguna iliskin
hükümler saklidir” ifadesi maliyetlerin kamulastirildigi, faydanin ise özellestirildigini
göstermekte; bu açidan su ana kadar yapilan ve elestirilen uygulamalarin ötesinde bir
degisiklik getirmemektedir. Kamu hizmetini sunacak özel firmanin, tam da karli oldugu
için bu alana girdigi düsünüldügünde, toplumsal yarari degil karliligi temel alacagi;
yoksulluk ve açlik sinirinda yasayanlar dikkate alindiginda ise kamu hizmetlerinin bedelini
ödeyecek müsterilerin halkin bütününü olusturmayacagi açik bir gerçekliktir.
Bu nedenle basitçe bir yönetim teknolojisi degisimi yerine, degisimi masum gibi
göstermeye çalisan, aslinda kamusal olani özellestirmeyi, kolektif olani bireysellestirmeyi
hedefleyen bir projeyle karsi karsiyayiz. Kamu isletmeciligi yaklasimi da belirli bir dünya
görüsünün ve ideolojiyi uygulama biçimi ile bu ideolojiyi mesrulastirma girisimine hizmet
etmektedir. Bu yüzden bu yaklasimin degerlendirilmesi de bu ideolojinin elestirisinden
bagimsiz düsünülemez.16
II.Kamu Hizmetlerinin Verilme Ilkelerinin Dönüsümü
Kamu yönetiminin kurulus ve isleyisinin temel ilkelerini düzenleyen Madde 5’in (a)
bendinde “idarenin bütünlügü”nün esas oldugu söylenmektedir; ancak daha sonra gelen ve
idari yapinin dönüsümünü öngören uygulamalar bu ilkenin içini bosaltmaktadir.
Madde 5’in (b) bendinde geçen “sürekli gelisim” kavrami ile – ki bu, TÜSIAD’in (2002)
da benimsedigi bir ilkedir- OECD’nin “sürekli reform” kavrami arasindaki paralellik
dikkate degerdir (krs.Bayramoglu, 2003). Buna göre piyasanin ihtiyaçlarina göre sürekli
olarak kamu yönetimi de kendini yenileyecektir.
Madde 5’in (c) bendinde ise “Yapilacak yeni düzenlemeler ve ihdas edilecek birimler için
düzenleyici etki analizi yapilir” ifadesi yer almaktadir. Düzenleyici etki analizi OECD’nin
Türkiye’ye önerdigi bir uygulamadir17 (bkz. Bayramoglu, 2003) ve bu maddenin
gerekçesinde de belirtildigi gibi, kaynaklarin sinirli oldugu düsünüldügünde, yapilacak her

16

Kamu isletmeciligi kuraminin derinlemesine bir çözümlemesi için bkz. Üstüner (2000).
OECD, Türkiye’de gerçeklesecek reformlara direnç olacagini öngörerek bir Reform Yürütme Grubu
kurulmasini önermistir. Bu grup, sayilan nitelikleri tiibariyle, Tasari’daki Strateji Gelistirme Baskanligi’ne
çok benzerdir.
17
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yeni düzenlemenin bir fayda-maliyet analizine dayandirilmasi esastir.18 Bunu tamamlayici
olarak sunulan hizmetlerin girdi degil çikti odakli olmasi hedeflenmektedir. Bu analizlere
dayali bir hizmet sunumunun, kamu yararina dayali bir hizmet sunumundan farki açiktir:
Maliyeti yüksek bulunan bir kamu hizmeti (ki buna egitim ve saglik gibi alanlar da
dahildir), kamu yarari için gerekli olsa bile verilmeyebilecektir. Öte yandan kaynaklarin
israf edilmemesi, gelir ve giderlerin birbirini tutmasi ilkesi, hizmetin içeriginin ne
olacagina dair hiç bir sey söylememektedir. Zira girdi-çikti odaklilik temel alindiginda,
kaynagin herhangi bir hizmete nasil harcandigina bakilacak; hangi kamu hizmetine ne
kadar kaynak ayrildigi dikkate alinmayacaktir. Bir kamu örgütü, kaynaginin çogunu egitim
ve saglik gibi alanlar yerine özel sektör için altyapi yatirimlarina harcayabilir ve girdi-çikti
analizinde kaynaklar israf edilmedigini, verimliligin saglandigini ispatlayabilir. Örnegin
Aziz Akgül (1999: 119-120) “katma degeri olan kamu hizmeti” verimli oldugunu ve
“deger katmayan hizmetin israf olduguna dair bilincin gelistirilmesi gerektigini” ifade
etmektedir.
III. Idari Yapinin Dönüsümü
Madde 16’da “bakanliklar merkez ve tasra teskilatindan olusur. Ancak ekli (I) sayili
cetvelde sayilan bakanlilardan ekli (II) sayili cetvelde gösterilenler tasra teskilati
kuramazlar” denmekte ve böylelikle Adalet, Içisleri, Milli Savunma, Maliye, Çalisma ve
Sosyal Güvenlik Bakanliklari disinda kalan bakanlilarin tasra teskilati kaldirilmakta; bu
teskilatlarin görev, yetki, kaynak ve personeli yerel yönetim kuruluslarina
devredilmektedir. Örnek vermek gerekirse, Geçici Madde 1’in (a) bendinde “Milli Egitim
Bakanligi tasra teskilatinin görev ve yetkileri ile bina, okul, araç, gereç, tasinir ve tasinmaz
mallari, alacak ve borçlari, bütçe ödenekleri ve kadrolari ile birlikte olmak üzere personeli
il özel idarelerine devredilmistir” denmektedir. Öte yandan bazi bakanlikarin tasra teskilati
belediye sinirlari içinde belediyelere, il sinirlari içinde il özel idarelerine devredilmektedir.
Bu degisimin gerekçesinde de kamu yönetiminin ilkelerinin düzenlendigi Madde 5’in (e)
bendinde de “görev, yetki ve sorumluluklarin”, “hizmetten yararlananlara en uygun ve en
yakin birime” verilmesi gerektigi belirtilmektedir. Görünüste halkin yararina gibi
algilanabilecek bu öneri, Madde 11’deki kamu hizmetlerinin özellestirilmesi, Yerel
Yönetimler Reformu önerileri ve “yarisan yerellikler”le birlikte düsünüldügünde çok ciddi
sorunlar doguracak bir nitelige sahiptir. Yukarida da belirttigimiz gibi yerli ve yabanci
sermaye gruplarinin, yerel yönetimler üzerinden çikarlarini gerçeklestirmelerinin disinda;
merkezi planlamanin önemli üstünlüklerinden biri olan “bölgesel esitsizlikleri”
giderebilme olanagi ortadan kalkacaktir. Sosyoekonomik yapilari açisindan çok büyük
farkliliklara sahip iller tek basina birakildigi takdirde söz konusu esitsizlikler daha da
derinlesebilir.
Anayasa’nin 127. maddesine göre yerel yönetimlerin varlik nedeni mahalli müsterek
ihtiyaçlarin karsilanmasidir. Asil olan merkezi yönetimdir. Mevcut yapida merkezi
yönetim bütün ulusal cografyada yetkilidir. Ancak yeni yapida mevcut durum tersine
çevrilmekte, bu durum da Anayasa’yla çelismektedir.19 Ayrica Tasari’yla yerel
yönetimlere devredilen egitim, saglik, kültür ve turizm, çevre ve orman, sanayi ve ticaret,
bayindirlik ve iskan gibi hizmetlerin ne ölçüde ulusal, ne ölçüde mahalli müsterek ihtiyaç
oldugu tartismalidir. Türkiye fedaral bir devlet degildir. Federal sistemde federal devletin
18

Madde gerekçesinde Tasari’yi hazirlayanlar, fayda kavraminin “sosyal fayda”yi da içerdigini ileri sürerek
Tasari’nin Anayasa’nin sosyal devlet ilkesiyle çelismeyecegini ileri sürmektedirler. Ancak Tasari’nin
öngördügü dönüsüm, pratik olarak, zaten çok asinmis olan sosyal devlet ilkesini ortadan kaldiracaktir.
19
Bu Tasari’nin gerektirecegi Anayasa degisikliklerinin ayrintili bir analizi için bkz. Karahanogullari (2003).
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görevleri sayildiktan sonra bunun disinda kalanlar federe devletler (yerel otoriteler)
yetkisine birakilir (bkz. ABD Anayasasi). Bu yaklasim dolayisiyla Anayasa’yla
örtüsmemektedir (bkz. Polatoglu). Ayrica Tasari Anayasa’nin 126. maddesindeki yetki
genisligi ilkesine de aykiridir (bkz. Güler, 2003). Illerdeki il idare kurulunun (Valilik) 4
bakanligin tasra örgütlerini yönetmekle görevli kilinmasinin, ilin genel yönetimini
üstlendigi anlamina gelmedigi açiktir. Yetki genisiligi fiilen uygulanamaz duruma
getirilmis; ilin genel yönetimi ayri bir kamu tüzel kisisi olan il özel idaresine geçmistir.
Bu noktada yasanin idare açisindan bir çeliskisine dikkat çekmekte yarar var. Bakanliklarin
tasra teskilatlarinin, belediye sinirlari içerisinde kalan yerlerde belediyelere, bu sinirlarin
disarisinda kalan yerlerde il özel idarelerine devredilmesi, her iki siniri da kapsayan arazi,
orman, göl ve su havzalariyla ilgili konularda görev karisikligi doguracaktir. Ayni
hizmetler için hem belediyeler, hem de il özel idareleri kaynak ayirmak durumunda
kalacaktir. Merkezi yönetimin önemli bir avantaji maliyetleri düsürmesi, uzmanlik
bilgisine sahip olmasi, koordinasyonu saglamasidir. Tasari ise yerel yönetimleri
güçlendirmek adina illeri çarpik bir biçimde bölüp, ayni görevleri iki ayri kamu tüzel
kisiligine vermektedir. Bu hem maliyet arttirici, hem de çatisma yaratici bir yerellik
ilkesidir. Ayrica nüfusun % 70’inden fazlasinin belediye sinirlari içerisinde yasadigi
düsünüldügünde, pek çok hizmeti il özel idareleri kendisi vermeyecek ve islev alani
daralacaktir. Bu durum illerin idaresinden sorumlu olan il özel idaresinin yetkileriyle
çelismektedir.
Madde 8-9-10’a göre yerel yönetimler bazi kamu hizmetleri ile ilgili yatirimlari bedelini
ödemek kaydiyla merkezi idareye yaptirabilirler. Merkezi idare de bazi kamu yatirimlarini
çesitli yerel yönetim birimlerine gördürebilirler. Bu durum, yerel yönetimleri
siyasallastiracak, merkezi idareye bagimli hale getirecektir. Bu nedenle yerel yönetimleri
güçlendirme iddiasinda olan Tasari kendisiyle bir kez daha çelismektedir. Ayrica yerel
yönetimler bazi görevleri ihmal edebilecek ve ayni siyasi partiden olan iktidara gördürme
egilimine gidebileceklerdir. Merkezi idareler bazi yatirimlari kendi partilerinden olan yerel
yönetimlere gördürerek onlara destek olacak; diger partilerden olan yerel yönetimleri
dislayacaktir.
IV.Personel Yönetiminden Insan Kaynaklari Yönetimine 20
Madde 46’ya göre
“Kamu hizmetleri memurlar, tam zamanli veya kismi zamanli çalisan diger kamu
görevlileri ve isçiler eliyle yürütülür (...) Diger kamu görevlileri ile isçilerden tam zamanli
veya kismi zamanli olarak ve kadro sartina bagli olmaksizin sözlesmeli statüde istihdam
edileceklerin sözlesmelerinde, ilgili personelin görevleri, hak ve yükümlülükleri ile
performans ölçütleri yer alir. Memurlar ve diger kamu görevlileri, performans ölçütlerine
göre degerlendirilir ve ödüllendirilir.”
Kamu görevlisi olmak, süreklilik, kamu yararinin gözetilmesi, uzmanlik, üst amirlere ve
çikar gruplarina karsi korunmayi gerektirir. Sözlesmelilik sürekliligi ve uzmanlasmayi
engelleyecek; performans ölçütleri gibi teknik gözüken bir uygulama, yine varolan güç
iliskileri dikkate alindiginda keyfiyeti ve kadrolasmayi getirecektir. Ödüllendirme ve
performansa dayali ölçütler çalisanlar arasi dayanismayi azaltici, rekabeti arttirici bir etki
20

Kamu Personel Rejimi, tipki Is Yasasi gibi ayrintili bir sekilde, ayri bir yasayla düzenlenmektedir. Yakin
bir tarihte bu yasa tasarisi da gündeme gelecektir. Burada sadece Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi’nin
çerçevesinden bir degerlendirme yapmaktayiz.
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yaratabilir. Ayrica performansin yükselmesi için gerekli ölçütlerin
dolayisiyla sömürü oranini da arttiracagi düsünülebilir. Sözlesmeli
kadrosu olmayan, amirinin denetledigi ve kendince performans
güvencesi olmayan, en üst amirlerinin siyasi kadrolarla gelip gittigi
yararli, adil ve ilkeli bir hizmet beklenebilir mi?

39

emek yogunlugunu ve
olarak istihdam edilen,
ölçütleri koydugu, is
bir kamu görevlisinden

Öte yandan üst düzey bürokratlarin siyasi paritlerle gelip gidecek olmasi siyasallasma
yaratacak ve Basbakanlik’i güçlendirecektir. Her gelen hükümetin kendi üst düzey
bürokratini yaratacak olmasi ve görevi sona erenlerin müsavirlige getirilmesi de “müsavir
obezitesi” yaratacaktir. Oysa Tasari’yi hazirlayanlardan Ömer Dinçer, devletin obeziteye
yakalanmis oldugundan yakinmaktadir.
V. Kamuda Iç ve Dis Denetim Yapisinin Degisimi
Madde 38-39-40-49 denetimle ilgili yeni düzenlemeler getirmektedir. Öncelikle denetim
zaten geleneksel yönetim anlayisinin bir parçasidir. Yönetim, bir süreç olarak planlama,
örgütleme, bütçeleme, yönlendirme, koordinasyon ve denetimden olusur. Buradaki
denetim, amirlerin astlari denetledigi hiyerarsik idari denetimdir. Tasari’da iç denetim idari
denetimle özdeslestirilmekte ama içerigi ‘performans denetimi’ olarak yeniden
düzenlenmektedir. Idari teftis ise kaldirilmaktadir. Türk kamu yönetimi sisteminde hem
idari denetim hem de idari teftis kurumu vardir. Idari denetimle idari teftisin temel farki,
idari teftiste; denetimi gerçeklestiren birey yürütme yetkisi olmayan, sadece idari, mali ve
yasal denetim yapmakla görevli ve örgütün amirine bagli ayri bir denetim birimi içinde yer
alan özel elemandir. Idari denetim ise yürütme görevide bulunan amir tarafindan yapilan
hiyerarsik denetimdir (bkz. Ergun-Polatoglu, 1992. 343). Madde 38 idari teftisi kaldirip
sadece içerigini performans denetimi olarak belirledigi iç denetimi birakiyor örgüt içinde,
bu idarenin kisisellestirilmesidir. Daha vahim olani ise, Madde 38’in Gerekçesi’ne göre
artik denetimde hata, usulsüzlük, yolsuzluklari bulmak degil, rehberlik, egitim ve
danismanlik yaklasimi öne çikarilmaktadir. Bu yaklasim örgüt içi yolsuzluk ve
usulsüzlükleri örtme keyfiyeti getirmekte, kamu görevlilerini amirlerinin keyfi
degerlendirmelerine birakmaktadir. Yolsuzluk, usulsüzlükte bulunan, hata yapan, rüsvet
alan memur tespit edilince ona rehberlik ve danismanlik yapmanin içeriginin ne olacagi
merak konusudur.
Bunun disinda performans denetimi getirilmektedir; artik kamu hizmetlerinin degeri
ölçülürken kamu yarari ya da mesrulugu degil, maliyetinin düsük olup olmadigi
(ekonomiklik), kaynak girdisi ve alinan sonuçarin etkinligi (verimlilik) önemlidir.
Hizmetin içerigi, kaynaklarin nasil paylastirilip sunuldugu, halkin taleplerine ne ölçüde
karsilik verildigi ve kamu yarari gibi ölçütler degerlendirme disidir. Tasari, yolsuzluklari
önleyemedigi ve tasarruf ihityaci gerekçesiyle teftis kurullarini kaldirmak istemektedir.
Teftis kurullari, içinde bulunduklari kamu örgütünün amirleri (en üstte bakanlar)
baglidirlar. Amirlerin talimatiyla harekete geçen ve yolsuzluk dosyalarini onlara teslim
eden bu kurullari kaldirip yolsuzluk dosyalarini isleme koymayarak onlardan daha fazla
suçlu konumda olan amirlere ve siyasi kadrolara tüm iç denetim yetkisini birakmak bir
çeliskidir. Türkiye’de teftis kadrolarinin yillardir sadece %40’inin dolu olmasi siyasi
kadrolarin denetim konusunda ne kadar isteksiz olduklarinin bir göstergesidir, ancak tüm
önlenemeyen yolsuzluklardan bu yetersiz kadro sorumlu tutulup kaldirilmak istenmektedir.
Yürütme görevi olmayan ve yürütmeyi idari, mali ve yasallik boyutunda denetleyen teftis
kurullarinin kaldirilmasi ve müfettislerin hesap denetimi yapan Sayistay denetçileri olarak
istihdam edilecek olmalari, idari örgütlerin her türlü keyfi uygulamalarinin, yolsuz ve
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usulsüz davranislarinin önünü açmakta, daha da kötüsü bunlari belgelenemez hale
getirmektedir.
Bir diger önemli nokta ise tüm dis denetimin sadece mali denetim ile sinirlanmasi ve
Sayistay’a birakilmasidir. Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile
envanterini denetleyen, ayrica yeni kurulan üst kurullarin mali denetiminden sorumlu
kilinan Sayistay’in tüm il özel idareleri ve sayilari yaklasik 3212’yi bulan belediyeleri
denetlemesi gerçekçi bir yaklasim degildir. Bakanliklarin tasra birimlerinin tüm görev ve
yetkilerinin, kadro, mal ve araçlarinin devredildigi yerel yönetimleri denetlemek önemli
uzmanlik bilgisi de gerektirir, bu nedenle idari ve yasallik denetimi yapilmasi zorunludur.
Sadece evrak denetimi yapan, hesaplari kontrol etmekle görevli Sayistay’i herseyden
sorumlu kilmak, hiçbir seyden sorumlu kilmamakla esdegerdir. Bu görev yükünü
kaldiramayacak sekilde Sayistay’a yüklemek, kamu örgütlerinin denetimini özel denetim
sirketlerine yaptirmanin önünü açmanin bir hazirligi olarak görülmelidir. Kamu
hizmetlerini özel sirketlere gördürmenin önünü açan Tasari’nin onlarin denetimini de yine
kâr amaçli çalisan özel denetim sirketlerine yaptiracak olmasi, halkin kamu yönetimini
denetleme hakkinin gaspedilmesiyle es anlamlidir. Zaten, iç denetimi yapacak olanlar da
siyasi memur gibi çalisacaktir. Üst düzey yöneticinin emir ve talimatlarina bagli, onun
degerlendirmesine birakilmis bir iç denetim sistemi kurulmasi, iç denetimi yapacak olan
amirlerin, iktidardaki siyasi kadro ile gelip gidecek olan bürokratlara baglanmasi,
denetimin içeriginin de egitim, rehberlik ve danismanlik öncelikli olarak düzenlenmesi,
kamu örgütlerinin denetimsiz kalmasi, siyasallasmasi, kisisellesmesi ve keyfilesmesine
neden olacaktir. Seffaf, saydam ve hesap verebilir olacagi söylenenn kamu yönetimi bir sir
perdesine bürünecek, halkin denetiminden çikip kar garantili kamu hizmet alanlarini istila
eden özel sirketlerin denetimine girecektir.
VI.Yeni Yasa Katilimcilik ve Demokrasi Getiriyor mu?
Madde 6 (d) bendinde merkezi idarenin kamu hizmetleri ile ilgili yetki ve sorumluluklari
arasinda
“Kamu kurum ve kuruluslari ile özel sektör, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari
ve sivil toplum örgütleri arsinda iletisim ve isbirligini saglayici mekanizmalar olusturmak,
hizmet ve islev kapasitelerini gelistirmek” yer aliyor.
Bir diger deyisle merkezi yönetime, bürokrasi, sivil toplum örgütleri ve sermayenin esit
aktörler olarak katilimina dayanan yönetisim modelini gelistirme rolü atfediliyor. Yine
Madde 26’da “iliskili kuruluslar” olarak tanimlanan “üst kurullar”in yönetiminden de
benzer bir yönetisim modelinin izlendigini görmek mümkün.21 Ancak Tasari’da katilimin
nasil saglanacagina dair “sivil toplum kuruluslarinin görüslerini almak” disinda somut bir
mekanizma yoktur. Hangi sivil toplum sorusu sorulmadan; örgütlü çikar gruplarinin degil,
kaynaklara ve yönetime ulasma sikintisi çeken yoksullari, issizlerin katilimi nasil arttirilir
sorusunu sormadan bu cümle hiç bir sey ifade etmemektedir. Görünen o ki Tasari’nin
hedefledigi demokratik yönetim biçimi, “kaynaklarin kullaniminda verimliligi en yüksek
düzeyde çikarabilen, rekabetçi, tüketici tercihlerinin en iyi sekilde gelismesine imkan
veren, ortami hazirlayan yönetim”dir (Ostrom, 1974).
21

Burada yazinin kapsami açisindan yönetisim tartismasina girilmeyecek. Ancak yönetisim modelinin
sermayenin iktidarini artirdigina yönelik argüman için bkz. Güler (2003) yerel yönetimlerdeki yönetisimci
paradigmanin temelleri için bkz. Sengül (2001) küresellesmenin siyasal iktidar modeli olarak yönetisim
elestirisi için bkz. Bayramoglu (2002); üst kurullar modelinin otoriterlesmeyle ilgisi için bkz. Yilmaz (2003).
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Öte yandan sözde “halki temsil edecegi” düsünülen halk denetçiligi de çok sorunlu bir
kurumdur. Maasi il özel idaresinin bütçesinden verilecek, baska bir kurumdan maas almasi
yasaklanan ama pekala bir sirket sahibi olabilecek bu kisi, hem idarenin eylemlerini ve
islemlerini mesrulastirici bir islev görebilir; hem de yereldeki çikar gruplarinin bir
temsilcisi haline dönüsebilir.
Sonuç
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi neoliberal stratejilerin hukuksal bir ifadesidir. Bu
stratejiler kamu hizmetleri alanini piyasalastirmaktan ibaret degildir; bu gerçeklesirken,
insanlarin yasamini degistirecek etkileri vardir. Bu, kadrosuyla belli haklara sahip memuru
isten atilma korkusuyla yasayan bir kisiye; ücretini toplu görüsmeyle belirleyen sendika
üyesini örgütsüz bir çalisana; çocugunu parasiz okula gönderebilen, hastanede saglik
hizmeti alabilen vatandasi piyasada belirlenen fiyati ödemek zorunda olan, sözde “özgür”
bireye; kamu yararini gözetmekle yükümlü kamu görevlisinden sürekli rekabet halinde ve
daha verimli çalistigi ölçüde ödül alacak bir yarismaciya dönüstürme stratejisidir. Kisaca
emekçi siniflari parçalama ve onlari piyasaya tabi bireyler olarak yeniden kurma
stratejisidir.22
Bu yazida elestirdigimiz ve karsi durdugumuz sadece Tasari’nin su ya da bu noktasi degil;
Tasari’nin sadece bir bileseni oldugu neoliberal politikalarin bütünüdür. Bu, varolan
durumu idealize ettigimiz anlamina gelmemelidir. Kamu yönetiminin, kamu yararini ve
çalisan siniflarin ihtiyaçlarini dikkate alan bir yeniden yapilanmaya ihtiyaci vardir. Ancak
elimizdeki Tasari bu ihtiyaçlara yönelik bir reforma degil, 1980’lerden bu yana
gerçeklestirilmeye çalisilan radikal bir dönüsüme isaret etmektedir.23 Ancak dönüstürülen
ya da ortadan kaldirilan sey Tasari’da elestirilen seyle ayni degildir. Yolsuzluklar,
kaynaklarin haksiz kullanimi gibi problemler, bu problemlere kaynaklik eden güç iliskileri
dönüstürülmedigi sürece, sadece merkezi yönetimden (zaten bu sorunlarin görüldügü)
yerel yönetimlere ihraç edilmektedir.24
Nisan 2003’de hazirlanan Taslak açikça pek çok anayasa degisikligini öngördügünü ifade
ediyordu (bkz. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi, Nisan 2003). Ancak yeni
Tasari’da bu olasi degisiklik gereklerinden sözedilmemektedir. Bu çerçeve yasa,
önümüzdeki dönemde çikarilmasi planlanan yasalarla beraber yeniden tartisilmalidir.25

22

Sinifi parçalama ve yeniden kurma terimleri, Clarke (1991) ve Bonefeld (1993)’e ait. Her iki yazar da bu
kavramlari neoliberal stratejiler baglaminda tartisiyorlar: Özellestirme, isçileri mülk sahibi yapma, kredi ve
borç vererek finans piyasasina tabi kilma gibi uygulamlarla sinifin parçalandigini ve yeniden kuruldugunu
ileri sürüyorlar.
23
Andrew Gamble neoliberalizmin kendisini bir burjuva devrimi olarak tanimlar.
24
Tasariyi destekleyenlerden Aziz Akgül 1999 (124) yilinda yazdigi bir makalede kamu sektöründeki israfin
en çok oldugu alanlari “altin alanlar” diye nitelendirmekte ve bunlari a) faiz ödemeleri (9 katrilyon) b)sosyal
güvenlik kuruluslari (2 katrilyon) c) bankacilik ve ihalelerdeki kayip ve kaçaklar (2.5 milyar dolar) olarak
tanimlamaktadir. Üstelik makalenin yazildigi dönem henüz bankacilikta günümüzde ortaya çikan pek çok
yolsuzlugun bilgisine sahip olmadigimiz bir dönemdir. Ayrica sosyal güvenlik kuruluslarina olan borçlarin
%69’u özel sektöre, % 22’si yerel yönetimlere ve %5’i KIT’lere aittir (bkz. Deniz Som, Cumhuriyet,
12.11.2003). Dolayisiyla yolsuzluk ve israfta özel sektörün rolü açikça görülmektedir. Ancak Tasari bu
problemleri ortadan kaldirmamaktadir.
25

Bu yasalar; Kamu Personel Rejimi Yasa Taslagi, Yerel Yönetimler Yasa Taslagi, Bölgesel Kalkinma
Ajanslari Yasa Taslagi, üst Kurullar Yasa taslagi, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Yasa Taslagi, Özel Idare
Yasa Taslagi, Belediye Yasa taslagi, Büyüksehir Yasa Taslagi, Kamu Sirketleri Yasa Taslagi, Idari Usul
Yasa Taslagi, Sosyal Sigortalar Yasa Taslagi’dir.
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Devlet-Hakim Siniflar Iliskisi Üzerine

KAMU YÖNETIMI TEMEL KANUNU TASARISINDA “HALK DENETCISI”*
Ozan Zengin
Giris
Bu çalismada ilk olarak ombudsman kurumunun tarihçesine, ne zaman, nerede, hangi
ihtiyaçlardan ötürü ortaya çiktigina deginilecektir. Daha sonra AKP iktidarinin hazirladigi
ve meclise gönderdigi Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi’nda ombudsman modeli
olarak öngörülen ‘halk denetçisi’ kurumu incelenecektir. Halk denetçisi, öncelikle
hukuksal açidan, sonra da çesitli yönlerden degerlendirmeye tabi tutularak bu yeni
kurumun getirebilecekleri ve götürebilecekleri belirlenmeye çalisilacaktir.
Genel tarihçe
Ombudsman kurumunun olusumu 18.yy’a dayanmaktadir. Olusumun kaynak yeri Isveç’tir.
1709’da Poltava Savasi’nda Ruslara yenilen Isveç krali XII. Charles (Demirbas Sarl)
yenilginin ardindan kaçip Osmanli devletine siginmistir. Demirbas Sarl’in Osmanliya
siginmasindan sonra ülkesinde yönetsel düzensizlikler bas göstermis ve kral, kamu
düzenini saglamak, yasalara uyulmasini ve kamu görevlilerinin yükümlülüklerini yerine
getirmesini güvenceye almak için çok güvendigi bir kimseyi ‘ombudsman’ (bas danisman)
olarak atamistir. Ombudsman kurumunun temelleri böyle bir ihtiyaçtan ve durumdan
kaynaklanmistir. 1809 yilinda da ombudsman kurumu, Isveç anayasasina girerek anayasal
bir konuma kavusmus oldu (Akinci, 1999: 266). Bes buçuk yila yakin Osmanli
topraklarinda kalan Demirbas Sarl’in Osmanli Devleti'nde yargiyi ve idareyi gözetim
altinda tutmak gibi bir isleve sahip olan ‘seyhülislamlik’ kurumundan etkilenerek bir bas
danisman atadigi da söylenmektedir (Eken, Sen, 1997: 1103).
Dünyadaki serüvenine 18. yy’da Isveç’te baslayan, yillar içinde idarenin denetimi, idareyle
yurttasin ayni eksende bulusmasi ve idarenin düzgün islemesini saglama gibi rolleri
üstlenen ombudsman kurumu, 20. yy’da birçok ülke tarafindan benimsenmistir.
Ombudsman kurumunun Isveç’ten sonra ilk siçradigi yer Isveç’in içinde bulundugu
Iskandinav yarimadasindaki ülkeler olmustur. 1919 yilinda Finlandiya ombudsman
kurumunu kendi bünyesine katmistir. Ama özellikle II. Dünya Savasi’ndan sonra Birlesmis
Milletler, Avrupa Konseyi gibi uluslararasi kuruluslarin da destegiyle ombudsman
kurumunun yayginlasma hizi artmistir (Temizel, 1997: 37). Olusturdugu yeni bir
ombudsman kurumunun basina saygin bir hukuk profesörü getirerek hem kendi ülkesinde
hem de dünyada ombudsman kurumunun yerini saglamlastiran Danimarka 1954 yilinda,
diger bir Iskandinav ülkesi Norveç 1963 yilinda ombudsman kurumunu benimsemistir.
Iskandinav yarimadasindan sonra ombudsman kurumu Anglo-Sakson ülkelerinde
görülmeye baslanmistir. 1962 yilinda Yeni Zelanda, 1967’de Büyük Britanya, 1969’da
Kuzey Irlanda, Kanada’nin Quebec eyaleti, ABD’nin çesitli eyaletleri ombudsman
kurumunu kurmustur.
Kita Avrupasi’nda da pek çok ülke ombudsman kurumu konusundaki genel gidisata dur
diyemeyerek ombudsman kurumunu kabul etmistir. Idare hukukunun, idari denetimin,
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Zengin, O., "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisinda ‘Halk Denetçisi’ ”, A.Ü. SBF GETA
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idari yargi düzeninin kurucusu olan Fransa 1973 yilinda, 1977’de Avusturya, 1980’nde
Ispanya ve Hollanda ombudsman kurumunu benimsemistir (Akinci, 1999: 269-277).
1992 yilinda Maastricht’te imzalanan Avrupa Birligi Anlasmasi’nin 138/e maddesiyle
Avrupa Birligi bünyesinde ombudsman kurumu kurulmustur. Birlik ya da birligin
organlarinin kötü yönetim sergiledigini düsünen üye ülkelerin gerçek ve tüzel kisilerinin,
bu kötü yönetimin durdurulmasi ve düzeltilmesi için basvurabilecegi bir kurum olarak
düzenlenen1 ombudsman kurumu 1995’te faaliyetlerine baslamistir.
Türkiye açisindan tarihçe
Türkiye’de de ombudsman kurumuna iliskin tartismalar 1970’lerin sonunda baslamistir.
Çogunlukla da ombudsman kurumunun mantigini savunan, ombudsman mekanizmasini
yönetsel yapimiza uydurarak ülkemize intibak ettirmeyi amaçlayan çalismalar yapilmistir.
1978 yilinda Içisleri Bakanligi Tetkik Kurulu Baskanligi Yayinlarindan Türkiye’ye ait
nasil bir ombudsman formülünün bulunabilecegine dair bir kitap çikmistir (Baylan, 1978);
1982 Anayasasinin hazirlandigi dönemde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk
Fakültesi ögretim üyelerinin hazirladigi anayasa önerisinde yeni bir denetim mekanizmasi
olarak ‘Kamu Denetçileri Kurulu’ adiyla bir kurum önerilmistir (m 144b) (A. Ü. SBF ve
HF Ögretim Üyeleri, 1982: 137); 1991 yayimlanan KAYA Raporu’nda Devlet Denetleme
Kurulu’nun ombudsman kurumu gibi isletilmesi önerilmistir (Kamu Yönetimi Arastirmasi,
1991: 43); Dördüncü Bes Yillik Kalkinma Plani’ndan itibaren Sekizinci Bes Yillik
Kalkinma Plani’na kadar farkli sekillerde ombudsman kurumuna vurgu yapilmistir; çesitli
meslek örgütleri de ( Hak-Is, TÜSIAD, TOBB) yayimladiklari raporlarda ombudsman
kurumunun kurulmasini ya da en azindan kurulmasi yönünde girisimlerin baslatilmasini
savunmuslardir (Avsar, 1999; TÜSIAD, 1997; TOBB, 2000); son olarak da DSP-MHPANAP koalisyon hükümeti zamaninda Adalet Bakanligi’nin esgüdümünde ‘Yurttas
Sözcülügü Kanun Tasarisi’ ve ‘Kamu Denetçiligi Kurumu Kanun Tasarisi’ adinda iki
tasari hazirlanmis ama bu tasarilar kadük olmustur (Sezen, 2001:84-85). Bu çabalarin en
son halkasi da Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi’yla getirilmeye çalisilan ‘Halk
Denetçisi’ kurumudur.
Nedir ombudsman kurumu?
Birçok ülkede bulunan ve AKP Hükümeti tarafindan getirilmesi düsünülen ombudsman
kurumunu -Tasari’daki halk denetçisi kurumunu degil- açiklayici söyle bir tanimlama
yapabiliriz: ombudsman kurumu, bireylerin yönetim ile ilgili yakinmalarini kabul edip,
yaptigi inceleme sonunda ilgili kurulusa tavsiye ve önerilerde bulunarak bu yakinmalara
çözüm bulmaya çalisan bir çesit denetim organidir (Emre, 2003: 245). Kamu hizmetlerinin
adaletli ve iyi bir sekilde verildigine dair kamu hizmetinden yararlananlara güvence verdigi
kabul edilen ombudsman kurumu, yönetimin bilerek ya da bilmeyerek yaptigi
yanlisliklarin düzeltilmesi için halk adina yönetim üzerinde yargi disi denetim yapan bir
kurumdur (Akinci, 1999: 265). Genel amaçli, tek ya da özel amaçli, insan haklari, özel
sektör, uluslararasi düzeydeki ombudsmanlar gibi türlere sahiptir (Sezen, 2001: 74-75).
20. yy’in ikinci yarisindan itibaren insan haklarina büyük önem verilmeye baslanmasi ve
yönetimde katilim fikrinin agir basmasiyla ombudsman kurumunun, islevlerinin artarak
kötü yönetimi engelleyici ve iyilestirici, denetleyici gibi sifatlarina ek olarak kisilerin hak
ve özgürlüklerinin koruyucusu, en etkili katilimci gibi sifatlari da üstlendigi
söylenmektedir.
1

<<http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/EU_treaty.html>> (10. 11.2003)
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Birçok ülkede görülen ombudsman kurumu, her ülkenin kendi yapisina uygun olarak farkli
bir biçime ve isleve bürünmekte,
pek çok konuda birbirlerine ayriksi düsmektedir.
Ülkelerarasi gözlenen farkliliklar bu ülkelerde görülen ombudsman kurumlarinin
isimlerine de yansimaktadir. Ingiltere’de Yönetim için Parlamento Komiseri
(Parliamentary Commissioner for Administration) , Fransa’da Arabulucu (Médiateur),
Avusturya’da Halk Avukati, Polonya’da Yurttas Haklari Savunucusu gibi degisik adlarla
ortaya çikmaktadir. Ombudsman’a bahsedilen sifatlarin, görevlerin önceligi de ülkeden
ülkeye degismektedir. Isveç’te ombudsmanin görevi, insan hak ve özgürlüklerinin
korunmasi olarak belirlenmisken, Ingiltere’de bu görev, yurttasin kötü yönetime karsi
korunmasi, Fransa’da ise yurttas ile yönetim arasindaki iliskilerin iyilestirilmesi olarak
ortaya çikmaktadir (Temizel, 1997: 40). Ombudsmanlarin seçilme ve atanma yöntemleri
açisindan da farkliliklar gözlenmektedir. Ombudsman, Norveç’te Parlamento tarafindan,
Ingiltere’de hükümetin önerisi üzerine Kraliçe tarafindan, Fransa’da Bakanlar Kurulu
tarafindan atanmaktadir (Temizel, 1997: 103,104). Ombudsmana yapilacak basvurularda
nasil bir yöntem izlenecegi de diger bir farklilik noktasidir. Ingiltere’de yurttaslar,
bölgesini Avam Kamarasinda temsil eden bir parlamento üyesi araciligiyla Parlamento
Komiserine ulasir (Arslan, 1986: 161), Fransa’da da Arabulucuya gelebilecek sayisiz
basvuruyu elemek, süzmek için ara kademe olusturmus olan yasa koyucu, bu süzme
görevini parlamenterlere
vermeyi uygun gördügünden yurttaslar bir milletvekili veya
senatörün araciligiyla Arabulucuya taleplerini dile getirebilirler (Thery, 1998: 42,43). Bu
iki ülke haricinde diger ülkeler ombudsmana dogrudan basvuru yöntemi benimsemistir.
Bir ülkede ombudsman kurumunun seklen bulunmasiyla, toplumlari ombudsman
kurumunun kurulmasina iten ihtiyaçlarin, eksiksiz ve istenen düzeyde karsilandigi
anlasilmamasi gerekir. Ombudsman kurumunun etkili bir sekilde islemesi için bir takim
kosullar gerekmektedir. Bir kere ombudsman kurumunun, kendisini seçen veya atayan
kurumlar ile denetleme yetkisi altinda olan olmayan diger kurumlara karsi bagimsizligi ve
tarafsizligi hukuken güvence altina alinmalidir. Ayrica ombudsman kendisine basvuran
yurttaslara karsi tarafsiz olmalidir, yurttaslar arasinda ayrim gözetmemelidir. Ilgilendigi
konulara iliskin her türlü bilgi ve belgeye ulasabilmelidir. Ombudsman olan kisi ya da
kisiler bulunduklari ülkenin kamu yönetimi yapisini ve bürokrasisini çok iyi bilmeli, bu
alanda profesyonel olmalidir. Bunlara ek olarak ombudsman kurumunun basarili
olabilmesi için yerlesik siyasal, yönetsel kültür ve toplumsal yapinin, ombudsman
kurumunu kendi ihtiyaçlari dogrultusunda kendi içinden yogurup çikarmasina baglidir
(Sezen, 2001:81,82).
Tasari nasil bir ombudsman modeli öngörüyor
Ombudsman kurumu hakkinda genel anlamda bilgi verdikten sonra asil inceleme nesnemiz
olan tasariyi ve Tasari’da öngörülen ‘halk denetçisi’ kurumunu incelemeye baslayabiliriz.
Planlanan kamu yönetimi dönüsüm projesinde ‘denetim’ konusu ekonomik ihtiyaçlar
ekseninde ele alinmakta ve dönüsüm projesinin önemli bir kirilma noktasini
olusturmaktadir. Denetim konusunda köklü degisiklikler getirmeyi hedefleyen tasari,
bundan önceleri defalarca tartisilan, üzerinde çok yazilip çizilen, çalismalar yapilan
ombudsman kurumunu, kamuoyu denetiminin sembolü mahiyetinde halk denetçisi modeli
olarak yönetsel yapiya eklemlemeyi öngörmektedir.
Ombudsman kurumuna neden ihtiyaç duyuldugunu tasari sahiplerinin açiklamalarina göre
anlamaya çalisalim. Gerekçede -kapitalist birikimin 80’li yillarda büründügü sekle uygun
biçimde- kamu yönetimi alaninda ortaya çikan yeni yaklasimlarda denetimin, daha çok da
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‘halk’ denetiminin ve halk denetiminin sembolü olarak da dünyada ombudsman modelinin
ön plana çiktigi söylenmistir.
Tasari’ya göre ombudsman, idare ile ihtilafa düsmüs kisi arasinda konunun yargi
mercilerine intikal ettirilmesinden önceki asamada hakemlik yoluyla ihtilafin
çözümlenmesini amaçlayan bir müessesedir (s. 133). Ombudsmana karsilik olarak ülkemiz
için ‘halk denetçisi’ ismi bulunmustur ve 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 halk denetçisi gibi yeni bir kurumun
kurulmasi öngörülmektedir (42. madde ilk fikra).
Tasari metnine baktigimizda ilk olarak halk denetçisi kurumuyla yeni bir idari birimin
olusturuldugu gözlenmekte ve bu yeni idari birim, yerel düzeyde idare-yurttas iliskisi
sinirlari içerisinde idarenin yapmis oldugu islem ve eylemler sonucunda olusabilecek
sorunlari kendine konu edinmektedir. Tasari yasalasirsa, ayrintili olmasa da yetki alani,
bütçesi, personeli, maasi, yasayla düzenlenmis olacagindan kamu idaresi, kamu tüzel
kisiligi niteligini kazanmis olacaktir. Isleyisine iliskin usül düzenlemeleri bakimindan idari
yargilama mevzuatina benzerlik gösteren halk denetçisi kurumunu, idari yargilama
mevzuati (Idari Yargilama Usulü Kanunu (IYUK)) dogrultusunda degerlendirdigimiz
zaman da bu yeni kurumun bir idari birim oldugu kanaatine variyoruz. Tasari’da geçen su
ifade idari yargilama mevzuatina benzer niteliktedir ve IYUK’a yeni bir ilke getirmektedir:
‘dava açma süresi içinde halk denetçisine yapilan basvuru, dava açma süresini durdurur’.
IYUK’a göre dava açma süresi ancak ilgililerin, idari dava açilmadan önce, idari islemin
kaldirilmasi, geri alinmasi, degistirilmesi veya yeni bir islem yapilmasi için üst makama,
üst makam yoksa islemi yapmis idari makama idari dava açma süresi içinde basvurmasi
üzerine dava açma süresi durur (IYUK madde 11). IYUK’taki bu madde dogrultusunda
‘halk denetçisine basvurulunca dava açma süresi durur’ ifadesine baktigimizda tasari
sahiplerinin halk denetçisini yeni bir idari birim olarak kabul ettigi açiktir.
Tasari’ya göre, yeni bir idari birim olarak halk denetçisinin niteligi tavsiyeden öteye
geçemiyor. Halk denetçisi, idare ile yurttas arasinda herhangi bir anlasmazlik oldugunda
anlasmazlikla ilgili olarak idareye ancak tavsiyede bulunabilir. Idare bu tavsiyeye uyabilir
de uymayabilir de. Eger idare, halk denetçisinin tavsiyesine aykiri bir karar verirse
yalnizca kararin gerekçesini açiklamak zorundadir. Nihayetinde en son söz idarenindir.
Halk denetçisi hukuki anlamda ne ifade ediyor?
Irdelemeye tabi tuttugumuz maddenin bütününü inceledigimiz zaman hem kullanilan
ifadeler hem de halk denetçisine verilen yetkiler açisindan belli noktalarda IYUK’tan
farkli, IYUK’a çelisik durumlar arz eden bir yapiyi ve sanki yeni bir Idari Yargilama
Kanunu’ymusçasina bir üslubu fark edebiliyorsunuz. Bu üslup, yurttas ile idare arasinda
idarenin islem ve eylemlerinden dogan uyusmazliklari çözmekle yetkili, idarenin islem ve
eylemlerinin hukuki denetimini yapan idari yargilama mercilerine, idari yargilamayi
düzenleyen mevzuata çelisik düsmektedir ve bizde mevcut sisteme aykiri izlenimi
uyandirmaktadir. Bundan sonraki kisimlarda gösterilecek olan 42. maddenin getirdiklerinin
IYUK’a uymayan yönleri, biraz önce belirttigim üslup ve anlayistan güç alinarak kaleme
alinmistir.
Halk denetçisini gerekliligini açiklayan Tasari’nin ilk fikrasinda halk denetçisinin, yerel
yönetim birimlerinin islemleri ve eylemleri üzerinde hukuka uygunluk degerlendirmesinde
bulunabilecegi söylenmistir. Halk denetçisinin yapmasi öngörülen hukuka uygunluk
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degerlendirmesi sonucunda halk denetçisi, idari yargi mercilerinin yaptigi hukuki
denetlemeden farkli sonuçlara ulasirsa idari yargilama düzenine alternatif olma ve
mahkemelerin sahip oldugu yargilama yetkisinin paylasimi gibi durumlar söz konusu
olabilir (Karahanogullari, 2003: 66). Tasari’nin getirdigi düzenleme bagimsiz
mahkemelerin yargilama yetkisine alternatif olma ihtimali yönünden ‘yargi yetkisi, Türk
Milleti adina bagimsiz mahkemelerce kullanilir’ diyen Anayasanin 9. maddesine aykiri
düsebilir.
Halk denetçisinin idari yargilama alaniyla alakadar olmasinin yaninda tasariyi
hazirlayanlar, -bilerek ya da bilmeyerek- halk denetçisini özel hukuk, adli yargi düzeniyle
de iliskilendirmislerdir. Halk denetçisi kurumunun neden olusturulduguna dair açiklama
dikkatli incelendiginde halk denetçisi, idari yargi düzenine tabi mahalli idareler, bunlara
bagli kuruluslar ile mahalli idareler birlikleri disinda bir kismi özel hukuka tabi, özel hukuk
kurallarina göre çalisan belediye isletmelerinin (örn: otel, gazino, hamam,sinema, plaj,
soguk hava tesisi, garaj v.b.)(Keles, 2000: 394, 403) islem ve eylemlerini de hukuka
uygunluk yönünden degerlendirebilmektedir. Bu isletmelerin islem ve eylemlerinden
dogan uyusmazligin giderilmesi amaciyla yurttaslarin, medeni yargilamada yer alan tahkim
ilkesi2 haricinde, haklarini aramak için önlerinde tek bir yol vardir; o da adli yargi
mercilerine basvurmaktir. Halk denetçisinin yetkili kilindigi bu konu da istisnai durum
olan tahkim ilkesinin kapsamina girmemektedir (Kuru, 2000: 917-922). Halk denetçisinin
adli yargi düzeninde bu sekilde etkili olmasi da Anayasanin 9. maddesine aykiridir.
Ombudsman kurumu, Isveç’te ilk ortaya çikisindan günümüze kadar dünyada üç önemli
islevi üstlenmistir (Temizel, 1997: 58):
Kisi hak ve özgürlüklerini korumak,
Yurttasi yönetime karsi korumak,
Kötü yönetimden
çalismak.

dogan

haksizliklari

önlemek

amaciyla

yönetimin

iyilestirilmesine

Ama Tasari’daki halk denetçisi tanimina baktigimiz zaman bu üç islevden ziyade halk
denetçisinin, hukuki denetimi andiran idarenin islem ve eylemlerinin hukuka uygunlugunu
degerlendirmek yetkisinin öncelikle sayildigini görüyoruz.
Dünyada ombudsman kurumuna sahip ülkeler ve ombudsman kurumunu destekleyenler
yurttas ve idare arasinda çikabilecek bir sorunda yargiya özellikle de idari yargi düzeni
olan ülkelerde idari yargiya basvurmanin zaman alici, masrafli, karmasik oldugunu ama
ombudsman kurumuyla idare ile yurttas arasinda çikan uyusmazligin yargiya intikal
etmeden daha çabuk, basit ve etkili sekilde çözülecegini ileri sürmektedirler (Uler, 1990:
1027). Peki, getirilmesi düsünülen halk denetçisi kurumu zamandan tasarruf saglayacak
mi? Halk denetçisi kurumunun yönetsel sistemimize gelmesiyle gerçekten de yurttasin
idareye iliskin hosnutsuzluklari mevcut sisteme göre daha kisa sürede çözülebilecek mi?
Bu soruya, halk denetçisiyle ilgili Tasari’da yer alan açiklamalar ve yurttasin idare,
idarenin isleyisi, idarenin yaptigi islemler, eylemler ve sözlesmelerle ilgili sorunlarinin
nasil çözülecegini düzenleyen idari yargilama usulü kanunu (IYUK) ilkeleri isiginda
2

Bir hak üzerinde uyusmazliga düsmüs olan iki tarafin anlasarak, bu uyusmazligin çözümlenmesini özel
kisilere birakmalarina ve uyusmazligin bu özel kisiler tarafindan incelenip karara baglanmasina tahkim denir.
Tahkim, taraflarin iradesine tabi olan uyusmazliklar için mümkündür. Örnegin, menkul ve gayrimenkul mal
davalari hakkinda tahkim yoluna basvurulabilirken bosanma, iflas davalari için tahkim yoluna basvurulamaz.
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karsilastirmali olarak cevap verilmeye çalisilacaktir. Ilk önce su anki mevzuat yani IYUK
çerçevesinde isleyisi açiklayalim.
Bir kisi idarenin bir isleminden3 dolayi islemin yetki, sekil, sebep, konu ve amaç
yönlerinden biri ile hukuka aykiri oldugunu ve bu durumdan menfaatinin ihlal edildigini
düsünürse idare mahkemelerine iptal davasi açarak hakkini arayabilir (IYUK m. 2/a). Bir
idari isleme karsi dava açilabilmesi için idari islemin kesin olmasi gerekir. Islemin kesin
olmasiyla su anlatilmak istenmektedir: iptal davasi açilmadan önce idari dava açma süresi
içinde idari islemi yapan birimin üst makamindan, üst makami yoksa kendisinden islemin
kaldirilmasi, geri alinmasi, degistirilmesi veya yeni bir islemin yapilmasi -sart kosuldugu
hallerde- istenmek zorundadir (IYUK m. 11). Eger zorunlu yönetsel basvuru yolu
tüketilmemisse ‘merci tecavüzü’ gerçeklesecek, bir hamle eksik yapilarak, atlanarak
islemin kesinlik kazanamamasi söz konusu olacaktir (Gözübüyük, 2001: 163). IYUK
madde 11’de söylendigi gibi idari yargiya gitmeden önce idareye basvurulursa idari dava
açma süresi durmaktadir. Idareye basvurma söz konusu oldugu zaman hukuk dilinde
‘zimni red’ denen bir ihtimal gerçeklesebilir. Idare, kendisine yapilan basvuruya 60 gün
içinde cevap vermezse basvuranin istemini reddetmis sayilir. Zimni red kapsamindaki bu
60 günden sonra dava açma süresi islemeye baslar. Iptal davasi için idari dava açma
süresine gelirsek ikili bir yapi oldugunu görmekteyiz. Idari dava açma süresi idare
mahkemelerinde 60, vergi mahkemelerinde 30 gündür.
Idari davalarla ilgili önemli bir nokta da kisilerin idareye dava açabilmesi için menfaat
veya hak ihlaline maruz kalmasi gerektigidir. Iptal davasi için menfaat ihlali yeterli
görülürken diger idari dava türü, tam yargi davasi için hak ihlali sarti aranmaktadir.
Hukuksal düzlemde menfaat, haktan daha genis kapsamli ve hak kavramini kapsayan bir
anlama sahiptir. Menfaat kosuluyla kisilerin iptalini istedigi kararla bir iliskisinin
bulunmasi iptal davasi için yeterli sayilmis, böylece dava açma hakkinda genisletme
yoluna gidilmistir (Gözübüyük, 2001: 166). Hak kavrami ise belli bir kisiye ait, kisiye siki
siki bagli ve karsi tarafa hukuki yükümlülük, ödev, borç yükleyen, dar sinirlara sahip bir
kavramdir (Güriz, 1999: 130). Menfaat-hak ayrimina politik ve sosyolojik olarak
yaklasildiginda da durum sanki hukuk mantiginin tersiymis gibi gözükmektedir. Menfaat,
kisiye daha bagli, özel alani isaret eden, sadece kendisini ilgilendiren bir alana denk
düserken hak kavrami, kisiye hukuken bahsedilen bu yüzden de toplumdaki herkes
tarafindan taninan, kisinin kendisine ait küçük dünyasindan ibaret olmayan bir alana denk
düsmektedir.
Ikinci idari dava türü ise tam yargi davasidir. Idari islem, eylem4 ve tahkim yolu
öngörülmeyen imtiyaz sartlasma ve sözlesmelerinden dogan uyusmazliklar hariç, kamu
hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapilan her türlü idari sözlesmelerden5 dolayi
kisisel haklari dogrudan muhtel olanlar tarafindan açilan davalar, tam yargi davasidir.
Eylemden dolayi açilacak tam yargi davalarinda dava açilmadan önce eylemi yapan
3

Idari Islem: Idarenin, yönetim hukukuna dayanarak, tek yanli irade açiklamasi ile yaptigi islemlerdir.
Bunlarin hukuksal sonuç dogurabilmesi için idarenin iradesini açiklamasi yeterlidir; karsi tarafin herhangi bir
islemde bulunmasina gerek yoktur (Gözübüyük, 2001: 94). Bir idari islemin dava konusu olabilmesi için
etkili yani yürütülmesi lazim geleni, icrai bir islem olmasi gerekir (Gözübüyük, 2001: 155).
4
Idari Eylem: Idarenin kamu gücüne dayanarak ve kamu hizmeti yürütürken yaptigi eylemlere denir
(Gözübüyük, 2001: 75).
5
Idari Sözlesme: Bir kamu hizmetinin yapilmasi veya yapilmasina katilmayla ilgili olan, taraflardan biri olan
idareye özel hukuk yetkilerini asan yetkilerin tanindigi sözlesme türüdür (Gözübüyük, 2001: 78). Mali
iltizam, kamu borçlanma, kamu hizmeti imtiyazi, orman isletme, idari hizmet ve yeralti ve yerüstü servetlere
iliskin sözlesmeler olarak 6 çesidi söz konusudur.
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idarenin tutumunu saptamak, davanin içerigini ve kapsamini belirgin hale getirmek
amaciyla kisiler, idareye ‘ön karar’ için basvurmak zorundadir (IYUK madde 13/1). Tam
yargi davalarinda kisiler idari islemlerden ve sözlesmelerden ötürü dava açacaklarsa dava
açma süreleri 60 gündür(Gözübüyük, 2001: 279). Kisiler, idari eylemlerden dolayi dava
açacaklarsa eylemin yazili bildiriminden ya da baska sekilde ögrendikleri tarihten itibaren
1 yil, her halde eylem tarihinden itibaren 5 yil içinde -idari eylemlerde ön karar alinmasi
sart kosuldugu için- idareye basvurmak zorundadir. Bu istegin kismen veya tamamen idare
tarafindan reddi halinde bu kararin tebliginden itibaren ya da zimni redde ugramissa 60
gün sonra 60 günlük dava açama süresi baslamaktadir (IYUK m. 13).
Idari yargilama mevzuatinin
hukuku dersi vermek degil
ve hangi noktalarda çelisik
sisteminin mevcut sisteme
saglamaktir.

anlatilmasindaki sebep, idare hukuku ya da idari yargilama
getirilmesi düsünülen halk denetçisi kurumunun IYUK’a nasil
düstügünün anlatilmasinda ve süre açisindan halk denetçisi
göre tasarruflu olup olmadiginin anlasilmasinda kolaylik

IYUK’la halk denetçisine iliskin düzenleme arasindaki ilk fark, halk denetçisine idarenin
islem ve eylemlerinden dolayi menfaati ihlal edilen herkes basvurabilirken, IYUK’ta ise
eylemlerden dolayi menfaatinin ihlal edildigini düsünen kisiler ilgili idareye basvurma ve
dolayisiyla dava açma hakkina sahip degildir. Tasari’nin 42. maddesinde menfaat haricinde
hak kavramina hiç deginilmemistir. Tasari’da halk denetçisi, idari islemi yapan üst makam,
üst makam yoksa islemi yapan idarenin yaninda yeni bir idari birim olarak kabul
edildiginden halk denetçisine yapilan basvuruyu tam yargi davalari için zorunlu ‘ön karar’
olarak kabul etsek bile kisinin menfaat ihlaline ugramasi dava açmak için yeterli degildir.
Ayrica halk denetçisinin verdigi karari ‘ön karar’ olarak kabul etmemiz de mümkün
degildir. Tam yargi davasindan bahsedilen bölümde eylemi yapan idarenin tutumunu
saptamak, davanin içerigini ve kapsamini belirgin hale getirmek amaci ile ‘ön karar’
mekanizmasinin zorunlu kilindigi belirtilmisti. Burada halk denetçisi eylem yapan idare
olmadigi için basvuru halinde halk denetçisinin verecegi karar ‘ön karar’ olamaz.
Süre açisindan halk denetçisinin herhangi bir tasarruf saglayip saglamadigini anlamak için
karsilastirmaya baslarsak Tasari’da idari islem ve eylemlerden menfaati ihlal edilen
kisilerin 30 gün içerinde halk denetçisine basvurabilecegi söylenmistir (47. sayfa son
paragraf). Iptal davasina konu olacak idari islemler açisindan ele alirsak, bu süre içinde
halk denetçisine basvurulursa idare mahkemeler için 60, vergi mahkemeleri için 30 günlük
dava açma süresi duracaktir. Süreler açisindan karsilastirmada maksimum süreler
üzerinden hareket edersek 30. günün sonunda halk denetçisine basvuruldugunda idare
mahkemelerinde iptal davasina konu olabilecek islemler için 30 günlük dava açma süresi
cepte kalacaktir. Bu da idari yargiya gitme sürecinde ikilik yaratacaktir. Idareye basvurarak
hukuk yollarini tüketen kisiyle halk denetçisine basvurarak hukuk yollarini tüketen kisinin
kat edecegi yolun uzunlugu farkli olabilecektir ve kisiler büyük bir olasilikla idare yerine
halk denetçisine basvurma yolunu izleyecektir. Iptal davasina konu olabilecek bir islemden
ötürü idareye basvurma süresi idari uyusmazliklar için 60, vergi uyusmazliklar için 30
gündür. Idare mahkemelerinde açilabilecek davalar açisindan halk denetçisi yerine idareye
basvuruldugu zaman (idareye basvuru zorunlu tutulursa) 30 günlük bir kayip
yasanmaktadir; vergi mahkemelerinde açilabilecek davalar açisindan ise bir kayip söz
konusu degildir. Idare mahkemesinde açilabilecek iptal davasi yönünden islemin yargiya
intikal süresinin en son sinirini hesaplarsak idare, zimni red cevabi verirse ve kisi dava
açma süresinin son günü yargiya basvurursa maksimum süre 60+60=120 gündür. Ayni
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sekilde islemin vergi
60+30=90 gündür.

mahkemelerine

ulasmasindaki

maksimum
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süreyi

hesaplarsak

Tasari’da, gerçek ve tüzel kisileri ilgilendiren idari islem ve eylemlerden ötürü menfaati
ihlali edilenlerin halk denetçisine basvurusu üzerine, halk denetçisinin gerekli bilgi ve
belgeleri inceleyerek, gerektiginde taraflari dinleyerek 45 gün içinde kararini verecegi
ifade edilmistir. Daha sonra verdigi karari talep sahibine ve ilgili idareye verecegi
söylenmistir ama ne kadar sürede idareye bildirilecegi belirtilmemistir; o yüzden bu nokta
bulanik kalmistir. Idare ise halk denetçisinin tavsiye karari üzerine en geç 10 gün içerisinde
tutumunu açiklamak
zorundadir. Halk denetçisine basvurudan itibaren idari yargi
mercilerine intikal süresini maksimum olarak ele alirsak 30 gün içerinde halk denetçisine
basvurma, 45 gün içinde karar verme, halk denetçisinin ilgili idareye kararini ne kadar
sürede göndereceginin belli olmadigi bir zaman dilimi, idarenin tavsiye kararini 10 günde
degerlendirmesi ve halk denetçisinin tersi yönünde karar vermesi, idare mahkemelerinde
iptal davasina konu olabilecek islemlerden cepte olan 30 gün, yani toplamda;
30+45+?+10+30=155+? gündür. Idare mahkemesinde açilabilecek iptal davasi yönünden
islemin yargiya intikal süresinin en son sinirinin 120, vergi mahkemesinde açilabilecek
iptal davasi yönünden islemin yargiya intikal süresinin ise son sinirinin 90 gün oldugunu
yukarida belirtmistim. Görüldügü gibi halk denetçisinin getirdigi sistemin süre yönünden
idare mahkemelerinde dava konusu olabilecek islemlerin, ilgili idareye basvurulup yargiya
intikal etme süresine göre önemli bir tasarruf saglamadigi, hatta daha uzun bir yargilama
sürecine de imkan verebilecegi görülmektedir. Vergi mahkemelerinde dava konusu
islemlerin ilgili idareye basvurulduktan yargiya intikal süresine göre de zaman kaybina yol
açacagi anlasilmaktadir.
Tasari’nin IYUK’la çelisen diger bir noktasi da menfaatinin ihlal edildigini düsünen
kisinin eylemden haberdar olduktan sonra idareye basvurma süresinin daraltilmis
olmasidir. Bahsedilen fikrada, menfaatinin ihlal edildigini düsünen kisinin eylemden
haberdar olduktan sonra 30 gün içerinde halk denetçisine basvurabilecegi söylenmis (47.
sayfa son paragraf), oysa idari yargilama mevzuatina göre -gerçi eylemler için hak ihlali
öngörülse de- bu süre eylemin ögrenilmesinden itibaren 1 yil, her halde eylemin olus
tarihinden itibaren 5 yildir. Yine ayni paragraftaki su ifade IYUK’a ters bir ilke
getirmektedir: halk denetçisine basvuru, eylem ve islemin tekemmül tarihinden itibaren alti
ayi geçemez. Bu ifade, idari islemler açisindan IYUK’a uymamaktadir. Çünkü, idari
islemlerden ötürü menfaatinizin ihlal edildigini düsünüyorsaniz ilgili idareye dava açma
süresi içinde yani idari uyusmazliklar için 60, vergi uyusmazliklari için 30 içinde
basvurmak zorundasinizdir; yoksa, söz konusu idari isleme karsi hak iddiasinda
bulunamazsiniz.
Tasari’nin IYUK’la çelisen diger bir noktasi da üçüncü kisilere dönük karar ve islemler
sebebiyle halk denetçisine basvurulamaz ibaresidir. IYUK’un ‘menfaat’ konusunda genis
düsünme yöntemini önceki kisimlarda açiklamistim. IYUK’taki menfaat tanimina göre bir
kisi, baska bir kisinin durumu kendisini ufak da olsa ilgilendiriyorsa o kisi ve kendisi adina
idareye basvurabilir, idari yargiya gidebilir. Bu ibareyle bir idari islemin kapsadigi kesim
daraltilmis, yurttaslar, kendi basinin çersine bakmasi gereken yalniz bireylere
dönüstürülmüs oluyor.
Tasari’nin halk denetçisine iliskin kisminin hukuki yapisinin mevcut idari yargilama
mevzuatiyla birçok çelisen yönünün oldugunu görmüs bulunuyoruz. Tasari bu haliyle
yasalasir mi yoksa IYUK’a yaklastirilmaya çalisilir mi bunu zaman gösterecek. Bu haliyle
yasalasirsa genellik, özellik; zaman yönünden öncelik, sonralik gibi hukuki kriterler
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dogrultusunda nasil bir isleyisin olacagi bilinmez ama Tasari’nin halk denetçisi kurumuna
dair düzenlemelerle idari yargi mevzuatina alternatif bir usul getirdigi kesindir.
Genel degerlendirme
Hukuki yön haricinde tasariyi çok farkli açilardan da degerlendirmeye tabi tutabiliriz.
Ombudsman kurumunun ortaya çikip yayginlastigi ülkeler genellikle idari rejime sahip
olmayip adli rejim gelenegine sahip ülkelerdir ve bu ülkelerin çogunda idari yargilama
düzeni yoktur. Yurttasla devlet arasindaki uyusmazliklari çözmeye yönelik idare
mahkemeleri mekanizmasinin olmamasi bu islevi üstlenecek ombudsman kurumunu
olusturmustur. Ombudsman kurumuna, idari rejime sahip ülkelerde gerek olmadigi, bu
ülkelerde ombudsman kurumu kurulur ise de bu kurumun adli rejim gelenegine sahip
ülkelerdeki gösterdigi basariyi gösteremeyecegi savinin, ombudsman kurumunun
Arabulucu (Médiateur) ismiyle ve sekliyle idari rejim sisteminin kurucusu sayabilecegimiz
Fransa’da kabulünden sonra dogru olmadigi kanaati agir basmaya baslamistir. Idari
yargilama düzenine sahip ülkelerde yurttasla idare arasindaki uyusmazliklarinin
çözümünün zaman aldigi, masrafli oldugu, yargi mercilerinde is yükünün çok fazla oldugu
(Oytan, 1977: 597), yerindelik denetimi yapilmadigi ve kati kurallar etrafinda karar
verildigi için kimi durumlarda hakkaniyete uygun olmayabilen durumlarin söz konusu
olabilecegi ve bu olumsuzluklarin panzehirinin ombudsman kurumu oldugu (Temizel,
1997: 44-51) birçok kesim tarafindan savunula gelmistir. Ancak Fransa’da halen mevcut
bulunan Arabulucu kurumu kendisinden beklenenleri pek karsilayabilmis degildir.
Kuruldugu 1973 yilindan itibaren arabulucu kurumu Fransiz idari rejiminde belirgin bir
etki yaratamamis, söylenenlerin aksine yargi mercilerinin is yükü daha da artmis, idari
uyusmazliklarin çözümünde Danistay gelenegi agir basmistir (Brown, Garner, 1983: 19,
39,.172, 173). Ülkemiz de idari rejimin sisteminin görüldügü ülkelerden bir tanesidir ve
Surayi Devlet’ten baslayip Danistay’a kadar gelen bir idari yargilama gelenegine sahiptir.
Fransa’da Arabulucu olarak boy gösteren ombudsman kurumunun, Fransiz sistemi içinde
kaybolup gitmesi, basarisizliga ugramasi sonucuna benzer bir akibeti ülkemizin yönetsel
yapisina monte edilmeye çalisan halk denetçisi kurumu modeliyle yasamayacagi ne
malumdur. Halk denetçisi kurumuyla getirilmek istenen ombudsman modeli asisi Türkiye
açisindan da tutmayabilir.
Tavsiye niteliginden öteye geçemeyen halk denetçisi kurumunun yurttas gözünde yerinin
ne olacagi, ne derecede etkin olarak degerlendirilecegi, güven temin edecegi merak
konusudur. Idare mahkemelerin verdigi kararlara yeteri kadar güvenmeyen, verilen
kararlardan tatmin olmayan yurttaslarimiz, hiçbir yaptirim gücü bulunmayan, kendisine
çok fazla yetkinin verilmedigi halk denetçisine kurumuna ne düzeyde deger atfedecektir!
Tabii ki bu sorunun ve bu tür sorularin cevabi o ülkenin tarihsel, toplumsal, yönetsel,
kültürel birikimi ve tecrübeleri göz önünde tutularak verilebilir. Ulusumuzun ombudsman
kurumunu benimseyip benimsemeyecegini tarihsel birikimimiz belirleyecektir.
Yazinin basinda da bahsettigim gibi ombudsman kurumu dünyanin çesitli yerlerinde
birtakim ihtiyaçlar dolayisiyla dogmus ve o yerlerin tecrübeleriyle yerlesiklik kazanmistir.
Seksen yildir sahip oldugumuz Cumhuriyet geleneginin ombudsman kurumuna ihtiyaç
duydugu ise tartismalidir.
Kamusallik, birliktelik, devlet aygitina duyulan saygi gibi degerleri içeren idari rejim
gelenegine sahip oldugumuz ise tartismasizdir. Tarihsel olarak devlete, kamu yönetimine,
yönetsel yargiya azimsanmayacak düzeyde önem atfetmemiz bu gelenekten gelmektedir.
Toplum olarak hep kisiden çok devlete, idareye, kisisel çikarlardan çok toplum çikarina,
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kamu yararina vurgu yapmisizdir. Böyle bir anlayis tarzi dogrultusunda toplumun yararini
göz ettigi düsünülen kamu yönetimi örgütüne, çalisanlarina saygi duyulmakta, toplum
tarafindan kamu gücünü kullanma yetkisi idareye verilmektedir ve kendisine kamu gücü
verilmis kamu yönetiminin islem ve eylemlerine iliskin uyusmazliklari çözmekle görevli
bir yönetsel yargi sistemi kurulmaktadir. Oysa, yönetimin kötü islemesini engelleme,
yanlisliklarini düzeltme, yurttasla idareyi ayni düzlemde bulusturma, yurttasin hak ve
özgürlüklerini koruma gibi, herkesin üzerinde hem fikir oldugu, islevleri omuzlarina
yüklenmis bir kurtarici gibi görülen ombudsman kurumu kamunun yerine bireyin, kamusal
yarar yerine kisisel çikarin benimsendigi toplumlara ait bir kurumdur. Ombudsman
kurumu, kimsenin karsisinda olmayacagi yukarida saydigim degerlerin savunuculugunu
yaparken, bireyi toplumun önünde tutan bir perspektifle olaylara yaklasmaktadir.
Ülkemiz açisindan yillardir tartisilan, çok önemli islevler üstlendigi düsünülen ombudsman
kurumunun son zamanlarda ve de inceledigimiz tasariyla -simdiye kadar olmayan bir
kesinlikte- tekrar gündeme gelmesini, konjonktürel durumdan ayri degerlendirmemek
gerekir. Tek yumurta ikizleri olan küresellesme-yerellesmeden bir tanesi, yerellesmenin
Türkiye’ye el atmaya baslamasiyla kamusal düsünüse ve hizmetlerin idare tarafindan
gördürülmesi anlayisina, merkeziyetçilige, bürokratik yapiya karsit olarak özel kesimin ve
sivil toplum kuruluslarinin daha fazla yönetim kademelerine, karar alma süreçlerine
katilmalari saglanip isleyis esneklestirilmeye çalisilmaktadir. Getirilmesi düsünülen
ombudsman kurumunun sadece yerel yönetimlerle iliskilendirilmis olmasi yerellesme
politikalarinin önemli bir halkasidir. Halk denetçisi kurumuyla, kamusal örgütlenme ve
isleyis tarzi degistirilmek istenmektedir. Kamu yönetimi alaninda profesyonellik derecesi
tartisilir düzeyde olabilecek –Tasari’da egitime iliskin ilkeler getirilse de- kisilerin seçimle
is basina getirilmesiyle kamusal örgütlenme ve isleyis yapisina alternatif bir örgütlenme,
isleyis yöntemi yolunda kapi aralanmis olacaktir. Tasari yasalasirsa yurttaslardan olusan
bir evrende, atanmis uzman bürokratlarla seçilmis uzmanlar arasinda çatismalara yol
verilecektir.
Düsünülen halk denetçisi kurumunun ne derecede bagimsiz ve tarafsiz olacagi sorusu da
düsündürücüdür. Halk denetçileri, iktidar sahipleriyle es zamanli olarak bes yilda gidip
gelecektir. Es zamanli seçim sistemi halk denetçilerinin iktidara yaranma, yakinlasma
egilimlerini artiracaktir. AKP’nin yerel düzeyde ne kadar güçlü oldugu, yerel düzeyde
sermayedar kesimle –özellikle de yesil sermayedar kesimle- nasil dirsek temasi içinde
oldugu, cemaatçilik yönüyle de yerini saglamlastirdigi göz önünde tutulursa halk denetçisi
kurumunun halk kesimleri arasinda tarafsiz kalacagi kuskuludur. Böyle bir toplumsal
yapida tarafsizlik konusunda kuskulara yer birakmayacak sekilde ‘toplumsal sayginligi
olan’ tarikat seyhlerinin, yerel burjuvazinin halk denetçisi olmasi da olasidir!
Halk denetçisi hakkinda Tasari’da yapilan düzenleme yeterli gözükmemektedir. Halk
denetçisi kurumunun netlik kazanmasi için anayasal ve yasal düzlemde ayrintili olarak
düzenlenmelidir.
Çok sayida ülkenin sahip oldugu ombudsman kurumuna, ‘çagdas medeniyetlerin
birçogunda bulunmakta, bu rüzgara karsi durmak mümkün degildir’ gibi kestirmeci ve
sorgulamadan yoksun bir sekilde yaklasirsak kamu yönetimimiz ve nihayetinde ülkemiz
açisindan büyük yanilgilar içine düsmemiz kaçinilmaz olacaktir...
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KAMU ÖRGÜTLENMESI BOYUTUYLA
KAMU YÖNETIMI TEMEL KANUNU TASARISI*

Koray Karasu
Türk kamu yönetiminin örgütlenmesini düzenleyen, bir bakima kamu örgütlenmesinin
anayasasi niteligindeki temel yasa, 1983 yilinda iktidara gelen Özal hükümetinin
hazirladigi 3046 sayili Bakanliklarin Kurulus ve Görev Esaslari Hakkinda Kanun’dur.1
Türk kamu yönetiminin çekirdek yürütme birimi (core executive) olan bakanliklarin
“teskilat, görev ve yetkilerine iliskin esas ve usulleri” düzenleyerek kamu kurum ve
kuruluslarinin ‘kurulus ve görev’ yasalarinin çerçevesini çizen bu yasa, bu alanda bir
standartlasma saglayarak 1946 tarih ve 4951 sayili yasanin, “devlet dairelerinin Basbakan
önerisi ve Cumhurbaskaninin onayiyla bakanliklara ayrilacagi ilkesi”nin yarattigi
karmasaya son vermeyi amaçlamistir.2
Bu yazinin konusu, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi’nin, bu Tasari’nin yasalasmasi
durumunda yürürlükten kalkacak olan 3046 sayili yasaya göre olusan sistemde mikro ve
makro boyutta ne gibi degisimler öngördügünü, Tasari maddeleri, genel gerekçe, madde
gerekçelerine ve Tasari’nin önceki Taslaklarina3 dayali olarak ortaya koymaktir.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi, bakanliklar ile ilgili hükümler içeren 3046 sayili
yasadan farkli olarak Türk kamu yönetimindeki bütün kamu kurum ve kuruluslarin
örgütlenme ve isleyisine yönelik temel ilkeleri belirleyen, denetim ve personel konularinda
da genel, kismen de özel hükümler içeren “çerçeve” niteliginde bir düzenlemedir.4
Kamu Yönetiminin ‘Kurulusu’ Ile Ilgili Temel Ilkeler
Kamu yönetimine dahil tüm kamu kurum ve kuruluslarini kapsamak üzere kamu
yönetiminin kurulusu ile ilgili temel ilkeler md. 5’te söyle siralanmistir:5
1. Idarenin bütünlügü
2. Düzenleyici etki analizi
3. Asamali sorumluluk (hizmette yerellik - subsidiarite)
*

Karasu, K., "Kamu Örgütlenmesi Boyutuyla Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarisi”, A.Ü. SBF
GETA Tartisma Metinleri, Özel Sayi (2), No.60, Kasim 2003.
1
Kanunun tam adi, Bakanliklarin Kurulus ve Görev Esaslari Hakkinda 174 Sayili Kanun Hükmü nde
Kararname Ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayili Bakanliklarin Kurulus ve Görev Esaslari Hakkinda Kanun
Hükmünde Kararnamenin Bazi Maddelerinin Kaldirilmasi ve Bazi Maddelerinin Degistirilmesi Hakkinda
202 Sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulü Hakkinda Kanun’dur. Bu yasadan önce
Ulusu Hükümetince 27.2.1982 tarihinde 8/4334 sayili kararla yürürlüge koyulan “Bakanliklarin Yeniden
Düzenlenmesi ve Çalisma Esaslari Hakkinda Kararname” bakanliklarin kurulusunu ve görev esaslarini
düzenleyen “ilk yasal çerçeve düzenleme” olarak kabul edilmektedir. T. Karaer, “Cumhuriyet Türkiye’sinde
Bakanliklarin Kurulus ve Örgütlenmesine Iliskin Gelisimin Yasal Süreci,” Türk Idare Dergisi (Yil: 59, Sayi:
37, 1987), s. 51.
2
T. Karaer, anilan “Cumhuriyet Türkiye’sinde...,” s. 37.
3
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi’nin Nisan 2003 ve Haziran 2003 Taslaklari için bkz. Kamu
Yönetimi Dünyasi Dergisi (Yil 4, Sayi 14, Nisan-Haziran 2003), s. 4-35.
4
Tasari “Temel Kanun” ya da “çerçeve yasa” niteliginde olmakla birlikte çok fazla ayrintili hükümlere de
sahiptir. Benzer bir elestiri 3046 sayili yasa için de çok sik olarak yapilmistir.
5
“Kanunlarla açikça görev olarak verilmeyen ve kurulusun amaciyla dogrudan ilgili olmayan alanlarda
isletme kurulamamasi” ilkesini de “kurulus ilkeleri” içinde sayabiliriz.
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Madde gerekçesinde, “tümüyle çagdas kamu yönetimi anlayisi”ni yansittigi dile getirilen
bu ilkeler ile “kamu yönetimine yeni bir vizyon kazandirilmaya” çalisildigi
belirtilmektedir. Ilk taslaklarda kurulus ilkeleri arasinda yer almayan ve Tasari’ya sonradan
eklenen “idarenin bütünlügü” ilkesi disindaki ilkeler Tasari’ya egemen olan “yerellik yerinden yönetim”, “düzenleyici devlet” ve “yeni kamu yönetimi” anlayislarinin uzantilaridir.
Idarenin Bütünlügü
Kamu yönetiminin kurulus ve isleyisinin temel ilkeleri içinde ilk sirayi, Anayasa’nin 123.
maddesinde düzenlenen “idarenin bütünlügü” almaktadir. Bu ilkeye, “Kamu yönetiminin
kurulus ve isleyisinde, idarenin bütünlügü esastir” biçimindeki 5/a maddesi, mahalli
idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarini düzenleyen 8. madde, merkezi idarenin
teskilatlanmasina iliskin ilke ve esaslarin düzenlendigi 12. madde olmak üzere üç farkli
yerde deginilmektedir.
Idarenin bütünlügü ilkesi temelde devlet örgütlenmesi içinde kurum ve kuruluslar arasinda
bir bag olusturmak amacina yöneliktir. Yetki genisligi ve idari vesayet araçlari bu ilkenin
bir geregi olarak Anayasa tarafindan düzenlenmistir. Bu ilkeye uygun bir kamu
örgütlenmesinde kamu kurumlarinin bakanliklarla “baglantilama ve ilgilendirilmelerinin”
baslica nedeni denetimdir.6 Tasari’nin 6/b maddesinde, merkezi idarenin görevleri arasinda
“kamu hizmetlerinin hukuka, belirlenen politika ve standartlara uygunlugunu izlemek,
degerlendirmek ve denetlemek”; yine bakanin yetkilerinin sayildigi 14/c maddesinde de
“Bakanliginin, bagli ve ilgili kuruluslarinin faaliyetlerini, islemlerini denetler...” hükmü
yer almaktadir. 14. maddenin gerekçesinde de belirtildigi gibi bu denetim Anayasaya ve
kanunlara uygunluk, bir baska deyisle hukuka uygunluk denetimini de içermektedir. Fakat
Tasari’da bakan adina hukuka uygunluk denetimini yapan denetim birimlerinin (teftis
kurullarinin) kaldirilmasi, bu denetimin gerçeklestirilme araçlarini da ortadan kaldirmistir.
Ayni sekilde “Basbakanlik ve bakanliklar ile bagli, ilgili ve iliskili kuruluslar” gibi merkezi
idare içinde yer alan kurumlarin, 11. maddeye dayanarak kamu hizmetini sunacak noter,
üniversite ya da özel sektörün etkinliklerinin hukuka uygunlugunu hangi araçlarla, hangi
personel ile denetleyecegi de belirsizdir.
Mahalli idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarinin düzenlendigi 8. maddede bu birimlerin
hizmetleri “idarenin bütünlügü”ne uygun olarak yürütmeleri öngörülmüstür. Buna karsilik
“idarenin bütünlügü” ilkesinin en temel araci olan “idare vesayet”e Tasari’nin hiçbir
yerinde yer verilmemistir. Bu açidan idarenin bütünlügü ilkesine uygunlugun nasil
saglanacagi belirsizdir. Ayni maddenin devaminda mahalli idarelerin görev ve hizmetleri
ciddi sekilde aksatmalari ve bu durumun halkin hayatini önemli ölçüde olumsuz
etkilemesi durumunda bu aksakliklarin giderilmesi için merkezi idarenin mahalli idarelere
makul bir süre verecegi, aksakliklarin bu süre içinde de giderilmemesi durumunda
merkezi idarenin durumun gerektirdigi tedbirleri alabilecegi hükme baglanmistir.
Merkezi idare - mahalli idare iliskisini düzenleyen bu maddede iliskinin araçlarinin
belirlenmemis olmasi; maddenin “aksaklik”, “makul süre” “durumun gerektirdigi
tedbirleri alabilir” gibi hukuksal niteligi belirsiz, yoruma açik kavramlarla düzenlenmis
olmasi yasa teknigi açisindan bir eksikliktir.
Tasari’nin merkezi idare–mahalli idareler arasindaki iliskiyi düzenleyen 9. maddesinde, bu
iliskinin sinirlarina yönelik bazi hükümler yer almakta iken, iliskinin esaslarini belirlemeye
yönelik bir hüküm yoktur. Madde gerekçesinde idarenin bütünlügü, denetim ile iliskili olarak
6

O. Karahanogullari, Kamu Hizmeti: Kavram ve Hukuksal Rejim (Ankara: Turhan Kitabevi, 2002), s. 289.
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“vesayet” ile degil, hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak “ikame” kavramiyla
açiklanmaktadir: “Kamu yönetimi bir bütün olup kamu hizmeti gören kurum kuruluslari
birbirlerinin alternatifi veya biri digerinin yerine ikame edilen kuruluslar olarak
düsünülmesi söz konusu olamaz.”
Idarenin bütünlügü ilkesi açisindan bir diger nokta, bu Tasari’nin kapsaminda yer alan
“iliskili kurumlar” açisindan bu ilkenin uygulama araçlarinin düzenlenmemis oldugu
görülmektedir.
Düzenleyici Etki Analizi
Kamu yönetiminin kurulus ilkeleri arasinda sayilan “düzenleyici etki analizi”nin (DEA)
Türk kamu yönetimi ile ilgili temel kanun niteligindeki bir yasal metinde yer almasi
yenidir. Tasari’nin Nisan 2003 taslaginda bu ilkeye yer verilmemistir; Haziran 2003
taslaginda ise bu ilke “fayda-maliyet analizi” olarak yer almaktadir.
DEA’ya göre “yapilacak yeni düzenlemeler ve ihdas edilecek birimler için düzenleyici etki
analizi” yapilacaktir. Tasari’da yer verildigi biçimiyle “düzenleyici etki analizi”, herhangi
bir kamu hizmetinin veya programin baslatilmasi, yönetim biriminin kurulmasi veya
düzenlemenin yapilmasina iliskin kararlarin alinmasi ya da uygulanmasindan önce
bunlarin toplum açisindan getirisinin ve muhtemel sonuçlarinin hesaplanmasini, fayda ve
maliyetinin degerlendirilmesini içermektedir. Yeni düzenlemeler yapilmasi veya yeni bir
birim olusturulmasi ihtiyaci ile karsilasildiginda, bunlarin kamu yönetiminde ve halkin
hayatinda meydana getirecegi etkiler düzenlemenin içerigine ve türüne göre 3 farkli
yöntemle arastirilabilecektir: 1. fayda-maliyet analizi, 2. maliyet- etki analizi, 3. maliyet
degerlendirmesi ve fayda degerlendirmesi. Fayda-maliyet analizinde, yeni birimlerin
saglayacagi toplam fayda ile bunlarin toplam maliyeti karsilastirilacak ve sonuçlarina göre
karar verilecektir. Maliyet-etki analizi, maliyeti daha düsük düzenlemelerde farkli
seçeneklerin belirlenmesinde kullanilmaktadir. Maliyet degerlendirmesinde faydalar göz
ardi edilir ve maliyete odaklanilir. Fayda degerlendirmesine , fayda-maliyet analizinin
yetersiz kaldigi durumlarda düzenlemenin faydalarinin degerlendirilmesi amaciyla
basvurulur. (Madde 5 gerekçesi)
“Tüm yasal, idari ve siyasal düzenlemelerin merkezi olarak izlenmesini saglayacak bir
yöntem”7 olarak DEA, yönetim literatürüne OECD’nin düzenleyici reform programlariyla
girmistir. OECD’nin “Türkiye’de Düzenleyici Reformlar” baslikli Raporunda DEA,
düzenleyici reformlarin kalitesini gelistirme ve sürekliligini saglamanin bir yöntemi olarak
gösterilmekte, bu yönteme göre yaratilacak her kuralin, yapilacak her düzenlemenin
“maliyet ve faydalarinin açik, belirgin ve dengeli olarak degerlendirilmesi”nin mümkün
olacagi belirtilmektedir.8 Raporun satir aralarinda dile getirildigi gibi burada sözü edilen
fayda–maliyet analizi, kâr–zarar hesabina dayanan ve tümüyle özel sektörün lehine
düzenlemeler içeren bir yöntemdir.
DEA yöntemi, hem OECD raporunda hem de Tasari’da salt teknik ve yönetsel araç olarak
gösterilmektedir; oysa DEA, çok daha kapsamli sonuçlari olan bir yöntemdir. Bu nedenle

7

S. Bayramoglu, “ ‘Düzenleyici Devlet Düzenlenirken’ : OECD Türkiye Raporu Üzerine Elestirel Bir
Çözümleme,” Praksis (Sayi 9, Kis – Bahar 2003), s. 155.
8
OECD, Türkiye’de Düzenleyici Reformlar: Ekonomik Iyilesme Için Önemli Destek (Çev.:V. Uras – A.
Arslanoglu) (Basbakanlik Dis Iliskiler Baskanligi, 2002), s. 47. Bu Rapor’da “Regulatory Impact Analysis”
“Düzenleme Etki Analizi” olarak Türkçelestirilmistir.
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Hizmette Yerellik
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi’nda, merkezi idare ve mahalli idarelerin görev,
yetki ve sorumluluklarinin düzenledigi maddeler (6,7,8 md.), Türk kamu
örgütlenmesindeki köklü bir gelenegi tümden degistirmektedir. Türk yönetim geleneginde
ve Anayasa’nin düzenledigi biçimiyle yönetim sisteminde merkezi idare “genel yetkili”dir.
Fakat saydigimiz maddelerde düzenlendigi biçimiyle bu anlayis tersine dönmekte, “genel
yetkili” merkezi yönetimin görevleri tek tek sayilmak suretiyle sinirlandirilmakta, “genel
yetki” yerel yönetimlere aktarilmaktadir.10 Sistemdeki “yerellesme” tercihine yönelik
köklü degisikligi, Tasari’nin 5/e maddesindeki “Görev, yetki ve sorumluluklar, hizmetten
yararlananlara en uygun ve en yakin birime verilir” biçimindeki düzenleme çok daha
belirginlestirmektedir. Kamu örgütlenmesinde temel tercihin, idarenin bütünlügü ve yetki
genisligi ilkesine dayali merkezi yönetim (baskent+mülki idare) yerine, hizmette yerellik
(subsidiarite-asamali sorumluluk) ilkesine dayali yerel/yerinden yönetim yönünde olmasi
Anayasa tarafindan öngörülen örgütlenme ilkelerine aykiridir. Tasari’nin gerekçesinde,
merkezi idare tarafindan görülecek görev ve hizmetler disinda kalan mahalli müsterek
nitelikteki tüm kamu hizmetlerinin mahalli idareler tarafindan yerine getirilmesi esasinin
benimsenmesi ile yeni kamu yönetimi ve Avrupa Yerel Özerklik Sarti’na uygun bir
yönetim anlayisinin amaçlandigi belirtilmektedir. (Madde 5 gerekçesi)
Merkezi Idarenin Örgütlenmesi
1864 Idare-i Vilayet Nizamnamesi baslangiç alinirsa, ülkemizde merkezi idarenin tasra
teskilatlanmasinda 138 yildir uygulanan11 ve Anayasa’nin 126. maddesinde düzenlenen
mülki idare (il sistemi), bu Tasari’nin kapsaminda yer almamaktadir. 2. ve 12. maddelerde
Tasari’nin kapsami “Basbakanlik ve bakanliklar ile bagli, ilgili ve iliskili kuruluslar”
olarak belirtilmektedir.
Tasari’nin 6/e maddesi, merkezi idarenin görevlerinden biri olarak “Kamu hizmetlerini
uygun ölçek ve nitelikte olmak üzere merkezde, gerekli durumlarda yetki genisligi ilkesi
çerçevesinde tasrada ve yurtdisinda örgütlenerek yerine getirmek”i saymistir.12 Bu
düzenlemeye göre kamu örgütlenmesinde tasra örgütünün varligi zorunluluk olmaktan
çikarilmaktadir. Tasari’da merkezi idare büyük ölçüde “baskent” ile özdes tutulmaktadir.
Merkezin tasradaki ajani olarak mülki idarenin, merkezi idarenin tasradaki olmazsa olmaz,
organik bir parçasi, uzantisi, izdüsümü oldugu anlayisinin bu düzenleme ile ortadan
kalktigi söylenebilir.

9

S. Bayramoglu, anilan “ ‘Düzenleyici Devlet Düzenlenirken’...,” s. 155.
Bu konuda ayrintili bilgi için bkz. B. A. Güler, “Ikinci Dalga: Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon (Kamu
Yönetimi Temel Kanunu),”
ve O. Karahanogullari, “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslagindaki
Anayasaya Aykiriliklar,” Kamu Yönetimi Reformu Incelemeleri: Mülkiyeden Perspektifler, AÜ SBF – GETA
Tartisma Metinleri - Özel Sayi, No. 59, Kasim 2003).
11
C. Emre, “Mülki Yönetim Sisteminin Geçerligi ve Sistemden Kopmalar,” Türkiye’de Mülki Idarenin
Gelecegi (Ankara: Türk Idari Arastirmalar Vakfi, 2002), s. 216.
12
Ilk bakista bu hüküm 3046 sayili yasadaki düzenleme ile tamamen aynidir; fakat iki düzenleme arasinda
çok önemli bir farklilik vardir. 3046 sayili yasadaki “Bakanliklar, merkez teskilati ile ihtiyaca göre kurulan
tasra ve yurt disi teskilatindan ve bagli ve ilgili kuruluslardan meydana gelir” biçimindeki hüküm salt
bakanliklarin örgütlenmesine yöneliktir; oysa Tasari’daki bu madde merkezi idarenin genel yetkilerini
düzenlemektedir.
10

Tartisma Metinleri Özel Sayi: Kamu Yönetimi Reformu Incelemeleri (2)

59

Ayni yaklasimi bakanlik örgütlenmesini düzenleyen maddelerde de görmekteyiz.
Bakanliklarin tasra teskilatinin varligi “devletin asli hizmetleri” tanimina göre
belirlenmektedir. Genel gerekçede “devletin asli hizmetleri disinda bakanliklarin tasra
teskilati ortadan kaldirilarak yerel ve yerinden yönetim birimleri güçlendirilmekte”
denilmektedir. Dolayisiyla Tasari’da basinda vali ve kaymakamlarin bulundugu mülki
idarenin “yerel” olarak kabul edilmedigi söylenebilir. Tasari’nin 9. maddesinde “Merkezi
idare tarafindan yürütülmesi öngörülen hizmetlerden illerde yapilmasi gerekenlerin,
kanunlarda öngörülen istisnalar disinda, valilikler ve kaymakamliklar tarafindan
gerçeklestirilmesi”nin esas oldugu belirtilmisse de, bu hüküm çok fazla bir anlam
tasimamaktadir; zira tasrada örgütlenememeleri nedeniyle Milli Egitim, Saglik,
Bayindirlik, Tarim Bakanliklarinin il müdürleri il idare kurullarinda yer alamamasi, mülki
idare sisteminin belkemigi olan bu kurullarin, dolayisiyla da mülki idarenin
islevsizlesmesine yol açacaktir.
Tasari’nin 22. maddesi tasra teskilati olan bakanliklarin illerde ve hizmetin niteligi ile
ihtiyaçlar dikkate alinarak ilçelerde teskilatlanacagini ve bu teskilatlarin vali ve
kaymakama bagli olarak çalisacagini hükme baglamistir. Tasra teskilatinin 3046’da da yer
alan vali/kaymakam, il/ilçe müdürlügü, sube müdürlügü hiyerarsik kademeleri korunmus,
buna karsilik seflik ve memurluklar kaldirilmistir.
Tasari’da Disisleri Bakanligi ve TIKA Baskanligi hariç, bakanliklar ve diger kamu kurum
ve kuruluslarinin yurt disi teskilati kurmasi önlenerek yurt disi teskilatlari büyük ölçüde
sinirlanmistir.
Bagli – Ilgili – Iliskili Kurulus
Tasari’nin 2. maddesi, merkezi idare ile mahalli idareleri ve bunlarin13 bagli, ilgili ve
iliskili kurum14 ve kuruluslari sayarak bu Tasari’nin kapsamini belirlemektedir.15 3046
sayili yasaya göre bir bakanlik örgütü, merkez, tasra ve yurtdisi örgütlerinin yani sira
“bagli” ve “ilgili” kuruluslardan olusmaktadir. 3046 sayili yasadan farkli olarak Tasari,
yeni bir aktör olarak “iliskili kuruluslar”a yer vermektedir.16 Iliskili kuruluslara yönelik
madde “piyasalara iliskin düzenleyici ve denetleyici görev yapan, kamu tüzel kisiligi ile
idari ve mali özerkligi haiz, özel kanunla kurulan kuruluslardir. Bu kuruluslarin iliskili
oldugu bakanlik kurulus kanununda gösterilir” biçimindedir. (madde 26). Bu maddenin
gerekçesinde belirtildigi gibi “Türk idari sisteminde 1980’li yillardan itibaren görülmeye
baslayan ve özellikle 2000’li yillarda sayilari giderek artan (...) düzenleyici ve denetleyici
13

Maddedeki “...bunlarin bagli, ilgili ve iliskili kurum ve kuruluslari” ibaresi mahalli idarelerin de iliskili
kurumlari olabilecegi anlamini dogurmaktadir.
14
Tasari’da “bagli, ilgili ve iliskili kurum ve kurulus” ibaresi yer almaktadir. Genellikle birbirleri yerine
kullanilmakta ve tanimlarinda belirsizlik olsa da “kurum” ve “kurulus” Türk kamu örgütlenmesinde farkli
hukuksal özelliklere sahip yapilardir. I. Özay, Günisiginda Yönetim (Istanbul: Alfa, 1996), s. 159. Tasari’da
bagli ve ilgili kuruluslari düzenleyen 24 ve 25. maddelerde “kurum” sözcügüne yer verilmemistir.
15
Madde gerekçesinde “kamu kaynagi ve kamu gücünü kullanan hiçbir kurum / kurulusun Tasari’nin
kapsami disinda kalmadigi” belirtilmektedir. “Kamu kaynagi ve kamu gücünü kullanan kurum” temelindeki
bir tanim bizi, özellikle Tasari’da benimsenen “tasfiye edilmis kamu hizmeti yaklasimi”nda, ilginç noktalara
götürebilmektedir. Tasari’nin Kamu Hizmetinin Gördürülmesi basligini tasiyan 11. maddesinde kamu
hizmetlerinin özel sektöre, STK’lara gördürülmesinin olanakli hale getirildigi düsünülürse, kamu kaynagi ve
kamu gücü kullanan, örnegin bir sirket ya da noter de Tasari’nin kapsamina dahil edilecek midir?
16
Tasari’da iliskili kuruluslar ile ilgili bir betimleme yapilmakta, bakanlik–kurulus iliskisine yönelik bir
düzenleme getirilmemektedir. Tasari’nin önceki taslaklarinda yer alan iliskili kuruluslar ile ilgili ayrintili
hükümler, özerk kuruluslar ile ilgili ayri bir yasal düzenlemeye gidilecek olmasi nedeniyle Tasari’nin son
seklinde yer almamistir.
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kurumlar veya özerk idari otoriteler (...) üçüncü bir kategori” olarak kabul edilmektedir.
Belirli alanlarda düzenleme ve denetleme yetkileri bulunan bu kurumlarin çalismalarinda
herhangi bir merkezi kurulusla (basbakanlik - bakanlik) “hiyerarsi” ya da “vesayet” iliskisi
içinde olmamalari, idari ve mali özerklige sahip olmalari, Tasari’nin kamu yönetiminin
kurulus ve isleyis ilkeleri arasinda ilk sirada sayilan “idarenin bütünlügü” ilkesi ile nasil
bagdasacaktir? “Ilgili bakanlik” kavrami, Sermaye Piyasasi Kanunu’nun 17. maddesinde
ya da Rekabet Kurumu Kanunu’nun 20. maddesinde oldugu gibi daha önce farkli yasal
düzenlemelerde yer almistir.17 Bu yasal metinlerdeki “ilgili bakanlik” konusunda oldugu
gibi, Tasari’nin “iliskili kuruluslar”i ele alan maddesinde geçen “iliskili oldugu bakanlik”
kavraminin da hukuksal niteligi belirsizdir.
Bagli ve ilgili kuruluslar ile ilgili düzenleme büyük ölçüde 3046 ile aynidir. Bagli
kuruluslar açisindan farklilik, Tasari’da bu kuruluslarin taniminda “genel bütçe içinde ayri
bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluslardir” ibaresinin olmamasidir.
Tasari’da (Basbakanliga bagli olanlarin disinda) müstesarlik seklinde bagli kurulus; ayni
sekilde müstesarlik seklinde ilgili kurulus kurulamayacagi hükme baglanmistir. Yine baska
bir hüküm ile, bölge düzeyinde teskilatlanan bagli kuruluslarin il düzeyinde, il düzeyinde
teskilatlananlarin ise bölge düzeyinde teskilatlanmalari önlenmistir.
Bakanliklar
Bakanliklar, “siyasal ve yönetsel islevlerin kesistigi en temel merkezden yönetim
örgütü”dür.18 Kamu hizmetlerinin bakanliklar tarafindan yerine getirilmesinin temel ilke
olmasi, görevlerin bakanliklar arasinda bölünüsünde “hizmette birlik” ilkesinin korunmasi
ve bakanliklarin örgütlenmesi, görev yüklenmeleri ve görev degisikliklerinin yasayla
olmasi düsüncesi 1960’li yillara kadar uzanmaktadir.19 Türkiye’de devletin temel görevleri
genel (merkez) yönetimi olusturan kuruluslarca ve özellikle de “çekirdek yürütme birimi”
konumundaki bakanliklarca yerine getirilmektedir.
3046 sayili yasanin 5. maddesi bakanliklarin “merkez teskilati ve ihtiyaca göre kurulan
tasra (...)” teskilatindan meydana gelecegini hükme baglamistir. Türk kamu örgütlenmesi
açisindan köklü bir degisim olarak Tasari, bakanlik örgütlenmesinde tasra teskilati olan ve
olmayan bakanliklar biçiminde ikili bir ayrima gitmekte ve tasra teskilati kuramayacak
bakanliklari saymaktadir. Bu ayrimin nedeni ilgili madde gerekçesinde söyle
belirtilmektedir: “Genel gerekçede de açiklandigi üzere, merkezi idarenin zaman içerisinde
bir çok görev ve yetkiyi üstlenmek suretiyle asiri bir sekilde büyüdügü ve buna bagli olarak
hantallasip etkililiginin azaldigi bilinmektedir. Yapilan bu ayrim ile bir yandan mahalli
idarelerin uygulama kapasiteleri artirilirken, diger yandan ayrintilardan kurtulmus ve
günlük uygulamalardan soyutlanmis merkezi idarenin, asli islevlerine dönerek strateji
gelistirme ve denetleme alaninda yogunlasmasi amaçlanmistir.” (Madde 16 gerekçesi)
Çizelge 1’de 3046 sayili yasa’da sayilan, Kamu Yönetimi Arastirmasi’nda (KAYA)
önerilen, 57. Hükümet döneminde var olan ve Tasari’da 1 sayili Cetvel’de düzenlenen
bakanliklara yer verilmektedir. Çizelgede göze ilk çarpan özellik bakanlik sayisinin
fazlaligi ve daha önce hiç bakanlik kurulmamis bazi hizmet alanlarinda bakanlik
kurulmasinin önerilmesi açilarindan KAYA’nin farklilasmasidir. Bir diger özellik, 57.
Hükümet döneminde bakanlik sayisinin 17 icraci bakanlik ve 20 devlet bakani olmak üzere
17

S. Gözübüyük - T. Tan, Idare Hukuku – Cilt 1 (Ankara: Turhan Kitabevi, 1998), s. 296.
T. Karaer, “Türk Kamu Yönetiminde Devlet Bakanligi Sorunu,” Amme Idaresi Dergisi (C. 23, S. 2, 1990), s. 48.
19
T. Karaer, anilan “Cumhuriyet Türkiye’sinde...,” s. 38-39.
18
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37’ye ulasmis olmasidir.20 Tasari, sayi ve hizmet alanlari açisindan
örgütlenmesinde 3046 sayili yasanin ilk halindeki düzenlemeye bir dönüs niteligindedir.

bakanlik

Çizelge 1: Bakanlik Listesi
3046 Sayili Yasa (1984)

KAYA Projesi Önerisi
(1991)
1. Adalet
1. Adalet
2. Milli Savunma
2. Milli Savunma
3. Içisleri
3. Içisleri
4. Disisleri
4. Disisleri
5. Maliye ve Gümrük
5. Maliye ve Gümrük
6. Milli Eg. Genç. ve Spor
6. Milli Egitim
7. Bayindirlik ve Iskan
7. Bayindirlik ve Iskan
8. Saglik ve Sosyal Yardim 8. Saglik
9. Ulastirma
9. Ulastirma
10. Tarim Orm.ve Köyisleri 10. Tarim
11. Çalisma ve Sosyal Güv. 11. Çalisma ve Sos. Güv.
12. Sanayi ve Ticaret
12. Sanayi
13. En. ve Tabii Kaynaklar 13. Ticaret
14. Kültür ve Turizm
14. Enerji ve Madencilik
+
15. Kültür
En fazla 7 Devlet Bakani 16. Turizm
17. Çevre ve Doga Koruma
18. Hazine
19. Denizisleri
20. Bilim ve Teknoloji
21. Gençlik ve Spor

57. Hükümet Döneminde
(2002 Ekim)
1. Adalet
2. Milli Savunma
3. Içisleri
4. Disisleri
5. Maliye
6. Milli Egitim
7. Bayindirlik ve Iskan
8. Saglik
9. Ulastirma
10. Tarim ve Köyisleri
11. Çalisma ve Sosyal Güv.
12. Sanayi ve Ticaret
13. En. ve Tabii Kaynaklar
14. Kültür
15. Turizm
16. Orman
17. Çevre
+
20 Devlet Bakani

Tasari
1. Adalet (Tasra)
2. Milli Savunma (Tasra)
3. Içisleri (Tasra)

4. Disisleri
5. Maliye (Tasra)
6. Milli Egitim
7. Bayindirlik ve Iskan
8. Saglik
9. Ulastirma
10. Tarim ve Köyisleri
11. Çal. ve Sos. Güv. (Tasra)
12. Sanayi ve Ticaret
13. Enerji ve Tabii Kaynaklar
14. Kültür ve Turizm
15. Çevre ve Orman
+
En fazla 8 Devlet Bakani

Tasari’da “kamu yönetiminin küçültülmesi, daha etkin bir yönetim kurulmasi ihtiyaci ile
kamuoyunun bu dogrultudaki beklentilerinin karsilanmasi amacina” yönelik olarak devlet
bakanlarinin sayisi 8 ile sinirlandirilmistir. 3046 sayili yasanin ilk biçiminde devlet bakani
sayisi 7 olarak düzenlenmistir. 1986’da 3313 sayili yasa ile bu sayi 10’a, 1994’te de 4060
sayili yasa ile 20’ye çikarilmistir. Son dönemlerde Basbakanligin çok fazla bagli ve ilgili
kurulusunun olmasi ve bunlarin birçogunun devlet bakanlarina baglanmasi ile adeta “devlet
bakanligi” seklinde adlandirilan “hizmet bakanligi” haline gelen bu birimlerin, 3046’da da
tanimlandigi biçimiyle “Basbakan’a yardimci olma” islevine döndürülmesi amaçlanmistir.
Bakanlik Iç Örgütlenmesi:
3046 sayili yasada bakanlik birimleri anahizmet, danisma ve denetim, yardimci birimleri
olmak üzere 3’e ayrilmistir. Tasari’nin bakanlik merkez teskilatini düzenleyen 18.
maddesinde 3046’dan farkli “denetim birimleri” yer almamaktadir. Tasari’da “Içisleri,
Maliye, Milli Egitim, Saglik ile Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanliklarinda, temel görev
ve hizmetlerin bir geregi olarak, kurum disi müsteri, mükellef veya üçüncü kisi ve
kuruluslara yönelik olmak üzere, kurulus kanunlarinda belirtilmek sartiyla anahizmet
birimi seklinde rehberlik ve denetim birimi olusturulabilir” (Madde 18) biçimindeki
düzenleme ile rehberlik ve denetim birimleri “anahizmet birimi”ne dönüstürülmüstür.
Tasari’nin, önceki düzenlemeden farkli olarak, denetim ve rehberlik birimlerini bu
bakanliklar açisindan “temel görev ve hizmetlerin bir geregi” olarak kabul ettigi
söylenebilir.

20

3046 sayili yasa öncesinde, 4951 sayili yasa’ya göre “devlet dairelerinin Basbakan’in önerisi ve
Cumhurbaskaninin onayiyla bakanliklara ayrilacagi” ilkesinin geçerli oldugu dönemde bakanlik ve devlet
bakani sayisi hükümetten hükümete farklilik göstermis, 1978’te kabinedeki bakan sayisi 35’i bulmustur. T.
Karaer, anilan “Cumhuriyet Türkiye’sinde...,” s. 37.
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Çizelge 2: Bakanlik Birimleri
3046 SAYILI YASA
Anahizmet Birimleri (md 7)

Danisma ve Denetim Birimleri (md 12)
Teftis Kurulu Baskanligi,
Arastirma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Baskanligi,
Hukuk Müsavirligi,
Basin ve Halkla Iliskiler Müsavirligi.
Yardimci Hizmet Birimleri (md 13)
Personel Genel Müdürlügü veya Dairesi Baskanligi,
Egitim Dairesi Baskanligi,
Idari ve Mali Isler Dairesi Baskanligi,
Savunma Sekreterligi,
Özel Kalem Müdürlügü.

TASARI
Anahizmet Birimleri (md 19)
Anahizmet birimi olarak Rehberlik ve Denetim
Birimleri (Tasra Teskilati Olan Bakanliklarda)
Danisma Birimleri (md 20)
Strateji Gelistirme Baskanligi,
Hukuk Müsavirligi,
Basin ve Halkla Iliskiler Müsavirligi.
Yardimci Hizmet Birimleri (md 21)
Insan Kaynaklari Daire Baskanligi,
Destek Hizmetleri Daire Baskanligi
Özel Kalem Müdürlügü,

Tasari’daki bakanlik iç örgütlenmesi açisindan en önemli degisiklik, “denetim” birimleri
olan teftis kurullarinin kaldirilmis olmasidir. Tasari ile bakanlik iç örgütlenmesinde yapilan
diger degisikler birim adlarinin degistirilmesinden öte bir sey degildir. Örnegin 3046’da
düzenlenen Arastirma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baskanligi ile bu birimin yerine
getirilen Strateji Gelistirme Baskanligi arasinda islevler açisindan hiçbir farklilik yoktur;
tek farklilik “kurum ve kuruluslar stratejik yönetim ilkelerine göre yönetilecegi için”
adlandirma itibariyle ikincisinin Tasari’nin özüne ve yaklasimina daha uygun olmasidir.
Tasari’da danisma birimi statüsündeki “Strateji Gelistirme Baskanligi”ndan ayri olarak 27.
maddede “Strateji Gelistirme Kurulu” olusturulmaktadir. Bu Kurul’un islevi
“bakanliklarda, bakanlik stratejilerinin, amaç ve politikalarinin belirlenmesine, bakanlik
hizmet ve teskilatinin gelistirilmesine, bakanlik faaliyetinin performans sonuçlarinin
degerlendirmesine yardimci olmak” olarak tanimlanmistir. Bu islevler Strateji Gelistirme
Baskanliginin islevleri arasinda tanimlanmasina ve halen uygulamada bütün bakanliklarda
birim amirlerinin katildigi birimler olmasina ragmen neden sürekli nitelikte ayri bir Kurul
olusturulma ihtiyaci duyulmustur? Bu sorunun yaniti madde gerekçesinde verilmektedir:
“Kurum ve kuruluslarin stratejileri ve politikalari, kurum içi ve disi ilgili tüm taraflari
kapsayacak bir yaklasim içinde iyi yönetisim ilkeleri dogrultusunda olusturulacaktir. Bu
nedenle, Kurul bakanlik müstesarinin baskanliginda, bakanligin birimlerin yöneticileri
yaninda konu ile ilgili bilim adamlari, uzman kisiler, kamu kurumu niteligindeki meslek
tesekkülleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden olusacaktir.” Tasari’daki bu
“stratejik” Kurul ile, bakanlik stratejilerinin, amaç ve politikalarinin belirlenmesi ve
bakanlik performansinin degerlendirilmesi sürecine özel kisi ve kurum temsilcilerinin dahil
edilmesi yoluyla “yönetisim”in ya da “kamusal alanin sivillestirilmesi”nin amaçlandigini
da söyleyebiliriz.
3046’da yardimci birimler arasinda yer alan Personel Daire Baskanliklari yerine Tasari’da
getirilen Insan Kaynaklari Daire Baskanliklari açisindan da ayni seyleri söyleyebiliriz. Her
iki birimin islevleri büyük ölçüde aynidir. Tek farklilik, Insan Kaynaklari Daire
Baskanliklarina, 3046’da yardimci birimler yer alan Egitim Dairesi Baskanliklarinin
görevlerinin verilmis olmasidir.
Tasari’da idari, mali ve güvenlik islerini yürütmek üzere Destek Hizmetleri Daire
Baskanligi olusturulmaktadir. Bu birimin olusturulmasi “Yeni kamu yönetimi anlayisina
uygun olarak yardimci hizmet birimlerinde benzer hizmetleri yapan birimleri bir araya
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topla(mak)” biçiminde gerekçelendirilmistir. “Benzer islevleri yapan birimlerin bir araya
toplanmasi”, madde gerekçesinde belirtildigi gibi yeni kamu yönetimi anlayisinin degil,
geleneksel bürokrasinin bir özelligi olup, MEHTAP, KAYA gibi reform çalismalarinda ya
da 3046 sayili yasada da öngörülen bir ilkedir. Destek Hizmetleri Baskanliginin islevleri
de, 3046’da var olan Idari ve Mali Isler Dairesi Baskanligi’nin islevleri ile hemen hemen
aynidir. Adlandirma farkliligi disinda iki birimin islevleri açisindan tek farklilik 3046’da
yardimci birimler arasinda yer alan “Savunma Sekreterligi”nin görevlerinin Destek
Hizmetleri Baskanligina aktarilmis olmasidir.
Hiyerarsik Kademeler ve Unvanlar
Tasari’da, dikey örgütlenmenin hiyerarsik kademeleri artirarak verimsizlik ve hantalliga
yol açtigi, oysa “modern örgütlenme modelinde yatay ve esnek yapilara ihtiyaç
duyuldugu”21 belirtilmektedir. “Yeni kamu yönetimine uygun olarak”, hiyerarsik
kademelerin azaltilmasi ve yeni kademeler yaratilmasinin önüne geçilmesi amaciyla
Tasari’nin 28. maddesinde hiyerarsik kademeler sayilmistir.22 Çizelge 3’te görüldügü gibi
her iki düzenlemedeki hiyerarsik kademeler açisindan farkliliklar, genel olarak bakanlik
örgütlenmesinde memurluk ve seflik kademelerinin kaldirilmasi ve genel müdürlük ve
kurul baskanliklarinin altindaki daire baskanliklarinin kaldirilmasidir. (Sadece tasra
teskilati kurabilen bakanliklar bakimindan gereken hallerde daire baskanligi kurulmasina
izin verilmektedir) Tasarruf amaçli gerçeklestirildigi belirtilen bu düzenleme ile kamu
yönetiminde 4569 hiyerarsik birim kaldirilmakta, hiyerarsi çok daha basik hale
getirilmektedir.
Çizelge 3: Hiyerarsik Kademeler ve Unvanlar
3046 SAYILI YASA
Bakanlik Merkez Teskilati
Müstesarlik
Müstesarliga Bagli Genel Müdürlük,
Kurul Baskanligi veya Daire Baskanligi
Genel Müdürlük, Kurul Baskanligi, Daire
Baskanligi
Sube Müdürlügü
Ihtiyaca Göre Kurulacak Seflik
Bagli Kuruluslarda
Genel Müdürlük
Daire Baskanligi
Sube Müdürlügü
Seflik
Memurluk

TASARI
Bakanlik Merkez Teskilati
Müstesarlik
Genel Müdürlük, Baskanlik, Daire Baskanligi
Müdürlük
Bagli Kuruluslarda
Müstesarlik Seklinde
-Müstesarlik
- Genel Md/Daire Bsk.
- Müdürlük
-

Baskanlik Seklinde
- Baskanlik
- Daire Bsk.
- Müdürlük
-

Genel M Seklinde
-Genel Md.
- Daire Bsk.
- Müdürlük
-

Tasari’da, 3046 sayili yasada oldugu gibi “Teskilatlanma Esas ve Usulleri” baslikli bir
bölüm yer almadigi için hiyerarsik kademe ve unvanlar hakkindaki birçok nokta
belirsizdir. Örnegin 3046’da bakanlik merkez teskilatinin “esas hizmet birimi” olarak
tanimlanan sube müdürlüklerinin Tasari’da müdürlük olarak düzenlenmesinin adlandirma
21

Yatay ve esnek yapilar modern örgütlenmenin bir özelligi ise, bu anlayisa göre dikey örgütlenme,
isbölümü ve standart yapilarin olusturdugu Weberyen bürokrasi “pre-modern” bir örgütlenme modelidir.
22
Bakanlik ve bagli kuruluslarin merkez teskilatinda ilgili maddede gösterilenler disinda hiyerarsik kademe
teskil edilemeyecegi hükmü 3046 sayili yasada da yer almaktadir.
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farkliligindan öte bir sey ifade edip etmedigi; yine 3046’da daire baskanligi ve genel
müdürlük kurulmasi için asgari sartlar tanimlanmis iken Tasari’da buna yönelik bir
düzenlemenin olmamasi belirsizlik yaratabilir.
Tasari’da, bakanlik örgütlenmesinde bakandan sonra gelen en üst hiyerarsik amir
konumundaki müstesar ile ilgili madde düzenlemesi 3046 / 22 ile hemen hemen aynidir.
Fakat “Insan Kaynaklari Yönetimi” baslikli 46. maddedeki “hükümetin görevi sona
erdiginde, müstesarlar(in)..görevi kendiliginden sona ermis sayilir” biçimindeki
düzenleme ile bir anlamda örnekleri birçok ülkede görülen “siyasal müstesarlik”
uygulamasina geçilmektedir.
Tasari’nin 17/c maddesinde “yardimciliklar” düzenlenmistir. Bu düzenleme de 3046’daki
düzenlemeden çok farklilasmamaktadir. Tasari yardimci sayisini 3’e, tasra teskilatlari olan
bakanliklarda 5’e çikarmistir. 3046’da da zorunlu hallerde ilgili bakanligin teklifi üzerine
ortak kararname ile müstesar yardimcilarinin ve genel müdür yardimcilarinin sayisinin 5’e
kadar çikarilabilecegi hükme baglanmistir.
Degerlendirme
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasari, kamu örgütlenmesinin mikro boyutu açisindan, çok
büyük ölçüde 3046 sayili yasanin bir tekrari niteligindedir. Kamu örgütlenmesinin mikro
boyutuyla ilgili olarak Tasari ile getirilen degisiklikler genellikle “vizyon degisikligi” ile
sinirli kalmaktadir. “Yeni kamu yönetimi anlayisina uygun olarak” APK’larin Strateji
Gelistirme Baskanligina, Personel Daire Baskanliklarinin Insan Kaynaklari Daire
Baskanliklarina ve Idari ve Mali Isler Daire Baskanlilarinin Destek Hizmetleri Daire
Baskanligi’na dönüstürülmesi, stratejik yönetim vizyonuna uygun birim adlari koymanin
ötesinde hiçbir önemli degisiklik içermemektedir. Tasari’yi kamu örgütlenmesi açisindan
tartismali kilan noktalar daha çok, örgütlenmenin ilkeleri ve makro boyuttaki düzenlemeler
oldugu söylenebilir.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarisi, gerekçesinde de belirtildigi gibi, “yeni kamu
yönetimi” anlayisi semsiyesi altinda toplanan ve birbiri iliskili olan üç amaca yönelik olarak
hazirlanmistir: “Yerellik - yerinden yönetim”, “yönetisim” ve “etkin ve küçük devlet”.
Tasari’da “toplumun taleplerine karsi daha duyarli, katilimciliga önem veren, hedef ve
önceliklerini netlestirmis, hesap veren, seffaf, daha küçük ancak daha etkin bir kamu,
katilimci ve paylasimci bir anlayisa sahip, pro-aktif ve gelecek yönelimli bir bakis açisi,
girdi odakli olmaktan sonuç ve hedef odakli olmaya yönelik olma, kendine odakli
olmaktan vatandas odakli olma” özellikler ile “iyi yönetisim” anlayisi tanimlanmaktadir.
(Genel Gerekçe, s. 69-70) Fakat yine genel gerekçede ve madde gerekçelerinde görüldügü
gibi, Tasari’da katilim ya da paylasimcilik yurttaslar ya da örnegin sendikalar açisindan
degil, daha çok özel sektörün kamusal mekanizmalara karar verici ya da paydas olarak
dahil olmasi biçiminde düsünülmektedir.
Tasari’nin birçok maddesinde tanimlanan ve bütün kamu kurum ve kuruluslarinin
örgütlenme ve isleyisine temel olmasi hedeflenen yeni kamu yönetimi anlayisi, kamu
yönetimini
herhangi
bir
isletmeden
farkli
görmeyen
“stratejik
yönetim”e
dayandirilmaktadir. Stratejik yönetim Tasari’da sistem bakisi, esnek ve yatay organizasyon
yapilari, ‘gelecege dair tasarim gelistirme’, ‘misyon ve vizyon belirleme’, ‘ölçülebilir
basari göstergeleri olusturma ve önceden ilan etme’, ‘insan kaynaklarini gelistirme’
unsurlari ile tanimlanmaktadir. (Genel Gerekçe, s. 86) Özellikle de genel gerekçe ve
madde gerekçeleri okundugunda Tasari’nin genel olarak, herhangi bir isletme yönetimi ya
da isletmeler için örgüt gelistirme kitabinda yer alan “isletme” ya da “örgüt” sözcüklerinin
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çikartilip yerine “merkezi idare” ya da “mahalli idare” sözcüklerinin koyuldugu bir metin
izlenimini dogurmasi da bu yaklasimi dogrulamaktadir. Yeni kamu yönetimi ile getirilmek
istenen stratejik yönetime benzer bir yaklasimi Organizasyon-Metod (0-M) yönteminin moda
oldugu 1970’lerde görmekteyiz.23 O dönemde de isletme yönetiminin hedef, strateji, vizyon,
amaçlara göre yönetim, yatay organizasyon gibi kavramlarinin kamu yönetimine uyarlanmasi
girisimleri yaygin biçimde görülmektedir. Modasi çok çabuk geçen O-M yöntemini kamuya
uyarlamaya çalisan uzmanlar gibi günümüzde yeni kamu yönetimi yandaslari da, geleneksel
yönetim anlayisinin terk edilerek “stratejik yönetim”e geçilmesi durumunda, merkezi ve
mahalli idarelerde yer alan kurumlarin her biri stratejik hedeflere dogru kosan, vizyon sahibi,
esnek, etkili, verimli yönetim birimleri haline dönüsecegini savunmaktadirlar.
“Merkezi idare ile yerel yönetimler arasinda yetki ve görev paylasimini netlestirme,
merkezi idarenin stratejik düzeyde etkinligini artirma, yerel yönetimlerin operasyonel
düzeyde esnekliklerini ve kaynaklari genisletme” amacindaki Tasari, Türk kamu
yönetiminin geleneksel çekirdek yürütme birimi olan bakanliklarin konumunu bütünüyle
degistirmektedir. Yeni sistemde özellikle de tasra uzantisi kaldirilarak bütünüyle araçsiz
birakilan bakanliklar, hizmeti yürüten kurumlar olmaktan çikmakta, genel koordinasyon ve
yönlendirme kapasitesi artirilarak strateji gelistiren birimler haline dönüstürülmektedir.
Fakat belirlenen bu stratejilerin hangi araçlarla uygulama olanagi bulacagi belirsizdir.
Yerlesik sistemde seçimle iktidara gelen hükümetin yürütücü ayagini olusturan
bakanliklar, tasra teskilati ile birlikte, hükümetçe belirlenecek ulusal politikalarin
uygulama araçlaridir. Tasari’da hükümetin elinden bu yürütme gücü alinmaktadir.
Tasari’nin 8. maddesinde mahalli idarelerin görev ve yetki ve sorumluluk alanlarina giren
hizmetleri idarenin bütünlügüne, idarenin kalkinma planinin ilke ve hedeflerine, kendi
stratejilerine, amaç ve hedeflerine, performans ölçütlerine uygun olarak yürütecegi hükme
baglanmistir. Türk kamu yönetiminde kalkinma planlarinin uygulama alaninin olmadigi
bilinmektedir. Idari vesayet mekanizmasi öngörülmedigi için merkezi yönetimin elinde
mahalli idarelerin ulusal politikalara uygun biçimde islemesini saglamaya yönelik hukuki
ya da yönetsel araçlar yoktur; bu durumda mahalli idarelerin, hizmetleri büyük ölçüde
“kendi stratejileri”ne uygun biçimde yürütecekleri beklenebilir.
Tasari’nin genel gerekçesinde dile getirilen “Devletin asli hizmetleri disinda bakanliklarin
tasra teskilati ortadan kaldirilarak yerel ve yerinden yönetim birimleri
güçlendirilmektedir” biçimindeki yargi, Tasari’nin devletin asli hizmetlerinin içerigi ortaya
koymaktadir. (Genel Gerekçe, s. 87) Buna göre devletin asli islevleri, tasrada örgütlenme
olanagi taninan bakanliklarin hizmet alanlari, bir baska deyisle adalet, milli savunma,
içisleri, maliye ve çalisma ve sosyal güvenliktir.
Tasari’da yönetimin yeniden yapilanmasinin “örgütsel tasarim” boyutunda “merkezi
yönetim yerine yerinden yönetim, esnek ve yatay organizasyon yapilari”nin tercih edildigi
vurgulanmaktadir. Tasari’nin temel hedefleri arasinda yer alan küçük, esnek yapilarin
olusturulmasi, Birlesik Krallik, ABD, Hollanda ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde baslayan ve
hizla diger ülkelere yayilan bir süreçtir. Son dönemlerde bazi ülkelerde çok sayida özerk,
bagimsiz birimin var oldugu asiri parçali kamu örgütlenmesi ciddi tepkilere yol açmistir;
Danimarka’da bir yandan özerklesme süreci yasanirken diger yandan bu sürece tepkiler
sonucunda yetkiler yeniden bakanliklara verilmektedir;24 Birlesik Krallik’ta da yetkilerin
yeniden bakanliklara verilmesi yönünde, henüz çok ivmeli olmayan ve “git-gel”leri olan
bir sürecin basladigi (re-departmentalism) söylenebilir. 1988’de baslatilan esnek, özerk
23

K. Sürgit, “Organizasyon ve Metot Hizmeti,” Amme Idaresi Dergisi (C. 2, S. 4, 1969).
T.B. Jorgensen, “From Agency to Department And Back Again: Contradictory Developments in Danish
Public Administration,” LSE Public Service Seminar Series (London: tarihsiz).
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kurumlar temelinde parçali yönetim anlayisina dayanan next steps uygulamasi yerine Blair
hükümeti, iktidara geldiginde yayimladigi Modernisation Government Raporu ile “merkezi
hükümetçe belirlenen ve yürütülen güçlü bakanlik örgütlenmesine dayanan modernlesme
tercihi”ni ortaya koymustur.25 Next steps kurumlarindan hiç söz edilmeyen bu Raporda,
hizmetlerin yürütülmesinde özerk kurumlar yerine yeniden bakanliklari etkili ve sorumlu
kilma anlayisi tercih edilmektedir. Raporda merkezi – bütünlesik kamu örgütlenmesi
modeli olarak “Whitehall” vurgusu sikça geçmektedir. Bu gelismeler özerklesme sürecinin
hizini ciddi oranda kesmistir. Özerklesme sürecini hizli ve derinden yasamis ülkelerde
özerk, bagimsiz birimlerin çok sayida oldugu asiri parçali kamu örgütlenmesi “temsili
demokrasi”,
“sorumlulugu
olmayan
uzmanlarin
iktidari”,
“esgüdümsüzlük”
gibi
nitelemelerle elestirilirken Tasari, “degisimin izlenmesi ve zaman geçirilmeden uyum
saglanmasi için küçük, etkin ve esnek yapilar”in sayisini artirmayi hedeflemektedir.
Özerklesme ve esnek yapilarin yayginlasmasi ile birlikte Türk kamu örgütlenmesinde de
benzer sorunlarin yasanacagini söylenebilir.
Gerekçede sikça dile getirildigi gibi Tasari’da, “yeni kamu yönetimi anlayisi” “piyasaya
dönük olma”, baska bir deyisle “piyasa dostu” biçiminde tanimlanmaktadir. Bütün olarak
kamu yönetiminin örgütlenme ve isleyisini düzenleyen bir Temel Kanun Tasarisi’nda
sosyal devlete ve “kamu yarari” kavramina hiç deginilmemis olmasi, buna karsilik özel
sektör, kamu-özel sektör paydasligi gibi kavramlarin sikça kullanilmasi nasil bir kamu
yönetimi yaklasiminin tercih edildiginin diger göstergeleridir. “Kamu yarari” kavraminin
geçtigi tek yerin kamu yönetiminin kurulus ve isleyis ilkeleri arasinda sayilan “düzenleyici
etki analizi” ile ilgili maddenin gerekçesinde (hem de kâr-zarar hesabina dayanan faydamaliyet analizinin taniminda) olmasi da çok ilginçtir. OECD basta olmak üzere uluslararasi
kuruluslarin ulusal yönetimlere yerlestirmeye çalistigi “düzenleyici etki analizi”nin bir araci
olarak fayda-maliyet analizi ile kamu yararinin nasil bagdastirilabildigini anlamak güçtür.
Tasari, “ülkemizin 1980 sonrasi ekonomi alaninda gerçeklestirdigi serbestlesmeyi ve
degisimi kamu yönetimi alaninda” saglamayi temel amaçlarindan biri olarak
tanimlamaktadir. (Genel Gerekçe, s. 67) Tasari’da verimsiz ve hantal yönetimin yerine
etkili ve verimli bir yönetimin ancak kamu yönetiminin serbestlestirilmesi ile
gerçeklesebilecegi savunulmaktadir. Oysa yine genel gerekçede dile getirildigi gibi Türk
ekonomisi, tarihinin en büyük ve derin krizlerini, ekonomi alaninda serbestlesmenin büyük
ölçüde saglandigi bir dönemde yasamistir. Bu Tasari yasalastigi taktirde, kamunun
üretimden çekilmesi, özellestirme, deregulation, kamu hizmetlerinin özel kisilere
gördürülebilmesi,26 idarenin bütünlügü yerine hizmette yerellik ilkesi, sivillesme, kâr–zarar
hesabina dayali düzenleyici etki analizi gibi araçlarla, kamu hizmetinin, kamu yararinin,
kamusal mekanizmalarin tasfiyesini saglayacak ve kolaylastiracak serbestlestirmeyi kamu
yönetiminde gerçeklestirerek, ekonomide yasanan derin krizlerin yönetim alaninda da
yasanmasina neden olacaktir.
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Cabinet Office, Modernising Government (London: HMSO, 1999).
Kamu hizmetlerinin özel kisilere gördürülebilmesini olanakli kilan 11. maddenin gerekçesinde kamu
hizmetinin “sunulmasi” ya da “yerine getirilmesi” kavramlari yerine “kamu hizmetlerinin daha etkili, verimli
ve süratli çözülebilmesi” ifadesi, sözcük tercihi bu tür bir amaçla yapilmamis olsa da, maddenin ve
Tasari’nin amacini ifade eder niteliktedir.
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KAMU YÖNETIMI REFORMUNDA ÇEVRESEL DEGERLER:
ORMAN VE KIYI ALANLARI*
Dr. Bülent Duru
Ekonomi yönetimi sikintiya düstügünde, yeni vergi koyma ya da dis kredi bulma olanagi
azaldiginda ilk akla gelen yeni gelir kaynaklari orman ve kiyi gibi dogal degerler
olmaktadir. Gerçi Turizmi Tesvik Kanunu ya da imar aflari gibi yasal düzenlemelerin
gerçeklestirilmesiyle ya da tam tersine koruyucu nitelikteki diger yasalarin geregi gibi
uygulanmamasiyla bu alanlarin büyük bir bölümü zaten önemli bir gelir kaynagi olarak
sanayi, enerji ve turizm sektörlerinde hizmet görmektedir. Ancak bu islev yetersiz
görülüyor olacak ki, düzenli araliklarla bu iki dogal degerin devletin gözetim ve denetimi
disina çikarilip satilmasi, özel girisime açilmasi için harekete geçilmektedir. Aslinda söz
konusu istemleri, savas, ekonomik kriz gibi olaganüstü dönemlerde yüksek sesle dile
getirilisine aldanip da, yalnizca zorunluluktan kaynaklanan, geçici bir önlem arayisi
biçiminde degerlendirmemek gerekir. Karsi karsiya olunan durum aslinda çok daha büyük
bir yapisal dönüsüm projesinin küçük bir uygulama asamasindan baska bir sey degildir.
Iste bu yazida, anilan "büyük projenin" kiyi ve orman gibi iki dogal alana yansimalari,
uluslararasi çevre politikasini belirleyen en büyük aktörlerden Dünya Bankasi'nin
tasarimlari üzerinde sergilenmeye çalisilacaktir. Bir baska biçimde açiklamak gerekirse,
orman ve kiyi gibi agir baski altindaki iki alanin anayasa degisikligi ile üzerlerinde özel
mülkiyet kurulabilmesine olanak tanimayi tasarlayan düsüncenin arka planinin
betimlenmesi amaçlanmaktadir. Bu dogrultuda, Banka'nin kiyi ve ormanlarla ilgili genel
ilke ve politikalarini yansitan raporlar incelenerek, Türkiye'de orman ve kiyi gibi dogal
degerlerin satisindan gelir elde edilmesi beklentisinin dile getirilmesinde somutlasan bu
dünya görüsünün dayandigi kuramsal temelin sergilenmesine girisilecektir. Bir baska
anlatimla, bu tür dogal varliklarin merkezi ve yerel yönetimler disarida birakilarak özel
sektörün kullanimina sunulma isteginin, Dünya Bankasi'nin "governance" sürecini temel
alan genel politikalariyla ve bu arada kendi kiyi ve orman yönetimi ilkeleriyle de uyumlu
oldugu, bu açidan Türkiye orman ve kiyilarinin düzen degisimine ugrama tehlikesi altinda
bulunmasinda Banka'nin -ve kuskusuz uluslararasi çevre politikasindaki diger aktörleringenel politikalarinin dolayli bir etkisinin bulundugu gösterilmeye çalisilacaktir.
Dünya Bankasi ve Çevre Sorunlari
Dünya Bankasi gibi ana amaci1 , yoksullugun giderilmesi, kalkinmanin saglanmasi olan bir
ekonomi örgütünden kiyi ve orman alanlarini genel politikasindan bagimsiz bir biçimde ele
almasini beklemek, bir baska anlatimla, bu dogal degerlere "ekonomik kalkinma"
güdüsünden uzak biçimde, çevre odakli bir bakis açisiyla yaklasmasini ummak çok da
gerçekçi olmayacaktir. Özellikle 1980'lerden sonra çevreyi de etkinliklerinde göz önünde
bulundurmaya, var olan çevre birimini güçlendirmeye, çevre uzmanlari çalistirmaya
*

Duru, B., "Kamu Yönetimi Reformunda Çevresel Degerler: Orman ve Kiyi Alanlari”, A.Ü. SBF
GETA Tartisma Metinleri, Özel Sayi (2), No.60, Kasim 2003. Bu yazi daha önce Planlama
Dergisi'nde yayinlanmistir: "Ormanlarin Özellestirilmesi, Kiyilar ve Dünya Bankasi: Dogal Deger mi,
Ekonomik Kaynak mi?", Planlama, 2003/1, s.47-52.
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1944 yilinda kurulan ve asil amaci sürdürülebilir ekonomik gelismeyi saglamak ve yoksullugun önüne
geçmek biçiminde belirlenen Dünya Bankasi, gelismekte olan ülkelerde gerçeklestirilen kalkinmayla ilgili
projeleri akçal ve teknik açidan desteklemektedir.
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baslayarak uluslararasi çevre politikasinda önemli aktörlerden biri haline gelse de, Banka,
yine de çevre sorunlari ile yalnizca ekonomik kalkinmayi saglama çabalarina bir engel
olusturdugu ölçüde ilgilenmekte, çevresel degerleri ekonomik bir bakis açisiyla ele
almaktadir.
Dünya Bankasi'nin çevre sorunlari ile ilgilenmesinin iki temel nedeni bulunmaktadir.
Bunlardan birincisi, Banka'nin çevresel bunalim ile yoksullugu ayni sürecin iki degisik
yönü olarak kabul etmesi ya da bir baska anlatimla, çevre sorunlari ile yoksulluk arasinda
güçlü bir baglanti bulundugunun farkina varmasidir. Çevre sorunlari ile ilgilenmeye
zorlayan diger etmense Banka'nin bugüne degin yürüttügü, enerji, sanayi, altyapi, tarim
projelerinin çevreye verdigi onarimi güç zararlara karsi gelisen güçlü muhalefettir. Banka
kredileriyle gerçeklestirilen büyük ölçekli projelere karsi yerel sivil toplum örgütlerince
gösterilen tepkiler bunlardan yalnizca biri. 1992 Rio Çevre ve Kalkinma Konferansi'nin
dünya gündemine çevreyi güçlü bir biçimde getirmesinin ve örgütün kendi içinde
hazirlattigi raporlarin,
desteklenen projelerde çevresel etkilerin dikkate alinmasi
gerektigini vurgulamasinin ardindan Banka da etkinliklerinde çevresel etmenleri
degerlendirmeye baslamistir demek yanlis olmayacaktir. Örgüt içindeki çevre biriminin
(Environment Department) güçlendirilmesini ve çevre ile ilgili konularda uzman
çalistirmaya baslanmasini da buna baglamak gerekir. 2
Kiyi ve orman alanlarinin yönetimi de Dünya Bankasi'nin çevre sorunlari alanina artan
ilgisinin yansimalarindan biri olarak degerlendirilebilir. Banka'nin bu alanlar için özel
yönetim planlari yaptirmasi, türlü yönetim projelerini desteklemesi, kimi yöreler için
bilimsel arastirmalar yaptirmasi ve belki de daha önemlisi bu alanlar için geçerli olacak
özel yönetim biçimini belirlemeye yönelik türlü ilkeleri ön plana çikarmasi, bu ilginin
göstergelerinden yalnizca birkaçi. Ancak Banka'nin bu alanlara etkisi yalnizca destekledigi
programlarin akçal ve teknik boyutu ile sinirli kalmamakta, örgüt, bütün yönetim sürecinin
yönetsel ve tüzel boyutlari üzerinde de belirleyici olabilmektedir.3
Kiyi Alanlari
Dünya Banka'nin kiyi yönetimine iliskin olarak benimsedigi ana ilke ve politikalari, 1993
yilinda hazirlanan "kiyi alanlari yönetimi ilkeler dizisi"nde4 bulmak olanaklidir.
Ormanlarin büyük bölümünün kiyi alanlarinda yer aldigi göz önünde bulunduruldugunda,
kiyi yönetimi ilkelerinin önemli ölçüde ormanlik alanlarda da etkili olacagi söylenebilir.
Bundan dolayi örgütün kiyi yönetimi ilkeleri üzerinde biraz daha ayrintili biçimde durmak
yerinde olacaktir. Sürdürülebilir kalkinmayi (sustainable development) saglama amaci
2

Jacob D. Werksman, "Greening Bretton Woods", Philippe Sands (Ed.), Greening International Law,
Earthscan, London, 1993, s.71; Gareth, Porter & Janet Welsh Brown, Global Environmental Politics, 2nd
Edt., Westview Press, Oxford,1996, s.48.
3
Banka’nin, kredi verdigi ülkelerin kamu yönetimlerinin yeniden yapilandirilmasi sürecinde “governance”
ilkelerini temel aldigi, bu kavramin da pazar ekonomisinin gereklerini ve çok ortakli yönetimi, özellikle de
sivil toplumun güçlendirilmesini gündeme getirdigi bilinmektedir. Bu konuda Bkz. Birgül Ayman Güler,
"Kamu Yönetimi ve Dünya Bankasi", Amme Idaresi Dergisi, Eylül 1995, Cilt 28, Sayi 3, s.18-29; Ayse
Tatar Peker, “Dünya Bankasi: ‘Büyüme’ Söyleminden ‘Iyi Yönetme’ Söylemine”, Toplum ve Bilim, Bahar,
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The World Bank, Guidelines for Integrated Coastal Zone Management, Jan C. Post and Carl G. Lundin
(Ed.), Environmentally Sustainable Development Series No.9, Washington D.C., 1993. Söz konusu yapit,
1992 Rio Çevre ve Kalkinma Konferansi’nin ardindan 1993’de Hollanda’da, Noordwijk’de gerçeklestirilen
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dogrultusunda kiyilarda bütünlesik bir yönetimin sürdürülmesi gerekliligini vurgulayan
ilkeler dizisini ana hatlariyla sergilemek, kiyilarin neden bir "dogal deger" olarak degil de
"ekonomik kaynak" olarak degerlendirilmesinin önerildigini açiklayabilecektir.
Türlü dogal varliklarin, ekonomik kaynaklarin toplandigi kiyilarin Banka'nin etkinlikler
listesi içinde yer almasinda rol oynayan etmenlerden biri, gelecekte dünya nüfusunun çok
daha büyük bir bölümünün bu alanlarda yasayacak olmasidir. 5
Dünya Bankasi'na göre, belli bir alanda kiyi yönetiminin baslatilmasinda, yörenin
ekonomik durumunu iyilestirme gerekliligi, dogal kaynaklarin tükenme tehlikesi, kirliligi
artan verimli ekosistemlerin zarar görmeye baslamasi, dogal yikim sonucunda can ve mal
kayiplarinin olusmasi, bu alanlarda yeni ekonomik kalkinma olanaklarinin farkina
varilmasi ve kiyilardan yararlananlar arasinda çikar çatismalarinin ortaya çikmasi gibi
sorunlardan herhangi biri yeterli olabilir. Buradan da kolayca anlasilabilecegi gibi,
Banka'nin kiyilar için öngördügü özel yönetim biçiminin baslatilmasinda agirlik dogal
degerlerin korunmasina degil, ekonomik kalkinmanin saglanmasina verilmistir.
Kiyi alanlarinda, bütünlesik kiyi alanlari yönetiminin (integrated coastal zone
management) yasama geçirilmesini öneren Dünya Bankasi, bu yönetim biçimini
"governance" sürecinin bir uzantisi olarak görmektedir. Amaç, dogal niteliklerini
güçlendirerek buralardan en yüksek verimin elde edilmesidir. Bankaya göre,
kiyilar,
insanlarin yasamlarini sürdürmeleri için fiziksel ve biyolojik olanaklar sunan, bugünkü ve
gelecek kusaklarin gereksinimlerinin karsilanmasi için özel bir yönetim biçimini gerektiren
degerli dogal kaynaklardandir. Sözü edilen yönetim biçimi olan bütünlesik kiyi alanlari
yönetimi, kiyidaki kaynaklardan yararlanan sanayi, enerji, tarim, turizm gibi türlü
sektörlerin yönetimi arasinda bir denge kurmaya çalisir. Bu yönetim biçiminin sonul
amaci, kiyi alanlarindan, çevre kalitesini koruyarak, sürdürülebilir kalkinmayi saglayacak
biçimde yararlanmaktir. Bir baska anlatimla banka, sektör odakli, parçacil anlayisin
egemen oldugu geleneksel kiyi yönetimi uygulamalarindan vazgeçilerek, daha bütünlesik
bir yaklasimin gelistirilmesinin gerekliligi üzerinde durmaktadir.6 Bütünlesik bir yönetimin
gerekleri olarak da su ilkeler vurgulanmaktadir:
-Kiyi yönetimi programinin sonul amaci, program çerçevesinde gerçeklestirilen etkinlikleri
ulusal ve yerel düzeydeki kalkinma politikalarinin ayrilmaz bir parçasi haline getirmektir.
-Ekonomik sektörlerin gereksinimleri ve çevresel öncelikler birlikte düsünülmelidir.
-Yönetim ve planlama etkinliklerinde iyelik hakkina saygi gösterilmesi ve kazanilmis
haklarin korunmasi önemlidir.
-Kiyi yönetimi etkinlikleri yalnizca kiyi kusagi gibi dar bir cografi alanda
gerçeklestirilmemeli, kiyi çizgisinin her iki yaninda, kara ve denizin etkisi altinda bulunan
bütün bölgeler de ilgi alaninin içinde görülmelidir.
5

Banka, nüfusu kiyi alanlarinin en büyük sorunlarindan biri olarak görmekte, özellikle az gelismis ülkelerde
kiyi bölgelerindeki yigilmanin pek çok sorunu da beraberinde getirdigi ön kabulünden yola çikarak, nüfusun
aile planlamasi yoluyla denetim altina alinmasinin, buralarin niteliginin ve üretkenliginin sürdürülmesinde
çok önemli oldugunu savunmaktadir. Gelismis ya da az gelismis yörelerde nüfusun doga üzerindeki baskilari
arasinda bir ayrim yapilmamakta, Neo-Malthusçu bir bakis açisiyla sorunlarin kaynaginda nüfus birikiminin
bulundugu varsayilmaktadir.
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Banka'nin yalnizca kiyi yönetiminde degil, çevre yönetiminin diger konularinda da bütünlesik yaklasimlari
savunmakta oldugunu belirtmek gerekir. Atik su sorununu ve deniz kirliligini önlemek için havza ölçeginin
gündeme getirilmesi buna örnek verilebilir. The World Bank Group, Pollution Prevention and Abatement
Handbook 1998: Toward Cleaner Production, Washington, D.C., 1999, s.108-113.
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- Çogunlukla merkezi ve yerel yönetimler arasinda ya da bu iki yönetim boyutunun kendi
içlerinde görülen çatismalar ya da bosluklar, kiyida etkili bir yönetim dizgesinin
kurulamamasinin en önemli nedenlerinden biridir. Bundan dolayi, yönetim sürecinde
merkezi, bölgesel ve yerel yönetimler arasinda yatay ve dikey esgüdüm saglanmasina
öncelik verilmelidir.
-Kiyi alanlarinda yerlesmis bulunan, enerji, tarim, sanayi, turizm, ulastirma gibi sektörlerin
kararlari arasinda uyum saglayacak yeni bir "karar alma" yapisi gelistirilmelidir.
-Kaynaklardan yararlanilmasi ya da belli alanlarin kullanilmasi gibi konularda çikabilecek
olasi anlasmazliklari çözmeye yönelik bir yapinin gelistirilmesi gereklidir.
-Karar alma düzeneklerinde ve yönetim sürecinde kiyi bölgesindeki tüm aktörlerin
(stakeholders7 ) yönetim sürecine etken biçimde katilmalari desteklenmeli, bir baska
anlatimla, merkezi ve yerel yönetimlerin yani sira, gönüllü örgütler, yerel halk ve özel
sektörün yönetim düzeneginde yer almasini saglayacak yollar açilmalidir.8
-Çevre sorunlarinin sinir asiri etkilerde bulunmasi uluslararasi alanda isbirligini gerekli
kildigindan, kiyidas ülkeler arasinda isbirligine gidilmesi ya da ortak yönetim
programlarinin olusturulmasi zorunludur.
-Kiyi yönetimi programi kapsaminda yapilacak isler ulusal kaynaklardan karsilanamiyor
ise uluslararasi kuruluslardan destek alinmasinin yollari aranmalidir.
Orman Alanlari
Dünya Bankasi'nin, destekledigi kalkinma projeleri araciligiyla orman alanlarina verdigi
zararlari ya da türlü yörelerde ormanlarin gelisimi için verdigi destekleri bir yana
birakarak, örgütün genel olarak ormanlara bakis açisini ve ideal orman yönetimi kurgusunu
sergilemek yerinde olacaktir. Bu dogrultuda, 2002 yili sonunda Banka yönetim kurulunca
onaylanan ve Banka'nin ormanlarla ilgili yeni stratejilerini yansitan rapor dayanak noktasi
olarak alinabilir.9
Raporda, ormanlarin korunmasi gereginin ilk nedenlerinden biri olarak buralarin
endüstriyel ve ticari gelismenin merkezinde yer almalari gösterilmekte, bu alanlarin kötü
yönetimi sonucunda gelismekte olan pek çok ülkenin önemli gelir kaynaklarindan yoksun
kaldiginin ve orman degerlerinin pazara giremediginin üstünde durulmaktadir. Banka'nin
son dönemde izledigi orman yönetimi politikasinin genel olarak basarisiz olarak
degerlendirilebilecegi, bunun da bugüne kadar yalnizca koruma amacini güden, "pasif"
politikalardan kaynaklandigi vurgulanmaktadir. Bundan ötürü de, örgütün bu konudaki
politikalarinin, orman alanlarinin ekonomik kalkinma ile olan bagini daha güçlü biçimde
dile getiren üç ana dogrultuda gelisecegi belirtilmektedir. Raporda bunlar,
-Orman varliginin yoksullugun azaltilmasinda kullanilmasi,
-Ormanlarin sürdürülebilir ekonomik gelismeyle bütünlestirilmesi,
7

"Stakeholder" sözcügü, çevre yönetimi sürecinde dolayli ya da dolaysiz biçimde etkili olabilecek bütün
aktörleri anlatmaktadir; bu açidan, merkezi yönetim, yerel yönetimler, gönüllü örgütler, arastirma kurumlari,
özel sektör, baski gruplari, yerel topluluklar ve yöre halki bu kavramin içinde düsünülmektedir.
8
Rapora göre, pek çok ülkede kiyida özel iyelik söz konusu olabildiginden, devletin buralara tek basina
müdahalesi türlü sorunlara yol açabilmektedir. Bunun önüne geçmenin etkili bir yolu, politikalar, planlar,
programlar arasinda, kisacasi bütün yönetim sürecinde, esgüdümü saglayacak özel düzeneklerin kurulmasi ve
buralarda sivil toplum örgütlerinin ve özel sektörün temsil edilmesidir.
9
World Bank Group, A Revised Forest Strategy for the World Bank Group, Washington, D.C., 2002.

Tartisma Metinleri Özel Sayi: Kamu Yönetimi Reformu Incelemeleri (2)

71

-Yasamsal öneme sahip olan çevresel degerlerin korunmasi,
biçiminde ifade edilmektedir. Raporu genel olarak degerlendirmek gerekirse, orman
yönetimi "governance" sürecinin bir uzantisi olarak algilanmakta, ormanlar da ekonomik
kalkinmayi ve daha da önemlisi serbest pazari güçlendirecek araçlari bünyesinde
barindirdigi için özel olarak yönetilmesi gereken alanlar olarak görülmektedir. Bu yönetim
süreci, geleneksel yönetim biçiminden farkli olarak "governance" ilkeleri çerçevesinde,
serbest pazar ekonomisi kurallarina ve çok ortaklilik temeline dayali olarak, merkezi
yönetimin, gönüllü örgütlerin ve özel sirketlerin denetiminde gerçeklesecektir. Toprak ve
dogal kaynaklar üzerindeki özel iyeligin, verimliligin, kazanilmis haklarin, özel sektörün,
rekabet kurallarinin, çok ortakli ya da özel amaçli yönetimin, serbest pazarin, kirleten öder
ilkesinin, kisacasi "governance"in üzerinde yükselen bu ilkeler dizisi, Banka'nin
ormanlarin korunmasi ve isletilmesi konusunda da genel politikalarindan ayrilmadigini
göstermektedir.
Sonuç
Türkiye'de Dünya Bankasi denildiginde akla ilk olarak krediler, borçlar, piyasalar, kisacasi
ekonomi geliyor kuskusuz. Ancak son yillarda yasamimizin içine iyice giren bu örgüt
yalnizca ekonomi dünyasini etkilemekle kalmamakta, bütün kamu yönetiminde ve bu
arada çevre yönetiminde de geri çevrilmesi zor olan yapisal dönüsümlerin temellerini
atmaktadir. Hiçbir çevresel ve kültürel deger kaygisi tasimadan, kiyi ve orman alanlarinin
satisindan elde edilecek gelirin ekonomik krizden çikis yollarindan biri olarak görülmeye
baslanmasi da, ekonomi ve kamu yönetimini Dünya Bankasi ve diger uluslararasi finans
örgütleri ilkeleri dogrultusunda biçimlendirme sürecinin basariyla devam ettigini
göstermektedir.
Dünya Bankasi'nin yapisal uyum programlarinin, kredi verilen ülkelerin kamu
yönetimlerini "governance" ilkeleri dogrultusunda yeniden yapilandirmayi amaçladigi,
bunun da somut olarak, yönetimi yeniden yapilandirma, devleti küçültme, kamu giderlerini
azaltma, özel sektör yönetim tarzini kamu yönetimine yansitma ve en önemlisi özellestirme
uygulamalarini hizlandirma anlamina geldigi bilinmektedir. Bilinen bir baska sey de,
Banka'nin özellestirme sürecini genis biçimde algilamasi ve Türkiye'nin ormanlarini, bu
arada -ormanlarin büyük bölümü kiyi alanlarinda bulundugundan dolayi- kiyilari da
satilmasi gereken alanlar olarak önermesi.
Banka'nin çevre birimlerince hazirlanan ve "doga-insan" odakli olmasi beklenen raporlarin
aslinda yalnizca "ekonomi-kalkinma" odakli bir bakis açisinin etkisi altinda kaleme
alindigi görülmektedir. Yazi boyunca incelenen her iki belgeye bir bütün olarak
bakildiginda dikkati çeken seylerden birisinin, devletin bu alanlardaki islevinin oldukça
azaltilmis, yalnizca esgüdümün saglanmasi, yönetimin aksamamasi için uygun kosullari
yaratmakla sinirlanmis oldugu görülecektir. Kimi yerlerde, bu alanlarin yönetim sürecinde
kamu kurumlarinin ve özellikle de yerel yönetimlerin önemli rolleri bulundugu belirtilse
de, uygulamada özel kesimin daha agir basacagi, özellikle az gelismis ülkelerde, merkezi
ve yerel yönetimlerin çok da etkili olamadigi, yönetimin isleyisinde türlü sorunlar
bulundugu göz önünde bulunduruldugunda, özel kesimin güçlü bir aktör durumuna
gelecegi açiktir.
Banka, orman ve kiyilari -tipki çevre politikalarinda oldugu gibi- ekonomik kalkinma
çerçevesinde ele almakta, buradaki sikintilari ekonomik kalkinmanin önünde bir engel
olusturdugu ölçüde bir sorun olarak görmektedir. Bu alanlardaki dogal ve kültürel
degerlerin korunmasi, yok olmakta olan canli türlerinin koruma altina alinmasi, ancak
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ekonomik kalkinmaya katki sagladigi ölçüde gündeme gelmektedir. Örnegin, kiyi yönetimi
ile ilgili ilkeler dizisinde, belli bir yörede baslatilan kiyi yönetimi programinin, "sektörel
yönetimi güçlendirmek", "ekosistemlerin verimliligini ve biyolojik çesitliligini korumak"
ve "kiyi kaynaklarinin ussal bir biçimde gelisimini ve sürdürülebilir kullanimini saglamak"
biçiminde baslica üç amacinin oldugu belirtilmektedir. Görülebilecegi gibi, üç amaçta da
bu alanlardan yararlanma kosullarini gelistirmek ve kalkinmayi saglamak güdüsü agir
basmakta, bu alanlardaki dogal yasamin, dogal degerlerin korunmasi ikinci plana
atilmaktadir. Benzer biçimde, ormanlarin korunmasi ve isletilmesi ile ilgili politikalari
içeren belgede de buralarin ekonomik potansiyelinin çevresel degerlerinden daha önemli
görülmekte oldugunun alti çizilmektedir. Çevresel degil de, ekonomik bakis açisinin
egemen oldugu önerilerde orman ve kiyi alanlarinda pazar ekonomisinin gereklerinin
yerine
getirilmesinin gerekliligi ön plandadir. Rekabetin önündeki engellerin
kaldirilmasinin,
devlet
müdahalesinin
sinirlandirilmasinin,
pazar
araçlarindan
yararlanilmasinin gündeme getirilmesini ve "kirleten öder", "özel kaynak muhasebesi" gibi
ilkelerin önerilmesini de bu çerçevede degerlendirmek gerekir.
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KIT’LERDEN KAMU SERMAYELI SIRKETLERE*
Baris Övgün
Hazine Müstesarligi tarafindan hazirlanan kamu sermayeli sirketler hakkinda kanun
taslagiyla 1930’lardan beri ülke ekonomisinde önemli bir yer teskil etmis olan kamu
iktisadi tesebbüsleri (KIT) artik son bulmaktadir. Kanun tasarisina göre; kamu sermayeli
sirket, kamunun çogunluk hissesine sahip oldugu, ekonomik alanda ticari esaslara göre
faaliyette bulunan anonim sirketler olarak tanimlanmaktadir. Kanun tasarisi ile getirilmek
istenen bu yeni tanimlama ile Türkiye’de 24 ocak 1980 kararlarindan sonra benimsenen
iktisat politikalari anlayisi dogrultusunda KIT’ler için son nokta konulmakta ve bu
kuruluslar artik tamamen tasfiye edilmektedir. Kanunun birinci maddesinde de bu anlayis
tüm ortaya konularak, kanunun asil amacinin KIT’lerin yeniden yapilandirilarak anonim
sirket haline getirilmeleri ve kuruluslarin özellestirmeye daha iyi bir sekilde
hazirlanmalarini saglamak oldugu belirtilmektedir.
Türkiye, 1920’li yillarin sonuna dogru ülkeye gelen yabanci sermayeden beklenilen olumlu
yararlarin saglanamamasi, devlet yönetiminde rüsvet ve yolsuzluk iddialarinin hat safhaya
ulasmasi ve bu olaylarin halk üzerinde olumsuz etkiler yaratmasi nedeniyle ekonomik ve
toplumsal sahada pek parlak olmayan bir tablo ile karsi karsiya kalmistir. Dünyayi saran
1929 ekonomik buhrani, tüm dünyada oldugu gibi Türk ekonomisi üzerinde de dis ticaret
hadlerinin bozulmasi, ithalat hacminin daralmasi ve hükümetin bütçe gelirlerindeki
azalislar olarak yansimalarda bulunmasi ülkenin ekonomik durumunun bozulmasinda
önemli etkiler yaratmistir.1 Bu çerçevede, buhranin yarattigi ekonomik darbogazdan kamu
harcamalarinin arttirilmasi ve hükümetlerin ekonomiye müdahalesiyle kurtulunabilecegi
kapitalist çevrelerde öne sürülen hakim politika anlayisi olmaya baslamis2 ve bu anlayisin
sonucu Türkiye’de devletçi bir kalkinma anlayisinin benimsenmesiyle gerçeklik
kazanmistir. Bu ekonomik sistemde kamu isletmeleri, kamu yararinin gerektirdigi her
türlü konuda basat rol oynamakta ve tekel niteligi tasimayan alanlarda ise özel sektör
üretimde bulunmaktadir. Kamu girisimciliginin ön plana çiktigi bu anlayis temelinde
sermayesinin devlet tarafindan karsilandigi kamu iktisadi tesebbüsleri sanayilesmenin birer
araci olarak ve kamu hizmeti niteligi agir basan alanlarda hizmet verebilmek amaciyla
yogun bir sekilde ülke ekonomisinde yer almaya baslamislardir.3
Kamu girisimcigi anlayisinin bir uzantisi olarak kendisine kamu ve özel sektör arasinda bir
yer bulan kamu iktisadi tesebbüslerinin bu çerçevede ekonomik, sosyal ve siyasal olarak
siniflandirilabilecek önemli fonksiyonlarini su sekilde özetlemek mümkündür:
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-Özel tekellerin ekonomik ve siyasi gücüne karsi çikmak.4
-Yeni üretim yöntemlerini almak, özümsemek ve olabildigince üretime sokmak.5
-Tekellerin isletilmesi sonucunda devlete gelir saglamak ve haksiz rant kapilarinin
önüne geçmek.6
- Ekonomiye yön vermek ve ekonomiyi düzenlemek.7
- Memlekete ve kendi fabrikalarina gerekli olan usta ve isçileri yetistirmek.8
- Kâr maksimizasyonu yerine refah optimizasyonunu saglayabilmek.9
- Düsük
karsilayabilmek.10

fiyatli

mallar

-Stratejik
faaliyetleri
kuvvetlendirmek.11

üreterek

kontrol

düsük

altina

gelir

alarak

sahibi

kisilerin

taleplerini

devletin

siyasi

otoritesini

Oysa, bu kanun tasarisi KIT’lerin sermaye yapilarini ve statülerini degistirerek 1930’lardan
günümüze kadar çesitli sahalarda birçok önemli görevler üstlenmis ve bu görevlerini
büyük ölçüde basarili bir sekilde yerine getirmekte olan KIT’leri devre disi birakarak
iktisadi sahayi tamamen özel sektöre teslim etme düsüncesinin bir araci olmaktadir. Bu
anlayisi, Maliye Bakani Kemal Unakitan’in bir röportajinda söylemis oldugu su sözlerde
de görmek mümkündür:
‘Devlet, ekonomiye bir özel sektör kurulusu gibi bakmaktadir. Bu anlayis temelinde
özellestirilmeyecek tek bir kurulus bile kalmayacaktir. Ayrica, devletin sanayicilik yapma
gibi bir görevi de bulunmamaktadir.’
Vatandasi müsteri olarak gören, kamu hizmeti kavramini tarihe gömen, memur kadrolarini
lagvederek çalisma hayatina tamamen özel hukuk hükümlerini getiren ve sirketlerin
denetimini bagimsiz denetim kuruluslarina açan bu kanun tasarisi, kamu yönetiminde
büyük ve kapsamli etkiler yaratacagindan çesitli zeminlerde incelenmeyi ve tartisilmayi
hak eden bir hüviyete sahiptir.
Bu çalisma da böyle bir kaygiyla yola çikarak kamu sermayeli sirketler hakkinda kanun
tasarisinin sirketlerin tanimlanmasi, yönetimi, denetimi ve personel politikasi açisindan
getirdigi yenilikleri, mevcut düzenlemeler isiginda irdeleyerek genel hatlariyla ortaya
koymayi amaçlamaktadir.
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Kamu Sermayeli Sirket Nedir?
Nisan 2003 itibariyle gündeme gelen Tasari’da kamu sermayeli sirket, kamunun çogunluk
hissesine sahip oldugu, ekonomik alanda faaliyet gösteren ve ticari esaslara göre çalisan
anonim sirketler olarak tanimlanmaktadir.
Kamu iktisadi tesebbüsleri, devletin artan ekonomik ve sosyal görevlerinin bir uzantisi
olarak ortaya çikmis kuruluslar olduklari için en genel anlamda devletin mal ve hizmet
sunumunu gerçeklestirmek için kurdugu tüzel kisilikler olarak tanimlanmaktadir. KIT’leri
ilk kez ayrintili bir sekilde tanimlayan 1984 tarihli 233 sayili KHK ise, KIT’lerin iktisadi
devlet tesekkülleri ve kamu iktisadi kuruluslarinin ortak adi oldugunu belirterek bu
kavramlari ayrintili bir sekilde tanimlamaktadir.
a) Iktisadi Devlet Tesekkülü: (IDT)
Iktisadi devlet tesekküleri, sermayesinin tamami devlete ait olan ve iktisadi alanda ticari
esaslara göre faaliyette bulunmak üzere kurulan kamu iktisadi tesebbüsleridir. 233 sayili
KHK’ye göre; IDT’lerin temel nitelikleri, kârlilik ve verimlilik kriterlerine uygun olarak
çalismalaridir.
b) Kamu Iktisadi Kurulusu: (KIK)
Kamu iktisadi kurulusu, sermayesinin tamami devlete ait olan, tekel niteligindeki mallar ile
temel mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve kamu hizmeti niteligi agir
basan kamu iktisadi tesebbüsleridir. 233 sayili KHK’ye göre; KIK’ler görevlerini
ekonomik ve sosyal gereklere göre yerine getirmektedir.
Kamu sermayeli sirket yasa tasari ise iktisadi devlet tesekkülü ve kamu iktisadi
kurulusunun ortak adi olan kamu iktisadi tesebbüsü deyimine yasada yer vermeyerek kamu
sermayeli sirketi, iktisadi devlet tesekküllerini model alarak tanimlamaktadir.
Iktisadi devlet tesekkülleri ve kamu iktisadi kuruluslarinin yukaridaki tanimlarinda üç
temel öge vurgulanmaktadir. Bu ögeler, kamu hizmeti, kârlilik ve verimlilik kriteri ve
temel mal ve hizmet üretmektir. Kârlilik ve verimlilik ögesinden kastedilen sey bir özel
sektör kurulusundan beklenilen minimum girdi ve maksimum çikti sonucunda elde
edilebilecek kâr güdüsü degildir. KIT’lerle ilgili olarak bu tanimda bahsedilen kâr olgusu,
KIT’lerin karma ekonomi kurallari içersinde ekonomik gereklere uygun olarak
çalismalarinin gerektigidir. Verimlilik ögesi de tipki kâr gibi en az girdi ve en çok çiktidan
ziyade sosyal faydaya vurgu yapmaktadir. Bu anlayisi KIT’lerin bir özel sektör kurulusu
kadar özerk çalismamalarinda12 ve T.B.M.M.’nin denetiminde olmalarinda da görmek
mümkündür. KIT’lerin özerklikleri kamu hizmeti sunmalari nedeniyle özel tesebbüssün
özerkliginden farklidir ve kanunlarla sinirlandirilmistir.13
Tanimlarda karsimiza çikan ikinci bir öge ise, kamu hizmeti kavramidir. Kamu hizmeti,
Anayasa Mahkemesi’nin 1994 yilinda almis oldugu bir kararda belirttigi gibi devlet ya da
kamu tüzel kisileri tarafindan ya da bunlarin gözetim ve denetimleri altinda, genel ve ortak
gereksinimleri karsilamak, kamu yarari ya da çikarini saglamak için yapilan ve topluma
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sunulmus olan sürekli ve düzenli etkinliklerdir.14 Anayasa Mahkemesi’nin yapmis oldugu
bu tanimda iki nokta önem arzetmektedir. Birincisi, kamu yarari veya çikaridir. Ikincisi ise,
hizmetin genellikle kamu kuruluslari tarafindan yerine getirilmesidir. Oysa özel sektör
kuruluslari her ne kadar kamuya yararli mal ve hizmet sunumu gerçeklestirseler de kamu
yararini esas almamaktadirlar. Yani kamu yarari ile kamuya yararli olma ifadeleri farli
anlamlari isaret etmektedir. Kamu hizmetlerinin özel hizmetlerden diger bir farki ise, bu
hizmetlerin genel çerçevesinin yasama organi tarafindan tespit edilmesi ve yönetimin
hizmetleri nasil sunacagi ve bu hizmetlerden hangi sartlarda yararlanilacagini ayrintili bir
sekilde düzenlemesidir.
Kamu iktisadi tesebbüslerine yönelik olarak yapilmis olan tanimin üçüncü ögesini ise,
temel mal ve hizmet kavrami olusturmaktadir. Bu kavramdan kastedilen sey, KIT’lerin
ülke nüfusunun ihtiyaç duydugu mal ve hizmetleri üretime sokmasi olarak anlasilmaktadir.
Klasik liberal sistemde devletin görevleri adalet, güvenlik ve dis iliskiler olarak sinirlanmis
olsa da karma ekonomik modeli benimsemis olan ülkelerde devlete bir çok alanda görevler
yüklenmistir. Tarihin hiçbir evresinde salt bu üç görevle yetinmeyen devlet, hem piyasa
iliskilerini düzenlemek hem de halkin ihtiyaç duydugu mal ve hizmetleri sunabilmek için
faaliyette bulunmustur.15 Halkin ihtiyaç duydugu mal ve hizmetler bir anlamda kamu
hizmeti kavramini sekillendiren temel mal ve hizmetler olmaktadir. Oysa, bir özel tesebbüs
bir kamu tesebbüsünden farkli olarak sadece temel mal ve hizmet üretmek yerine kendisine
kâr saglayabilecek her alanda üretim yapmaktadir.
Kamu iktisadi kuruluslarinin ortadan kaldirilmasi 1980’lerden özellikle de 1990’lardan
itibaren baslayan liberalizasyon politikalarinin KIT’ler üzerindeki yansimalarinin bir
sonucu olarak karsimiza çikmaktadir. Bu yasa tasarisi da ayni anlayisi benimseyerek kamu
hizmeti niteligi agir basan ve esas amaci temel mal ve hizmet üretmek olan KIK’leri kamu
iktisadi tesebbüsü olarak degerlendirmemektedir. Böylece içinde devletin sermayesi olan
kuruluslar, sosyal fayda ilkesini görmezden gelerek sadece piyasa mantigi çerçevesinde
üretimde bulunacaklardir. Kamu sermayesinin çogunlukta oldugu bu kuruluslarin sadece
piyasa iliskileri çerçevesinde faaliyette bulunmalari ve kamu hizmeti, sosyal fayda ve
temel mal ve hizmet üretmek gibi görevlerinden arindirilmasi ayni zamanda özel sektör
aleyhine de olumsuz sonuçlar getirebilecektir. 1982 Anayasasi’nin 48. maddesine göre;
devlet, özel tesebbüslerin milli ekonomi gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini,
güvenlik ve kararlilik içinde çalismasini saglayacak tedbirleri alir. Oysa, yasa tasarisi
kanunlasirsa özel tesebbüslerin karsisinda onlara rakip olarak sadece piyasa mantigi
çerçevesinde çalisan ve devletin sermaye destegiyle faaliyette bulunan kamu sermayeli
sirketler yer alacaktir.
Kamu Sermayeli Sirketlerin Özellikleri:
Kamu sermayeli sirketlerin genel özellikleri, bugün hâlâ geçerli olan KIT özelliklerinden
büyük farklar arz etmemektedir. Özel hukuk hükümlerine tabi olma, genel Muhasebe ve
Kamu Ihale Kanunu hükümlerinden bagisik olma ve Sayistay’in denetimine girmeme
geçmisten günümüze kadar KIT’lerle ilgili olarak yapilan bütün düzenlemelerde görülen
özelliklerdir. Yeni kanun tasarisiyla birlikte artik kamu sermayeli sirketler Harcirah
Kanunu’ndan da muaf duruma getirilmislerdir. Tasari’nin getirdigi en büyük yenilik ise
sirketlerin fesih ve tasfiyelerine iliskin esaslarin sirketin ana sözlesmesinde belirtilecegini
14

Seref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi Yayinlari, Gim Matbaasi, 13.B.,Ankara, 1999,
s.236.
15
Onur Karahanogullari, Kamu Hizmeti (Kavram Ve Hukuksal Rejim), Turhan Kitabevi, Eda Matbaasi,
1.B., Ankara, 2002, s.61.
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belirten dokuzuncu maddesidir. 1980’lere kadar KIT’lerin tasfiyesi Bakanlar Kurulu karari
ile olurken tasfiye karari alinmasini kolaylastirmak için bu yetki 233 sayili KHK ile
Koordinasyon Kurulu’na birakilmistir. Ancak, bu tasari, tasfiye kararini daha da
kolaylastirabilmek amaciyla bir adim daha atarak sirket sözlesmesindeki hükümlere
birakmaktadir.
Kamu Sermayeli Sirketlerin Yönetimi:
Kamu sermayeli sirketlerin yönetimi ise, Tasari’nin 5., 6., 7., ve 8. maddelerinde sadece
genel hatlariyla açiklanmaktadir. Bu maddelere göre; sirket, yönetim kurulu, denetim
kurulu ve genel kurul tarafindan yönetilecektir. Yönetim ve denetim kurullari, Hazine
Müstesarligi’nin bagli oldugu bakanin önerisi üzerine genel kurul tarafindan atanmaktadir.
Besinci maddede bu kurala istisna olarak, özel sektörün katilimi durumunda sirket ana
sözlesmesinde geçen yapilanmaya göre bu organlarin olusturulacagi belirtilmektedir.
Genel kurulun ise kimlerden ve nasil olusacagina dair bir hüküm bulunmazken sadece
Türk Ticaret Kanunu’nun 227. maddesindeki bes kurucu sartinin aranmayacagi
belirtilmektedir.
Kamu sermayeli sirketlerin yönetim biçimi, yürürlükte olan KIT yönetim yapisindan
büyük farkliliklar arzetmektedir. Bugün geçerli olan düzenlemeye göre; KIT’lerde genel
kurul olmamasina karsilik bu tür bir düzenlemeye 1938 tarihli 3460 sayili Kanun’da
rastlanmaktadir. Ancak, 3460 sayili kanunda belirtilen genel kurul anlayisi ile bu
Tasari’daki düzenleme arasinda ise hiçbir benzerlik bulunmamaktadir. 1938
düzenlemesinde genel kurul, çok sayida bakan ve çesitli kurumlarin baskanlarindan
olusurken bugünkü düzenleme KIT mantiginin disinda anonim sirket mantigiyla uyum
gösteren bir sekilde düzenlenmistir.
Bugün hala geçerli bir organ olan yönetim kurulu, Bakanlar Kurulu karari ile göreve
getirilmektedir. Yönetim kurulunun Bakanlar Kurulu tarafindan göreve getirilmesi,
KIT’lerin bir kamu kurulusu olmalari mantiginin bir sonucu olmaktadir. Oysa, kamu
sermayeli sirketlerin yönetim kurullari, bugünkü düzenlemeden farkli bir sekilde tesekkül
etmektedir. Bu yapilanmanin KIT’lerde ortaya çikan siyasi baskilari kamu sermayeli
sirketlerin yönetim kurullarinda ortaya çikmasina engel olmak amaciyla özerk bir
yapilanma olusturma anlayisindan ziyade KIT’leri anonim sirket bünyesine dönüstürme
amacini tasidigi Tasari’nin amaç kisminda da açikça dile getirilmektedir.16
Tasari’nin sirketlerin yönetim yapilanmasinda getirdigi bir yenilik de genel müdürlügün
ortadan kaldirilmasidir. KIT’lerin sorumlu ve yetkili yürütme organi olan genel
müdürlügün ortadan kaldirilmasi sonucunda tasari metninde açikça belirtilmemekle birlikte
bu organa ait olan görevlerin de yönetim kurullarinca yerine getirilecegi anlasilmaktadir.
Kamu Sermayeli Sirketlerin Denetimi:
Tasari, kamu sermayeli sirketlerin denetimini iki ana kategoriye ayirarak düzenlemektedir.
Bunlardan ilki, mali, idari ve teknik açidan sirketleri sürekli olarak denetleyecek olan
Basbakanlik Yüksek Denetleme Kurulu’nun denetimidir. Ikinci denetim sekli ise,
16

KIT’lerin yönetim kurullarinin Bakanlar Kurulu tarafindan olusturulmasi bu kuruluslarin yillarca siyasi
iktidarlarin arka bahçeleri olmasina neden olmustur. Seçim kaybeden ya da partide arzuladigi konuma sahip
olamayan kisiler siyasi iktidarlarin sayesinde bu makamlara getirilmistir. Kamu sermayeli sirketlerin yönetim
kurullarinin özerk bir yapilanmayla olusturulmak istenmesi bu açidan olumlu sayilabilecek bir adim olsa da
bu sirketlerin anonim sirket statüsüyle kurulmalari özerklikten daha farkli amaçlarin güdüldügünü ortaya
koymaktadir.
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performans kriterleri çerçevesinde denetim kurulunun hazirlayacagi raporlar üzerinden
DPT ve Hazine Müstesarligi’nin yapacagi denetimdir.
Denetim konusunda da tasari, alisagelmis KIT denetim sisteminde önemli degisiklikler
yaparak ilgili bakanligin denetimini kaldirmakta ve daha önce KIT’ler üzerinde bu kadar
söz sahibi olmayan DPT ve Hazine’ye büyük görevler yüklemektedir. Ancak, KIT’lerin
kamu yönetimi içerisinde hizmetsel yerinden yönetim kurusu olmalarinin bir sonucu olarak
bugüne kadar ki düzenlemelerde denetimlerinde söz sahibi olan Cumhurbaskanligi Devlet
Denetleme Kurulu, Basbakanlik Teftis Kurulu, Maliye Bakanligi Teftis Kurulu ve Devlet
Personel Baskanligi gibi çesitli denetim birimlerinden bahsedilmemesi kamu yönetimi
reform taslagi ile yaratilmak istenen parçalanmisligin bir uzantisi olarak karsimiza
çikmaktadir.
Denetim konusunda deginilmesi gereken en önemli madde ise, Tasari’nin 13. maddesidir.
Bu maddeye göre; performans kriterlerinin denetlenmesi konusunda eger Hazine gerekli
görürse bagimsiz denetleme kuruluslarina da denetim yaptirabilecektir.17 Içinde her ne
kadar bir sözcük olarak kullanilmis olsa da kamu ibaresi geçen bir sirketin, kendisinin
nasil ve kimler tarafindan denetlenecegi belli olmayan bagimsiz denetim organlarinca
denetlenmesinin mantigini kamu yönetiminin yapilanmasinda degil OECD, IMF ve Dünya
Bankasi raporlarinda aramak gerekmektedir.
Kamu Sermayeli Sirketlerde Personel Statüsü
Kamu sermayeli sirketler yasa tasarisi personel sisteminde de radikal denilebilecek
degisiklikler getirmektedir. Sirkette çalisacak tüm personelin 1475 sayili is kanuna göre
(Yeni düzenlemeyle 4857 sayili Is Kanunu) ve özel hukuk hükümleri çerçevesinde
çalistirilacagi belirtilerek memur ve sözlesmeli personel istihdamina son verilmektedir.
Tasari’nin 14. maddesine göre ise; sirkette çalistirilacak personelin kadro sayisi, ünvanlari,
ücretleri ve mali haklari genel kurul tarafindan belirlenecektir.
Tasari’nin personel hükümlerinden büyük farkliliklar gösteren kamu iktisadi
tesebbüslerindeki istihdamin hukuki temelleri baslangiçta 1924 Anayasasi’nin 92.
maddesine ve 1936 yilinda çikarilan Is Kanunu’na dayanmaktaydi.18 1964 tarihinde
yürürlüge giren 440 sayili kanun ise, KIT’lerde memur, sözlesmeli personel ve isçi
statüsünün bulundugunu hüküm altina almistir. Memurlar ve isçiler yönetim kurulu
tarafindan ise alinirken, sözlesmeli personelin bakanlar kurulu tarafindan ise alinmasi
aslinda KIT’lerde sözlesmeli personelin temel istihdam biçimi olmadigini göstermektedir.
1980’den sonra benimsenen iktisat politikalari temelinde ise KIT’lerdeki üçlü istidam
biçimi geçerliligini korumus ancak 1984 tarihli 233 sayili KHK ile sözlesmeli personelin
de yönetim kurulu tarafindan ise alinacagi belirtilerek bu istihdam biçimi de kalici bir hale
getirilmistir.
Hâlen KIT statüsünde bulunan 41 sirketi, kamu sermayeli sirket sekline dönüstüren tasari,
bu baglamda KIT personel statüsünden büyük ölçüde farkli bir düzenleme getirmektedir.
17

Tasari’da bahsi geçen ‘bagimsiz denetim kurulusu’ ifadesi bir kavram karmasasi yaratmaktadir. Çünkü,
kamu harcamalarini yerindelik açisindan denetleyen tek bagimsiz denetleme kurulusu olan Sayistay’in kamu
sermayeli sirketleri denetlemeyecegi belirtildigine ve idare içerisinde Sayistay gibi bir baska bagimsiz
denetleme kurulusu olmadigina göre bagimsiz olma ifadesinden özel denetim kuruluslarinin kastedildigi
anlasilmaktadir.
17
Osman Atamer, Kamu Iktisadi Tesebbüsleri Personeli Rejiminin Gelisimi ve Bugünkü Durumu,
Devlet Personel Uzmanligi Tezi, Ankara, 1988, s. 19.
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1982 Anayasasi’nin 128. maddesinde; devletin, kamu iktisadi tesebbüsleri ve diger kamu
tüzel kisilerinin genel idare esaslarina göre yürütmekle yükümlü olduklari kamu
hizmetlerinin gerektirdigi asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diger kamu görevlileri
eliyle görülecegi hüküm altina alinmistir. Bu anayasa maddesinde belirtilen hükümden
farkli olarak kamu sermayeli sirketler yasa tasarisinda ise yönetim kurullarinin disindaki
her alanda Is Kanunu’na göre istihdam edilen personelin çalistirilacagi belirtilmektedir. Bu
durum da kamu sermayeli sirketlerin asli ve sürekli görevlere sahip olup olmadigi sorusunu
akla getirmektedir.
Anayasanin ayni maddesinde; memurlara ve diger kamu görevlilerine bir güvence
getirmek amaciyla memurlarin ve diger kamu görevlilerinin niteliklerinin, özlük islerinin
ve mali haklarinin kanunlarla belirlenecegi belirtilmektedir. Oysa, kamu sermayeli
sirketlerde çalisacak olan personelin tüm özlük haklarinin ve niteliklerinin Is Kanunu
temelinde sirketin genel kurulu tarafindan belirle saptanmasi ve Tasari’da isçi olarak tek
tip bir personel statüsü belirlenmesi aslinda kamu yönetiminin bütününde yaratilmak
istenen esnek, çagri üzerine, kismi zamanli ve geçici çalisma ilkelerinin kamu sermayeli
sirketlerde de yasatilmasini amaçlamaktadir.
Sermaye yapisi bakimindan bagli ortaklik19 faaliyet alani bakimindan ise IDT’lere
benzeyen kamu sermayeli sirketlerin kamu tüzel kisiligine sahip olmamalari, kamu
yönetiminde son zamanlarda görülen kamu hizmeti anlayisindan uzaklasmanin bir
halkasini olusturmaktadir. Kamu tüzel kisiligine sahip olma özelligiyle idarenin içinde
hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluslari olan KIT’lerin yerine kurulan kamu
sermayeli sirketlerin, anonim sirket statüleriyle de idarenin neresine oturtulacaklari kamu
yönetimi açisindan baska bir önemli sorun olarak karsimiza çikmaktadir.
Kamu yönetimi reformunun önemli bir parçasi olan kamu sermayeli sirket yasa tasarisiyla
günümüzde geçerli olan KIT yapisi topyekün degistirilmektedir. 1980’li yillardan sonra
KIT’leri zayiflatmanin önemli araçlarindan olmus olan 399 ve 233 sayili KHK’leri bile
kendisine engel olarak gören Tasari’nin KIT yapisinda getirdigi tanim, yönetim, denetim
ve personel statüsündeki farkliliklari, aslinda problemin sadece bir isim degistirme sorunu
olmadigini esas sorunun devletin kamu hizmeti ve sosyal adalet gibi görevlerinden
arinmak oldugunu ortaya koymaktadir.
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ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIGI’NIN DEGISEN YAPISI
VE KAMU YÖNETIMI TEMEL KANUN TASARISI*
Can Umut Çiner
Giris
Çalisma yasami ve sosyal güvenlik, toplumsal baris, insan sagligi, iktisat ve idare üzerinde
genis etkilere sahip olan ve insanlarin bugünü ile yarinlarini güvence altina alan yasamsal
unsurlardir. Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarisi’nin söz konusu yasamsal olan
unsurlarinin üzerinde düsünmek ve yazmak hata yapabilme olasiligini içinde barindirir.
Acil sonuçlar çikarilmasi ve ona uygun tavirlarin alinmasi baglaminda degerlendirildiginde
henüz tam olarak sekillendirilmemis bir tasari üzerine yorum yapmanin güçlügü ortadadir.
Ancak, çalisma yasami ve bunun yönetimi üzerinde büyük etkiler yapacak bir müdahale de
henüz yasalasmadan tüm yönleri ve tehlikeleri ile degerlendirilmelidir.
Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarisi, bes bakanlik haricindeki diger bakanliklarin tasra
teskilatlarini kaldirmaktadir. Bunlardan ikisinin, günümüzde diger bakanliklar gibi tasra
teskilatina sahip olmayan Milli Savunma Bakanligi ve Adalet Bakanligi oldugu göz
önünde tutulursa aslinda geriye tasra teskilatinin devam edecegi üç bakanlik kalmaktadir.
Bu üç bakanlik da, Içisleri Bakanligi, Maliye Bakanligi ve Çalisma ve Sosyal Güvenlik
Bakanligi’dir. Bu noktadan hareketle, Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarisi’nin getirdigi
yapilanma içerisinde, Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’na atfedilen rol, Bakanligin
degisen yapisi çerçevesinde tartisilmasi geregi ön plana çikmaktadir.
Bakanlik 1999 yilindan bu yana yeniden yapilanma1 süreci içindedir. 8 Eylül 1999 yilinda
yürürlüge giren sosyal güvenlik reformunun birinci asamasindan sonra, Çalisma ve Sosyal
Güvenlik Bakanligi alti adet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Tasarisi hazirlamistir.2
Bu tasarilardan besi yürürlüge konmus; ancak bunlarin bazi maddeleri Anayasa
Mahkemesi tarafindan iptal edilmistir.3 2003 yilinda, söz konusu düzenlemeler yasa olarak
çikarilmistir. Bunlar Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin görev alanini yeniden
yapilandiran metinlerdir.

*
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Emeklilik Kanun Tasarisi; Sosyal Yardim ve Hizmetler Kanunu Tasarisi.
3
T.C. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, a.g.e., s.4.
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a) 25.06.2003 tarihli Türkiye Is Kurumu Kanunu4 ;
b) 16.07.2003 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Teskilati Kanunu5 ;
c) 29.07.2003 tarihli Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu6 ;
d) 02.08.2003 tarihli BAG-KUR kanunundaki bazi maddelerin degistirilmesi hakkindaki
Kanun7
yürürlüge girmistir.
19 Kasim 2002’den sonra, SSK ve BAG-KUR alacaklarinin yeniden yapilanmasi, Türki
Cumhuriyetlerinde yeni Çalisma Ateselikleri, istege bagli sigorta primlerinin yeniden
yapilandirilmasi, BAG-KUR sigortalisi ve BAG-KUR tarim sigortalilarinin prim
borçlarinin yapilandirilmasi gibi birçok konuda ana eksen çerçevesinde yeni düzenlemeler
yapilmaktadir.8 2003 yilinda Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanliginin bagli kurulusu olan
Yakin ve Orta Dogu Çalisma Egitim Merkezi Baskanligi (YODÇEM) yeniden
düzenlenerek Çalisma ve Sosyal Güvenlik Egitim ve Arastirma Merkezi Baskanligi
(ÇASGEM) olarak degismis ve Merkezin Yasasi 24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 sayili
Resmi Gazete’de yayinlanmistir. Bakanlik bünyesinde bu yasalara ek olarak,
27.02.2003 tarihinde yürürlüge giren ve 6 Eylül 2003 tarihinde uygulanmaya baslanan
4817 sayili Yabancilarin Çalisma Izinleri Hakkinda Kanun;
- Yabancilarin Çalisma Izinleri hakkinda Kanunun Uygulama Yönetmeligi;
- Dogrudan Yabanci Yatirimlarda
Yönetmeligi çikarilmistir.9

Yabanci

Uyruklu

Personel

Istihdami Hakkinda

1990’lardan sonra yapisal dönüsüm sürecinde önemli degisiklikler ve yeniden
yapilanmalar yasanmaktadir. Bu yeniden yapilanmanin ana eksenini de çalisma yasaminin
yönetimine iliskin yeni düzenlemeler olusturmaktadir. Çalisma yasaminin bu yeniden
düzenlenmesini mevcut ulusal konjonktür içerisinde ve Türkiye’nin uluslararasi
isbölümünde oynayacagi rol baglaminda nasil anlayabiliriz? Bu soruya saglikli yanit
verilebilmesi için önce yapilan degisikliklerin hukuki ve yönetsel resmini çekmek gerekir.
Bu nedenle bu yazinin izleyen bölümlerinde çalisma yasamina iliskin yapilan hukuki ve
yönetsel degisiklikler incelenecek, tüm bu yeniden düzenlemelerin Kamu Yönetimi Temel
Kanun Tasarisi ile karsilikli iliskisi tartisilacaktir. Bu çalismada Kamu yönetimi
sisteminde, bu durumda en önemli üç bakanliktan biri haline gelecek olan Çalisma ve

4

4904 sayili Türkiye Is Kurumu Kanunu 25.06.2003 tarihinde kabul edilmis ve 05.07.2003 tarihinde 25159
sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yürürlüge girmistir.
5
4947 sayili Sosyal Güvenlik Kurumu Teskilati Kanunu 16.07.2003 tarihinde kabul edilmis ve 24.07.2003
tarihinde 25178 sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yürürlüge girmistir.
6
4958 sayili Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 29.07.2003 tarihinde kabul edilmis ve 06.08.2003 tarihinde
25191 sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yürürlüge girmistir.
7
4956 sayili Esnaf ve Sanatkârlar ve Diger Bagimsiz Çalisanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Ve
Tarimda Kendi Adina ve Hesabina Çalisanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazi Maddelerinin
Degistirilmesi, Yürürlükten Kaldirilmasi ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkinda Kanun
24.07.2003 tarihinde kabul edilmis ve 02.08.2003 tarihinde 25187 sayili Resmi Gazetede yayinlanarak
yürürlüge girmistir.
8
<< http://www.calisma.gov.tr >> (13.11.2003).
9
<< http://www.calisma.gov.tr >> (13.11.2003);

Tartisma Metinleri Özel Sayi: Kamu Yönetimi Reformu Incelemeleri (2)

83

Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin yapisi ve son dönem reformlar ekseninde Bakanligi
ilgilendiren maddeler ele alinacaktir. 10
1. Kisa Tarihçe
23.04.1920’de TBMM’nin kurulmasindan sonra çalisma yasaminin düzenlenmesi üzerinde
çok durulan ve tartisilan bir alan olmustur. 1924, 1928 ve 1932 Is Kanunu tasarilarilarinin
bir türlü yasalasamamasi bunun kanitidir.
Bugünkü adiyla Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi sirasiyla 1934 yilinda Iktisat
Vekaleti içinde Is ve Isçiler Bürosu olarak örgütlenmis; daha sonra 1936 yilinda Is ve
Isçiler Bürosu Is Dairesi haline getirilmis; 1945 yilinda Çalisma Bakanligi adiyla
kurulmus; 1974 yilinda ayri bir Sosyal Güvenlik Bakanligi kurulmus; 1983 yilinda
Çalisma Bakanligi ile Sosyal Güvenlik Bakanliklari birlestirilmis ve 1985 yilinda çikarilan
3146 sayili Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin Teskilat ve Görevleri Hakkinda
yasa ile Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi bugünkü halini almistir.11
Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, çalisma yasaminin tüm alanlarinda uygulamalari
yürüten, istihdam politikasini örgütleyen ve sosyal güvenlik islemlerini kurumsallastiran
bir yürütme organidir. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin çekirdegi 1930’lu
yillarda Iktisat Vekaleti içinde olusmustur. Buna göre, 27 Mayis 1934 tarih ve 2450 sayili
Iktisat Vekaleti Teskilati ve Vazifeleri Hakkinda Kanunla Bakanlik bünyesinde Is ve
Isçiler Bürosu kurulmustur. Daha sonra Büronun yaptigi çalismalar sonucunda 1936
yilinda 3008 sayili Is Kanunu çikarilmis, Is ve Isçiler Bürosu Is Dairesi haline
getirilmistir.12
Cumhuriyetin kurulmasindan sonra yapilan sanayilesme adimlarinin geregi olarak çalisma
yasamina iliskin çesitli sorunlarin düzenlenmesi ve denetlenmesi Is Dairelerinden daha
kapsamli bir yapinin kurulmasini gerektirmistir.13 Buna göre, Bakanlik 28 Ocak 1946
tarihinde kabul edilen ve 30 Ocak 1946’da Resmi Gazetede yayinlanan 4841 sayili
Çalisma Bakanligi’nin Kurulus ve Görevleri Hakkinda Kanun ile 4763 sayili Kanuna göre
daha genis sekilde düzenlenmistir. Bu yasa Bakanliga isgücü piyasasi ve çalisma
yasaminin düzenlenmesi, isçilerin sagliginin korunmasi ve sosyal güvenlik konularinda
önemli görevler vermistir.
Tarihsel süreç içinde, 1923 yilinda ülkemizin ilk sosyal güvenlik kurumu olarak kabul
edilen Amele Birligi kurulmustur. Önemli yeniden yapilanma niyetlerinden biri de
1964/506 sayili Kanun çikarken Kurumun adinin “Isçi Sigortalari”ndan “Sosyal Sigortalar
Kurumu”na dönüstürülmesi olmustur. Burada, sosyal güvenlik kuruluslarinin tek çati
altinda toplanmasinin düsünüldügü bilinmektedir. Buna karsin, bu düsünce yasama
geçirilmemis 1972 yilinda üçüncü büyük sosyal güvenlik kurulusu olarak BAG-KUR
10

GÜLER, B., “Ikinci Dalga: Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon (Kamu Yönetimi Temel Kanunu)” A.Ü.
SBF GETA Tartisma Metinleri, Özel Sayi, No.59, Kasim 2003, s.32-33.
11
T.C. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, Çalisma ve Sosyal Güvenlikte Yeniden Yapilanma,
Ankara, Aralik 2000, s.10-11.
12
T.C. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, a.g.e. s.11.
13
Bu çerçevede, öncelikle Bakanlik, Devlet Dairelerinin Bakanliklara ayrilmasi Hakkindaki 3721 sayili
Kanunun birinci maddesine dayanilarak, Basbakanin 7 Haziran 1945 tarih ve 6-376/6 sayili teklifi üzerine 7
Haziran 1945 tarih ve 4/591 sayili Cumhurbaskanligi Tezkeresi ile kurulmus bunu izleyen 22 Haziran 1945
tarih ve 4763 sayili Çalisma Bakanligi’nin Kurulus ve Görevleri Hakkinda Kanun çikarilmis ve 27 Haziran
1945 tarihli Resmi Gazetede yayinlanmistir. Bunun hemen arkasinda, 4841 sayili Çalisma Bakanligi’nin
Kurulus ve Görevleri Hakkinda Kanun yürürlüge girmis böylelikle Bakanlik 4763 sayili Kanuna göre daha
genis sekilde düzenlenmistir.
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kurulmustur. Böylece birbiriyle baglantisi olmayan üç dev sosyal güvenlik kurulusu ortaya
çikmistir. Bu da on yillarca bir sosyal güvenlik sisteminin olusturulamamasina yol
açmistir.
Bir baska sosyal güvenlik kurumu olan T.C. Emekli Sandigi ise 1950 yilinda kurulmustur.
1974 yilinda, Çalisma Bakanligi’na verilen sosyal güvenlik ile ilgili görevleri yerine
getirmek üzere bir Sosyal Güvenlik Bakanligi kurulmustur.14 Bu dönemde Çalisma
Bakanligi’nin bagli kuruluslari olan BAG-KUR ve SSK, Sosyal Güvenlik Bakanligi’na
baglanmistir.15 Kurulan yeni
Bakanlik, uygulamada Çalisma Bakanligi ile sikintilara
düsünce 1983 yilina çikarilan 184 sayili KHK ile hizmet bütünlügünü olusturmak için iki
bakanlik birleserek Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi adini almistir.16
1983 yili sonunda Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanliklari birlestirilmis, Bakanlik 1985
yilinda çikarilan yasa ile bugünkü halini almistir.
2. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi
2.1. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin Görev ve Yetkileri
9 Ocak 1985 tarih ve 3146 sayili Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin Teskilat ve
Görevleri Hakkinda yasa ile Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi tüm örgütlenmesiyle çalisma
yasaminin düzenlenmesi konusunda temel kurulus olarak kabul edilmistir. Bakanlik bu görevini,
3146 sayili Kanunun üçüncü maddesinde yapilan degisiklik sonucunda17 , çalisma yasaminin çok
çesitli konulariyla birlikte idari açindan merkez, tasra ve yurt disi teskilati ile bagli kuruluslar ve
bagli kuruluslarin ilgili kuruluslari araciligiyla üstlenmis bulunmaktadir.
Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin amaci, isçi ve isveren iliskilerini düzenlemek,
denetlemek, sosyal güvenlik programlarini uygulamak, yayginlastirmak ve gelistirmek,
yurtdisinda çalisan isçilerin hak ve menfaatlerini korumak ve gelistirmek olarak tanimlanmistir.
Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin görevleri 3146 sayili yasanin ikinci maddesinde
ayrintili olarak belirlenmistir. Buna göre, Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin baslica
görevleri sunlardir:
• Çalisma yasamini yönetmek;
• Çalisma yasamini düzenlemek;
• Çalisma barisini saglamak;
• Çalisma yasaminin sorunlarini çözmek;
• Tam çalismayi saglamak ve çalisanlarin hayat seviyesini yükseltmek;
• Çalisma yasamini denetlemek;
• Sosyal adaleti ve sosyal refahi saglamak;
• Sosyal güvenligi saglamak;
• Sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak;
• Yabanci ülkelerde çalisan Türk isçilerinin çalisma yasami ve sosyal güvenlik sorunlarini
çözmek.
14

Sosyal Güvenlik Bakanligi, 17.11.1974 tarih ve 4 - 1040 sayili Cumhurbaskanligi Tezkeresi ile
kurulmustur.
15
T.C. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, Çalisma ve Sosyal Güvenlikte Yeniden Yapilanma,
Ankara, Aralik 2000, s.10-11.
16
13 Aralik 1983 tarih ve 184 sayili Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin Teskilati ve Görevleri
Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname ile 4841 sayili Kanun yürürlükten kalkmistir.
17
Sosyal Güvenlik Kurumu Teskilati Kanunu Madde 13.
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2.2. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin Tasra Teskilati
Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin tasra teskilati 22 bölge ve 1 Sube Müdürlügü’nden
olusmaktadir.18 Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin Bölge Müdürlükleri’nin çalismalari
4857 sayili Is Kanunu, 2821 sayili Sendikalar Kanunu, 2822 sayili Toplu Is Sözlesmesi Grev ve
Lokavt Kanunu, 5953 sayili Basin Is Kanunu, 854 sayili Deniz Is Kanunu ile bu kanunlara dayali
olarak çikarilan tüzük ve yönetmeliklere dayanmaktadir.
Çalisma yasaminin denetimi amaciyla Kanun, KHK, Yönetmelik, Tüzük, Genelge ve Tebliglerin
uygulanmasinda bireysel ve toplu is sözlesmelerinde ve bunlarla ilgili Yüksek Hakem Kurulu,
Mahkeme veya hakem kararlarindan kaynakli çizilen çerçevede çikabilecek uyusmazliklarla
Bölge Çalisma Müdürlügü görevlidir. Ayrica Bölge Müdürlügüne, mülki idare amirlerine
konuyla ilgili yapilan basvurulari idari yönden inceleme görevi ve yaptigi inceleme sonucunda
gereken islemleri yerine getirmekle görevlidir.
Bölge müdürlükleri, esas olarak, kanunlarla Bakanliga verilen görev bölgeleri kapsar niteliktedir.
Asagidaki tabloda Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin Bölge Müdürlükleri ve Onlara
Bagli Iller gösterilmistir.
Tablo 1: Bölge Müdürlükleri ve Onlara Bagli Iller19
BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ

BAGLI ILLER

ADANA
ANKARA
ANTALYA
AYDIN
BURSA
DIYARBAKIR
EDIRNE
ELAZIG
ERZURUM
ESKISEHIR
GAZIANTEP
ISTANBUL
IZMIR
KOCAELI
KAYSERI
KÜTAHYA
MALATYA
SAMSUN
TRABZON
VAN
ZONGULDAK
SIVAS SUBE MÜDÜRLÜGÜ
(Kayseri Bölge Müdürlügü’ne Bagli)

Adana, Hatay, Içel, Osmaniye
Ankara, Kastamonu, Çankiri, Kirikkale
Antalya, Isparta, Burdur
Aydin, Denizli, Mugla
Bursa, Balikesir, Çanakkale
Diyarbakir, Mardin, Siirt, Sirnak, Batman
Edirne, Tekirdag, Kirklareli
Elazig, Bingöl, Mus, Tunceli
Erzurum, Erzincan, Bayburt, Igdir, Agri, Ardahan, Kars
Eskisehir, Bilecik
Gaziantep, K.Maras, Sanliurfa, Kilis
Istanbul, Yalova
Izmir, Manisa, Usak
Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce
Kayseri, Kirsehir, Nevsehir, Yozgat
Konya, Nigde, Karaman, Aksaray
Kütahya, Afyon
Malatya, Adiyaman
Trabzon, Giresun, Rize, Gümüshane, Artvin
Van, Bitlis, Hakkari
Zonguldak, Bartin, Karabük
Sivas, Tokat

18

Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin Bölge Müdürlükleri, 3146 sayili Çalisma ve Sosyal Güvenlik
Bakanligi’nin Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname ve Çalisma ve Sosyal Güvenlik
Bakanligi’nin Teskilat ve Görevleri Hakkinda 184 sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazi
Hükümlerinin Degistirilmesi Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulü Hakkinda
Kanun uyarinca, Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin tasra kuruluslaridir.
19
T.C. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, Çalisma Hayati Istatistikleri 2002, Yayin No.28, Ankara,
Temmuz 2003, s.208.
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Çalisma ve Sosyal Güvenlik
çerçevesinde görevleri sunlardir:

Bakanligi’nin

Bölge

Müdürlükleri’nin

ana

mevzuat

Devletin is hayatinin denetiminin saglanmasi amaciyla Is Kanunu kapsamina giren
dosyalarini düzenler ve tutar. Isverenlerin 4857 sayili Is Kanunu’nun 3. Maddesi geregince
yapacaklari bildirimler sonucunda, isyerlerine dosya numarasi verilir ve dosya açilir.
Is Kanunu’ndan gelen yetkilerle isyerlerine gerekli izinler verilir, defter ve diger belgeler
tasdik edilir.
Özürlü,
Eski
Hükümlü
ve
Terör
Magduru
Çalistirma
Zorunlulugu
baslikli 4857 sayili Is Kanununun 30. Maddesi uyarinca isverenler elli veya daha fazla isçi
çalistirdiklari isyerlerinde her yilin Ocak ayi basindan itibaren yürürlüge girecek sekilde
özürlü ve eski hükümlü ile 3713 sayili Terörle Mücadele Kanunu uyarinca istihdami
zorunlu olan terör magduru isçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarina uygun islerde
çalistirmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda çalistirilacak isçilerin toplam orani % 6’dan az
olamaz ve ayni ilin sinirlari içinde birden fazla isyeri bulunan isverenin bu kapsamda
çalistirmakla yükümlü oldugu isçi sayisinin toplam isçi sayisina göre hesaplanmasi
esastir.20
1475 sayili Kanunun 35. maddesi uyarinca fazla çalisma izni verme yetkisi Bölge Çalisma
Müdürlügü’nün elindeyken, esnek düzenlemeleri mümkün kilmak için 4857 sayili kanunla
fazla çalisma olanaklari sinirlanmistir. Bu çerçevede yeni kanunla Bölge Müdürlügü’nün
iznine artik gerek kalmamistir. Buradaki düzenlemeyi, emegin kontrolsüz çalismasini
tetikledigi seklinde yorumlamak gerekir.
4857 sayili kanunun 52. Maddesi uyarinca yüzde usulünün uygulandigi isyerlerinde Bölge
Müdürlügü’ne yüzde defterinin tasdik edilmesi gerekmektedir.
Yapi Isyerlerinde Isçi Sagligi ve Is Güvenligi Tüzügü’nün 5. Maddesi geregince yapi is
defterinin tasdik edilmesi gerekmektedir.21
Kanunun 78. maddesi geregince
isletme Belgesi alma zorunlulugu
yapilacak incelemeler neticesinde
Kurma Izni Talebinde bulunan
Izninin verilmesi gerekir.22

çikarilan Isçi Sagligi ve Is Güvenligi Tüzügüne göre
bulunan isyerlerinde, Bakanlik is müfettisleri tarafindan
uygun görüldügü takdirde isletme belgesi verilmesi ve
isyerlerine yine yapilan incelemeler sonucunda Kurma

z
20

T.C. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, T.C. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi Kurulus Genel
Tanimi, Ankara, 2002.
21
T.C. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, a.k.
22
T.C. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, T.C. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi Kurulus Genel
Tanimi, Ankara, 2002.
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Tablo 2: Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi Bölge Müdürlükleri’nin Görevlerinin
Is Kanunlari Çerçevesinde Degisen Maddeleri
1475 Sayili Is Kanunu

4857 Sayili Is Kanunu

Md 3. Isyerini Bildirme

Md 3. Isyerini Bildirme

Md 25. Çalistirma Zorunlulugu

Md 30. Özürlü Eski Hükümlü ve Terör Magduru
Çalistirma Zorunlulugu

Md 35. Fazla Çalisma Ücreti

Md 41. Fazla Çalisma Ücreti

Md 48. Yüzdelerin Belgelenmesi

Md 52. Yüzdelerin Belgelenmesi

Md 74. Saglik ve güvenlik tüzükleri

Md 78. Saglik ve güvenlik tüzük ve yöntemelikleri

Is Kanununa ek olarak Bölge Müdürlükleri özellikle 2821 sayili Sendikalar Kanunu ve
2822 sayili Toplu Is Sözlesmesi ve Grev ve Lokavt Kanunu ile diger Kanun ve
düzenlemeler geregince verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
3. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin Bagli ve Ilgili Kuruluslari
Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarisi, 24. maddesinde “Bagli Kuruluslari”, 25
maddesinde
“Ilgili
Kuruluslari”
ve
26.maddesinde
ise
“Iliskili
Kuruluslari”
tanimlamaktadir. Bu tanimlamalar ekseninde çerçeveyi çizen Tasari’nin ilgili maddeleri
Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’ni yakindan ilgilendirmektedir.
Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin bagli kuruluslari sunlardir:
•

Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanligi23

•

Çalisma ve Sosyal Güvenlik Egitim ve Arastirma Merkezi

•

Eregli Kömür Havzasi Amele Birligi Biriktirme ve Yardimlasma Sandigi

Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin bagli kurulusu olan Sosyal Güvenlik Kurumu
Baskanligi’nin ilgili kuruluslari sunlardir:
•

Türkiye Is Kurumu24

•

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diger Bagimsiz Çalisanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel
Müdürlügü25

•

Sosyal Sigortalar Kurumu Baskanligi26

Çalismanin bundan sonraki kisminda, Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanligi ve onun ilgili
kuruluslari üzerine odaklanilacaktir. Bu odaklanmanin nedeni önemli bir çeliski
yüzündendir. Bu çeliski, öncelikli olarak Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarisi’nda
dikkati çektiginden çalismanin bütünü açisindan çok önemlidir. Söz konusu çeliski,
Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin kendisinin bölge düzeyinde örgütlenmesi,
23

4947 sayili Kanunun birinci maddesinde kurumun yapisi tanimlanmistir.
4904 sayili Kanunun birinci maddesinde kurumun yapisi tanimlanmistir.
25
4956 sayili Esnaf ve Sanatkârlar ve Diger Bagimsiz Çalisanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve
Tarimda Kendi Adina ve Hesabina Çalisanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazi Maddelerinin
Degistirilmesi, Yürürlükten Kaldirilmasi ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkinda Kanunun
birinci maddesinde kurumun yapisi tanimlanmistir.
26
4958 sayili Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun birinci maddesinde kurumun yapisi tanimlanmistir.
24
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bunun yaninda ilgili kuruluslarininsa il düzeyinde örgütlenmesinden ileri gelmektedir.
Bakanligin örgütlenmesindeki bu çeliski onun önemine iliskin bir baska ipucu olarak
karsimiza çikmaktadir.
3.1. Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanligi
16.07.2003 tarihinde çikarilan 4947 sayili Sosyal Güvenlik Kurumu Teskilati Kanunu ile
“Sosyal Sigortalar Kurumu Baskanligi, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diger Bagimsiz Çalisanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlügü ve Türkiye Is Kurumu Genel Müdürlügü
arasinda koordinasyonu ve sosyal güvenlik alanindaki uygulamalarinda norm ve standart
birligini saglamak, aktüeryal hesaplarini incelemek, mali hareketlerini ve çalismalarinin
kurulus amaçlarina uygunlugunu izlemek ve ortak veri tabani olusturulmasi için gerekli
çalismalari yapmak üzere idarî ve malî bakimdan Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligina
bagli, genel bütçeye dahil Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulmasina, teskilât, görev ve
yetkilerine iliskin esaslari düzenlemektir. Kurumun nihai kurulus amaci, uzun vadede,
primli sosyal güvenlik sistemini uygulamakla görevli sosyal güvenlik ve sosyal yardim
kuruluslarini tek çati altinda toplamaktir.”27
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun görevleri 4947 sayili Kanunun üçüncü maddesinde
belirtilmistir. Buna göre, sosyal güvenlik politikasini belirlenmesi; bu politikalarin
gerçeklestirilmesi için gerekli tedbirlerin alinmasi; sosyal güvenlik ilgili hak ve
menfaatlerin korunmasi ve gelistirilmesi gibi sosyal güvenligin her alaninda düzenlemeler
getirmekte ve sinirlari çizmektedir.
Buradaki kilit soru sudur: Neden T.C Emekli Sandigi bu kurumun içinde yer
almamaktadir? Bu bir çeliskidir ve bu çeliskinin kaynaginda Maliye Bakanligi’nin
kendisine bagli olan ve ciddi finansal birikim tasiyan bu kurumdan vazgeçememesi
bulunmaktadir.
3.2. Sosyal Sigortalar Kurumu
04.10.2000 tarihinden itibaren Sosyal Sigortalar Kurumu bir Baskanlik statüsünde yeniden
teskilatlanmistir. Buna göre Sigorta Isleri Genel Müdürlügü28 ve Saglik Isleri Genel
Müdürlügü29 olarak iki Genel Müdürlüge ayrilmistir. Bunlarin yapilari simetri göstermekte
olup, içinde mali islerden idari islere ve bilgi islemden satin almaya kadar
bagimsizlasmaya el verecek birimleri kapsamaktadir. Bu bize daha çok baslangiçta bu iki
genel müdürlügün ana yapidan kopartilacagini düsündürtmektedir. Nitekim SSK Saglik
Isleri’nin Saglik Bakanligi’na devredilmesi ve özellestirilmesi girisimleri yogunlasmistir.
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile gelen buna benzer degisiklikler bulunmaktadir. 4958
sayili Sosyal Sigortalar Kanununun 17. maddesine göre kurum hizmetleri memurlar, isçiler
ile 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 4/B maddesi ve 506 sayili Kanunun 123.
maddesine göre sözlesmeli olarak çalistirilan personelle yürütülmektedir.
Kurumun tasra teskilati; illerde, sigorta il müdürlükleri, gerekli görülen illerde saglik isleri
il müdürlükleri ile bunlara bagli sigorta ve saglik kuruluslarindan olusur. Sigorta Isleri
27

4947 sayili Kanun, Madde 1.
4958 sayili Sosyal Sigortalar Kanunu, Madde 10: “Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Isleri Genel
Müdürlügü; Genel Müdür, üç genel müdür yardimcisi ile ana ve yardimci hizmet birimleriyle tasra
teskilatlarindan olusur.”
29
4958 sayili Sosyal Sigortalar Kanunu, Madde 13 “Sosyal Sigortalar Kurumu Saglik Isleri Genel
Müdürlügü; Genel Müdür, üç genel müdür yardimcisi ile ana ve yardimci hizmet birimleriyle tasra
teskilatindan olusur.”
28
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Genel Müdürlügü Tasra Teskilati bünyesinde 81 Sigorta Il Müdürlügü; 20 Sigorta
Müdürlügü; 9 Sigorta Ödeme Bürosu, Saglik Isleri Genel Müdürlügü bünyesinde ise
çalisanlara hizmet verebilecek çesitli birimler bulunmaktadir.30
3.3. ISKUR
1946 yilinda, 4837 sayili Kanun ile kurulan “Is ve Isçi Bulma Kurumu”, 4 Ekim 2000
tarihinde Türkiye Is Kurumu (ISKUR) haline getirilmistir. Bu tarihten sonra, ISKUR
25.06.2003 tarihinde çikarilan 4904 sayili yasa ile düzenlenmistir. ISKUR, Çalisma ve
Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin bagli kurulusu olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili
kurulusudur.
Yeni yasa ile eskiden beri sürdürdügü is ve isçi bulma hizmetlerine devam eden Kurum,
bunun yaninda isgücü piyasasini izlemek üzere kurulan isgücü piyasasi bilgi sistemi
olusturulmasi; isgücüne vasif kazandirma egitimleri, meslek ve kariyer danismanligi; aktif
isgücü piyasasi politikalarini uygulama konularinda örgütlenmekte ve yapilanmasini buna
uygun olarak düzenlemektedir.
Yapilan önemli degisiklerden biri ISKUR’un is bulma konusunda tekel konumunu
kaybetmis olmasi ve özel istihdam bürolarina çalisma imkani verilmesidir. Buna ilave
olarak il istihdam kurullari olusturulmus; Istihdam ve Meslek Uzmanligi kadrosu ihdas
edilmistir. Ayrica yasa uyarinca bölge müdürlükleri kaldirilmis, sube müdürlükleri ise il
müdürlüklerine dönüstürülmüstür. ISKUR örgütlenmesindeki bir baska yeni olusum, üç
yeni kurul olusturulmasidir. Bunlar:
•

Genel Kurul31

•

Yönetim Kurulu32

•

Genel Müdürlük33

•

Il Istihdam Kurullari34

Kurum’un Genel Müdürlügü, merkez ve tasra teskilatindan olusmaktadir. Il istihdam
Kurulunu yapisi incelendiginde yerel seçilmis bürokrasi ile yerel sermaye kesiminin
bulustugu gözlenmektedir. Kurumun Tasra teskilati 12. maddede düzenlenmistir. Buna
göre “kurumun tasra teskilati, il düzeyinde kurulacak il müdürlüklerinden ve merkez
nüfusu 100.000 ve yukari olan veya Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi çalisan sayisi
10.000’in üzerinde bulunan ilçelerden gerekli görülenlerden kurularak sube
müdürlüklerinden olusur.”35

30

Bu birimler sunlardir: 582 Saglik Tesisi, 3 Saglik Isleri Il Müdürlügü, 1 Ilaç ve Tibbi Malzeme Müessesesi,
1 Huzurevi (47 yatakli), 30 Kres ve Gündüz Bakimevi, 3 Çocuk Kulübü.
31
Genel Kurul’un görev ve yetkileri Is Kurumu Kanunu madde 5’de düzenlenmistir.
32
Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri yine ayni Kanunun 6. Maddesinde düzenlenmistir.
33
Genel Müdürlük görev ve yetkileri yine ayni Kanunun 7. Maddesinde düzenlenmistir.
34
Il istihdam kurullari ve görevleri 4904 sayili yasanin 12. Maddesinde gösterilmistir. Buna göre: Il
düzeyinde istihdami koruyucu, gelistirici ve issizligi önleyici tedbirleri saptamak; Il is tihdam politikasinin
olusturulmasina yardimci olmak, isgücü yetistirme etkinliklerini yönlendirmek üzere yerel düzeyde geçerli
olacak ilke ve politikalar belirlemek; Kurum il müdürlügü tarafindan hazirlanan yillik isgücü egitim
planlarini inceleyerek carsa gerekli degisiklikleri yapmak; Egitim plan uygulamasi ile ilgili olarak yöredeki
isgücü yetistirme ve istihdam etkinliklerini izleyip degerlendirmektir. Ayrica il müdürlükleri, il istihdam
kurullarinin çalismalarini rapor halinde Genel Müdürlüge bildirirler.
35
4904 Sayili Yasa, Madde 12.
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3.4. BAG-KUR
02.09.1971 tarihinde 1479 sayili yasa ile kurulan BAG-KUR, daha sonra 1986 yilindan
itibaren yürürlüge konulan 3235 sayili yasa ile saglik hizmeti vermeye baslamistir.
24.07.2003 tarihinde kabul edilen 4956 sayili yasa ile Kurum, Çalisma ve Sosyal Güvenlik
Bakanligi’nin bagli kurulusu olmaktan çikarilmis, bagli kurulus olan Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun ilgili kurulusu olmustur. Kurumun merkez ve tasra teskilati söz konusu
Kanunun üçüncü maddesinde belirlenmistir. Buna göre tasra teskilati, il müdürlüklerinden
ve Bakanlar Kurulu karari ile kurulacak sube müdürlüklerinden olusmaktadir. Merkez ve
tasra teskilatinin görev, yetki ve sorumluluklari ile çalisma usul ve esaslari yönetmelikle
belirlenmektedir.
4. Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarisi’nda Bakanligi Ilgilendiren Maddeler
Amaçlarindan biri “merkezi idare teskilatinin yeniden yapilandirilmasi”36 olan Kamu
Yönetimi Temel Kanun Tasarisi, 9’u geçici 60 maddeden olusmaktadir. Tasari’nin çalisma
yasaminin yönetimini yakindan ilgilendirecek maddeleri kisaca sunlardir:
•

Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarisi’nin 6. maddesinin f fikrasinda belirtildigi üzere,
“sosyal güvenlige iliskin görev ve hizmetler” merkezi idarenin görevleri arasinda yer
almaktadir. Bu maddenin gerekçesinden çikarilacagi üzere, sosyal güvenlik hizmetleri,
saglik hizmetlerinin tersine, merkezi yönetiminden vazgeçilemeyecek bir yapida
oldugu anlasilmaktadir. Aslinda bunun nedenini yine konunun finansman boyutunda
aramak gerekir, çünkü sosyal güvenlik hizmetleri büyük ölçekli finansal odaklardir.

•

Tasari’nin 16. Maddesi kamu yönetimimize tasra teskilati olan ve olmayan bakanliklar
ayrimini getirmektedir. Buna göre, Adalet Bakanligi, Milli Savunma Bakanligi, Içisleri
Bakanligi, Maliye Bakanligi ve Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi disindaki
bakanliklarin tasra teskilati olmayacaktir. Söz konusu bakanliklar tasra teskilatlari
araciligiyla bazi hizmetlerini gerçeklestirecektir. Burada vurgulanmasi gereken, tasra
teskilati olan bakanliklardan aslinda Maliye Bakanligi, Içisleri Bakanligi ve Çalisma ve
Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin en önemli konumda oldugudur.

•

Tasari’nin 18.maddesinde, Içisleri Bakanligi, Maliye Bakanligi, Saglik
Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, temel görev ve hizmetlerin bir
kurum disi müsteri mükellef veya üçüncü kisi veya kuruluslara yönelik
kurulus kanunlarinda belirtilmek sartiyla ana hizmet birimi seklinde
denetim birimi olusturulabilecegi belirtilmektedir.

•

Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarisi’nin 22. Maddesi tasra teskilati ve bunun
kurulusuna iliskin esaslari belirlemektedir. Maddenin b fikrasi uyarinca, “Bakanliklar
ile bagli kuruluslarin il ve ilçelerde, tek bir tasra teskilati kurmalari esastir.” Daha önce
belirtildigi gibi, Bakanligin tasra örgütlenmesi bölge düzeyinde, bagli kurulusunun
ilgili kuruluslari ise il düzeyinde örgütlenmektedir. Buna göre, Bakanligin yerel
düzeyde örgütlenmesinin ileride bu madde geregince degisebilmesi söz konusudur.
Yine maddenin c fikrasinda açik biçimde ayni çeliski göze çarpmaktadir. Kanimca
tasari, özellestirmek istedigi hizmetleri yerellestirmekte, bu madde de ona bu yönde bir
kanal açmaktadir.

36

Bakanligi ve
geregi olarak,
olmak üzere,
rehberlik ve

T.C. Basbakanlik, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapilanma: Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarisi ,
Ankara, Ekim 2003
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Tasari’nin 28. maddesinde, bakanlik merkez ve tasra teskilatlari ile bagli ve ilgili
kuruluslarin hiyerarsik kademeleri ve unvanlari da ayrica düzenlemistir. Buna göre,
Bakanliklarda merkez teskilatlarinda genel müdürlük ve kurul baskanliklarinin
altindaki daire baskanliklari kaldirilmistir. Ancak, Çalisma ve Sosyal Güvenlik
Bakanligi gibi tasra teskilati kaldirilmayan Bakanliklar gereken hallerde bu birimleri
kurabileceklerdir.

SONUÇ
Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, emegin kontrolünü saglayabilecek tek kamu
otoritesidir. Sendikal faaliyetlerin denetiminden, sendikalarin yetki sorunlarina kadar;
çalisma standartlarinin yayginlastirilmasindan, istihdam piyasasinin düzenlenmesine kadar;
çalisma yasaminin istatistik verilerle gözetlenmesinden, bu alanda çikarilan yasalarin
uygulanmasinin izlenmesine kadar bir çok yetki ve olanaklari vardir. Ayrica yaptirimlari
olan bir bakanliktir.
Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, uzun yillardir sosyal islevler üstlenmis diger
bakanliklar gibi ihmal edilmistir. Ancak son dönemlerde özellikle sosyal güvenlik
fonlarinin özel mali piyasalar tarafindan yönetilebilecegi tartismasiyla beraber konu bir ilgi
merkezi haline gelmistir. Bu ve çalismada tartisilan diger nedenler, Kamu Yönetimi Temel
Kanun Tasarisi’nda Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi’nin neden eskisine oranla daha
önemli hale geldigini açiklamaktadir.
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