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1.

GİRİŞ

“Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi (LAR III), IPA Fonları çerçevesinde AB tarafından finanse
edilen ve UNDP tarafından yürütülen yerel yönetim reformuna destek projelerinin üçüncüsüdür. Bu
proje serisinin ilk aşaması (LAR I) 2005-2007, İkinci aşaması (LAR II) 2009-2011 yılları arasında
gerçekleştirilmiştir. Projenin eş faydalanıcıları İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’dır. Projenin
genel hedefi 2003-2013 yılları arasında gerçekleştirilen yerel yönetim reformu sürecine uygulama
desteğine devam edilmesi suretiyle Türkiye’de uluslararası standartlara uygun etkin, saydam, kapsayıcı
ve katılımcı bir yerel yönetimin sağlanmasıdır.
Projenin özel hedefi ise demokratik yönetişim ilkeleri doğrultusunda yeni yerel yönetim modelinin etkin
şekilde hayata geçirilmesini sağlama görevinde İçişleri Bakanlığı ile yerel yönetimlerdeki idari kapasitenin ve iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir.”
Bu Rapor LAR III Teknik Destek Projesinin A.1.1.5 bileşeninin öngördüğü Yerel Yönetimlerde etkin bir
insan kaynakları yönetim sisteminin kurulmasına ilişkin standart ve ilkelerin geliştirilmesi için yapılan
bir ön çalışmanın bulgularını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de Büyükşehir İl Belediyeleri ve
Büyükşehir İlçe Belediyeleri, bağlı birlik ve şirketlerdeki insan kaynakları yönetimlerinin hangi
fonksiyonlarının, nasıl yerine getirdiğini, gelişme alanlarının neler olduğunu tespit etmeye çalıştık.

1.1. ARKA PLAN
IPA II Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi (2014-2020), Kamu Yönetimi Reformu (KYR)
koordinasyonunun, politika oluşturmanın, kamu hizmeti ve kamu idaresi teşkilatının ve yerel düzey de
dâhil olmak üzere vatandaşlara ve işletmelere yönetişim ve hizmet sunumunun iyileştirilmesini
hedeflemektedir. Bu çerçevede Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Birleşmiş Milletler
Kalkınma Örgütü tarafından yürütülen Yerel Yönetimler Reformu projesi üç aşamada programlanmış
olup hali hazır durumda üçüncü aşaması yürütülmektedir. Birinci aşaması olan “YYR I” 2005 ile 2007
yılları arasında, ikinci aşaması olan YYR II 2009 ila 2011 yılları arasında gerçekleştirilmiş olup bu son
aşaması da 2018 – 2021 yılları arasında gerçekleşmesi programlanmıştır.
YYR III, geçmiş projelerin de çıktılarından faydalanarak eş faydalanıcılar olan T.C. İçişleri Bakanlığı ve T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yerel yönetimlerin idari kapasitelerini geliştirme ve güçlendirmeye, yerel
yönetim sistemimizde etkili, kapsayıcı, hesap verebilir ve katılımcı yönetişim sağlamaya yönelik bir dizi
faaliyetin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Projenin üç bileşeni bulunmaktadır:
• Etkin ve Kaliteli Belediye Hizmet Sunumu
• Büyükşehirlerde Kapasite Artırımı ve Yerelde Katılımın Arttırılması
• Yerel Yönetim Sistemine ait Yönetim Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulması ve Güncellenmesi

1.2. FAALİYETİN AMACI
Etkin ve Kaliteli Belediye Hizmet sunumu bileşeninin 1.1.5. Faaliyeti olan bu çalışmada beklenen “yerel
yönetimlerde etkin bir insan kaynakları yönetim sisteminin kurulması için standartları ve ilkeleri
geliştirmektir”. Bu çerçevede insan kaynakları yönetim ve stratejik planlaması, iş sınıflandırması ve
organizasyonu, nitelikli işgücü istihdamı, işe yeni başlayan çalışanların desteklenmesi, işgörenlerin
eğitimi ve gelişimi, performans yönetimi, teşvik, şikâyet ve disiplin mekanizmalarını ele alan ancak
bunlarla sınırlı olmayan modern araçlar dikkate alınarak geliştirilecektir. Sonuç olarak, yerel
yönetimlerde, topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha verimli
bir insan kaynakları yönetim sistemi oluşturulması temel amaçtır.
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2.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve SINIRLILIKLARI
2.1. SÜREÇ

Bu çerçevede, proje kapsamında yerel yönetimlerde etkin insan kaynakları yönetim sisteminin
kurulmasına yönelik standartlar ve ilkeleri geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla, aşağıdaki alt faaliyetler
yürütülmesi planlanmıştır:
İlk aşamada ilgili kamu kurumları ve belediyeler ile yapılacak durum tespit görüşmeleri, yayımlanmış
mevzuat, Sayıştay raporları ile Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün Personel Yönetimi üzerine
görüşlerini inceleyip analizini yaptıktan sonra, seçilmiş AB üye ülkelerinde insan kaynakları yönetimi
standartları ve ilkeleri hakkında masa başı incelemesi yapılmasının yanı sıra iyi uygulamalar ve alınan
derslerin ortaya konulması ile Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırılacaktır.
Görüşülen kamu kurumları ve belediyeler aşağıda listelenmiştir. Bu kurumlara yöneltilen sorular da Ek
1’de sunulmuştur:
• T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nın Yerel Yönetimler Dairesi
Başkanlığı
• T.C. İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Personel Hizmetleri Daire Başkanlığı
• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Personel Hizmetleri
Daire Başkanlığı
• Türkiye Belediyeler Birliği, Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Müdürlüğü
• Belediyeler
✓ Aydın Büyükşehir Belediyesi
✓ Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
✓ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
✓ Erzurum Büyükşehir Belediyesi
✓ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
✓ Ordu Büyükşehir Belediyesi
✓ Adıyaman Belediyesi
✓ Nevşehir Belediyesi
✓ Antalya, Kepez Belediyesi
✓ Bolu, Gerede Belediyesi
✓ Konya, Selçuklu Belediyesi
✓ Bodrum, Muğla Belediyesi
✓ Samsun, İlkadım Belediyesi
✓ Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi
✓ Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi
• Sendikalar
✓ Türk İş, Belediye İş
Görüşme yapılan Belediyelere tamamlayıcı sorular katılımcılara eposta yoluyla gönderilmiş, telefonla
iletişime devam edilmiştir. Toplanan cevapların sayısının az olması ve istenen bilgilerin özelliği nedeniyle
verilerin analizinde herhangi bir nitel yazılım programı kullanılmamıştır. Bunun yerine soru formları
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yoluyla elde edilen metinler ortak yönleri itibariyle kategorilere ayrılmıştır. Nitel araştırmaların temel
özelliklerinden birisi olan anonimliği sağlamak amacıyla geri dönüş sağlayan Belediyelerin İK.
Yöneticileri G1 den başlayarak G7’e kadar kodlanmıştır.
Son olarak, karşılaştırılmalı değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak; Yerel Yönetimler Danışma Grubu
(YYDG) üyeleriyle insan kaynakları yönetimine ilişkin taslak ilkeler ve standartlar hazırlandıktan sonra
hazırlanacak olan “Türkiye’de Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Standard ve İlkeler
Taslak Raporu” paylaşılarak, YYDG ve seçilen belediyelerin katılımıyla 2 adet ikişer günlük çevrim içi
danışma toplantı düzenlenecektir. YYDG’nin görüş ve değerlendirmelerinin de dikkate alınarak nihai hali
verilen “ilke ve standartlar” onay için İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın üst
makamlarına sunulacaktır. Onay sonrası “Yerel Yönetimlerde Etkin İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin
Kurulması için Standart ve İlkeler Raporu” yayınlanmak ve dağıtılmak üzere İçişleri Bakanlığı ve Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılacaktır.

3.

YEREL YÖNETİMLER
3.1. KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

Yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan insan topluluğuna, bir arada yaşamaları nedeniyle
onları en çok ilgilendiren konularda hizmet üretmek amacıyla kurulan, karar organları yöre halkınca
seçilerek göreve getirilen, yasalarla belirlenmiş görevlere, yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve personele
sahip kamu tüzel kişileridir.1
Türkiye Cumhuriyetinin 1.4.1993 tarihi itibariyle yürürlüğe koyduğu Milletlerarası Anlaşma olan Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 4. Maddesinin 2. Fıkrası “Kamu sorumluluklarının genellikle ve
tercihan en yakın makamlar tarafından kullanılmasını…”, 6. Maddesinin 2. Fıkrası da “Yerel yönetimlerde
görevlilerin çalışma koşulları liyakat ve yeteneğe göre yüksek nitelikli eleman istihdamına imkan verecek
ölçüde olması; bu amaçla yeterli eğitim olanaklarıyla ücret ve mesleki ilerleme olanakları sağlanması”
gereğini belirtmektedir. Yine aynı milletlerarası anlaşmanın 9. Maddesi, 5. Fıkrası da “Mali bakımdan
daha zayıf olan yerel makamların korunması, potansiyel mali kaynakların ve karşılanması gereken mali
yükün eşitsiz dağılımının etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik mali eşitleme yöntemlerinin veya buna
eş önlemlerin alınmasını gerektirir. Bu yöntemler ve önlemler yerel makamların kendi sorumluluk
alanlarında kullanabilecekleri takdir hakkını azaltmayacaktır” demektedir.
Türk Dil Kurumu Yerel Yönetimi kavram olarak “İl, belediye veya köy halkının oradaki ortak yerel
gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları oradaki halk tarafından seçilen kamu tüzel kişisi,
mahallî idare” olarak tanımlamıştır. Bu tanımlama aşağıdaki unsurları ortaya koymaktadır:
o Yerel olma (coğrafi birliktelik / mekân boyutu
o Ortak ihtiyaçlar ve ortak çözümler
o Karar verebilme yeteneği
o İdare, yönetim erki
o Kamu tüzel kişisi olması ve seçilmiş olması
Bu bağlamda yerel olmanın ve ortak ihtiyaçlara ortak çözümler bulmanın gereği yerel yönetimlerde
çalışan personelin çok çeşitli ve birbirinden çok farklı konu ve mevzuat hakkında bilgi, beceri ve tecrübe
sahibi olma mecburiyetini ortaya koymaktadır. Örneğin:
a. Yerellik/Mekân Boyutu
o Köy Kanunu
o İmar Kanunu
o Kadastro Kanunu
1 11.
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o
o
o
o
o
o
o

Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu
Çevre Kanunu
Kıyı Kanunu
Kat mülkiyeti Kanunu
Maden Kanunu
Orman Kanunu
Mera Kanunu, gibi

b. Ortak İhtiyaçlar/Çözümler Boyutu
o Köy Kanunu
o Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
o İmar Kanunu
o Belediye Kanunu
o Büyükşehir Belediye Kanunu
o Haberleşme Kanunu
o Kabahatler Kanunu, gibi

3.2. YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET ALANLARI
T.C. Anayasasının 127. Maddesi ile kurulan il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen,
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan yerel yönetimlerin hizmet alanlarının çeşitliliğin ve
boyutunu, bu hizmetleri yerine getirecek ihtiyaç duyulan nitelikli personelin mesleklerinin çeşitliliğini,
sorumluluk ve yetki alanlarını aşağıdaki listeden anlaşılabilir:

3.2.1.

Belediyelerin Hizmet Alanları

Belediyelerin hizmet alanların faaliyetlerine göre aşağıda 7 bölümde anlatılmaktadır:
a. Ruhsatlar:
• İmar Konularına İlişkin Ruhsatlar
o İnşaat Ruhsatı
o Yapı kullanma izin ruhsatı
o Hafriyat dökme ruhsatı
o Kat betonu döküm izni
o Yangın yönetmeliğine uygun izni
• Ticari Hayata İlişkin Ruhsatlar
o Hafta Tatili Ruhsatı / Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı
o Alkollü Mamuller Perakende Satış Ruhsatı
o Tütün Mamuller Perakende Satış Ruhsatı
o Alkollü Mamul İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk İzni
o Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk İzni
o Sıhhi Müesseseler için İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
o Gayrı Sıhhi Müesseseler için İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
o Umuma açık eğlenme ve dinlenme yerleri ruhsatı
o Turizm belgesi
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b. İmar Planları
• Plan Türleri:
o Ölçeksiz / Değişken Ölçekli Planlar
▪ Stratejik Kalkınma Planları
▪ Bölgesel Planlar
▪ Sektörel planlar
▪ Master Planlar
o Ölçekli Planlar
▪ 1/ 25.000 ve üstü Çevre Düzeni Planları
▪ 1/5000 Ölçekli Nazım Planlar
▪ 1/1000 Uygulama İmar Planları
▪ Revizyon Planlar (Her Ölçekte)
▪ Plan Değişiklikleri (Her Ölçekte)
• Planlama Süreci:
o Plan hazırlama süreci / katılımcı planlama
o Plan onama süreci
▪ Ön görüşmeler
▪ Meclis kararı
▪ İlan
▪ İtiraz
▪ Değerlendirme
▪ Meclis kararı / Onay
• Planların Uygulama Süreçleri
o Planların Uygulanması
o Kamulaştırma
o Trampa
o İmar durum Belgeleri
o İnşaat Ruhsat Süreçleri
o Yapı denetimleri
o Uygulamanın denetimi
• Plan değişiklikleri
o Planlarının değişikliklerinin hazırlanması
o Meclis görüşüne sunulması
o İlan ve itiraz süreçleri
o Onay kararları
• 18. Madde Uygulamaları
o Parselasyon Planlarının hazırlanması
o Düzenleme Ortaklık Paylarının hesaplanması
o Parsellerin hak sahiplerine dağıtımı
o İlan ve itiraz süreçleri
o Onay süreçleri
c. İçme ve Kullanma Suları
• İçme, kullanma ve endüstri suyu için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve
işlettirmek.
• Kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
• Tarımsal sulama amaçlı gölet, kanalet, kapalı sulama ve enerji talebine ilişkin proje, inşa,
işletme ve dağıtım işlerini yapmak veya yaptırmak.
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d. Ulaşım
• Yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu
yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek.
• Toplu taşıma yapmak; her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, kiralamak
işletmek ve işlettirmek.
• Her türlü toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını
belirlemek.
• Park yerlerini belirlemek inşa etmek işletmek, işlettirmek.
e. Sosyal Donatı ve Rekreasyon Alanları
• Ortak kullanıma yönelik parklar, çocuk oyun alanları, genç parkları gibi açık alan
düzenlemelerini yapmak, yaptırmak.
• Ortak kullanıma yönelik dinlenme, yeme içme ve eğlence tesisleri kurmak, kurdurmak,
işletmek, işlettirmek.
• Kültürel tesisler, Kadınlara ve gençlere yönelik tesisleri kurmak ve işletmek, işlettirmek.
f. Çevre Sorunları ve Önlemler
• Kirlilik oluşturan veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini
değerlendirmek; tesis ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, denetlemek.
• Kirlilik oluşturan veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyeti denetlemek.
• Katı atık toplama, ayrıştırma, depolama ve yakma vb. hizmetleri için gerekli hizmetlerin
sağlanması.
• İtfaiye hizmetlerinin sağlanması.
• Acil yardım ve kurtarma önlemlerini geliştirmek, ilgili ekipleri oluşturmak.
• Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek
ve yıkım kararı vermek.
• Kentsel Dönüşüm Alan Taleplerini oluşturmak Bakanlar Kurulu Kararı için sunmak
• Hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını belirlemek.
g. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar
• Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri kurmak.
• Yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri
yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak.
• Kadın sığınma evleri kurmak ve işletmek.
• Meslek ve beceri kazandırma eğitimleri düzenlemek.
• Nikâh işlemlerini yürütmek, bu amaçla gerekli tesisleri kurmak işletmek veya işlettirmek.
• Defin işlemlerini yapmak, mezarlıklar düzenlemek ve mezar tahsis işlemlerini yürütmek.
Yukarıda görüldüğü gibi ülkedeki her yerel yönetimden beklenen bu hizmetleri yerine getirecek insan
kaynaklarının belirlenmiş çağdaş prensipler ve standartlar çerçevesinde yönetilmesi mecburidir.
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3.2.2.

İl Özel İdarelerinin Hizmet Alanları

İl özel idarelerinin görev ve sorumlulukları 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6’ncı maddesinde
sıralanmıştır. İl Özel İdaresi Kanunu’nda özel idarelerin görevleri, il sınırları içindeki görevler ve belediye
sınırları dışındaki görevler olarak iki şekilde tanımlanmıştır.
1. İl sınırları içindeki görevler;
•
•
•
•
•
•
•
•

Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret,
Belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı,
Bayındırlık ve iskân,
Toprağın korunması, erozyonun önlenmesi,
Kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar,
Yoksullara mikro kredi verilmesi,
Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları,
İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer
ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
2. Belediye sınırları dışındaki görevler;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İmar,
Yol,
Su,
Kanalizasyon
Katı atık,
Çevre,
Acil yardım ve kurtarma,
Orman köylerinin desteklenmesi,
Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisidir.
Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya
yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve
onarımıyla ilgili işleri yapmak.
• Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları,
içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre,
imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer
merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu
hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle
gerçekleştirebilmektedirler. Aktarma işleminden sonra söz konusu işler il özel idaresinin tabi
olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılmaktadır.
İl özel idarelerine kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmesi ve yetkileri kullanabilmesi için 5302
sayılı Kanun’un 7’nci maddesi ile bir kısım yetki ve imtiyazlar sağlanmıştır.

3.3. YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI VE YAPISI
Türkiye’de mahalli nitelikteki birçok hizmetin görülmesini sağlayan yerel yönetimler; il özel idareleri,
belediyeler ve köyler olarak üç gruba ayrılmaktadır.
Türkiye’de yerel yönetimler anayasal kurumlardır. Türk idare yapısı içinde yerel yönetimlerin yerini ve
yerel yönetim sisteminin temel özelliklerini düzenleyen 1982 Anayasasına göre yerel yönetimler “il,
belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla
belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu
tüzelkişileridir”. Anayasaya göre yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkilerinin yerinden
yönetim ilkesine uygun olarak ve yalnızca kanunla düzenlenebilecektir. 1982 anayasası yerel
yönetimler
11

üzerinde merkezi idarenin sahip olduğu idari vesayet yetkisinin kapsamını ve gerekçelerini de ayrıntılı
bir şekilde düzenleyerek daha önceki anayasalardan farklı bir yol izlemiştir. Ayrıca anayasada yerel
yönetimlerin seçilmiş organları üzerindeki denetim yetkisinin yalnızca yargı eliyle yürütülebileceği
hükmü de yer almaktadır. 1982 anayasası daha önceki anayasalarda yer almayan “büyük yerleşim
merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir” hükmü ile de büyükşehir belediye sistemine anayasal
dayanak kazandırmıştır. Yerel yönetimlerin bakanlar kurulunun izni ile aralarında birlik kurabileceği,
yerel seçimlerin beş yılda bir yapılması hususu ve yerel yönetimlere görevleri ile orantılı gelir kaynakları
sağlanması, 1982 Anayasasının yerel yönetimler alanında içerdiği diğer düzenlemelerdir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu da Mahalli İdareyi “yetkileri belirli bir coğrafi alan ve
hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya
bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri” olarak tanımlamıştır. Ülkemizde, kamu
yönetimi alanında 2003 yılından itibaren yapılan çalışmalarda, yerel yönetimler ile ilgili çok sayıda
reform ve düzenleme yapılmıştır. 2

3.3.1.

Kurumsal Yapı

a. Belediyeler:
Yerel yönetim sistemi oluşturan birimler 5393 sayılı kanuna tabi olan belediyeler, 5216 sayılı
kanuna tabi olan büyükşehir belediyeleri, 5302 sayılı kanuna tabi olan il özel idareleri ve 442
sayılı kanuna tabi olan köylerden oluşmaktadır.
03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 13.07.2005 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile belediyelerin kuruluşu, organları, yönetimi, görev,
yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.
5216 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları kapsamlı bir şekilde
düzenlenmiş ve 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin
bazı değişiklikler yapılmıştır. 5216 sayılı Kanun’da ayrıca büyükşehir sınırları içindeki ilçe
belediyelerinin de görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.
6360 sayılı Kanun ile mevcut büyükşehir belediyelerine ilave olarak Aydın, Balıkesir, Denizli,
Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van
illerinde 13 yeni büyükşehir belediyesi kurulmuş ve ardından 6447 sayılı yasa ile yapılan
değişiklikle Ordu ili de büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşmuş olup toplam büyükşehir
belediye sayısı 30’a ulaşmıştır.
Bunun dışında, büyükşehir belediyesi kurulması ölçütü il nüfusu ölçütüne dayandırılarak 750.000
olarak belirlenmiş, daha önce İstanbul ve Kocaeli illerinde uygulanan belediye sınırı ile mülki
sınırların örtüştürülmesi modeli bütün büyükşehir belediyeleri için geçerli kılınmış,
büyükşehirlerde il özel idareleri kaldırılmış ve valinin sorumluluğunda tüzel kişilik kazanan Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları kurulmuştur.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Mahalli İdareler
Genel Faaliyet Raporuna göre toplamda 1390 Belediye 78.929.602 vatandaşa hizmet
vermektedir.

2 Güneş,

M (2009). Almanya ve Türkiye’deki yerel yönetimleri Almanca yerel yönetimlere karşılaştırmalı bir bakış
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Tablo 1: 2020 Belediye İstatistikleri
Türü

Sayısı

Oranı (%)

Büyükşehir Belediyesi

30

2,16%

İl Belediyesi

51

3,67%

Büyükşehir İlçe Belediyesi

519

37,34%

İlçe Belediyesi

403

28,99%

Belde (Kasaba) Belediyesi

387

27,84%

Toplam

1390

100,00%

b. İl Özel İdareleri
Bir diğer yerel yönetim kuruluşu olan il özel idarelerinin tarihi de Osmanlı İmparatorluğu
döneminde kurulmuş olan 1840 yılından itibaren “muhassıllık meclisleri”, “büyük meclis küçük
meclis”, “memleket meclisleri”, “eyalet meclisi-sancak meclisi” adlarıyla uygulamaya girmiş olan
yerel meclis sistemine dayanır. İl özel idaresi 20. yüzyıl boyunca koruyacağı yapısına temel
oluşturacak son halini 13 Mart 1913 tarihinde çıkarılan İdare-i Umumiye-i Vilayat Kanun
Muvakkatı adlı geçici kanunla almıştır. 2005 yılındaki yerel yönetimler reformu kapsamında ise İl
Özel İdaresi sistemi değişmiş ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çıkarılmıştır. 6360 sayılı Kanun ile
de ilin kuruluşuyla otomatik olarak kurulan İl Özel İdaresi sistemi köklü bir değişime uğramış,
büyükşehir belediyesi olan bütün yerleşim birimlerinde İl Özel İdareleri kaldırılmıştır. Böylece il
özel idarelerinin sayısı 30 Mart 2014 yerel yönetimler seçiminden itibaren 81’den 51’e düşmüştür.
c. Köyler
Köy yönetimine ilişkin düzenlemelerin kökeni de 1864 yılında çıkarılmış olan Vilayet
Nizamnamesine dayanır. Bu düzenleme ile köy bir yerel yönetim birimi olarak kabul edilmiştir.
Nüfusu az, ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı, homojen kendisine özgü toplumsal ilişkileri
bulunan yerleşim birimleri olan köyler yasal olarak nüfusu 2000’den aşağı halkının müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları yine kanunda
gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişiliğidir.
Mevcut haliyle Türkiye’de köyler 07/04/1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanunu ile yönetilmektedir.
Köyler ve belde belediyeleri mahalleye dönüştürülmüş, büyükşehir belediyesi olmayan 51 ilde
nüfusu 2000’in altındaki belde belediyeleri kapatılarak köye dönüştürülmüş, yeni bir mahalle
kurulmasında 500 nüfus koşulu getirilmiş, büyükşehirlerde bulunan bucak ve bucak teşkilatları
kapatılmış, yeni ilçeler kurulmuş, kaldırılan tüzel kişiliklerin dâhil oldukları yerel yönetim birlikleri
sona erdirilmiş, genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere ayrılan paylarda değişikliğe
gidilmiştir. Böylece ülke yüzölçümünün %51’i ve nüfusun %77’si büyükşehir yönetim sistemi içine
alınarak yeni bir yapı kurulmuştur. 2020 yılı itibariyle Türkiye’de 18286 Köy idaresi mevcuttur.
Köylerin yönetimin organları sadece köy encümeni, köy ihtiyar meclisi ve köy muhtarından
oluşmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın kapsamı dışında kalmaktadır.
d. Yerel Yönetim Birlikleri
Yerel yönetim birliklerinin yapısı 26/05/2005 tarihli 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile
düzenlenmiştir. Yerel yönetim birlikleri birden fazla yerel yönetimin yürütmekle görevli oldukları
hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisini ifade
etmektedir.
Birliğin organları birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik başkanıdır. Yerel yönetim birliği
kurulabilmesi için en az iki yerel yönetimin bir araya gelerek bir tüzük üzerinde anlaşmaları
gerekmektedir. İlgili Valiliğin ya da İçişleri Bakanlığının tüzüğü onaylamasından sonra Bakanlar
Kurulu kararı ile yerel yönetim birliği kurulabilmektedir. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri
Kanunu’nun 20. maddesine göre, mahallî idarelerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine
yardımcı olunması, personelinin eğitilmesi ve mahallî idarelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş
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bildirilmesi amacıyla il özel idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde sadece
birer birlik kurulabilir. Bu hükme uygun olarak il özel idarelerini temsilen Vilayetler Hizmet Birliği,
belediyeleri temsilen Türkiye Belediyeler Birliği ülke düzeyinde hizmet vermektedirler. 2020 yılı
itibariyle Mahalli İdare Birliklerinin sayıları ve türleri aşağıdaki tablodadır (Tablo 2).
Tablo 2: Mahalli İdare Birlikleri
Türü

Sayı

Ülke Düzeyinde Birlikler

2

Belediye Hizmet Birliği

41

Özel İdare – Belediye Hizmet Birliği

10

Kalkınma Birliği

5

Çevre Altyapı Hizmet Birliği

69

Turizm Alyapı Hizmet Birliği

39

İçmesuyu Birliği

72

Köylere Hizmet Götürme Birliği

451

Diğer

10

Toplam

699

3.3.2.

Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi 2004-2005 yıllarında yapılan yerel yönetimler reformunun da önemli bir
boyutunu oluşturmaktadır. Bu dönemde belediyelerle ilgili temel kanunlarda yapılan değişikliklerle
birlikte büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyeler personel yönetiminden İKY’ye geçmeye başlamıştır.
Bu süreçte personel birimlerinin ismi değişerek “insan kaynakları müdürlüğü/daire başkanlığı” ya da
“insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü/daire başkanlığına” dönüşmüştür. Ayrıca norm kadroya geçişle
birlikte daha rasyonel insan kaynakları planlaması mümkün hale gelmiş, sözleşmeli personel uygulaması
esnek istihdama katkı yapmış, performans değerlendirme ve performansa dayalı ücretlendirme
sistemine geçilmiş, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim ve geliştirme gibi İK fonksiyonlarının kullanımı
genişlemiştir. Tüm bu gelişmeler, Türkiye’de belediyelerde personel yönetiminden İKY’ye geçişe işaret
etmektedir.
1990’lı yıllara kadar yürütülen personel reformları temelde özlük haklarının iyileştirilmesi, ücret
adaletsizliklerinin giderilmesi ve memur güvencesi gibi konulara odaklanırken, özellikle 2000’li yıllardan
sonra reformların yönü İKY’ye doğru yönelmiştir. Bu değişim hükümet politikaları ve kalkınma planları
gibi ulusal politika belgelerine de yansımıştır. 1990’lı yıllara kadar yeni bir kamu personel rejiminin
kurulma- sı, yeterli sayıda kamu görevlisinin istihdam edilmesi, kayırmacılığın önlenmesi, liyakat ve
ehliyet, ücret dengesi, sosyal ve sendikal haklar gibi konular farklı hükümetlerin gündemine girmiştir.
Kamu personeli, kamu çalışanı ya da kamu görevlisi deyimlerinin yanında “insan kaynakları” ifadesi ise
ilk olarak 2002 yıllarında hükümet programına girmiştir. Hükümet programında yerel yönetimlerin
insan kaynakları ve mali açıdan güçlendirilmesi amaçlanmış; kamuda yöneticiler ve çalışanlar arasında
yapılacak sözleşmelerle performans yönetiminin geliştirilmesi ve uzun vadede performansa esaslı
ücretlendirmeye geçilmesi gibi İKY uygulamaları hedef olarak belirlenmiştir. Yerel yönetimlerle birlikte
tüm kamu yönetiminde İKY’ye geçiş, takip eden hükümet programlarında yer almaya devam etmiştir.
Kalkınma planları incelendiğinde 1990’lı yıllara kadar personel verimliliği, ihtiyaç duyulan nitelik ve
nicelikte insan gücünün yetiştirilmesi ve tasarruf amacına yönelik olarak insangücü planlaması
yapılarak personel alımlarının buna uygun hale getirilmesi gibi politikaların hâkim olduğu
görülmektedir. 1996- 2000 yıllarını kapsayan VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ilk defa personel
etkinliğinin artırılması için iş analizlerine dayalı norm kadroların oluşturulması, yönetici sınıfta yer alan
devlet memurlarının görevlerinde gerekli performans hedeflerine ulaşamayanların öğrenim ve
niteliklerine uygun başka görevlere nakledilmelerinin sağlanması ve çalışanların performanslarının elde
edilen sonuca göre değerlendirilmesi gibi İKY fonksiyonlarına ilişkin hedefler belirlenmiştir. Böylece
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2000’li yıllara girilirken VII. Kalkınma Planı ile birlikte, İKY yaklaşımı akademik tartışmalarla sınırlı
kalmamış; genel olarak kamu yönetiminde ve özelde yerel yönetimlerde İK fonksiyonları politika ve
planlara yansımıştır.
1990’lı yıllarda ulusal düzeyde plan, politika ve programlarda yer verilen ve akademik tartışmalarda
önerilen İK fonksiyonları; 2000’li yılların başında gerçekleştirilen kamu yönetimi reformlarıyla birlikte
yasal düzenlemelere girmiş ve ardından da uygulamalara yansımıştır. 2003 yılında kabul edilen 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yerel yönetimlerde değişime kapı aralayan ilk yasal
düzenleme olmuştur. 5018 sayılı Kanun Mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama
performans denetimi, performans esaslı bütçeleme, faaliyet raporları, iç kontrol, iç denetim ve dış
denetim gibi çağdaş yönetim tekniklerinin belediyeleri de kapsayacak şekilde kamu yönetiminde
uygulanmasını sağlamıştır. 5018 sayılı Kanunla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan çağdaş
yönetim teknikleri, İKY’ye geçiş için bir köprü görevi görmüştür.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Mahalli İdareler Genel
Faaliyet Raporuna göre 2020 yılında Mahalli İdarelerde istihdam edilmiş personel sayısı statüsüne göre
2019 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablo belirtilmektedir 1390 Belediye 78.929.602 vatandaşa
hizmet vermektedir. (Tablo 3)
Tablo 3: Mahalli İdarelerdeki Personel Sayısı
Mahalli İdarelerin Personel Sayıları (2019 - 2020)

Mahalli İdare Türü

Memur

Sözleşmeli

İşçi
Sürekli

İşçi
Geçici

Toplam Toplam

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Belediyeler

92.468

90.612

17.670

19.147

53.442

49.650

4.176

5.663

Belediye Bağlı İdareler

12.337

12.404

1.976

2.047

12.475

11.863

214

258

27.002

26.572

İl Özel İdaresi

5.230

5.169

635

691

5.965

5.386

197

139

12.027

11.385

289

367

277

350

441

496

346

327

1.353

1.540

24.255

72.323

69.415

4.933

8.407

Mahalli İdare Birlikleri
Toplam Mahalli İdareler

110.324 110.572 20.558

2019

2020

167.756 165.072

208.138 204.569

2020 yılı Yerel Yönetimler Genel Faaliyet raporuna 2020 yılı itibarıyla yerel yönetimlerde istihdam edilen
kadrolu personel sayısı toplam 204.569, yine ayni raporda belirtildiği üzere hizmet satın almayla istihdam
edilen personel sayısı ise 503,163 kişidir. (Tablo 4)
Tablo 4: Mahalli İdarelerde Hizmet Satın Almayla İstihdam Edilen Personel Sayısı
2019

2020

Belediyeler

421.532

441.807

Belediye Bağlı
İdareleri
İl Özel İdaresi

53.004

52.522

7.298

8.166

Mahalli
Birlikleri
Toplam

708

668

482.542

503.163

İdare

Aşağıda Tablo 5 deki konsolide edilmiş personel sayılarını incelediğimizde, 2020 yılı itibariyle belediye
hizmetlerini sunan personel sayısı 204.569 değil aslında 707.732dir. Katma değeri yüksek işleri gören
personel sayısı memur 108.552, sözleşmeli 22.235 olmak üzere toplam 130.787 kişi iken şirketlerde çalışan
ve hizmet alımı adı altında ücretleri karşılanan personelin sayısı 503.163 kişidir. Bir diğer deyiş ile tüm
mahalli idarelerde çalışanların %71,1 ‘i şirketlerde çalışan personel sayısı iken personelin sadece %18,4’ü
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memur ve sözleşmelilerdir.

Tablo 5: Mahalli İdareler Çalışan Personel Kadrolu ve Şirketler Konsolide Tablo
2020 Yıl ı
% Dağılım
Memur
Bel edi yel er

Söz. Pers .

İşçi

Şi rketl er

Toplam

Memur

Söz. Pers .

İşçi

Şi rketl er

Toplam

90.612

19.147

55.313

441.807

606.879

14,9

3,2

9,1

72,8

100,0

Bel edi ye Ba ğl ı İda rel eri 12.404

2.047

12.121

52.522

79.094

15,7

2,6

15,3

66,4

100,0

5.169

691

5.525

8.166

19.551

26,4

3,5

28,3

41,8

100,0

367

350

823

668

2.208

16,6

15,9

37,3

30,3

100,0

108.552

22.235

73.782

503.163

707.732

15,3

3,1

10,4

71,1

100,0

İl Özel İda res i
Ma ha l l i İda re Bi rl i kl eri
Toplam

Tablo 6)
Tablo 6: Yerel Yönetimler Personel Harcamasının Toplam Kamu Personel Harcamasına Oranı
Y. Y. Personel Harcaması / Toplam Kamu Personel Harcaması Mukayeseli Tablo

Yerel Yönetimlerin Personel Harcamaları

2019

2020

Büyükşehir Belediyeleri

₺5.641.333

₺6.123.733

İl Belediyeleri

₺1.623.151

₺1.745.593

İlçe ve Belde Belediyeleri

₺10.259.982

₺10.927.636

Ara Toplam Belediyeler

₺17.524.466

₺18.796.962

Belediye Bağlı İdareler

₺3.000.134

₺3.167.184

İl Özel İdareleri

₺2.364.275

₺2.382.711

Mahalli İdare Birlikleri

₺179.630

₺157.993

Toplam Y.Y. Personel Harcaması

₺23.068.505

₺24.504.850

Toplam Kamu Personel Harcaması

₺163.138.373

₺173.001.339

Mahalli İdare Birlikleri Personel Harcaması/Toplam 14%
Kamu Personel Harcaması Oranı

14%

Dolayısıyla, aşağıda Tablo 6 de görüldüğü üzere mahalli idarelerde bütçe ve harcaması olarak raporlanan
24.504.850 (BinTL) sadece 204.569 personelin ücret ve diğer ödemelerini kapsarken 503.163 personelin
maliyeti bu miktar dışında, personel maliyeti olarak görülmeyip hizmet alımları altında raporlanmaktadır.
2019 ve 2020 yıllarında personel harcamalarında bütçeyi kullanan idareler arasında farklılık olmasına
rağmen toplamda kamu personel bütçesinin iki yıl içindeki payı %14’tür.
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Grafik. Belediye Harcamaları İçinde Toplam Personel Harcamalarının Payı ve Yıllık Yüzde Değişim

Toplam belediye harcamaları içinde 2010 yılın GSYH’ ya oran olarak %0,7’ler seviyesinde olan personel
harcamalarının büyüklüğü 2020 yılında % 0,4’ler seviyesine düşmüştür. Bu düşmede asıl belirleyici olan
personel istihdamının hizmet alımına ağırlıklı kaymasıyla birlikte personel maliyetlerinin bir kısmının
mal ve hizmet alımları içinde gösterilmesidir. Toplam belediye harcamaları içindeki payı da dönem
boyunca % 23’lerde % 12,9’lara kadar düşmüştür. Oransal olarak düşmede yukarıda açıklanan hizmet
alımı ile personel istihdamının bir kısmının mal ve hizmet alımlarında görülmesi ile özellikle 2018 yılında
seçim öncesi dönemde yatırım giderlerinden kaynaklı sermaye harcamalarının artmasıdır.
Örneğin 2020 yılında belediyeler için 03,5 hizmet alımlarında temizlik ve güvenlik amaçlı personel
hizmet alımları eklendiğinde toplam harcama tutarı %26 artışla 21,7 milyar TL’den 27,2 milyar TL’ye
çıkmaktadır. Bütçe içindeki payı da %20’nin üzerine çıkmaktadır. Hizmet alımındaki veriler Hazine ve
Maliye Bakanlığının bütçe sonuçları verilerinden alınmıştır. Bazı belediyelerde kodlamaya ilişkin
sınıflandırma düzelmeleri yapıldığında bu oranın çok daha yüksek seviyeye çıkacağı tahmin
edilmektedir. Örneğin Antalya büyükşehir belediyesi 696 sayılı KHK sonrası hizmet alımıyla istihdam
edilen personele ilişkin ödemeleri personel giderleri içinde göstermeye başlamıştır. Bu şekilde
bakıldığında belediyenin toplam harcamaları içinde personel yapılan ödemelerin payı 2020 yılında
%28’ler seviyesine çıkmaktadır.

3.4. YEREL YÖNETİM – MERKEZİ YÖNETİM İLİŞKİSİ
Yerel Yönetimler, devletin merkezinden alınan kararların, merkezin kaynaklarıyla, merkezin personeliyle
ve hiyerarşi içinde yerine getirilmesi esasına dayanan merkezden yönetim ile merkezi yönetimden ayrı
bir tüzel kişiliğe sahip, organları seçimle belirlenen idari kuruluşların yönetimle ilgili kararlar alıp
uygulayabildiği yerinden yönetim sisteminin bütünlüğüne dayanır.
5393 sayılı yasa ile belediye teşkilatının norm kadro ilke ve standartlarına göre oluşturulması hüküm
altına alınarak kadro ihdas, iptal ve değişiklikleri belediye meclislerinin yetkisine bırakılmışken memur
ve işçi istihdamlarında merkezi yönetimin onayını almaları gerekir. Belediyelerin memur istihdamında
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kullanabildikleri tek inisiyatif taleplerinin nitelik ve niceliğini merkeze bildirmektir. 15 Temmuz 2018
öncesi belediyenin norm kadro çizelgesindeki boş kadroya memur atanması için önce T.C. İçişleri
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün ardından T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel
Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün (YYGM) uygun görmesi sonrası ÖSYM’nin yapacağı Kamu Personeli
Seçme Sınavı sonucuna göre atama gerçekleşirken bu tarihten sonra 15 Temmuz 2018 sonrası Mahalli
İdareler Genel Müdürlüğünün kaldırılmasıyla sadece YYGM uygun görmesi yeterli olmuştur.3 İşçi
kadrosuna personel istihdamında belediyelerin daha fazla inisiyatifi olup, talepler başkente iletilmese
de merkezi yönetim İş ve İşçi Bulma Kurumu yoluyla sürece zaman zaman dâhil olmaktadır. 5393 sayılı
yasa belediyelerin “kamu meslek örgütleri, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle” girilecek
ilişkiler sonucu personel istihdamı yapabileceğini öngörse de uygulamada bu hüküm ancak sözleşmeli
personel için geçerli olabilmektedir. Belediyelerin İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) süreçlerinde aşağıdaki
üç Bakanlık ile ilişkisi bulunmaktadır.
• T.C. İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü
• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
• T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Yukarıda adı geçen kurumların Mahalli İdarelerin insan kaynakları yönetimi ile ilişkili görev, yetki ve
sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a. T.C. İçişleri Bakanlığı4
İçişleri Bakanlığının insan kaynakları ile ilişkilendirilen sorumluluk ve yetkileri aşağıda
sıralanmıştır:
• Belediye başkanlarının düşürülmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan
vekilinin seçilememesi durumunda seçim yapılıncaya kadar belediye başkanı
görevlendirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Belediye meclislerinin feshi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Birlik meclislerinin feshi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun’a göre, mahalli idarelerin ve mahalli idare birliklerinin seçilmiş ve atanmış görevlileri
hakkındaki ön inceleme işlemlerini yürütmek,
• 4483 sayılı Kanun’a göre, mahalli idarelerin seçilmiş ve atanmış görevlileri hakkındaki işleme
konulmama kararları hakkındaki işlemleri yürütmek,
• Mahalli idareler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde istihdam edilen
memurlar hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Mahalli idarelerle ilgili her türlü inceleme, soruşturma, denetim, özel teftiş ve bunların onaylarına
ilişkin işlemleri yürütmek,
• Mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar
görevden uzaklaştırmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Terör nedeniyle görevi sona erdirilen veya görevden uzaklaştırılan mahalli idarelerin seçilmiş
organları ve bu oranların üyeleri ile bu idareler hakkındaki iş ve işlemleri yürütmek,
3

7.08.2018 tarihli, 71188846/250/138314 sayılı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü yazısı ve Ek. 1 Liste.
Bilindiği üzere 9 Temmuz 2018 tarihli ve 30473 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Kanun Hükmün- de
Kararname’nin Geçici 1 inci maddesi, 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kaldırılmış ve anılan birimin vesayet
yetkisine ilişkin görev, yetki, ve sorumlulukları İçişleri Bakanlığında ve/veya İçişleri Bakanında kalması; bunun dışında kalan görev, yetki ve
sorumlulukları ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve/veya Çevre ve Şehircilik Bakanına devredilmesi hükme bağlanmıştır. Bu esas ve usuller
doğrultusunda ilgili genel müdürlüğün devir ve tasfiye işlemleri tamamlanmış ve devir protokolü 3 Ağustos 2018 tarihinde imzalanmıştır.
4 T.C.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, S.21 -24
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• Mahalli idarelerin ve mahalli idare birliklerinin görevlileri ve organları ile ilgili olarak yapılan ihbar
ve şikâyetler hakkındaki iş ve işlemleri yürütmek,
• Mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı veya Kontrolörler Başkanlığından
teftişi ve soruşturulması istenilen mahalli idare organlarıyla bu organların üyeleri hakkındaki
şikâyet ve başvurularla, müfettiş ve kontrolörlerin düzenlediği rapor ve fezlekelerin sonuçlarını
izlemek,
• Mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşları ve bu idareler tarafından kurulan birlik, işletme ve
şirketlerin mülkiye müfettişleri ve mahalli idareler kontrolörleri tarafından yapılan denetimleri
sonucunda düzenlenen teftiş raporlarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,
• Belediye başkanlarının mal bildirimleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Belediye başkanlarının yurtdışına çıkışlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerinin
kurulması konusundaki iş ve işlemleri yürütmek,
• Köy kurulması, birleştirilmesi, ayrılma, kaldırılma ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi,
• İl özel idaresi genel sekreterlerinin atanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
• İl özel idarelerinin kuracakları bütçe içi işletmelerle ilgili izin işlemlerini yürütmek,
• İl özel idareleri ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerinin
şirket kurmalarına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
• Gökçeada ve Bozcaada mahalli idarelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerle ilgili her
türlü istatistikî verileri toplamak, değerlendirmek, raporlamak ve yayımlamak,
• Muhtarlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerdeki
personelle ilgili norm kadro ilke ve standartları konusundaki çalışmaları yürütmek,
• İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikler
personelinin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek; bu personele yönelik yapılacak eğitim
faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
• İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerine ilk defa
memur alım izni iş ve işlemlerini yürütmek,
• İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerinde
istihdam edilen sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek,
• İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlik şirketlerinde
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi alım izni iş ve işlemlerini yürütmek,
• İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlik şirketlerinde
görev yapan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavlarının yapılması konusundaki
koordinasyonu sağlamak ve işlemlerini yürütmek,
• İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerinde görev
yapan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavlarının yapılması konusundaki
koordinasyonu sağlamak ve işlemlerini yürütmek,
• Mahalli idareler personeli hakkında terörle mücadele mevzuatı ve/veya devletin milli güvenliğine
karşı faaliyette bulunanlar ile ilgili mevzuattan kaynaklanan iş ve işlemleri yürütmek,
• Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile görev alanında kalan görev, yetki ve
sorumlulukları ile ilgili mahalli idareler hakkında sorumlu ya da ilgili olunan eylem planları ile ilgili
iş ve işlemleri yürütmek,
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• Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile görev alanında kalan görev, yetki ve
sorumlulukları ile ilgili konularda TBMM üyeleri tarafından mahalli idarelerin iş ve işlemleri
konusunda sorulan yazılı soru önergelerinin cevaplandırılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile görev alanında kalan görev, yetki ve
sorumlulukları ile ilgili mahalli idareler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idarelerin kurdukları
birliklerce hazırlanan mevzuat metinleri hakkında, bunlar yürürlüğe girmeden önce mevzuat
gereği alınması gereken diğer kurum ve kuruluşların görüşleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak,
• Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile görev alanında kalan görev, yetki ve
sorumlulukları ile ilgili diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yeni
hazırlanacak veya değişiklik yapılacak mevzuat taslaklarına ilişkin görüş bildirmek,
• Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile görev alanında kalan görev, yetki ve
sorumlulukları ile ilgili yürürlükte olan mahalli idare mevzuatının uygulanmasını izlemek,
değerlendirmek ve mevzuat değişikliğine ilişkin önerilerde bulunmak,
• Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile görev alanında kalan görev, yetki ve
sorumlulukları ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve genelge çalışmalarını yaparak bunların
yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri yürütmek,
• Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile görev alanında kalan görev, yetki ve
sorumlulukları ile ilgili konularda mahalli idareler mevzuatının uygulanması hususunda ortaya
çıkacak tereddütleri gidermek üzere görüş oluşturmak.
Yukarıdaki görevleri yerine getirmek üzere oluşturulmuş İller İdaresi Genel Müdürlüğünün de
insan kaynakları ile ilişkin görevleri şöyle özetlenebilir:
o Mevzuatın uygulanmasına yönelik iş ve işlemler,
o İl ve ilçelerin denetlenmesi sonucunda düzenlenen teftiş raporlarının izlenmesi ve gereğinin
yerine getirilmesi ile ilgili işlemler;
o İdari ve mali karar ve işlemlerine ilişkin olarak iç kontrol işleyişinin sağlanması;
o Mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyetleri ile ilgili iş ve işlemler ve
o Köy muhtarları ve ihtiyar meclislerine ilişkin iş ve işlemler.
b. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:
Mahalli idarelerle ilgili yürüttüğü insan kaynakları ile ilişkili başlıca iş ve işlemler şunlardır:5
• Mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek,
• Görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi için
çalışmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak,
• Büyükşehir belediyelerine bağlı kuruluşların genel müdür ve yönetim kurulu üyelerini atama iş
ve işlemlerini yürütmek,
• Belediyelerin özel kalem müdürü atama izinlerini vermek,
• Büyükşehir belediyelerine genel sekreter atamak,
• Belediye kurulması, birleşme ve katılma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare
birlikleri dışında kalan mahalli idare birliklerinin kurulması konusundaki iş ve işlemleri yürütmek,
• Belediye ve bağlı kuruluşlarının şirket ve kooperatif kurmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare
birlikleri dışında kalan mahalli idare birliklerinin şirket ve kooperatif kurmalarına ilişkin iş ve
işlemlerini yürütmek,
5 T.C.
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• İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında
kalan diğer mahalli idarelerden yurtdışına, yurtdışından mahalli idarelere yapılan ziyaretlerle
ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Mahalli idareler tarafından hazırlanacak faaliyet ve performans raporları hakkında standartları
belirlemek,
• Mahalli idarelerin performans ölçüm kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek,
• İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında
kalan diğer mahalli idareler personelinin norm kadro ilke ve standartları konusundaki çalışmaları
yürütmek,
• İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında
kalan diğer mahalli idarelere ilk defa memur alım izni iş ve işlemlerini yürütmek,
• Belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birliklerinin norm kadro ve standartlarına ilişkin
usul ve esasları belirlemek,
• Belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlik personelin görevde yükselme ve unvan
değişikliği esaslarını belirlemek,
• Belediyelerde ilk defa zabıta memuru alım izni iş ve işlemlerini yürütmek,
• Belediyelerde ilk defa itfaiye eri alım izni iş ve işlemlerini yürütmek,
• Belediyelerin ilave personel istihdam taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında
kalan diğer mahalli idarelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek,
• İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında
kalan diğer mahalli idare şirketlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında
işçi alım izni iş ve işlemlerini yürütmek,
• Mahalli idareler personelinin performans ölçütlerini İçişleri Bakanlığı ile birlikte belirlemek ve
bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38 inci maddesi uyarınca büyükşehir
veya ilçe belediyelerinde görevlendirilen personelin ikinci görev ücretinin tespitine ilişkin
işlemleri yürütmek,
• İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında
kalan diğer mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek; birlik, dernek,
vakıf, şirket ve benzeri kuruluşların bu kapsamdaki mahalli idare personeline yönelik yapacakları
eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
• İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında
kalan diğer mahalli idarelerde görev yapan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavlarının
yapılması konusundaki koordinasyonu sağlamak ve işlemlerini yürütmek,
• Mahalli idarelerle ilgili mevzuatı, genelgeleri ve görüşleri konuları itibariyle derleyerek gerek
elektronik ortamda gerekse kitap şeklinde hazırlayarak ilgililerin hizmetine sunmak,
• Görev alanıyla ilgili mahalli idareler alanında ihtiyaç duyulan konularda bilgi ve veri derleyerek
yayınlamak,
• Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan
hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda TBMM üyeleri
tarafından mahalli idarelerin iş ve işlemleri konusunda sorulan yazılı soru önergelerinin
cevaplandırılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan
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hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili mahalli idareler ve bağlı
kuruluşları ile mahalli idarelerin kurdukları birliklerce hazırlanan mevzuat metinleri hakkında,
bunlar yürürlüğe girmeden önce mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum ve kuruluşların
görüşleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak,
• Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan
hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer bakanlıklar ve kamu
kurum ve kuruluşlarından gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak mevzuat taslaklarına
ilişkin görüş bildirmek,
• Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan
hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili yürürlükte olan mahalli
idare mevzuatının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve mevzuat değişikliğine ilişkin
önerilerde bulunmak,
• Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan
hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge
ve genelge çalışmalarını yaparak bunların yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri yürütmek,
• Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan
hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda mahalli idareler
mevzuatının uygulanması hususunda ortaya çıkacak tereddütleri gidermek üzere görüş
oluşturmak.
Yukarıda bahsedilen işleri yürütmek üzere kurulmuş olan Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün
görevleri genel olarak aşağı şekilde tanımlanmıştır:
o Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapmak, takip
etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek,
o Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak,
değerlendirmek ve yayımlamak,
o Mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimini planlamak ve uygulanmasını takip etmek,
o Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek,
o Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün mevcut altı biriminden dördünün Belediyelerin İKY ile ilgili
görevleri mevcuttur. Personel Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Belediyeler ve Birlikler Daire Başkanlığı;
Mevzuat Daire Başkanlığı ve Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı.
c. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının Mahalli İdarelerle İlgili Müştereken
Yürüttüğü İş ve İşlemler
o Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliğini hazırlamak,
o İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare
Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasları
belirlemek,
o Türkiye’de Yerel Yönetim Reformunun Kurumsallaştırılması Programı (LAR III)’nı yürütmek
d. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının Yerel Yönetimlerin İKY’ndeki Rolü ücret cetvellerinin
hazırlanması, kadro derece ve kademelerin tespiti ve personel giderlerinin bütçelenmesi ve
kullanılması ile sınırlıdır.
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4.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İKY)

İKY, bir işletmede iş gücünü etkin bir şekilde oluşturmak, geliştirmek ve devam ettirmek için, kanuni
çerçevede ve çevre şartlarına uygun bir biçimde ortaya konan faaliyetlerin bir bütünüdür.
İnsan kaynaklarının kalitesi yerel yönetimlerin görevini yerine getirme kapasitesinde kritik bir faktördür.
İKY tarafsız muameleyi, etik standartları güvence altına alan ve değer temelli bir sistemi teşvik eden
kurum içi bir yapı olarak kabul edilir. Bu nedenle İKY önceden belirlenmiş prensip ve standartlar
ölçüsünde insan sermayesinin iyi yönetilmesi ve bu kaynakla ilgili tüm konuların etkin bir şekilde ele
alınmasının sağlaması özellikle çok çeşitli ve birbirinden farklı hizmet bekleyen topluma doğru hizmet
götürme açısından büyük önem taşır. Bu konular ücretlendirme, işe alım ve seçim, performans yönetimi,
organizasyonel gelişim, güvenlik, sağlık, çalışan motivasyonu, iletişim, idari destek ve eğitimi içerir.
Son 20 yılda kamu hizmetlerindeki yapıların, sistemlerin ve süreçlerin reformu uluslararası düzeyde iyi
belgelenmiştir (Massey ve Pyper, 2005; Skalen, 2004). Bu değişikliklerin temel amacı, kamu
kuruluşlarının verimliliğini, maliyet etkinliğini ve performansını artırmak olmuştur ve performans
yönetimi, müşteri odaklılık ve yüksek stratejik odaklanma dâhil olmak üzere özel sektör yönetim
uygulamalarını taklit etmeleri için hükümetten kuruluşlar üzerinde artan bir baskıyı içermiştir. (Boyne
ve diğerleri, 2004; Horton, 2003).
İnsan Kaynakları Yönetimi, verimliliğin artırılması, performansın yükseltilmesi için insanları etkin bir
şekilde yönetmeye yönelik planlı bir yaklaşımdır. Çalışanların bulundukları birimlerin misyonlarını
desteklemek için ellerinden gelenin en iyisini yapabilecekleri ve verecekleri şekilde motive edilmeleri,
geliştirilmeleri ve yönetilmeleri için daha açık, esnek ve özenli bir yönetim tarzı oluşturmayı amaçlar.
İnsan Kaynakları Yönetimi, kamunun yönetim çerçevesi içinde köklü bir görevdir. Bu görev sayesinde
devlet tüm kurumları ile iyi bir işveren olma yükümlülüğünü yerine getirir; çalışan bağlılığını güvence
altına almaya çalışır; ve devletin topluma hizmet etmesine yardımcı olmak için ellerinden gelenin en
iyisini yapacak personeli geliştirir ve yönetir.
Değişen toplum beklentilerine yanıt verme ihtiyacı, yerel yönetimlerde çalışan personeli daha iyi
yönetme görevinin her zamankinden daha önemli olduğu anlamına gelir - hizmeti sunan personeldir
ve vatandaşa hizmet ve performans odaklı bir insan kaynakları yönetimine önemseyen kültür
gelişecektir.

4.1. İNSAN KAYNAKLARININ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE ROLLERİ
Kurumların gelecekti başarısı için kritik önem taşıdıkları halde geleneksel bilançoda gösterilmeyen tüm
faktörlere entelektüel sermaye (ES) denilir. İlk olarak 1960’lı yıllar için- de gündeme gelmeye
başlayan ES kavramı, 1969 yılında ilk kez John K. Galbraith tarafından kullanılmış; değişen işletmelerin
organizasyonel yapılanma sürecinde, entelektüel sermaye kav- ramı ise, 1991’de ilk defa, Thomas
Stewart’ın çalışması olan “Beyin Gücü” başlığına sahip makalesiyle ortaya çıkmıştır.6 Entelektüel
sermaye kavramı, bu makalede, “İşletmeye, piyasa koşullarında yapılan rekabet için avantaj sağlayan,
işletmede çalışanların bildikleri her şeyin bütünü”7 olarak ifade edilmiştir.
Entelektüel sermaye yönetimi insan sermayesi ve yapısal sermayeyi birlikte kullanır. Entelektüel
Sermayenin temeli insan sermayesidir. İnsan Sermayesinin temel değerleri ise çalışanların bilgileri,
becerileri, yetenekleri, yenilikçi olmaları ve deneyimleridir. Bilgi hizmette ve rekabette avantaj
sağlamanın temel kaynağıdır; bir kuruluşun yönetimi fiziksel ve parasal varlıkları yönetmekten ziyade
insanları yönetmektir. İşletmelerin kişilerin sahip oldukları bilgi, yetenek ve becerilerden
yararlanabilmesi ve bunu işletme varlıklarına dâhil edebilmeleri için insan sermayesinin yapısal
(kurumsal) sermayeye dönüştürülmesi gerekir.
6 BAŞARAN,

A. John Kenneth Galbraith’in İktisat Anlayışı ve Yeni Sanayi Devleti, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezi.

7 STEWART, Thomas A.

(1991), “Brainpower”, Fortune Dergisi, S.123(11), ss.44-54
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Yapısal sermaye de kurumların paydaşları için mal ve hizmet üretmesini mümkün kılan strateji,
organizasyonel yapı, sistem ve süreçlerin toplamı olarak tanımlanır. Bir diğer ifadeyle;
(i)

Kurumsallaştırılmış bilgi – mevzuat, politikalar, stratejiler, prosedürler ve muhtelif
standardize edilmiş uygulamalar;
(ii) Teknolojilerin sağladığı veri tabanları, kayıtlar ve çeşitli biçimlerdeki belgelemeler;
(iii) Yönetim felsefesi;
(iv) Kurum kültürü ve
(v) Finansal ilişkilerdir.
İnsan Kaynakları Yönetimi de o bilgiyi kurumun yapılarına almak, bireylerden gruplara, oradan tüm
organizasyona yayarak organizasyonun yapısal sermayesinin bir parçası haline getirmektir. Genel dil
terimleriyle, İKY kavramı bilimsel terimlerle bilgi ve insan deneyimini organize etme arayışında
kullanılan soyut bir fikirdir. Dolayısıyla, İKY nitelikli insan gücünün seçilerek yerleştirmesinden, uygun
ve verimli bir şekilde kullanılmasını kapsar.

4.2. PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE
DÖNÜŞÜM
Personel Yönetimi (PY) bir kurumun esas hedefine varmasını sağlamak amacı ile bu kuruma ait
personelin sağlanması, yetiştirilmesi, geliştirilmesi, maddi bakımdan tatmini, sağlık ve korunmasının
sağlanmasıdır. “Personel yönetimi” ifadesi, İKY ile eşanlamlı olarak kullanılmaya devam etmektir.
19. yy. sonlarında İK kavramı sanayi devrimi ile ortaya çıkmıştır. Kitlesel üretimin ortaya çıkışıyla işletme,
işletmecilik, yönetim, personel, yetki vb. kavramlar ortaya çıkmaya başladı. Bu dönemlerde işletmelerin
faaliyete geçebilmesi için ödenekli çalışacak insan gücüne olan ihtiyaç ortaya çıktı. Sanayi Devrimi’nden
sonra insanlar artık maaş karşılığında emeklerini satmaya başladılar ve aldıkları ücretler karşılığı satın
aldıkları ürünlerle ihtiyaçlarını giderdiler. 20. yy. başlarında da ortaya çıkan 1. Dünya Savaşı, ekonomide
büyük buhran personel seçimi sakatlık, ölüm aylığı, işsizlik sigortası gibi kavramları ortaya çıkardı. Sanayi
Devrimi’nden 1980’li yıllara kadar bakıldığında işletmelerde çalışan insanlar sadece örgütün
faaliyetlerini sürdürebilmesi, kâr payını yükseltebilmesi veya hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli bir
araç olarak değerlendirilmiştir. Bu dönem aralığındaki örgütlerin mantığına göre eğer ki personelin
maaşı ve diğer özlük hakları (sosyal sigorta yatırımı, ihtiyat sandığı yatırımı, izinler, vb.) sağlanıyorsa bu
personelin en iyi şekilde çalışması bekleniyordu. Çünkü bu dönem aralığındaki örgütler insana yani
personeline bir makine gibi bakmaktaydı.
1980’li yıllardan itibaren çalışan motivasyonunun kuruluş için büyük önemi fark edilerek, kurum içindeki huzurdan mutluluğa, ahenge, performans yüksekliğine, hedeflere ulaşabilmeye kadar her noktadaki
etkisi anlaşılmıştır. Günümüze geldiğimizde, teknoloji konusunda yaşanan gelişmeler sonucu Sanayi 4.0
olarak adlandırılan bacasız sanayi sürecinin başladığı görülmektedir. Endüstri 4.0 olarak da ifade edilen
Sanayi 4.0 sürecinde, geleneksel imalat ve sanayileşmenin yerini bilgisayar ve yazılım desteğiyle
donatılmış bir üretim biçimi ikame edecektir. Dolayısıyla Sanayi 4.0, üretim ilişkilerinde bir dizi değişiklik
meydana getirecektir. Dördüncü sanayi devrimi ile birlikte esnek çalışma, yaşam boyu istihdam, iş
tutumları, motivasyon teknikleri gibi çalışma ilişkilerini ilgilendiren konularda gelişmeler yaşanacaktır.8
Personel yönetimi, 19. yüzyıldan günümüze kadar birçok aşamadan geçmiş ve işletmelerin temel
fonksiyonlarından biri haline gelerek insan kaynakları yönetiminin en önemli birimlerinden biri
olmuştur. İsminden de anlaşılacağı üzere personel yönetimi, işletmelerde çalışanlarla alakalı olan
işlemlerle ilgilenen birimdir. Personel yönetimi operasyonel faaliyet ile ilgilenip insanı yani çalışanı
maliyet unsuru olarak görür. Tam aksine insan kaynakları yönetimi ise daha çok stratejik danışmanlık
alanında faaliyet gösterir ve çalışanı değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken bir kaynak, bir hazine
olarak görür. Personel Yönetimi ile İKY yönetimi arasındaki benzerlikler ve farklılar aşağıdaki
özetlenmiştir:
8 Muslu, A. Dördüncü Sanayi Devriminde İKY’nin Artan Rolü ve Önemi, III. Uluslararası Girişimcilik, İK Kongresi, 12-15 Ekim 2017 Muğla
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a. Benzerlikler:
• İKY stratejileri gibi PY stratejileri de iş stratejisinden gelir.
• İKY gibi PY, personel yönetiminden bölüm yöneticilerinin de sorumlu olduğunu kabul eder.
Personel birimi yöneticilerin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak için gerekli tavsiye
ve destek hizmetlerini sağlar.
• PY‘nin değerleri İKY gibi çalışanların bireysel ihtiyaçları ile kurumun hedeflerine ulaşmak için
gerekli ihtiyaçları dengeleyerek çalışanları maksimum yeterlilik seviyelerine ulaşmaları için
faaliyetleri uygulamaya koyar.
• Hem personel yönetimi hem de İKY, en temel işlevlerden birinin, insanları sürekli değişen
organizasyonel gereksinimlerle eşleştirmek olduğunu kabul eder - doğru kişileri doğru işlere
yerleştirmek ve geliştirmek.
• Seçme yerleştirme, yetkinlik analizi, performans yönetimi, eğitim, yönetim geliştirme ve
ödüllendirme yönetimi gibi teknikler faaliyetleri benzerlik gösterir.
• İletişim ve katılım süreçleri her iki yönetim biçimi için önemlidir.

b. Farklılıklar:
•
•
•
•

İKY stratejik uyum ve entegrasyona (bütünleşmeye) daha fazla önem verir.
İKY, yönetim ve iş odaklı felsefeye dayanır.
İKY, kültür yönetimine ve bağlılığın kazanılmasına daha fazla önem verir.
İKY, İK politikalarının uygulayıcıları olarak bölüm/birim yöneticilerinin rolüne daha fazla vurgu
yapmaktadır.
• İKY, işletmenin toplam menfaati ile ilgili bütüncül bir yaklaşımdır - çalışanların menfaatleri
kabul edilir ancak kurumun menfaatlerine tabidir.
• İKY uzmanlarının personel yöneticileri olmasından ziyade iş ortakları olması beklenir.
• İKY, çalışanlarına değerli varlık olarak davranır, maliyet olarak görmez.
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4.3. İNSAN KAYNAKLARININ KURUM İÇİNDEKİ ÖNEMİ VE ROLLERİ
İnsan kaynakları kuruluşların kültürünü değiştirmede, geliştirmede ve güçlendirmede temel bir rol
oynar. Herhangi bir şirketin stratejisinin tam kalbinde olması gereken karmaşık ve çapraz bir işlevdir.
Stratejik planlamadan kurum imajına kadar sayısız alanda etkisi vardır. Kuruluşlardaki çok yönlü
uzmanlığa sahip İK uygulayıcıları, çalışanlara bir dizi hizmet sunar. İK’nın kontrolü elinde tuttuğu
alanlarda verimlilik ile beraber çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerini artar.
Aşağıdaki şekilde de gösterilmeye çalışıldığı gibi çalışanların kapasitelerinin geliştirilmesi ve kurumsal
bağlılığın artırılmasıyla kurumsal performansın kalitesini yükselmesini verimliliğin artışını ve müşteri
memnuniyetini sağlar. (Şekil 1)

ÇALIŞANLARIN
• Bilgisi
• Tecrübesi
• Sağduyusu
• Bilgisi
• İlişkileri

İNSAN
KAYNAKLARI
YÖNETİMİ

KURUMSAL
PERFORMANS
• Kalite

• İç görüsü

• Verimlilik

ÇALIŞANLARIN
DAVRANIŞ BİÇİMİ

• Müşteri/Paydaş
Memnuniyeti

• Motivasyonu
• Çabası

Şekil 1 İnsan Kaynakları Yönetimin Kurum üzerindeki etkisi
En iyi bilinen İK modeli, yukarıdaki şekilde gösterilmekte olan İKY’nin Standart Nedensel Modelidir.
Model, 1990’larda ve 2000’lerin başında yayınlanan birçok benzer modelden türetilmiştir. Model, iş
stratejisi ile başlayan ve İK süreçleri aracılığıyla iyileştirilmiş finansal performansla biten bir nedensel
zinciri gösterir. Model, organizasyon stratejisiyle uyumlu İK faaliyetlerinin nasıl iş performansına yol
açtığını gösterir. Bu modele göre, İK yalnızca stratejisi iş stratejisiyle uyumluysa etkili olacaktır. İK
stratejisi bu nedenle genel stratejiden türetilir.
İK›nın gerçek bir değer yaratma aşamasına doğru devam eden evrimi, pek çok yenilikçi modellerden
gelmektedir. David Ulrich9 de bir organizasyonda stratejik bir ortak olarak İK’nın önemini vurgulayan
yönetim yenilikçilerinden biridir.
Dave Ulrich’in İKY modeli, İK profesyonellerinin dört temel rolünü göstermek için tasarlanmış dört
bölümlü bir matristir. Dört model veya rol; stratejik ortak, idari uzman, değişim temsilcisi ve çalışan
şampiyonudur. Bunlar, bir kuruluşun yetkin ve adanmış kaynakları elinde tutmasına yardımcı olan
sorumluluk rolleridir:
• Stratejik ortak olarak rolü: Stratejik insan kaynakları yönetimi süreci, bir kuruluşun İnsan
Kaynakları Biriminin, kurumun stratejik hedeflerine ulaşmasında tamamen işbirliği yaparak
insan kaynaklarından bekleneni anlayarak İK stratejileri geliştirip uyumlu hale getirmesidir.
Üst yönetimin stratejik karar alma sürecine katkıda bulunur.
9 David

Ulrich, Michigan Üniversitesi Ross İşletme Fakültesi’nin profesörlerindendir. Meslektaşları ile birlikte İK mesleğini şekillendiren, organizasyonları yetenekler olarak tanımlayan ve liderliğin müşteriler ve yatırımcılar üzerindeki etkisini gösteren 30’un üzerinde kitap yazmıştır.
David Ulrich’in İKY modeli bugün birçok kurum ve kuruluşta iyi örnek olarak uygulanmaktadır.
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Sistem düşüncesini besler, paydaşlara odaklanır. İş gücü gelişimini stratejik olarak yönetir. İK
hedeflerini ve hizmetlerini kuruluşun stratejilerine göre hizalar, planlar, önceliklendirerek
kaynakları kullanır.
• Değişim etkeni olarak rolü: Değişim yönetimi, kuruluşların ve çalışanların yeni ve mevcut
performans hedeflerine hızlı ve etkin bir şekilde cevap verebilmesine olanak sağlayan yeni bir
disiplindir. Değişim yönetiminin başarısı çalışanların değişim karşısındaki tutumlarına bağlıdır.
Bu açıdan, değişim yönetiminde nihai hedef çalışanın bakış açısını, davranış modelini ve
yaklaşımını değiştirmektir. Dolayısıyla değişim projelerinin asıl amacı organizasyonun en
önemli sermayesi olan insanı değiştirmektir. İnsan kaynakları yönetimi bu nedenlerle değişim
yöne- timde oldukça kritik bir sorumluluk üstlenmektedirler.
• Değerlerin koruyucusu rolü: İK, kuruluşun insanlarla ilgili değerlerinin koruyucusu olarak
hareket edebilir. Davranışın bu değerlerle ne zaman çeliştiğini veya önerilen eylemlerin
onlarla tutarsız olduğunu belirtirler. Bir anlamda, rolleri, yönetimin ‘vicdanı’ olarak hareket
etmelerini gerektirir. Makul, etik ve tarafsız insan süreçlerini ve uygulamalarını korur. Kurum
kültürünün oluşturulmasında, çalışanların kuruma bağlılığının sağlanması için gerekli
programları tasarlar ve uygulamaya koyarlar. İKY kurumun ihtiyaçları ile çalışanların
ihtiyaçlarını temsil etmek arasında bir çizgi oluşturur.
• İdari uzman rolü: Hem kendi fonksiyonunun hem de tüm kuruluşun verimliliğini artırmak için
iş ihtiyaçlarına göre uyarlanmış etkili ve verimli İK süreçlerini ve hizmetlerini oluşturur ve
sunar. İK ile ilgili maliyetleri yönetir. Kaliteli İK ürün ve hizmetlerini hızlı bir şekilde sunmak için
bilgi teknolojilerini kullanır. Verimliliği artırmak, İK’nın güvenilirliğini artıracak ve bu da ona
stratejinin ortak olmasının kapısını açacaktır.
Yukarıda bahsedildiği şekilde oluşan bir İKY modeli, İK’nın sunduğu değerleri verimlilikten işlevsel
mükemmelliğe ve stratejik İK’ya taşırken, İK‘nın çalışmalarının amacının kurumun genel olarak
performansı, çalışanların katkısının artırılmasının yanı sıra dış paydaş (müşteri) memnuniyetine
odaklanmaya ve topluluklara dönüşür. Sonuç olarak, İKY:
✓ Çalışan üretkenliği ve deneyimini, yeteneği temin ederek, elde tutarak ve geliştirerek
yönetir; çalışan bağlılığını geliştirerek kurum performansına katılımını sağlar.
✓ Kurumsal kapasiteyi artırmak için gereken sistemleri oluşturarak değişime destek olur.
✓ Kurum genelinde liderlik modelleri oluşturarak başarılı liderler yetiştirir.

4.4. BELEDİYELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ
20. Yüzyılın sonu ve 21. Yüzyıla girerken, kurumların sahip olduğu insan sermayesini, rekabetçi
üstünlüğün temel kaynağı olarak görmesiyle birlikte, İnsan Kaynakları bölümleri idari rolleri oynayan
birimler- den kurumların iş sonuçlarına katkı sağlayan stratejik ortak rolüne evirilmeye ve İK fonksiyonları
önemli ölçüde değişmeye başlamıştır. Bu değişiklik küreselleşme ve küresel rekabet, teknolojik
gelişmelerin hızlılığı, yetenekli iş gücünün azlığı, iş gücü çeşitliliğindeki artış, müşterilerin kalite
beklentileri, artan çalışan talepleri ve toplumun beklentilerinde meydana gelen değişmelerin
oluşturduğu yeni dinamik çevreden kaynaklanmaktaydı. Bu eğilimlerle birlikte İK yöneticilerinin
görevleri genişlemiş ve zamanla stratejik nitelik kazanmıştır. Bu karmaşık çevre, istikrarın değişim,
yenilik ve yeniden yapılanma ile ika- me edilme mecburiyetini ortaya koymuştur.
Türkiye’de bu küresel değişime paralel olarak, 2004 yılında kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunu ve 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu ile İKY fonksiyonlarının belediyelerde yasal
olarak uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Tüm sosyal bilimlerde olduğu gibi İKY modelleri de akademik
çalışmalardan ve pratikteki uygulamaların sonuçlarından etkilenerek sürekli değişim ve gelişim
halindedir. Yukarıda 4.3. paragrafında anlatılan model özel sektör ve muhtelif kamu kuruluşları
tarafından ilgi gören, benimsenerek en yaygın uygulanan modeldir.
Belediyelerde İKY geçiş sürecini incelediğimizde aşağıdaki aşamaları görüyoruz:
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a. Personel işlerinin yürütülmesinden sorumlu olan personel birimleri, yerini insan kaynakları
birimlerine bırakılması aşaması
b. Personel kadrolarının “norm kadro” ilke ve esaslarına göre düzenlenmesi zorunluluğunun
getirilmesi aşaması gibi cümleleri kurgulamakta fayda var.
i. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde verilen yetkiye uygun olarak 2007 yılında
belediyeler ve il özel idareleri için iki ayrı yönetmelik çıkarılmıştır.
ii. İK planlaması belediye yönetimlerine bırakılmamış, çalıştırılacak personel sayısı ve unvanının
“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Yönetmeliğine” göre
merkezi idare tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.
iii. 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelerin kadro ihdas ve iptal işlemlerinde merkezin
yetkisi sona ermektedir. Belediye Kanunu’na göre norm kadro çerçevesinde belediyenin ve
bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar verme yetkisi belediye
meclisine aittir.
iv. Norm kadro ilke ve standartları T.C. İçişleri Bakanlığı ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından müştereken belirlenir.
v. Belediyelerin personel istihdamı için bütçelerinde personel giderlerine ayırmaları gereken
miktara sınırlama getirilerek, yatırımlar için kaynak ayrılması ve borçlanma disiplininin
sağlanması amaçlanmıştır. Bütçesine göre personel ödeneği uygun olan belediyelerde
merkezi yönetimin onayı gerekmeden tam gün ve kısmi süreli sözleşmeli eleman
çalıştırılmasının yolu açılmıştır.
c. Personel seçimi ve işe yerleştirilmesinde esneklik sağlanmıştır.
i. Belediyelerin serbestçe zabıta memuru ve itfaiye eri istihdam etmesine imkân veren
yönetmelikler çıkarılmıştır.
ii. Belediyelerde sözleşmeli personelin seçimi ve işe yerleştirilmesinde asgari yeterlilik koşullarını
sağlamak şartıyla hiçbir kısıtlama olmadan tamamen belediye başkanının yetkisinde kullanım
imkânı sağlanmıştır.
iii. Böylece belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bunların bağlı kuruluşları ile yerel yönetim
birliklerinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine göre, belirli teknik ve uzmanlık
alanlarında sözleşmeli olarak personel çalıştırabilmektedir.
d. İK’nın yönetime katılım konusunda da yasalarda önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
i. Büyükşehir belediyelerinde son yıllarda işçi ve memur temsilcilerinin hasar-zarar tespit
komisyonları, iş sağlığı ve güvenliği kurulları ile izin ve disiplin kurullarında üye olarak
bulunmaları sağlanmıştır.
ii. Büyükşehir Belediyelerinin stratejik planının hazırlanmasında belediye hizmetlerinden
yararlananların, belediye çalışanlarının, STK’ların, ilgili kurum ve kuruluşların katılımları
sağlanır ve katkıları alınır; bu kapsamdaki çalışmalar İKY birimi de dâhil olmak üzere tüm idari
birimlerin katılımıyla yürütülür.
e. Performans yönetimine dayalı bir sistemin kurulması.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu birlikte
düşünüldüğünde stratejik plan ve yıllık performans programlarına dayanan bütüncül bir
performans ölçme ve değerlendirme sisteminin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 5393 sayılı Belediye
Kanunu’na göre belediye faaliyetleri ve personelin performans ölçütleri belediye başkanı
tarafından hazırlandıktan sonra belediye meclisi tarafından görüşülür ve kabul edilir. Performans
ölçütlerinin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili raporlar da belediye başkanı
tarafından meclise sunulur.
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f. Kariyer planlama ve personel eğitimi
2009 yılında yerel yönetimlerde görev yapan memurlar için ayrı bir görevde yükselme ve unvan
değişikliği yönetmeliği çıkarılmıştır. Buna bağlı olarak Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), belediye
personeline ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitim düzenlemek ve belediyeler arası bilgi,
tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak amacıyla 2009 yılında Belediye
Akademisi’ni kurmuştur. Faaliyetlerini eğitim ihtiyaç analizi saha araştırma sonuçlarına göre
planlayan Akademi 2019 Faaliyet Raporuna göre ana hizmet, mevzuat ve vizyon eğitim
kapsamında 218 farklı ders içeriğine sahiptir.
İKY’nin geleneksel personel yönetiminden farkını oluşturan serbest ücretlendirme konusunda
belediyelerde, özel sektördekine benzer bir esnekliğin bulunmadığı söylenebilir. Belediyelerde işçi
statüsünde çalışan personelin ücretleri ve diğer sosyal hakları 4857 sayılı Kanun, iş sözleşmeleri ve toplu
iş sözleşmesiyle belirlenmektedir. Sözleşmeli personel ücretleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilan
ettiği tavan limit içinde kalmak şartıyla belediye meclisleri tarafından tespit edilmektedir. Taşeron
işçilerin ücretleri ise ihale şartnamelerinde düzenlenmekte ve her belediyede değişebilmektedir
(Çöpoğlu, 2015: 170).10
Burada getirilen düzenlemelerin genel bir değerlendirilmesini yapmak faydalı olabilir.
Yerel Yönetimlerde İKY sistemleri mevzuat açışında birçok değişiklik getirmişse de uygulamada sadece
İKY nin ağırlıklı olarak idari rolü ile sınırlanmakta stratejik, değişim ve gelişim alanlarında yetersiz kaldığı
görülmektedir. Örneğin; Büyükşehir belediyelerinde İK yöneticilerinin stratejik İKY’ye ilişkin rol ve
sorumlulukları araştırıldığında edinilen bilgi İK yöneticisi ve biriminin stratejik planlama sürecine
ağırlıklı olarak bilgi, belge paylaşımı, toplantılara iştirak ve teknik destek şeklinde katıldığı
anlaşılmaktadır. İK yöneticileri, görüşlerinin tam olarak stratejik plan sürecine yansıtılamadığından ve
doğrudan katılımın sağlanamadığını ifade etmişlerdir. Büyükşehir belediyelerinde İK yöneticilerinin
stratejik planlama sürecine olan etkilerinin sınırlı kalmasının iki sebebi olabilir.
• İlk olarak stratejik planlama sürecinin yürütülmesi ve koordinasyonu, diğer kamu kurumlarında
olduğu gibi büyükşehir belediyelerinde de Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından
sağlanmaktadır. İK birimleri, diğer birimler gibi stratejik plan hazırlama sürecine girdi sağlayan
birimler olarak görülebilmektedir.
• İkinci olarak, belediyelerde genelde stratejik planların hazırlanmasında özel firmalardan ya da
üniversitelerden danışmanlık desteği alınmaktadır. Kendi personeli ve olanaklarıyla stratejik plan
yapan belediye sayısı fazla değildir. Kurum dışından gelen danışmanlar ise, özel olarak İK
birimlerine önem vermek yerine, daha genel bir bakışla plan oluşturmayı tercih edebilmektedir.
• Ayrıca, İKY’ye geçişi zorlaştıran nedenler arasında ise üst yönetim ve diğer birimlerin yeterince
desteklememesi, ücret adaletsizlikleri, personel ve yöneticilerin yeniliğe karşı direnci, personel
kalitesinin düşük olması ve teknolojik altyapının yetersiz olması gibi nedenler olduğu
anlaşılmaktadır. Projenin A.1.1.5 bileşeni çerçevesinde amacımız yerel yönetimler İKY
destekleyici prensip ve standartları faydalanıcılar ile birlikte ortak akılla oluşturmak.

10 Çöpoğlu,

M. (2015). ‘’Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş.’’ U. Dolgun (Ed.) İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa: Ekin Kitabevi 1-34
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5. 11. KALKINMA PLANI 2019-2023
T. C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yayımlamış olduğu 2019-2023 yıllarını kapsayan
11. Kalkınma Planının amacının “uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya
koyarak, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu
yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası olacaktır” şeklinde açıklanmıştır.
Kalkınma Planının İnsan Kaynağı (2.2.1.1.14 md.), İstihdam ve Çalışma Hayatı (2.3.2 md.), Kadın (para.
2.3.5 md.) İyi Yönetişim (2.5.2.) ve Yerel Yönetimler (2.5.3.2 md.) maddeleri bu alanlardaki devletin hedef
ve politikalarını açıklamaktadır.11
Konu faaliyetimizin önerileri ile örtüşen plan ve politikalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: (Tablo 7)
Tablo 7: XI. Kalkınma Planı Hedef ve Politikaları
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

11 11.

564. Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler
olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması temel amaçtır.
569. Özel politika gerektiren grupların işgücüne ve istihdama katılımları artırılacaktır.
570. Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı uygulamalar
geliştirilecektir.
570.1.İşgücü piyasasında kadın istihdamını artıracak şekilde kadınların özellikle kodlama, yazılım gibi
teknoloji üretimi alanlarında mesleki eğitim ve beceri gelişimi fırsatları güçlendirilecektir.
570.2.Kadınların işgücüne ve istihdama katılımlarının artırılmasını teminen bakım hizmetlerine
erişimin kolaylaştırılması başta olmak üzere iş ve aile yaşamını uyumlaştıran uygulamalar dinamik
bir biçimde hayata geçirilecektir
571.Gençlerin işgücü piyasasına aktif katılımları desteklenecek ve istihdam edilmeleri
kolaylaştırılacaktır.
571.1.Üniversite öğrencilerinin işgücü piyasasına geçişlerinin sağlanmasını teminen başta ortak
projeler olmak üzere üniversite-özel sektör işbirliklerinin yürütülmesi geliştirilecektir.
571.2.Staj, girişimcilik ve işbaşı eğitim programlarının etkinleştirilmesi yoluyla gençlerin işe geçişleri
kolaylaştırılacaktır.
571.3.Nitelikli işgücüne yönelik kariyer merkezleri artırılacak ve bu merkezlerde rehberlik faaliyetleri
etkinleştirilecektir.
571.7.Yerel yönetimler, bölgelerindeki iş ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin
istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları destekleyecektir.
571.8.Gençlerin istihdamını artırmaya yönelik olarak illerdeki potansiyeli açığa çıkartacak yenilikçi ve
sürdürülebilir projeler desteklenecektir.
572.Engellilerin işgücüne katılımı ve istihdamı artırılacaktır.
576.4.Piyasanın ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim programlarının temeli olan meslek standartları ve
yeterliliklerin oluşturulması; işgücünün bilgi, beceri ve yetkinliklerinin belgelendirilerek, iş kazalarının
azaltılması ve işgücüne ehliyet kazandırılması sağlanacaktır.
780.Kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesi, katılımcılığın güçlendirilmesi,
kamu hizmet sunumunda eşit ve adil muamele yapılmasının sağlanması ve şeffaflığın artırılması temel
amaçtır. İdari işlemlerin adalet ve eşitlik temelinde etkin ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak,
hak arama yollarını kolaylaştırmak, idareyle bireyler arasındaki ilişkide hukuki belirlilik ilkesini
güçlendirmek için düzenlemeler yapılacaktır.
794.Performans denetimleri aracılığıyla kaynak kullanımının verimliliğine, etkililiğine ve
ekonomikliğine dair kamuoyuna güvenilir bilgi sunularak kamuda hesap verebilirlik güçlendirilecektir
794.1.Performans Denetimi Rehberi güncellenerek stratejik yönetimin bileşenlerine yönelik ikincil
mevzuat, kılavuz ve rehberlerle uyumlu hale getirilecektir.
797. Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum
artırılacaktır.
799. Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.
799.1. Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.
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6.

BULGULAR

Stratejik karar verme, sadece mevcut pozisyonu koruma değil, gelecek pozisyonu yaratma potansiyeli
ile birlikte düşünülür. Stratejik kararlar değişimin yoğun yaşandığı, risk, karmaşıklık ve belirsizliğin çok
olduğu ve karşı faaliyetlerden daha avantajlı durum/konum elde etmek amacıyla yapılan uzak/uzun
geleceğe yönelik ve sonuç odaklı kararlardır. Bu durum doğal olarak stratejik kararların yaratıcı,
yenilikçi, değişim yönlü, sürdürülebilir ve etkili olmasını gerektirir. Bunun da ilk basamağı olan mevcut
durum analizinde tespit edilen veriler ve bulgular bu bölümde aşağıda sunulmaktadır.

6.1. 2019 Yılına ait Sayıştay Raporlarının İncelenmesi
Sayıştay’ın Belediyeler ve Bağlı İdarelerin 2019 Yılındaki Faaliyetlerinin Denetim Raporları Kasım ve Aralık
2020 tarihinde yayınlanmış olan 139 Belediye ve İdareye bağlı raporlar incelenmiş olup İnsan Kaynakları
alanına ait tespit edilmiş bulgular aşağıda sekiz başlık altında gösterilmiştir.
✓ 139 Raporun 25’inde İK alanında hiçbir bulgu ve denetim görüşü mevcut değildir.
✓ 114 Raporda ise aşağıdaki tabloda belirtilen konularda “Denetim Görüşünü Etkilemeyen
Tespit ve Değerlendirmeler” başlığı altında yayımlanıp gerekli öneriler de Sayıştay tarafında
yapılmıştır. Bu çalışma Yerel Yönetimlerde etkin bir insan kaynakları yönetim sisteminin
kurulmasına ilişkin standart ve ilkelerin geliştirilmesi faaliyeti altında finansal etkisi olan
sorunları tespit etmek amacıyla yapılmıştır.
✓ 139 Raporun 21’si Büyükşehir Belediyesi, 29 İl Belediyesi, 48 İlçe Belediyesi 40 belediyelere
bağlı idareler ve birliklerin denetimlerini kapsamaktadır.
Sayıştay’ın yerel yönetimlerin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde
yapmış olduğu denetimlerin, sonuçlar ve önerilerinin içerinde insan kaynaklarını ilgilendiren alan ve
konuları da A1.1.5 Faaliyeti çerçevesinde ilke ve standartların geliştirilmesi gereken İK konuları arasında
mütalaa edilmektedir. Aşağıda alanı ve konusu listelenmiş bulguların kapsam ve çerçevesi bu raporun
7inci bölümde ele alınmıştır.(Tablo 6)
Tablo 8: Sayıştay’ın 2019 Yılına ait Kasım/Aralık 2020 Raporlarında “Denetim Görüşünü Etkilemeyen
Tespit ve Değerlendirmeler” Bölümünde Tespit Edilen Bulgular
Vaka Sayısı Toplam
192
192
21

Sıra Alan/Konu
1

2

Atamalar
Özel Kalem Müdürlüğü Kadrosunun Memuriyete Sınavsız Giriş Yöntemi Olarak
Kullanılması.

14

Başkan Yardımcılığı Kadrosundan Müdürlük Kadrosuna Yapılan Atamanın
Usulüne Uygun Olmaması.

2

İtfaiye Şube Müdürlüğü Kadrolarına Yapılan Atama İşlemlerinde Kariyer ve
Liyakat İlkelerine Uyulmaması

1

Naklen Zabıta Memurluğuna Atanmada Yönetmelik Hükmünün Uygulanmaması

1

Unvan Değişikliğine Tabi Olan Kadrolara Yapılan Bazı Atamaların Mevzuat
Hükümlerine Aykırı Olarak Gerçekleştirilmesi.

1

Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilirken Programcı ve Çözümleyici Kadrolarına
Atanan Personelin Mevzuatta Öngörülen Şartları Taşımamaları.

2

Görevlendirmeler

13

Belediye Zabıta Yönetmeliğine Aykırı Görevlendirmeler Yapılması.

1

Şube Müdürlüğü Kadrolarına Yapılan Görevlendirmelerin Mevzuata Uygun
Olmaması.

4

30

3

4

5

6

7

Dolu Kadroya (Müdürlük) Vekâlet Ettirilmesi ve Vekâlet Ettirilen Kişinin Harcama
Yetkililiğini Kullanması.

2

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına
Dair Yönetmelik’e Aykırı Olarak Vekâleten Görevlendirilmesi.

2

Genel İdare Esaslarına Göre Yürütülmesi Gereken Asli ve Sürekli Vazifelerin İşçi
Personel Tarafından Yerine Getirilmesi.

1

Mevzuatın İcazet Vermemesine Rağmen Muhtarlıklarda Belediye Personelinin
Görevlendirilmesi.

1

Naklen Zabıta Memurluğuna Atanmada Yönetmelik Hükmünün
Uygulanmaması.

1

İşçi olarak istihdam edilen personelin müdür kadrosuna görevlendirilmesi.

1

Görevde Yükselme

3

Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolara Sınavsız Atama Yapılması

1

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Açılmadan Zabıta Müdürlüğü
Kadrosu Kullanılarak Diğer Müdürlüklere Sınavsız Atama Yapılması.

1

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına
Dair Yönetmelik Hükümlerine Uyulmaması.

1

Genel istihdam Konuları

10

Devlet Memurları Kanunu’nda Belirlenen Sayıda Engelli Personel İstihdamının
Sağlanmaması.

4

Bazı İşçilerin Mevzuata Aykırı Olarak İstihdam Edilmesi ve Görevlendirilmesi.

1

Belediye Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilen Personele Mevzuat Dışı Geçiş
İşlemi Yapılması, Mali ve Sosyal Haklar Tanınması.

1

Belediye Şirketi Kadrosuna Geçirilen Taşeron Personellerin Kontrol Teşkilatı
Yapılması.

1

Mevzuatta Aranan Şartlar Sağlanmadığı Halde Bazı Çalışanların Taşeron Firmadan Belediye Şirketine İşçi Statüsünde Geçirilmesi.

1

İdarenin Personel İstihdamında, Kamu İdarelerinde Belirli Oranlarda Özel
Nitelikli Personel İstihdam Edilmesini Düzenleyen Mevzuat Hükümlerinin
Gereklerinin Yerine Getirilmemesi.

1

Teşkilat Yapısında Mevcut Olmayan Kadroların İhdas Edilmesi ve Bu Kadrolara
İşçi Olarak İstihdam Edilen Personelin Görevlendirilmesi.

1

Sosyal Denge Sözleşmesi

61

Konusu dışında hükümler koyulması.

28

Yasal süre sınırına uyulmaması.

11

Mevzuatta belirlenen tavan tutarın aşılması.

17

Prime esas kazanca dâhil edilmemesi.

4

Emeklilik tazminat ödemesine dâhil edilmesi.

1

Toplu İş Sözleşmesi

3

Toplu İş Sözleşmelerine Konusu Dışında Hükümler Konulması.

1

Toplu İş Sözleşmesi Yürürlük Süresinin Mahalli İdareler Genel Seçim Tarihini
Aşması.

1

Yüksek Hakem Kurulu Tarafından Karara Bağlanan Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri
Yerine Şirket ile Sendika Arasında İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerine
Göre Ödeme Yapılması.

1

İşçi Ücretleri, Ödemeler, Yıllık İzin, Fazla Mesai, Emeklilik vs.
Belediye Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilen Personelin Emekli Aylığını Hak
Ettiği Tarihten Daha Sonra Emekli Edilmesi.

31

77
2

Belediye Personeli İçin Performans Ölçütlerinin Oluşturulmaması. Belediye
memurlarına ödenen ikramiyelerin, hangi kriter ve ölçüme dayalı olarak
ödendiği- nin belli olmadığı tespit edilmiştir.

8

1

Personel Giderlerinin Mevzuatta Belirlenen Sınırların Üzerinde Olması.
İşçilere Bir Yılda 270 Saatten Fazla Çalışma Yaptırılması.

3

İşçilere Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması.

66

İşten Çıkarılan İşçilerin Haklarının Süresinde Verilmemesi Nedeniyle İdarenin
Katlandığı Giderlerin İlgilere Rücu Edilmemesi.

1

4

Hizmet Alımları

4

Hizmet Alımlarında 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine Uyulmaması.

1

İdare Personelinin Görevi Kapsamındaki Konuda Danışmanlık Hizmeti Alınması .

1

Kamu İhale Kanunu’na Uygun Düşmeyecek Şekilde Personel Çalıştırılmasına
Dayalı Hizmet Alımı Gerçekleştirilmesi.

1

Belediye Şirketinden Yapılan Doğrudan Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan
İşçilerin Ücretlerine İlave Zam Yapılması.

1

6.2. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel
Müdürlüğü’nün Personel Yönetimi
6.2.1.

Konularındaki Görüşlerinin İncelenmesi

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine
dayanılarak, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. İçişleri Bakanlığı arasında 03 Ağustos 2018 tarihinde
imzalanan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Görevlerinin Devir ve Tasfiyesine İlişkin Protokol”
gereği, yerel yönetimler ile ilgili yürüttüğü başlıca işlerden biri de “mahalli idarelerin idari vesayet,
denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan hususlar hariç olmak üzere diğer görev,
yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda mahalli idareler mevzuatının uygulanması hususunda ortaya
çıkacak tereddütleri gidermek üzere görüş oluşturmaktır.”12
Bu çerçevede konu Bakanlığın Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün (YYGM) web-sitesinde 2019 yılının
başından bugüne kadar tereddütlerini gidermek amacıyla muhtelif konularda 54 adet görüş bildirilmiştir.
Bu görüşlerin 26’sı belediyelerde atamalar hakkında, beşi (5) genel işçi istihdam konuları dördü (4)
görevde yükselme, dördü (4) görevlendirme, dördü (4) personel gider oranı, üçü (3) ücretler, üçü (3)
kadro aktarımı, ikisi (2) genel yönetim, ikisi (2) de hizmet alımı ve hizmet birlikleri ile alakalıdır.
Görüşlerin tarih ve konuları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün yayımlamış olduğu bu görüşler, belediye yönetimlerinin
tereddütte kaldığı konular olması açısından bu çalışmanın bulguları arasında önemli yer almaktadır.

12 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, 2019 Yılı Mahalli İdareler Faaliyet Raporu, S. 23
https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/icerikler/2019-yili-mahall--i-dareler-genel-faal-yet-raporu-18082020-20200818142825.pdf
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Tablo 9: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Personel Görüşleri 2019
- 2020 - 2021
Sıra Tarih

Konusu

1

5.03.2021

Daha önceden ihdas edilmemiş bulunan belediye başkan yardımcısı kadrosuna belediye
başkanı tarafından görevlendirme yapılamayacağı hakkında

2

5.03.2021

Belediye şirketinde görev yapan özel güvenlik personelinin idari takibi, performans
kontrolü, vardiyası vb. görevlerin kim tarafından yapılacağı hakkında

3

1.03.2021

Tam zamanlı sözleşmeli mühendisin kısmi zamanlı olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı
hakkında

4

2.02.2021

Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen veya ertelenen yabancı dil sınavlarının telafisi
hakkında

5

1.02.2021

6

6.01.2021

7

17.12.2020

Bilgisayar programcılığı belgesine sahip ilgilinin, görevde yükselme ve unvan değişikliği
ile sözleşmeli personel esaslarına ait mevzuatta yer alan niteliklere haiz olması kaydıyla,
sözleşmeli programcı olarak atanabileceği hakkında

8

23.11.2020

Vekalet Aylığı, Zam ve Tazminat ile Ek Ödeme Farkı hakkında

9

16.11.2020

Sözleşmeli çözümleyici için yabancı dil şartı aranmayacağı ile daha önce TSK’da
üsteğmen ve yüzbaşı görevinde bulunan personelin sınavsız şef, uzman veya müdür
unvanlı kadrolara atanması hakkında

10

12.11.2020

Uzman erbaşın istifa ederek belediyede münhal bulunan memur, zabıta memuru ve
itfaiye eri kadrolarına atanıp atanamayacağı hakkında

11

27.10.2020

Geçici işçi istihdam edilmesi hakkında

12

12.10.2020

Zabıta destek hizmetlerinin, belediye şirketine gördürülmesinin mümkün bulunduğu,
mevzuatla doğrudan zabıta birimine verilen görevlerin ise belediye personel şirketine
gördürülemeyeceği hakkında

13

29.09.2020

Daire başkanı kadrosuna atanmada işçilikte geçen sürelerin değerlendirilip
değerlendirilemeyeceği hakkında

14

23.09.2020

Belediye şirketinde özel güvenlik müdürünün, bu işinin yanında insan kaynakları ve
eğitim müdürü olarak çalıştırılamayacağı hakkında

15

15.09.2020

Üniversitelerin “uluslararası ilişkiler” ve “işletme” lisans programından mezun olanların,
hangi unvanlarda sözleşmeli personel olarak çalıştırılabileceği hakkında

16

10.09.2020

Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna atanma hakkında

17

28.08.2020

Sözleşmeli personelin programcı kadrosunda çalıştırılıp çalıştırılmayacağı hakkında

18

10.08.2020

İç Mimarlık mezunu olan personelin sözleşmeli olarak mimar veya dekoratör kadrosuna
atanıp atanamayacağı hakkında

19

27.07.2020

Belediye Başkan yardımcısı iken Müdür kadrosuna atanma hakkında

20

23.07.2020

Personel çalıştırılmasına dayalı doğrudan hizmet alımında süreler hakkında

21

23.07.2020

İlgili kurumun görüşü alınarak geçici görevlendirme hakkında

22

21.07.2020

İstifa eden uzman jandarmanın belediyede boş bulunan memur kadrosuna atanması
hakkında

23

20.07.2020

İstifa eden uzman erbaşın belediyede boş bulunan memur kadrosuna atanması hakkında

24

20.07.2020

10.001’den 50.000’e kadar olan belediyelerde Belediye Başkanı ödeneğinin
hesaplanması hakkında

25

20.07.2020

Uzman erbaşın istifası sonrası memuriyete atanması hakkında

Sözleşmeli personelin sayı ve unvan bazında atama yetkisinin Belediye başkanına ait
olduğu, bunların ücretlerinin belirlenmesinde ise belediye meclisinin yetkili olduğu
hakkında
Mevcut sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi hususunun yeni personel
alımı olarak görülemeyeceğinden, personel gider oranının aşılması durumunda
sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi gerektiği hakkında

33

26

20.07.2020

Belediye güvenlik hizmetlerinin belediye personel anonim şirketine gördürülmesi
hakkında

27

14.07.2020

2020/2 Sayılı Genelge öncesi istihdam edilen sözleşmeli personel atanması hakkında

28

13.07.2020

Diğer personel gruplarından avukatlık hizmetleri grubuna aktarım yapılamayacağı hakkında

29

12.07.2020

Hizmet birliklerinin personel çalıştırılması işlerinin belediye şirketine gördürülüp
gördürülmeyeceği hakkında

30

29.06.2020

Belediyede engelli işçi istihdamı hakkında

31

22.05.2020

Dondurulmuş kadrolardan boş olan belediye başkan yardımcısı kadrosunun meclis
kararıyla iptal edilerek ilgili Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerektiği hakkında

32

29.04.2020

Teftiş kurulu müdürü kadrosu iptal edilmeksizin ayrıca insan kaynakları ve eğitim
müdürü kadrosunun ihdas edilebileceği hakkında

33

17.04.2020

Belediyeler arasında geçici görevlendirme yapılıp yapılamayacağı hakkında

34

9.04.2020

Belediye sınırları dışındaki köylerde meydana gelen yangınlara müdahalede
bulunulması ile itfaiye teşkilatı ve personelinin denetlenmesi hakkında

35

3.04.2020

Zabıta Müdürü kadrosuna atama yapılması hakkında

36

2.04.2020

Belediyelerde personel gider oranının belirlenmesi hakkında

37

17.12.2019

Belediye şirketlerine personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi
alımında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemlerinin hangi birim tarafından
yürütüleceği hakkında

38

4.11.2019

Görevde yükselme çerçevesinde müdürlük sınavına başvuru için, son müracaat tarihi
itibarıyla lisans mezunu olması gerektiği hakkında

39

17.10.2019

Belediye şirketlerinde yeni personel istihdamı hakkında

40

29.08.2019

Terörle mücadele kanunu kapsamında ilk defa atanan personelin görevde yükselme
sınavına tabi olup olmayacağı hakkında

41

19.07.2019

Sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi hakkında

42

19.07.2019

5 ay hapis cezası alarak devlet memurluğundan çıkarılan kişinin belediye şirketine işçi
olarak alınıp alınmayacağı hakkında

43

18.07.2019

Müdür kadrosunda görev yapmakta iken mühendis kadrosuna naklen atanan
personelin yeniden müdür kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında

44

16.07.2019

Personel gider oranının nasıl hesaplanacağı hakkında

45

5.07.2019

Personel gider oranının nasıl hesaplanacağı hakkında

46

22.05.2019

Zabıtanın görev ve yetkileri arasında sayılan denetim faaliyetleri ile yasal işlem
uygulama yetkisi hakkında

47

21.05.2019

Sözleşmesi feshedilen eski hükümlünün işe iade edilip edilmeyeceği hakkında

48

15.03.2019

Boş kadro olarak ilan edilmeyen zabıta komiseri kadrolarına başarı sıralaması dışında
kalanlardan atama yapılıp yapılmayacağı hakkında

49

12.03.2019

Zabıta Amirliği kadrosuna atama yapılması nedeniyle boşalan Zabıta Komiseri
kadrosuna Görevde Yükselme Sınavı sonucunda yedek olarak belirlenen personelden
atama yapılıp yapılamayacağı hakkında

50

27.02.2019

Başka bir belediyeye naklen atanan personelin önceki belediyede yapılan görevde
yükselme sınavına ilişkin atanma talebi hakkında

51

14.02.2019

Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan personelin Zabıta Müdürü kadrosuna atanıp
atanamayacağı hakkında

52

29.01.2019

Toplam personel giderinin yüzde kırkı aşması durumunda belediye şirketine izin
alınmadan yeni personel alınıp alınamayacağı hakkında

53

14.01.2019

Belediye Şirketine yeni istihdam edilecek personelde hangi şartların aranıp
aranmayacağı hakkında

54

2.01.2019

Müdür olarak vekâleten görevlendirilen personelin zam ve tazminatlardan yararlanıp
yararlanamayacağı hakkında
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6.3. Durum Tespit Görüşmeleri
Proje kapsamında yerel yönetimlerde etkin insan kaynakları yönetim sisteminin kurulmasına yönelik
standartlar ve ilkeleri geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla durum tespit görüşmeleri programlanarak ve
çevirim içi toplantılar olarak makamların/kurumların çalışma programlarına uygun şekilde aşağıda
belirtilen tarihlerde gerçekleştirildi. Toplantıların tutanakları ektedir (Ekler 1 den 8 e kadar):
• Merkezi Yönetim: (Sıralama toplantı tarihlerine göre listelenmiştir.)
✓ T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı, 26.03.2021.
✓ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Personel Dairesi
Başkanlığı, 7.04.2021.
✓ T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO), Yerel Yönetimler Başkanlığı, 8.04.2021.
✓ Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 30.03.2021.
• Belediyeler İnsan Kaynakları Genel Müdürleri/Daire Başkanları, 02.04.2021.
• Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, 21.04.2021.
• Türk İş Konfederasyonuna bağlı Belediye-İş Sendikası, 26.04.2021.
• Denizli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi İnsan Kaynakları Dairesi, 29.04.2021.
Bu toplantılarda YYR Projesinin A 1.1.5. faaliyetinin amacı ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verildikten
sonra katılımcılara sorumluluk ve ilgi alanlarına uygun hazırlanmış soru setleri çerçevesinde görüşmeler
yerine getirilerek katılımcıların bilgi, tecrübe ve önerileri durum tespit çalışması verilerine dâhil edildi.

6.3.1.

Merkezi Yönetim ve Türkiye Belediye Birliği ile yapılan görüşmelerden
edinilen bilgiler:

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO), Bakanlıklar ve TBB ilgilileri ile görüşmelerimiz
sırasında kendileriyle önceden paylaşılmış sorulara kurumların aşağıdaki görüşleri kaydedilmiştir.
CBİKO 48 Nolu kararnamesi ile Türkiye’de ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini
yürütmek; Türkiye’nin vizyonu, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda insan kaynağının geliştirilmesini
sağlamaya yönelik projeler üretmek; kamuda kariyer yönetimi, performans yönetimi ve diğer modern
insan kaynağı yönetim modellemelerini hayata geçirilmesi için projeler geliştirmek; kamu istihdamında
liyakat ve yetkinliğin artırılması için gerekli olan projeler üretmek ve çalışmalar yapmak; verimliliğin
artırılması için insan kaynakları planlamasına yönelik çalışmalar yapmak görevlerini yüklenmiş bir
kurumdur. Bu faaliyetin durum tespit çalışmaları içinde CBİKO nun yürüttüğü proje ve diğer
çalışmalarda ortaya çıkan olgulardan yerel yönetimlerin hangi alanlarda ve ne ölçüde yararlanabileceği
düşüncesiyle araştırıp, gelişmeler ve mevcut durum aşağıda paylaşılmaktadır.
a. CBİKO Kamuda tek elden insan kaynakları politikalarının yürütülmesi için kapsamlı bir çalışma
programı yürütülmektedir. Halihazır durumu tespit çalışması çerçevesinde Bu kapsamda çeşitli
araçlar mevcuttur. Bunlardan bazıları:
▪ Üniversitelerden yeni mezun olacak veya olmuş öğrencilerden oluşan ve 135000 öğrencinin
bulunduğu kamuda staj görmüş bir yetenek havuzu bulunmaktadır.
▪ Uzaktan eğitim kapısı: 328 kurum ve kuruluşun dâhil olduğu e-eğitim sistemi oluşturulmuş.
▪ Kariyer kapısı: (staj başvuruları, işe alım süreçleri – liyakate dayalı bir sistem hedefleniyor)
KPSS sınavına alternatif olarak, stajdan sonra uzman yardımcısı olarak işe alım yapmaya
başlamışlar. 23’ü Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 467 belediye katılım sağlamış durumda.
▪ Yetenek kapısı: 202 üniversitede kariyer merkezi kurularak üniversitelerde kariyer planlama
dersi verilmeye başlanmış. Üniversite 1. Sınıf öğrencilerine zorunlu olarak bu dersin verilmesi
önerildi (103 üniversitede müfredata alınmış durumda). YTNK TV portalında da çeşitli
faaliyetler sürdürülmektedir.
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▪ Kamu-Veri Tabanı, tüm kamu çalışanlarının kurumlarında uygulamada olan insan kaynakları
süreçleri ile ilgili görüş ve önerilerinin yanı sıra mesleklerine ve çalıştıkları kuruma dair
memnuniyet ve aidiyet gibi konularda görüş ve önerilerini almak için geliştirilmiştir.
▪ Yetenek Her Yerde Programı ise üniversiteli gençler için istihdam konusunda fırsat eşitliği
sağlanması; üniversitelerin kariyer merkezlerinin aktif hale getirilerek, işverenler ile ilişkilerin
güçlendirilmesi ve Kamu kurumlarının, nitelikli işgücü arasındaki bilinirliğinin ve işveren marka
değerinin artırılması ile nitelikli öğrenci ve mezunların kamu kurumlarına kazandırılmasını
amaçlamaktadır.
b. Bakanlıklar ve TBB ile yapılan görüşmelerde ise yerel yönetimlerde karşılaşılan sorunlar ve onların
tecrübelerine dayanarak önerilen geliştirme alanları tespit edilmeye çalışılmıştır.
✓ SORU 1: Norm kadro standartları ile ilgili karşılaşılan sorunlar var mıdır? Nelerdir?
o Nüfus, sanayileşme, turizm gibi kıstaslara göre belediyelerin norm kadro ihtiyaçları, personel
sayısı ve unvanlar belirleniyor. Belirlenen sınırlar kapsamda kalmak kaydıyla belediyeler kendi
ihtiyaçlarına göre bu süreci yürütüyorlar. Yılda bir kere norm kadro değişiklikleri yapılıyor (Çalışma
Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) ve böylece uygulamada karşılaşılan sorunlara
yönelik çözümler getiriliyor.
➢ Bu noktada norm kadro belirlenirken nüfus, sanayileşme, turizm gibi etkenler dikkate
alınırken yüzölçümünün dikkate alınmadığı görüldü.
o 12 senedir uygulanan norm kadro standartlarının genel olarak başarılı bir şekilde uygulandığı
ancak norm kadro standartları belirlenirken görev tanımları yapılmamış olup, bunun
eksikliğinin eleştiri aldığı belirtildi.
o Her belediyenin ihtiyaçlarının farklı olması sebebiyle ihtiyaç duyulan kadrolarda değişiklik
gösterebiliyor. Bu nedenle bazı pozisyonlar idari kadro altında şekillendirilebiliyor. 2020 yılında
iklim değişikliği, sıfır atık, tek durak gibi müdürlükler yeni kadro olarak eklenmiş.
o Norm kadro standartları anlamında Bakanlığa yansıyan büyük sorunlarla karşılaşılmıyor.
o Belediyelerin personel yönetimi konusunda daha özerk bir konumu var. Yerel ve merkezi idarede
çalışan personel aynı kanuna tabi ancak mevzuat noktasında ayrıştığı noktalar var. Bu anlamda
yerel ve merkezi idarede insan kaynakları politikalarının ayrı yürütülmesi daha doğru olabilir.
➢ TBB göre norm kadro standartları belediyelerin konumu ve bölgenin özellikleri göz önüne
alınarak esnetilmesi uygun olur.
o Norm kadro sayıları teknik ve idari kadrolar olmak üzere belirlenmiş durumda, bu nedenle de
belediyeler kendi ihtiyaçları doğrultusunda teknik ve idari kadro sayılarında değişiklik yapamıyor.
o İdari ve teknik kadrolar önceden belirlendiği için, belediyelerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda
yeni müdürlükler kurulmasının önünde engel teşkil ediyor, bu noktada daha esnek bir politika
izlenerek gruplar arası geçişin kolaylaştırılması, belediyelere ihtiyaç duyulan müdürlükleri kurma
imkânı verebilir.
o Nüfusa göre belirlenen norm kadro yazın ve kışın nüfus sayısı değişken olan belediyeler için
büyük sorun teşkil ediyor. Nüfus artış ve azalışları kadro sayıları anlamında göz ardı edilebiliyor.
o Norm kadro standartlarında öngörülen bu esneklik önerilerinin yönetmelikte değişiklik yaparak
çözümlenebileceği, kanun değişikliğine gerek olmadığı belirtildi.
✓ SORU 2. Belediyelerde kariyer memurluğu kurulabilir mi? Önündeki engeller var mıdır? Varsa
nelerdir? Bu soruda kurumların farklı görüşleri ortaya çıktı.
o T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Personel Müdürlüğü, Büyükşehirlerde “Merkez Uzmanı”
kadrosunun öneminin ve ihtiyacının üzerinde görüş bildirdi. Ayrıca Merkez Uzmanlığı ile “Taşra
Uzmanlıklarının gereklerinin de kendine göre çok farklı olduğunu bu nedenle de kariyer
uzmanlıkları oluşturulurken ayrı ayrı sınıflandırılmasının da uygun olduğunu belirttiler. Bazen işe
alımlarda kendi bölgesinde yetişmiş eleman olmadığı için o bölge veya şehir dışından kişileri
uzmanlar seçerek istihdam edilebiliyor. Ancak atamadan bir süre sonra o kişiler kendi geldikleri
şehirlerdeki kadrolara görevlendirilmelerini veya tekrar atanmalarını istemekte bu da personel
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ihtiyacının sürdürülmesi konusunda açısından sıkıntılar yaratmaktadır. Dolayısıyla belediyeler
yerelden kariyer uzmanı olarak eğitilmiş kişileri kariyer memuru olarak istihdam edebilmesi
önerildi.
o T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Başkanlığının
görüşü ise kariyer meslek memurluğunun yerel yönetimlerde bir ihtiyaç olmadığı, belediyelerin
daha teknik konularda hizmet vermesinden dolayı ağırlıklı olarak teknik alanda yetişen
mühendis, mimar, teknisyen ihtiyacı olduğu yönündedir. Merkez teşkilatlarının kurum hafızası
yaşatacak nitelikli insanların alınması yönündeki bu uygulaması, kurumlarda çalışanlar arasında
çatışmaya neden olduğunu ifade etti. Ancak yerel yönetimlerde böyle bir uygulama konusunda
bir ifadede bulunmadılar. Eğer böyle bir ihtiyaç varsa Valiliklerin görevlendirmesi ile eksikliğin
giderilebileceği kanaatindeler.
o TBB’ye göre kariyer memurluğunun kurulması, Yerel Yönetim Kadrosu ihdas edilmesi uygun olur.
Bunlar Yerel Yönetimler Uzmanı, Uzman Yardımcısı gibi isimlendirilebilir. Bunun için kanun
değişikliği lazım. İhdas edilecek personele yönelik olarak sınav ve staj mecburiyeti konulmalı. Staj
süresi ve modeli Avukatlık meslek grubundakine benzer oluşturulmalı. Sistematiği TODAİ gibi
olmalı.13 Yerel Yönetim Uzmanı istihdamı belediyeler için özellikle yönetici yetiştirmek,
belediyelerde çalışmayı özendirmek için önemli bir kadro olarak gündeme geldi. Yerel Yönetim
Uzman Yardımcısı kadrosuyla göreve başlayan kişi, 3 yıl içerisinde uzmanlık alarak yönetici
kadrosuna gelebilir. Bu süreçte TBB’nin, Yerel Yönetim Uzman yardımcılığı sınavını üstlenerek
sürece destek olabileceği belirtildi.
o CBİKO, Kariyer Kadrolarının Büyükşehir Belediyeleri için uygun olduğu düşüncesinde olduğunu
belirtti.
✓ SORU 3. Üniversite mezunlarının belediyelerde istihdamı nasıl teşvik edilebilir?
o KPSS yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, belediyelere kendi seçim hakkı tanınmış. İsterse KPSS B
grubu isterse de bakanlık onayı ile ilana çıkarak memur alabiliyor. Ancak yine yerelden istihdam
mevzusu gündemde olduğu için sözleşmeli ya da naklen pozisyonlar dolduruluyor. Sözleşmeli
personel hiyerarşiye dâhil olmadığı için bir kariyer planı öngörülemiyor.
o Belediyeler personel ihtiyacını artık hizmet alımıyla belediye şirketlerinden almakta.
o T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerel yönetimlerdeki ihale şartnamelerinde üniversitelerden son
3 yıl içinde mezun olan teknik personele öncelik verilmesi hususunda bir karar alarak tüm taşra
birimlerine de duyurulmuş.
o TBB olarak üniversitelerin kariyer günlerine katılıp, üniversitelerle protokoller imzalanıyor;
benzer uygulamaların belediyelerce de uygulanabileceği önerildi.
✓ Diğer bahsi geçen konular:
o İstifa etmiş memurların 657 Sayılı Kanun’un 59. ve 92. Maddesine göre tekrar memuriyete
atanmalarının koşulları tekrar gözden geçirilip eşitlik ilkesi çerçevesinde uygulanmasının
sağlanması yerine getirilmeli.
o Belediyelerde liyakat ve kariyer asıl ilkelerden olsa da bu ilkelere aykırı bir biçimde müdürlüklerin
vekâleten yürütülmesi, sınav açılmaması gibi durumlar memurların kariyer basamaklarının
önünde engel teşkil etmektedir.
o Görevde yükselme yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle müdürlük pozisyonuna başvurmak için
6 yıl memurluk yapmış olmak yeterli olduğu için farklı bölümlerden kişiler ilgisi olmayan
müdürlüklere atanabilmektedir.
o Belediyelerin “Sosyal Denge” araçları amacının aksine dengeyi bozan bir uygulamaya neden
olmaktadır. Herkese aynı oranda dağıtılması, borcu olan belediyelerin bu aracı kullanamaması ve
emekliliğe yansımaması gibi nedenlerle amacına uygun olarak kullanılmasına engel olmaktadır.
13 TODAİE, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Birleşmiş Milletler arasında yapılan bir teknik yardım anlaşmasına dayanılarak 1952 yılında kamu

yönetici ve personelini yetiştirmek üzere Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bünyesinde kurulmuştur. 1958 yılına kadar bu
akademik kurum içerisinde müstakil bir biçimde işlevlerini yürüten TODAİE, 1958 yılında kabul edilen 25 Haziran 1958 tarihli ve 7163 sayılı
“Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanunu” ile tüzel kişilik kazanmış ve bilimsel, yönetsel ve mali özerkliğe sahip olmuştur
9 Temmuz 2018 tarihli, 703 sayılı KHK ile teşkilat kanunlarının lağvedilmesiyle TODAİE, kapatılmıştır.
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o İKY Uygulama Rehberlerinin varlığının faydalı olacağı ancak uygulamada zorluklar olabileceği,
etkin bir uygulamanın söz konusu olması için bir yaptırım gerekliliği üzerinde duruldu. Temel
ilkelerin bu kılavuzda belirtilerek hazırlığının Bakanlığa, denetiminin Sayıştay’a bırakılarak hukuki
çerçevesinin çizilmesinin etkinliği artıracağının üzeri çizildi.

6.3.2.

Belediyeler

Büyükşehir Belediyesi, İl ve İlçe Belediyeleri ile Su ve Kanalizasyon İdarelerinin çoğu İnsan Kaynakları
Birim Yöneticilerinin katıldığı 2 Nisan 2020 tarihinde düzenlenen çevirim içi toplantıda kurumların İK
alanındaki çalışmaları, sorun alanları ve çözüm öneriler konuşularak iyi örnekler paylaşılmıştır.
Katılımcıların listesi (Ek: 9).
a. İşe alımlar ve atamalar
• İşe alım, istihdam süreçleriyle ilgili mevzuata göre hareket ediliyor. (657 devlet memuru
kanunu, 4857 sayılı iş kanunu, 5393 sayılı sözleşmeli personel kanunu ve 696 KHK
kapsamında şirket üzerinden hizmet alımı yoluyla).
• Norm kadroların çoğu özellikle Büyükşehir Belediyelerinde boş kalıyor. Meclis kararıyla
kadrolar arası %10’a kadar aktarma yapılabiliyor ama teknik kadro sayılarının yükseltilmesi
daha faydalı olacaktır (Eskişehir BŞB). İhtiyacın özellikle hizmet sektöründe olması ve bu işlerin
memurlar tarafından tercih edilmemesi, işçi alımının uzun sürmesi ve ilgili maliyetler
sebebiyle belediyeler hizmet alımına yöneliyor. Belediyenin yıllık toplam personel giderleri,
gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek
yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamayacağı için
hizmet alımı süreci kolaylaşıyor ve bütçesel kısıtlamanın önüne geçiyor. (Nüfusu 10 binin
altında olan belediyelerde bu oran % 40 olarak uygulanır.)
• İşe alım ağırlıklı olarak şirketler üzerinden hizmet alımı şeklinde gerçekleştiriliyor. Ancak 696
KHK kapsamında belediye şirketleri üzerinden hizmet alımı ile ilgili olarak güvenlik
soruşturması yapılması süreçleri (valiliklerce oluşturulan komisyonlar aracılığı ile) uzatıyor;
bu konu ile ilgili meclis düzenlemeleri bekliyor.
• Personel alımı farklı kanallardan başka kanunlarla yapıldığı için ücret farklılıkları doğabiliyor.
Aynı büroda aynı işi yapan personelin ücretlerindeki farklılıklar, çalışanlar arasında sıkıntı
yaratıyor. Ücrette adalet ilkesi gölgeleyen bir durum ortaya çıkıyor. Personel A.Ş. ’den yapılan
istihdamlar özelinde meslek bazlı eşit işe eşit ücret uygulamasına geçilmiş ve bu sayede
birimler arası geçişlerin de önüne geçilmiş oldu.
• Şirket üzerinden yapılan personel alımlarında, sadece ilgili belediyeye hizmet sağlayan
şirket KDV ödemeye tabi tutuluyor (%18’den %1’e indirilmiş), belirsizlikler ve sıkıntılar
mevcut.
• Memur kadrosunda KPSS ile alınan personelin diğer şehirlerden gelmesi, farklı beklentileri
olması dolayısıyla bu kişiler aday memurlukları bittikten sonra belediyeden ayrılmak istiyor
dolayısıyla da personelin devamlılığı sağlanamıyor. Öte yandan işten çıkarma memur
kadrosunda söz konusu olmadığı için istenen performans sağlanamıyor. Dolayısıyla hizmet
alımı belediyeler için daha cazip bir noktaya geliyor ve toplam mevcudiyetin 2/3’üne kadar
ulaşan alımlar gerçekleştiriliyor, genellikle imza yetkisi gerekli durumlarda memur alımına
gidiliyor. Sözleşmeli personelin görevlendirmelerinde imza yetkisi olabiliyor, 4857 Sayılı
Kanuna tabii çalışanlar sadece meslek diplomalarının sağladığı yetkiye haizler. Belediye adına
imza yetkilerinin olmadığı belirtilmektedir.
• 696 sayılı KHK kapsamında alınan personelin statüleriyle ilgili çelişkiler yaşanıyor, benzer
şekilde süreçlerdeki yetkileri konusunda net olmayan kısımlar var, gerekli mercilere sorular
yöneltmiş olsalar da geri dönüşler yeterli olamıyor.
• Kanunların yeterli açıklıkta olmaması yorum farklılıklarına yol açıyor ve uygulamada sıkıntılar
doğuruyor.
• Daire başkanlarının atanması, görevden alınması için konularda mevzuatın daha net bir şekilde
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düzenlenmesi merkezi teşkilatın da yükünü alarak süreçleri kolaylaştırabilir.
• 696 sayılı kanun kapsamında emekliliğe hak kazanan personelin geçişi konusunda sıkıntılar
yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu kişilerin geçişinin ya yapılamamış olması ya da resen emekli
edilmek durumunda kalındı. 02.04.2018’den sonra emekli olanlarla ilgili kanunda netlik
olmaması esas usule aykırı olduğu halde uygulamada sıkıntılar yaratıyor.
• Memur kadrosunda KPSS ile alınan personelin diğer şehirlerden gelmesi, farklı beklentileri
olması dolayısıyla bu kişiler aday memurlukları bittikten sonra belediyeden ayrılmak istiyor
dolayısıyla da personelin devamlılığı sağlanamıyor. Öte yandan işten çıkarma memur
kadrosunda söz konusu olmadığı için istenen performans sağlanamıyor. Dolayısıyla hizmet
alımı belediyeler için daha cazip bir noktaya geliyor ve toplam mevcudiyetin 2/3’üne kadar
ulaşan alımlar gerçekleştiriliyor, genellikle imza yetkisi gerekli durumlarda memur alımına
gidiliyor. Sözleşmeli personelin görevlendirmelerinde imza yetkisi olabiliyor, 4857 Sayılı
Kanuna tabii çalışanlar sadece meslek diplomalarının sağladığı yetkiye haizler. Belediye adına
imza yetkilerinin olmadığı belirtilmektedir. 14
• Belde belediyelerinin devredilen personelle beraber büyükşehir ilçe belediyelerinde çalışan
personel sayısı yükselmiş oldu, dolayısıyla Büyükşehir İlçe Belediyelerinde personel
giderlerinde yükselmeye yol açıyor.
• İtfaiye ve Zabıta hizmetlerinin Personel A.Ş.’den istihdam edilen personelle yürütülmesine
izin verilmezken memurlar aracılığıyla yürütülmesi maddesine göre uygulanması gerekiyor.
Ancak bütçesel olarak belediyelerin bu alana yeterli memuru ataması konusunda zorluklar
yaşanıyor.
b. Eğitim:
• Personel eğitimlerine önem verildiği belirtilmektedir. . Birimlere göre eğitim talepleri
belirlenerek eğitim planlamaları yapılıyor. İşbaşı ve oryantasyon eğitimleri yeni başlayan
personel için çok önemli. Öte yandan TBB Belediye Akademisinden eğitim desteği alınıyor.
Mevzuat eğitimlerinin yanı şıra yeni başlayan personele yönelik olarak protokol, takım
eğitimleri gibi aidiyet sağlayacak eğitim programları uygulanıyor. Özellikle daire başkanlarına
yönelik olarak her değişiklik olduğunda özel sektörde uygulandığı gibi yönetici koçluğu
programları uygulandığı belirtilmektedir.
c. Üniversite mezunlarının belediyelerde istihdamı:
• İyi bölümlerden mezun olan başarılı gençler genellikle yerel yönetimlerde çalışmayı tercih
etmiyor. Mevzuatın kısıtlayıcı olması gençlerin çalıştıkları pozisyonda ilerleyememesine neden
oluyor. Yeterli kapasiteye sahip olmayan kişilerin istihdam edilmesi, iş başı eğitim süreçlerini
zorlaştırırken hizmet içi eğitime daha çok önem vermek gerekiyor.
• Liyakate uygun bir uygulama yapılmaya çalışılsa da ücret ve özlük uygulamaları nedeniyle
nitelikli öğrenciler başvuru yapmıyor. Üniversiteden yeni mezun olanlar kariyer gelişimlerini
önemsiyor. Bu nedenle genç mezunlar belediyelerde mevzuat uygulamalarının dışında
yetenek yönetimi ve ücret politikalarını cazip görmemektedir.
Toplantı sonrasında belediyelerden daha detaylı bilgi alabilmek amacıyla tüm katılımcılara 23
sorudan oluşan bir ankete sadece beş belediyeden geri bildirim alınmıştır. Ankete katılan
belediyelerin İK birimlerinin paylaştığı cevaplar Ek3’tedir. Belediyelerin sayısı yetersiz
olduğundan bir genellemenin yapılabilmesine imkân vermemekle beraber aşağıdaki konuların
ilke ve standartların oluşturulması için alan tespiti için önemli olduğu düşünülmektedir
14 Kurum kültürü (KK), üyelerinin paylaştığı kalıplaşmış ve yinelenen değerler ve inançlar bütünüdür denilebilir. Bu değerler ve inançlar kuruma

anlam katarak kabul edilen davranış biçimlerini şekillendirir. Ayni değerler ilgili kuruluşun ve üyelerinin kendilerini algılama ve ortaya koyma
biçimlerine, kurumun misyon ve vizyonlarının tanımlamasına ve stratejik planlarının oluşturulmasına da rehberlik eder. Nasıl karakter yapısı
kişiyi biçimlendirirse, kurumsal kültür de üyelerinin hareket tarzlarını biçimlendirir ve kurumun neleri, nasıl yapacağını tarif eder. KK, ya zamanla
oluşur veya oluşturulur. KK’ nün zamanla oluşması, çalışanların inanç ve değerlerine göre şekillenmesi ile izah edilebilir. KK unsurları eserler,
inançlar ve değerler ile dayandığı temel varsayımlardır
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1. Personel Müdürlükleri/Daireleri‘nin isimleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Dairesi olarak
değiştiyse de genelde görevler, sorumluluk ve etkinlik alanında birimin adına uygun rollerin
yerine getirilmesinde eksik olduğu tespit edilmiştir. Özellikle İK Birimlerinin belediyelerin stratejik
planlarının oluşmasında etkin olarak yer almadığı, İK fonksiyonlarının yerine getirilmesinde İK
birimlerinin karar mekanizmalarında rollerinin genişletilmesinin İK Yönetiminin etkinliğinin
artırılması için gereklidir.
2. Bazı belediyelerin İK birimlerinin tanımlanmış vizyon, misyon, stratejileri mevcut olduğu
belirtilmekle beraber bunların tanımlarının yeni rollerin eklenmesi için değiştirilmesi
gerekecektir.
3. İK birimleri eğitim ihtiyaçlarının tespitinde diğer birimlerden gelen talepleri temin ederek eğitim
programlarının yapılması ve yerine getirilmesi konusunda koordinasyon rolünü yürütmektedir.
Hâlbuki İK Birimlerine eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılmasında daha etkin bir rol yüklenmelidir.
4. Belediyelerin çoğunda çalışan performans değerlendirme yöntemleri mevcut değildir. Sadece
birkaç belediyede örnek çalışmalar yapılmaktadır.
5. Bazı belediyelerin kurum içi süreç rehberleri olmakla beraber genel kanı mevzuatın daha iyi
uygulanabilmesi için genel merkezce hazırlanacak kapsamlı bir kılavuzun takip edilmesinin daha
faydalı olacağı düşünülmektedir.
6. Belediyelerde tanımlanmış çalışanların sorunlarını ciddi ihtilaflar haline gelmeden aktarabileceği
şikâyet yönetim stratejileri veya prosedürleri yoktur.
7. Belediyelerde işe alım ve işten ayrılma istatistikleri incelendiğinde kadın istihdamının bütün
statüler için çok düşük olduğu görülmüştür. 11. Kalkınma planının hedeflerinden biri olan kadına
fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadın istihdamını artırıcı prensip ve standart ve ilkelerin
geliştirilmesinin uygun olduğu düşünülmektedir.
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Tablo 10: Belediyelerde istihdamın cinsiyete göre ayrılmış son 3 yıllık verileri (5 belediye örnekleminde)
BELEDİYELERİN ANKET GERİBİLDİRİMLERİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO
İşe Alınan
Yılı
2018
2019
2020
Yılı
2018
2019
2020
Yılı
2018
2019
2020
Yılı
2018
2019
2020

G1
696 KHK
Erkek Kadın
155
14
374
40
186
30
G1
Norm Kadro
Erkek Kadın
0
0
0
0
0
0
G1
Sözleşmeli
Erkek Kadın
2
0
7
2
11
9
G1
4857
Erkek Kadın
0
0
0
0
0
0

G2
696 KHK
Erkek Kadın
9
1
37
1
49
6
G2
Norm Kadro
Erkek Kadın
313
40
303
38
331
39
G2
Sözleşmeli
Erkek Kadın
2
2
2
0
35
1
G2
4857
Erkek Kadın
2
0
0
0
2
0

G3
696 KHK
Erkek Kadın
2573
185
2
0
4
0
G3
Norm Kadro
Erkek Kadın
13
1
17
1
7
0
G3
Sözleşmeli
Erkek Kadın
17
10
0
0
0
0
G3
4857
Erkek Kadın
1
0
0
0
0
0

G4
696 KHK
Erkek Kadın
56
21
162
48
143
8
G4
Norm Kadro
Erkek Kadın
134
31
132
30
136
31
G4
Sözleşmeli
Erkek Kadın
4
0
0
0
1
1
G4
4857
Erkek Kadın
0
0
0
0
0
0

G5
696 KHK
Erkek Kadın
0
0
0
0
0
0
G5
Norm Kadro
Erkek Kadın
0
0
0
0
0
0
G5
Sözleşmeli
Erkek Kadın
11
0
0
0
19
1
G5
4857
Erkek Kadın
0
0
0
0
0
0

G6
696 KHK
Erkek Kadın
528
29
15
7
21
8
G6
Norm Kadro
Erkek Kadın
11
2
3
0
4
2
G6
Sözleşmeli
Erkek Kadın
4
1
1
0
0
0
G6
4857
Erkek Kadın
0
0
0
0
0
0

G2
696 KHK
Erkek Kadın
40
3
3
0
100
6
G2
Norm Kadro
Erkek Kadın
0
0
0
0
0
0
G2
Sözleşmeli
Erkek Kadın
4
1
0
1
1
0
G2
4857
Erkek Kadın
11
1
15
0
16
0

G3
696 KHK
Erkek Kadın
30
3
107
6
80
6
G3
Norm Kadro
Erkek Kadın
16
1
26
2
42
0
G3
Sözleşmeli
Erkek Kadın
0
0
5
5
0
1
G3
4857
Erkek Kadın
10
1
22
2
50
3

G4
696 KHK
Erkek Kadın
79
8
135
27
110
14
G4
Norm Kadro
Erkek Kadın
0
0
0
0
0
0
G4
Sözleşmeli
Erkek Kadın
1
0
0
0
3
0
G4
4857
Erkek Kadın
16
0
10
0
31
1

G5
696 KHK
Erkek Kadın
0
0
0
0
0
0
G5
Norm Kadro
Erkek Kadın
0
0
0
0
0
0
G5
Sözleşmeli
Erkek Kadın
0
0
0
0
0
0
G5
4857
Erkek Kadın
17
0
10
0
8
0

G6
696 KHK
Erkek Kadın
3
0
13
0
16
0
G6
Norm Kadro
Erkek Kadın
16
0
3
2
8
1
G6
Sözleşmeli
Erkek Kadın
2
0
0
1
0
0
G6
4857
Erkek Kadın
5
0
5
0
5
0

İşten Ayrılan
Yılı
2018
2019
2020
Yılı
2018
2019
2020
Yılı
2018
2019
2020
Yılı
2018
2019
2020

G1
696 KHK
Erkek Kadın
166
10
158
23
159
22
G1
Norm Kadro
Erkek Kadın
0
0
0
0
0
0
G1
Sözleşmeli
Erkek Kadın
1
0
1
2
3
1
G1
4857
Erkek Kadın
10
2
22
0
21
3
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6.3.3.

Bir Sendika Örneği – Belediye İş ile Görüşme.

26.04.2021’de Belediye-İş Sendikasının Temsilcileri ile aşağıda hazırlanmış konular çerçevesinde
katılımlarını almak için görüşüldü.
• Belediyelerde işe alım/nitelikli personel seçme süreçleri uygulaması gibi alanlarda
karşılaşılan sorunlar nelerdir? Çözüm önerileriniz var mıdır? Bu konularda ayrıca bir
standart/ilkeler bütünü oluşturulması gerekli midir? Gerekli ise bu ilkeler içinde neler yer
almalıdır?
• Yukarıdaki soru ile de bağlantılı olmak üzere belediye personelinin belediye içinde
yükselmesini sağlayacak bir kariyer uzmanlığı (meslek memurluğu gibi) bir sistem sizce
faydalı olur mu? Bu husus toplu sözleşme görüşmelerinde ne seviyede değerlendiriliyor?
Belediyelerde norm kadro, sözleşmeli personel ve işçi pozisyonlarının insan kaynakları
uygulamalarına iliş- kin olmak üzere karşılaşılan temel sorunlar var mıdır? Varsa bunlar
nelerdir?
• Sendikanızın, çalışan haklarının yönetiminde belediyelerin muhtelif yönetim kademeleri ile
ilişkili rolü nedir? Bu alanda belirlenmiş bir stratejiniz var mıdır? Nedir? Varsa bu stratejide
liyakat meselesi de yer alıyor mu?
• Sendikanızın belediyeler yönelik olmak üzere Toplu İş Sözleşmesi (TİS) çalışmalarında öncelik
alanları nelerdir? Kısaca açıklayınız?
• Sendikanızın temsilcileri ile yer aldığı disiplin kurulu çalışmalarında Belediyelerde
gözlemlediğiniz sorunlar nelerdir? Hangi standart ve ilkeler oluşturulsa bu sorunlar
giderilerek daha ahenkli bir iş ortamı yaratılabilir?
• Belediyelerde çalışanların sorunlarını dile getirebilecekleri kurumsal sistemler var mıdır?
Bunlar nasıl işlemektedir? Yoksa bir Şikâyet Yönetim Sisteminin kurulmasının faydası olur mu?
Sendika temsilcisinin böyle bir sistemde yeri nasıl olmalı?
• Belediyelerde
istihdamına
yönelik
fırsat eşitliğinin
sağlanması
hususunda
ne gibi onların
Kendilerine
yönetilenkadın
yukarıdaki
sorular
çerçevesinde
Belediye-İş
sendikası
temsilcileri
açısından belediyelerde üç önemli sorun olduğunu ifade ettiler:
• Taşeron işçi kullanımı
✓ Belediye şirketleri yoluyla belediyelere personel alımı, kadrolu personel alımını
sınırlandırırken düşük ücretlerle işgücü alımına ve dolayısıyla ücrette adaletsizliğe yol açtı.
• Standardizasyon eksikliği ve sonuç olarak siyasi etkiler. Buna bağlı olarak:
✓ Liyakate dayalı istihdam yapılmalı
✓ İhtiyaca göre eleman alımı yapılmalı
✓ Çalışma koşullarında eşit muamele – Başta ücret olmak üzere ayni işi yapan işçilerin farklı
ücret ve diğer haklara sahip olması
o İş güvencesi ve iş barışı – İşe alım ve işten çıkarmaların siyasi etkilere göre değil işin
ihtiyacına göre yerine getirilmesi
• Diğer iş kollarına göre örgütlenme alanı, kamusal mahiyeti sebebiyle, daha geniş olan Genel
Hizmetler iş kolu, belediye başkanlarının siyasal tercihlerinin ön plana çıkması ile birlikte
örgütlenmesi ve örgütlü kalınması zor bir zemin haline gelmiştir.
Belediye görevlilerinin çalışma koşullarına yönelik işbirliği konusunda sendikanın bir rolü olmadığını
düşünüyorlar.
Kadın istihdamının artırılması hususunda da stratejileri yok.
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7.

YEREL YÖNETİMLERDE ETKİN YÖNETİM SİSTEMİNİN
KURULMASINA İLİŞKİN ÖNERİLER VE SONUÇ

Bu faaliyet çerçevesinde yapılan araştırmaların sonucunda yerel yönetimlerde insan kaynakları
yönetiminin yeni ve performans hedeflerine hızlı ve etkin bir şekilde cevap verebilmesine olanak
sağlayan bir değişimin kaçınılmaz olduğu ortadadır. Bu değişimin başarısı yerel yönetimlerde tüm
paydaşların özellikle karar mekanizmalarındaki kurum ve bireylerin, çalışanların değişim karşısındaki
tutumlarına bağlıdır. Çünkü tüm örgütsel sistemlerin, teknolojik alt yapıların ve yönetim modellerinin
değiştiği bir organizasyonda paydaşların değişime gösterecekleri direnç veya değişimi yeterince
içselleştirememiş olmaları daha iyi bir insan kaynağı yönetimi oluşturma çabalarını başarısız kılacaktır.
Bu açıdan nihai hedef tüm paydaşların bakış açısını, davranış modelini ve yaklaşımını değiştirmektir.
Bu nedenle LAR III projesinin A.1.1.5 faaliyeti bileşeni ile proje teknik destek ekibi olarak amacımız tüm
paydaşların katılımı ile yerel yönetimlerde çağdaş, uygulanabilir, ortaya çıkabilecek sorunları en aza
indirgeyebilecek bir İKY modeli oluşturmak ve temel ilkeler ile standartları saptamaktır. Bu çerçevede
yerel yönetimlerde gelişim alanları aşağıdaki alanlarda önerilmektedir.

7.1. İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİNİN ROLÜ VE ORGANİZASYONDAKİ YERİ
Belediyelerle yapılan toplantılarda edinilen bilgiye göre İK yöneticisi ve/veya biriminin görüşlerinin
sürecine yansıtılamadığı, stratejik planlama sürecinde birimin ağırlıklı olarak bilgi, belge paylaşımı,
toplantılara iştirak ve teknik destek şeklinde katılmak ile sınırlandırıldığı bir çalışma olduğu
anlaşılmaktadır. Halbuki strateji, devlette her yerde mevcuttur ve stratejiye bağlı birçok yaklaşım stratejik planlama ve yönetim gibi - kamu yöneticilerinin ve kural koyucularının kullandıkları bir araçtır.
Stratejiler, istekleri ve bunlara ulaşmak için gereken yetenekleri birbirine bağlar. Strateji oluşturma,
isteklerin ve yeteneklerin kasıtlı ve aynı zamanda ortaya çıkan (yeniden) hizalanmasını ima eder,
böylece mevcut yetenekler ve yenilerini geliştirme ihtiyacı dikkate alınarak hedeflere gerçekten
ulaşılabileceğinden – ya da değiştirilmesi gerektiğinden - emin olunur. Stratejilerin hedeflerle uyumlu
hale getirilmesinde İK birimlerinin rolü önemlidir çünkü istenileni yerine getirecek olanlar insanlardır.
İK birimleri bu süreç içinde proaktif veya önleyici insan kaynakları rolüyle, insanları işe alma, seçme,
yönetme ve motive etme planlarının stratejik olarak geliştirmesini sağlar. Hâlihazır İK birimlerinin
çalışma biçimlerinden anlaşıldığı kadarıyla İK birimleri reaktif (tepkisel) yönetim biçimi ile ortaya çıkan
sorunlara yanıt olarak aynı anda yeni politikalar ve/veya çözümler üretmek zorunda kalmaktadır.
Proaktif İK’nın kurum içindeki rolünün değişmesi ve sorumluluğun artırılması nedeniyle de hali hazır
örgüt yapısını değiştirmeyi gerektireceği gibi bu görevleri yerine getiren çalışanların da aranılan
yeterliklere sahip olmasını beraberinde getirecektir. Bu nedenle İK birimlerinin örgüt yapısı yeniden
gözden geçirilip, İK nın rollerine uygun yeni bir organizasyon yapısı oluşturularak alt birimler kurulup bu
birimlerde yeni görevler yüklenecek kadro/pozisyonları tanımları, bu pozisyonlarda istihdam edilecek
personelin niteliklerinin belirlenmesi ve bir yönerge ile çerçevesinin çizilmesi uygun olabilir.

7.2. KADRO VE MESLEK SINIFLANDIRMASI
Yerel yönetimlerdeki mesleki sınıflandırmaların gözden geçirilerek birbirlerine yakın olanların İK
süreçlerinin birbirleriyle mümkün olduğu kadar uyumlaştırılması için statüler arasında çalışanların
geçişlerini daha kolay ve adaletli bir şekilde geçişlerini sağlayacak ilke ve standartların oluşturulması
önerilmektedir.
Bu çerçevede, iş analizleri yapılarak tüm ihtiyaç duyulan kadroların/pozisyonların standartları
oluşturularak görevin gerektirdiği eğitim, tecrübe, yeterlilikler sınıflandırılarak tasarlanmalıdır. Örneğin
benzer seviyedeki meslekler bir arada gruplanarak görev ve sorumluluklarının yetkileri, yetkinlik ve
becerileri ortak tanımlanır. Çalışanlar aynı grup içinde bir meslekten öbürüne kolaylıkla geçebilir. Bu
metod, İK jargonunda kullanılan adı “İş Ailesi” Gruplarıdır. Benzer seviyelerdeki meslek grupları, kurum
genelinde birbiriyle aynı olan rolleri belirlemeye yardımcı olur, gerekli bilgileri doğru bir şekilde yakalar
ve uyumu çok daha basit hale getirir. Örneğin “Birbirine Uygun İşleri Hizalama” veya İş Aileleri Modeli:
Kavramsal olarak aynı veya benzer yapıdaki faaliyetleri gerçekleştiren rolleri tanımlar ve gerçekleştirilen
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faaliyetlerin gelişimini ve ayrıştırıcı faktörlerini içerir. Benzer bilgi, beceri ve yetenekler (yetkinlikler)
gerektirir. En düşük seviyeden en üst seviyedeki işe kadar bir kariyer yolunu temsil eden bir bilgi, beceri
ve yetenekleri, sahip olunması gereken birbiriyle İlişkili ve etkileyen temel davranışları, benzeşen ücret
gruplarını tarif eder.
Bu yaklaşım, aileye özel iş unvanlarına ek olarak, özel bir yetkinlik modeli tasarlayarak çalışan
gelişiminin optimize edilmesine hizmet edebilir. Meslek aileleri olarak da adlandırılan iş aileleri, benzer
mesleklerin bir kuruluşun farklı bölümlerinde yer almasına olanak sağlar. Bu, pozisyon kümelerinin
yalnızca organizasyon şemasından alınamayacağı anlamına gelir. İş aileleri, şirket stratejisine bağlı
olarak ücret politikasındaki farklılıkların temelini de oluşturabilir. Talep gören meslekler için ayrı ücret
bantları modellenebilir.
Bu yöntemin tavsiye edilebileceği zamanlar, her bir duruma göre değerlendirilmelidir. Böyle bir modelin
benimsenmesi teknik ve idari pozisyonlar arasında arzulanan esnekliği sağlayabildiği gibi Norm Kadro
ve Sözleşmeliler arasındaki farklılıkları da aza indirgeyebilir.

7.3. KARİYER KADRO
Personel sistemlerinin kuruluşu bakımından iki farklı model öne çıkmaktadır. Bunlardan biri “kariyer
(rütbe) sistemi”, diğeri ise “kadro (iş sınıflama) sistemi ”dir. Kadro sisteminde, sınıflandırma işin
niteliklerine göre yapılmakta, personelin taşıması gereken özellikler buna göre belirlenmektedir. İşin
tanımı, karmaşıklığı, güçlüğü, niteliği, personelde aranan özellikleri ve personele sağlanacak getiriyi
belirleme- de temel sayılmaktadır. Sistemin yegane ölçütü tanımlanan iş, yani kadrodur ve yöntemi de iş
analizidir. Kariyer sistemi ise kişi ya da personel odaklı sınıflandırmaya dayanmaktadır. Böylece kamu
hizmetlerin- de süreklilik ve kamu örgütlerinde deneyime dayalı bilgi birikimi sağlanır. Sistem, hizmete
girişten başlayarak kurallara bağlı ilerleme ve yükselme ilkesiyle dikey bütünleşme üzerine kurulmuş;
personelin kariyer haritası örgütün tanımı haline gelmiştir. Liyakat, kamu görevlerine girişin ve hizmet
içinde yükselişin “işe uygunluk” ya da “başarı” ölçütüne bağlandığı, uygulanan ücret ve diğer çalışma
koşullarının hizmetin etkinliğine ve sürekliliğine katkıda bulunduğu bir personel sistemidir. 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 3/C maddesinde ise liyakat, “Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi,
sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu
sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.” olarak
tanımlanmaktadır.
Kamuda personel yönetimi uygulamaları içinde çok eskilerde var olan (Dış İşleri Meslek Memurluğu
gibi), 2011 -2018 yılları arasında gerçekleştirilen idari reform çalışmalarıyla oluşturulmuş çeşitli “Kariyer
Uzmanlık” meslekleri ve buna bağlı kariyer kadrolar ortaya çıkmıştır. Türk Dil Kurumu “Kariyer”’i bir
meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık; “Kadro”yu ise, bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki
ve sorumlulukların hepsi olarak tanımlamaktadır.
Kariyer uzmanlık meslek türleri ve meslek mensupları sayı itibarıyla her geçen gün artmakta, yeni kurulan kamu kurumlarında ya da mevcutta olmamasına rağmen bazı kamu kurumlarında ilk defa istihdam
edilecek şekilde kariyer uzmanlık meslek türleri oluşturulmaktadır. En son 703 sayılı KHK’nın getirmiş
olduğu düzenlemeler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla, kamu
kurum ve kuruluşlarının tamamının merkez teşkilatlarında kariyer uzmanlık mesleklerinin oluşturulması
mümkün hale gelmiştir.
Bu kapsamda 703 sayılı KHK’nın 104. maddesiyle değişikliğe tabi tutulan 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 41. maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm, Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerin-de öngörülmesi kaydıyla
kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargâhlarında uzman ve
uzman yardımcısı istihdam edilebilir şeklindedir. Bu doğrultuda yürürlüğe konulan Cumhurbaşkanlığı
kararnamelerinde ise yeni kurulan kamu kurumlarının büyük çoğunluğunun bünyesinde, yeni bir
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kariyer uzmanlık meslek türünün ihdas edildiği görülmektedir. Örneğin Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak
kurulan Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda arşiv uzmanlığı, İletişim Başkanlığı’nda iletişim uzmanlığı, Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzmanlığı, Savunma
Sanayi Başkanlığı’nda savunma sanayi uzmanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda strateji ve bütçe
uzmanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nda milli saraylar uzmanlığı bu kapsamda yeni ihdas edilen
kariyer uzmanlık meslek türleridir.
703 sayılı KHK’nın kariyer uzmanlık meslek statüsüne kazandırdığı yenilik bununla sınırlı değildir. Bu
KHK’nın 178. maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen ek 23. madde ile; 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında personel istihdam edilmeyen kamu
kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi
kaydıyla, kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanun ve diğer
kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın, idari hizmet
sözleşmesiyle ya da iş mevzuatına tabi olarak uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebileceği ayrıca
düzenlemeye tabi kılınmıştır.
Yerel yönetimlerin yerine getirdikleri hizmetler açısında yapılan işler tarif edilen hizmetlere özgü işler
olduğundan o alanlarda ihtisaslaşmak verimliliği artırmak, müşteri memnuniyetini artıracak önemli
unsurlardandır. Yeni yerel yönetim anlayışı ile birlikte son yıllarda yaşam kalitesi, hizmet kalitesi ve
vatandaş memnuniyeti kavramı, belediyeler açısından çok daha önemli bir kavram haline gelmiştir. Yerel
yönetimlerin, sorumlu oldukları vatandaşların ihtiyaç, beklenti ve taleplerini ne ölçüde
karşılayabildiklerinin değerlendirilmesi, belediyelerin gelecekle ilgili planlamalarında da büyük önem
arz etmektedir. Zira belediyeler, vatandaşa kaliteli hizmet verebildikleri sürece başarılı kabul
edilmektedir. Bu nedenle Belediyelerdeki birtakım kadroların Kariyer Uzmanlık veya Kariyer Kadro
olarak tanımlanarak bu kadrolara yapılacak seçme, yerleştirme, aranılan niteliklerin pozisyonların
ihtiyacına ve gereğine belirlenmesinin yetenek yönetimi, görevde yükselme koşullarının gözden
geçirilmesini önemsemekteyiz. Bu düşünce Belediyeler ve TBB tarafından da desteklenmektedir.
Halen KPSS sınavlarında A Grubu Kadrolar olarak belirlenmiş kariyer mesleklerinin bazıları aşağıda
listelenmiştir:
• BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü Denetmen Yardımcısı
• Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı
• TBMM Uzman Yardımcılığı
• Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı
• Vergi Müfettiş Yardımcılığı
• Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı
• PTT Müfettiş Yardımcılığı
• Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı
• Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcılığı
• Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
• Belediyelerin Müfettiş Yardımcılığı kadrosu
• Stajyer Hazine Kontrolörü
• Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı
• Gelir Uzman Yardımcısı
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• Vergi Denetmen Yardımcısı
• Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
• Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı
• Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, gibi.

7.4. İK SÜREÇLERİ
7.4.1.

NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜ SEÇİMİ

Yerel Yönetimlerde üç (3) farklı mevzuata tabii personel çalışmaktadır. Bunlar norm kadro (memur),
sözleşmeli personel, 4857 sayılı kanuna tabi iş sözleşmesi ile çalışanlar. Kanun karşısında işçi olarak
tanımlanmış 4857 ye tabii personel de sürekli işçi, geçici işçi olarak isimlendirilmiş ancak bunların bir
kısmı belediyelerin ihtiyaç duyduğu meslek kadroları grubunda çoğunluğu da vasıfsız işçi olarak
istihdam edilmiştir. Belediye şirketlerinde çalışanlar da yine 4857 İş Kanununa tabii olarak
çalışmaktadırlar. Belediyelerde çalışan personelin işe alım usulleri ve işlemeler mukayeseli olarak
sunulmaktadır. Ek 10 farklı statüde ki personel için genel koşulları, Ek 11 ise her grup için işe alım işlemlerini
özetlemektedir. (Ek 10 ve Ek 11)
Kurumların başarısı değer odaklı olarak farklılık yaratmaya dayanır. Bir kuruluşta farkı yaratan en büyük
faktör insan kalitesidir. Kaliteli iş ve kaliteli üretim ancak kaliteli insanlarla gerçekleşir.
a. Bu bağlamda kuruluşların en büyük zenginliği olarak kabul edilen insan kaynaklarının doğru seçimi ve
yönetimi son derece büyük önem taşır. İşe alımlarda tüm kadrolar için seçme usul, prensip ve
standartlarının uyumlaştırılması değişik kategoriler arasında geçişi kolaylaştırılarak sağlanacak esneklik
çalışanların kariyer gelişiminde önem arz edecektir. Ayrıca;
o Nitelikli iş gücünün seçiminde ve atanmasında şeffaflık prensipleri doğrultusunda tüm
pozisyonlar için önceden iş tanımlarının yapılarak, her pozisyon için gerekli bilgi, yeterlik ve
yetkinleri ile o pozisyonda istihdam edilecek elemanların görev, sorumluluk ve yetkinliklerinin
belirtilerek şeffaf bir şekilde kurum içinde ve gerekiyorsa dışında paylaşılması;
o İşe alım ilanlarının web-siteleri ve/veya medya kanalıyla duyurularak işe en uygun kişilerin
seçilebilmesi mümkün olduğu kadar aday havuzunun geniş tutulması. Duyurularda etik davranış
kurallarının kurum için önemine değinilmesi. Bunun mülakatlar sırasında da tekrar edilmesi;
o İşe alımlarda iş tanımlarında belirtilen unsurlar çerçevesinde seçim kıstaslarının uzman ve yetkin
kişilerce hazırlanması. Yazılı ve sözlü sınavlar uygulanarak, mülakatların dikkatle oluşturulmuş
heyetlerce şeffaflığı sağlayacak şekilde yapılması;
o Kurumun içinde de uygun adaylar var ise bu adayların da diğer adaylar ile birlikte aynı koşullar
çerçevesinde değerlendirilmesi, önerilmektedir.

7.4.2.

ATAMALAR ve GÖREVLENDİRİLMELER

Atamalar ve görevlendirmeler alanında tespit edilen bulguların Sayıştay Raporlarında da açıklandığı
şekliyle genellikle ya mevzuatın karmaşıklığından ya da doğru olmayan yorumlara sebebiyet
vermesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle mevzuatın yeterince açık olmayan kısımlarının tespit
edilerek uygulama rehberlerinin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanarak kullanıma sunulması belediyelerdeki yanlış uygulamaları en aza indirecektir. Bu
rehberlerde süreçler standartlaştırılmalı ve çalışan statü ve kategorilerinde paralellik sağlanmalı. Bazı
alanlarda da Sayıştay Raporlarında da belirtildiği üzere, mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır. Bunlardan
birkaçını şöyle sıralayabiliriz:
a.

Özel Kalem Müdürlüğü Kadrosunun Memuriyete Sınavsız Giriş Yöntemi Olarak Kullanılmasının
önlenmesi: Devlet Memurları Kanunu; atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece
yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın bazı görevlere memur atanabileceğini kabul
etmiştir. Kamu yönetiminde siyasi ve idari açıdan özellik taşıyan bazı görevlere yine belli bazı siyasi
ve idari nedenlerle personel rejimine bağlı kalmaksızın memur atanabilme olanağı sağlayan bu gibi
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görev kadrolarına “istisnai memuriyetler” adı verilmektedir. 657 sayılı Kanunun anılan 59’uncu
madde- si hükümleri uyarınca açıktan istisnai memurluk kadrolarına atananların bir müddet sonra
devlet memurluğu için açılmış sınavlara katılmadan, normal şartlarda sınavla girilecek kadrolara
direkt olarak atanması İKY nin liyakat adil ve eşit muamele ilkelerine aykırı sonuçlar
doğurabileceğinden mevzuatın bu konuda gözden geçirilmesi gerektiği önerilebilir. Sayıştay
raporlarında da uygulama ve sonuçları bakımından Hazine menfaatlerini zarara uğratıcı nitelikte
bulunduğu görüşüyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını önermektedir.
b.

Başkan Yardımcılığı kadrosundan Müdürlük kadrosuna yapılan atamanın Mahalli İdareler
Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerinde
öngörülen usule uygun yapılmamasının önlenmesi: Belediye Başkan Yardımcısı olmak için 657
sayılı Devlet memurları Kanunun 68. Maddesinin B fıkrasında yazılı olan koşulları taşıması gerekir.
O koşullarda da yüksek okul mezunu için 12 yıl, dört yıllık üniversite mezunu için on yıl devlet
memurluğu yapma şartı vardır. Bu şartlara haiz herhangi birini atayabilir. Müdür kadrosu Mahalli
İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte sınava
tabi pozisyon olarak belirlenmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri
çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, mahalli idarelerde görev
yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir” denilmekte ve liyakat ile kariyer ilkelerine vurgu yapılmaktadır. Ayni Yönetmeliğin
“Hizmet grupları arasında geçişler” başlıklı 19. maddesinin 1’inci fıkrası (c) bendinde geçişlerin üst
kadrolardan alt kadrolara geçişlerin ne şekilde belirtilmiştir.

c.

Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Müdür Kadrolarına Vekâleten Görevlendirilmesi:
09.11.1982 tarih ve 17863 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümlere ilişkin genel ilkeleri açıklayan 128’inci
maddesinin ilk fıkrasında; “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin
genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve
sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” denilmektedir. 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun; “İstihdam şekilleri” başlıklı 4’üncü maddesinde; “Kamu hizmetleri;
memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

A) Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare
esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun
uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti,
araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur
sayılır.
B) Sözleşmeli personel: Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin
hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır
olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca
belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine
Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar
verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri
uygulanmaz” hükmü, “Vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları” başlıklı 86’ncı maddesinde;
“Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma
nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan
veya açıktan vekil atanabilir ” hükmü yer almaktadır.
Tedviren görevlendirmenin düzenlendiği 99 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nde ise
asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunamadığı takdirde hizmetin aksamadan yürütülebilmesi
bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları yoksa
asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedviren gördürülmesi belirtilmiştir. 28.06.1978
tarih ve 16330 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların 6’ncı maddesinde ise; “İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte
çalıştırılamaz.” denilmektedir.
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Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’nin 1’inci maddesi çerçevesinde, Sicil Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’na tabi devlet memurları hakkında uygulanmaktadır. Bununla birlikte, 6 Haziran
1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, sözleşmeli personelin devlet memurları hakkında sicil dolduracağına ve
devlet memurlarının amiri olabileceklerine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
657 sayılı Kanuna göre memur ve amir arasında hiyerarşi bulunmaktadır. Dolayısıyla, sözleşmeli
personelin memur ve amiri arasında bir hiyerarşik kademeye konulması veya bir memurun amiri olması
mevzuat hükümlerine aykırıdır. 657 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre bir memur tarafından
yürütülmesi gereken müdürlük görevi vekâleten de olsa sözleşmeli statüsündeki bir personel eliyle
yürütülemez.
Bunun yanında, bu şekilde bir uygulamanın, 657 sayılı Kanun’un belirttiği kariyer ve liyakat ilkelerini
zedelediği, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair
Yönetmelikle yapılan düzenlemeleri devre dışı bıraktığı, kurumsallaşmayı engellediği, kurum içinde mali
kontrolü zayıflatıp riskleri çoğalttığı, personelin kariyer planlarını ertelemesi ya da bırakması suretiyle
personelin motivasyonunda ve veriminde düşüşe sebep olacağı, bunun da kurumun kaliteli hizmet
üretebilmesi için gerek duyduğu kaliteli insan kaynağını yitirmesine sebebiyet vereceği
düşünülmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında ise kimlerin hangi unvanlar ile
sözleşmeli olarak çalışabileceği belirlenmiş olup, bu unvanlar arasında müdür kadroları yer
almamaktadır.
Genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesiyle görevli
birim yetkililerinin, 657 sayılı Kanun’a tabi Devlet memuru olmaları gerektiği açıktır. Söz konusu istihdam
ihtiyacı ya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre istihdam edilen Devlet memurları arasından ya
da 5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında görev yapan memurlar arasından karşılanmalıdır.

7.4.3.

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLARIN SÖZLEŞME SÜRELERİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Sözleşmeli çalışan personelin 6.6.1978 tarih; 7/15754 sayılı Yönetmeliğe göre bir yıl ile süreli olarak
kadro karşılığı istihdam edilmektedir. Bu iki sebepten sakıncalıdır.
1. Bir yıllık sözleşmesi olan bir çalışan için kariyer planı ve yetenek yönetimi söz konusu değildir.
2. Bir yıllık sözleşme ile çalışan bir personel adil bir iş güvencesi veya garanti altında olmadığı için
her zaman görevin yerine getirilmesinde iyi niyetli olmayan kişilerin etkisi altında olma riski
taşırlar kamu kurumları için, özellikle belediyelerde. Bu durumun etik açısından sakıncaları vardır.
Bu nedenle, sözleşmeli çalışan personelin kurumun menfaati açısından ya norm kadro koşullarında ya
da ayni özel sektördeki beyaz yakalılar statüsünde 4857 sayılı iş kanununa bağlı istihdam edilmesi daha
uygun olacaktır.

7.4.4.

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Belediyelerde İKY Sonuçları

Aralık 2017’de çıkarılan 696 sayılı KHK ile kamudaki taşeron işçiler kadroya alınırken belediyelere
taşeron hizmeti verecek belediye personel şirketlerinin kurulmasını mümkün kılmıştır. Bu iyi niyetle
çıkarı- lan KHK nın sonuçları İKY ve uygulamalarında birtakım sorunlara neden olmuştur.
1. Belediye Personel Şirketlerinin (BPŞ) Kurulması (126. Maddenin, Geçici 20. Maddesi)
a. Mevzuat: İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu
mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 22nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62nci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte
ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet
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alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa
münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.
b. Kuruluş ve İşleyiş: 4046 sayılı Kanun’a göre; Belediyeler tarafından şirket kurulması Bakanlar
Kurulu’nun iznine tabidir. Öte yandan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre şirket kurulmasına
karar verme yetkisi belediye meclisine aittir. Bu nedenle, Bakanlar Kurulu’ndan izin talebinde
bulunmadan önce belediye meclisinden onay alınması ve söz konusu onay alındıktan sonra
Bakanlar Kurulu’ndan izin için konuyla ilgili genelgede sayılan evrakın İçişleri Bakanlığı’na
sunulması gerekmektedir. 6102 sayılı Kanun’a göre ticaret şirketleri ticaret siciline tescil ile
tüzel kişilik kazandığından belediye meclisi ve Bakanlar Kurulu’ndan gerekli izinler alındıktan
sonra şirketin ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir.
Kuruluş süreci tamamlanarak ticaret siciline tescil edilen belediye şirketi belediyeden ayrı bir tüzel
kişiliğe sahip olup malvarlığı, borçları, gelir ve giderleri tamamen belediyenin hesaplarından ayrı
bulunmaktadır.
c. Hizmet Bedellerinin Ödenmesi: Belediye personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4734
sayılı Kanun uyarınca ihale yapmaksızın doğrudan hizmet alımı şeklinde söz konusu şirketten
temin edecek, hizmet bedelleri ise periyodik olarak düzenlenen hak edişlere dayanarak
belediye tarafından şirkete ödenecektir.
d. Belediye personelinin şirkette görevlendirilmesi: 657 sayılı Kanun’un ticaret yasağına ilişkin
hükümlerine göre; belediye memurlarının anonim şirket şeklinde kurulan belediye
şirketlerinde belediyeyi temsilen yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması ve kendilerine
toplantı başına huzur ücreti ödenmesi mümkün olmakla birlikte başka görevler alması yasal
olarak mümkün değildir. Aynı şekilde, kanunun ikinci görev yasağına ilişkin hükümlerine göre;
limited şirketlerde müdür veya başka herhangi bir sıfatla, anonim şirketlerde ise yönetim
kurulu üyeliği dışındaki herhangi sıfatla görev yapan 657 sayılı Kanun’a tabi belediye
personeline bu görevler için şirketten ya da belediyeden herhangi bir ödeme yapılamaz.
e. Uygulamanın ortaya çıkardığı sakıncalı durumlar ve sonuçlar: Belediyelerin yerine getirmek
zorunda olduğu hizmetlerin belediyenin kendi personeli yerine veya onların yetersiz kaldığı
durumlarda dışardan hizmet alımı yoluna gidilerek belediye dışından herhangi bir seçme veya
eleme işlemini uygulamadan personel istihdamı. Böyle bir işe almanın muhtelif risk ve
maliyetler oluşturacağının göz ardı edilmesi.
• Belediyenin yerine getirmesi gereken işlerin ehil olamayabilecek kişilere teslim edilmesi.
• BPŞ’ de istihdam edilen çalışanların belediye çalışanlarının aldığı ücretlerden çok daha
yüksek veya çok daha düşük olması.
• Keyfi işe alımlar sonucu ihtiyacın üstünde bir sayıda personel istihdamı.
• BPŞ personel masrafları, hizmet alımı olarak 5393 s. Belediye Kanununun 49. maddesinin
8. Fıkrasına göre muhasebe kayıtlarına yansıdığından, personel maliyeti olarak bilançolara
raporlanmamaktadır. Böylece bu tür personel harcamaları ilgili belediyenin yıllık toplam
personel giderlerine dâhil edilmediği için, bütçe sınırlamaları dışında kalınmasına yol
açabilmesi. Örneğin Büyükşehir Belediyelerinin Yıllık performans raporları incelendiğinde,
30 Büyükşehir Belediyesinin sadece 15’inin Belediye Şirketlerindeki personel sayılarını
ayrıca raporlarında yayımladıklarını görmekteyiz. Bu durum verilerin analizinde sınırlar
oluşturmaktadır.
• Veri toplama istatistiklerine dahil edilmeme durumu Personel istatistiklerinin gerçekleri
yansıtmamasına yol açmaktadır. Çalışma alanı ya da verilerin tanımlanması için kullanılan
yöntem (sayısal ya da nitel) ne olursa olsun, doğru veri toplama, araştırmanın
bütünlüğünü korumak için gereklidir. Toplanan verilerin hem tanımlanmış hem de doğru
olduğunu ve bulgularla somutlaştırılan delillere dayalı daha sonraki kararların geçerli
olmasını sağlamak için resmi bir veri toplama süreci gereklidir. Süreç, hem ölçülecek bir
temel hem de bazı durumlarda neyin geliştirileceği ile ilgili bir hedef sağlar.
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f. Örnek İnceleme: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 2020 Yılı
Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, 8. B, Mahalli İdarelerin Faaliyet Sonuçları, Tablo 17, S.
63. Tablo incelendiğinde 2020 Yılı Mahalli İdareler Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik
Kurumlarına aktarılan Devlet Primi Giderlerinin toplamı 28.743.257 (Bin TL) dir. Mal ve Hizmet
Alımı Giderleri altında rapor edilmiş “Hizmet Alımları” bedeli is 48.284.270 (Bin TL) dir.
2018/11608 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararını15 esas olarak alırsak, belediye şirketinin fatura
etmiş olduğu bedelin %30 u belediyeye verilen hizmetin personel harcamasıysa 2021 Yılının
Hizmet alımlarındaki personel giderlerinin 14.485.281 (Bin TL) ’sı olduğu düşünülebilir. Bu
durumda 2021 yılında mahalli idarelerin personel giderlerinin toplamı gözükenden %34 daha
fazladır. Bir diğer değişle gerçekleşen personel gideri aslında 43.228.538 (Bin TL) dir.
Tablo 11. Personel Giderlerinin 2020 Mahalli İdareler Genel Faaliyet Giderleri içinde yeri
696 KHK 'nın Taşeronların Belediye Kadrolarına Alınışı ile
Belediye Personel Şirketlerinin Kurulmasının Mali Etkisi
Faaliyet Giderleri Toplamı (Tahakkuk Esaslı)

161.636.582.000,00

Toplam Personel Giderleri + Hizmet Alımı
Kaleminden Gelen Personel Maliyeti

43.228.538.000,00

Toplam Personel Giderleri

28.743.257.000,00

Personel Giderleri

24.863.022.000,00

Memurlar

10.587.037.000,00

Sözleşmeli Personel

2.064.945.000,00

İşçiler

10.728.341.000,00

Geçici Personel

180.629.000,00

Diğer Personel * Kadroya alınan Taşeron
İşçileri

1.302.070.000,00

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
Memurlar

3.880.235.000,00

Sözleşmeli Personel

1.475.845.000,00
305.881.000,00

İşçiler

1.884.910.000,00

Geçici Personel

72.484.000,00

Diğer Personel * Kadroya alınan Taşeron
İşçileri

140.963.000,00

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme
Cezası ve Zamları

152.000,00

Hizmet Alımları Kaleminin %30 Personel
Maliyeti olduğunu varsayarsak:
696 Sayılı KH ile Kurulan Belediye Personel
Şirketlerinden Hizmet Alım

14.485.281.000,00

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

69.425.233.000,00

Üretime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları

560.992.000,00

Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları

10.886.041.000,00

Yolluklar

63.653.000,00

Görev Giderleri

2.787.556.000,00

Hizmet Alımları

48.284.270.000,00

Temsil ve Tanıtma Giderleri

827.765.000,00

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Tedavi ve Cenaze Giderleri

2.311.726.000,00
3.675.982.000,00
27.248.000,00

Tarihli 2018/11608 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Personel Giderlerinin Toplam Giderler içindeki Payı MADDE 5- (1) İdarelerin,
şirket personeli de dahil yıllık toplam personel giderleri, idarenin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri toplamının her yıl, bir önceki
yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden
değerleme oranında artırılması sonucu bulunacak miktarın yüzde kırkını aşamaz. Bu oran büyükşehir belediyelerinde yüzde otuz
olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu
oranlan aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar idare şirketlerine yeni personel
alımı yapılamaz.
15 9.04.2018
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2. Belediyeler ile yapılmış olan “Hizmet Alımı Sözleşmeleri” kapsamında yükleniciler tarafından
4.12.2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olan işçilerin, Belediyelerin sürekli işçilik kadrolarına
geçişi.
a. Mevzuat: 127. Maddenin 24. Geçici Maddesi- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. “İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında
ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin
yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı
Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım
sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta
olanlar;”
b. Uygulamanın ortaya çıkardığı sakıncalı durumlar ve sonuçlar:
• Taşerondan sürekli işçilik kadrosuna geçişi düzenleyen 696 sayılı KHK ile ilk aşamada toplu
iş sözleşmesi ve sendikalar açısından iki önemli konuda geçiş düzenlemesi yapıldı.
Bunlardan birincisi, kadroya ve belediye şirketlerine geçişleri yapılan işçilerin mali ve
sosyal haklarını sınırlandırmak oldu. Bu işçilerin mali ve sosyal hakları, Yüksek Hakem
Kurulunun taşeron işçilerle ilgili belirlemiş olduğu toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre
belirlendi.
• Diğer önemli düzenleme ise işçilerin iş kolları ve sendika üyelikleri ile ilgili yapıldı. 696 sayılı
KHK hükümleri ve sonradan 6356 sayılı Yasa’ya eklenen geçici 7. maddesindeki
düzenlemeye göre; taşeronda çalışıp geçişleri yapılan işçiler, taşeronda iken hangi iş
kolunda ise yerel yönetimler için 30 Haziran 2020’ye, kadar aynı iş kolunda devam
edecekler. Şimdi asıl işe bağlı yardımcı işlerin de asıl işin iş kolundan sayılması ile beraber
hem işçiler açısından hem de sendikalar açısından önemli değişiklikler olduğu
anlaşılmaktadır.
• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Mahalli
İdareler Genel Faaliyet Raporu, 8. B, Mahalli İdarelerin Faaliyet Sonuçları, Tablo 17 deki
Faaliyet Giderlerini incelediğimizde yükleniciden belediyeye geçirilen işçilerin bütçeye
maliyeti % 5 (Yüzde beş) olmakla beraber, her ne kadar tabii olduğu kanun diğer işçiler gibi
4857 İş Kanunu olsa da ayni kurumda ayni işi yapan ama farklı özlük haklarına sahip (diğer
sürekli işçilerden genellikle daha düşük ücret ve haklara sahip) iki ayrı toplu sözleş- meye
tabii bir personel grubu yaratılarak iş barışına negatif etki yaratan bir unsur ortaya çıkmıştır.
• Yerel yönetimler temsilcileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde edinilen bilgiye göre
geçmiş yıllarda hizmet alımları sözleşmeleri ile muhtelif belediye hizmetleri veya temizlik
işleri adı altında vasıfsız işçi adı altında istihdam edilen personelin arasında çevre
mühendisi, inşaat mühendisi mimar, öğretmen, müzisyen gibi meslek gruplarından da
çalışanlarda mevcut olduğu anlaşılmıştır. Durum böyle olunca ayni meslek grubunda olan
ve ayni işi yapan personelin belediyede 3 farklı statüde 3 farklı kanun ve sözleşme ile
istihdam edildiği, dolayısıyla 3 farklı özlük haklarının uygulandığı anlaşılmaktadır.
• Belediyelerin yayınlamış olduğu raporlarda da yine bu grup personelin istatistiki verilerinin
açık seçik paylaşılmaması sorunun boyutu ve bu farklı uygulamaların daha ne kadar
sürdürüleceği hususunda bir fikir yürütme imkânı vermemektedir. Örneğin 30 Büyükşehir
belediyesinin sadece 5’i yükleniciden belediyeye geçiş yapan işçi sayılarını ayrı olarak
raporlarında belirtirken 25 belediye sürekli işçi istatistiklerine dâhil ederek raporlarını
yayımlamışlardır. Her ne kadar KHK geçişi yapılan işçilerin emekliliklerini hak ettiklerinde
emeklilik işlemlerinin başlatılacağını belirtmişse de bu sürecin daha ne kadar devam
edeceğini kişilerin yaş ve emeklilikleri ile ilgili veriler olmadığından bir tahminde bulunmak
mümkün olamamaktadır.
• İKY Prensiplerinden biri de adil ve eşit muameleyi sağlamaktır. Eşitlik hayatın her alanında
geçerli olan evrensel bir ilke olduğu gibi çalışma hayatında da büyük önem arz etmektedir.
Bu önemi nedeniyle “Eşit davranma ilkesi” başlığı altında İş Kanunun 5 inci maddesinde
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ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
o İşverenin çalışanlara eşit davranma, esaslı sebepler olmadıkça çalışanlar arasında ayrım
yapmama ilkesi arasındaki en önemli görevlerden biri de eşit işe eşit ücret ödeme
yükümlülüğüdür. Bu konu önemi nedeniyle Anayasanın “Ücrette adalet sağlanması”
başlıklı 55’inci maddesinde; “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe
uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için
gerekli tedbirleri alır.” şeklinde düzenlendiği gibi; ayrıca bu konuda Türkiye’nin de
onayladığı ILO sözleşmesi de bulunmaktadır.
o İş Kanunun söz konusu 5 inci maddesinde ise eşit işe eşit ücret ödeme yükümlülüğü; “Aynı
veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin
cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin
uygulanmasını haklı kılmaz.” şeklinde düzenlenmiştir. Ancak burada eşit işe eşit ücret
ödeme yükümlülüğünden her çalışana aynı ücreti ödeme şeklindeki bir uygulama
anlaşılmamalıdır. Yargıtay’ın ilgili Hukuk Daireleri bu konularda zaman zaman bazı kararlar
vermişlerdir.
Örneğin Yargıtay 7. Hukuk Dairesi bir kararında (Esas No. 2015/25116 – Karar No. 2015/19145 –
Tarihi: 14.10.2015);
▪ Eşit davranma ilkesinin, iş hukuku bakımından işverene işyerinde çalışan işçiler
arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklediğini,
ayrım yapma yasağının işyerinde çalışan işçiler arasında keyfi biçimde ayrım
yapılmasını ya- sakladığını,
▪ Bununla birlikte eşit davranma borcunun tüm işçilerin hiçbir farklılık gözetilmeksizin
aynı duruma getirilmesini gerektirmeyip, eşit durumdaki işçilerin farklı işleme tabi
tutulmasını önlemeyi amaç edindiğini,
▪ İş Kanununun “Eşit davranma ilkesi” başlıklı 5 inci maddesinde düzenlenen eşit işe eşit
ücret ödeme yükümlülüğünün ücretin dışında kalan ikramiye, pirim vb. ödemleri de
kapsadığını,
▪ Eşit işe eşit ücret ödeme yükümlülüğünün, aynı işi yapan ve aynı kıdeme sahip olan
işçilere aynı ücretin ödenmesi anlamına geldiğini, ancak bir işçinin işyerindeki kıdeminin
sadece onun işyerindeki çalışma süresini içermeyip; işyerinde çalıştığı sürede elde ettiği
bilgi, birikim, çalıştığı pozisyonlar, aldığı ödüller ve cezalar olmak üzere birçok unsuru
içinde barındırdığını; aynı sürede çalışmış gibi görünse de kurumsal geçmiş ve tecrübe
yönünden aynı bilgi ve birikime sahip olamayan, sadece çalışma süreleri eşit olan iki
işçinin geniş anlamda aynı kıdemde sayılamayacağını belirtmiştir.
Aşağıda Tablo 12 da gösterildiği gibi mahalli idareler hizmet satın alma yöntemiyle çalışan personel
sayılarını son beş yıl için incelediğimizde 2017 yılında 696 Sayılı KHK nın taşerondan kadroya transfer
edilenler nedeniyle belediyelerdeki bu tür personel sayısında azalma olmakla beraber 2018 yılında
yine aynı KHK daki kurulan belediye personel şirketlerine ilave istihdam edilen 136,668 kişi ile bir
yıl içinde %40,64 hizmet satın alma yöntemiyle çalışan personel sayısı artmış olduğu tespit
edilmiştir. 2015 – 2020 yıllarını kapsayan Mahalli İdareler Genel Faaliyetler Raporlarında alınan
verilere göre istatistiki değerler aşağıdadır:
•

2015 yılı itibarıyla mahalli idarelerde; 312.174 personel hizmet satın alma yöntemiyle
çalışmaktadır. Bunun 3.176’sı il özel idarelerinde, 268.588’i belediyelerde, 39.796’sı
belediyeye bağlı idarelerde ve 614’ü mahalli idare birliklerindedir.

•

2016 yılı itibariyle mahalli idarelerde; 347.402 personel hizmet alımı yöntemiyle
çalışmaktadır. Bunun 4.624’ü il özel idarelerinde 303.393’ü belediyelerde, 38.527
belediyeye bağlı idarelerde ve 858’i mahalli idare birliklerindedir. 2016 yılındaki hizmet
satın alımı yöntemiyle çalışan işçiler ile 2015 yılını mukayese edersek il özel idarelerinde
%46, belediyelerde %13 ve mahalli idare birliklerinde %40 artış belediyeye bağlı idarelerde
de %3 azalma ile toplamda %11 artış gözlemlenmiştir.

•

2017 yılı itibarıyla mahalli idarelerde; 343.548 personel hizmet alımı yöntemiyle
çalışmaktadır. Bunun 5.526’sı il özel idarelerinde, 300.572’si belediyelerde, 35.685’i
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belediye bağlı idarelerinde ve 1.765’i mahalli idare birliklerindedir. 2017 yılındaki hizmet
satın alımı yöntemiyle çalışan işçiler ile 2016 yılını mukayese edersek il özel idarelerinde
%19,51, mahalli idare birliklerinde %105,71 artış olurken belediyelerde % 0,93 azalma ve
belediyeye bağlı idarelerde %7,38 azalma, toplamda ile %1.11 azalma tespit edilmiştir.
Belediyelerde ve belediyeye bağlı idarelerde görünen azalma 696 sayılı KHK ile hizmet alımı
ile çalışan işçilerin belediyelere kadrolu işçi olarak geçirilmesinden kaynaklandığı
düşünülmektedir.
•

2018 yılı itibarıyla belediyelerde 426.029, belediye bağlı idarelerde 46.906, il özel
idarelerinde 6.948, mahalli idare birliklerinde 751 olmak üzere toplam 480.634 kişi
şirketlerde çalışmaktadır. 2018 yılını 2017 yılı ile mukayese edilirse, mahalli idarelerdeki
hizmet alımı yöntemiyle çalışan personel sayısının il özel idarelerinde %10,46 mahalli idare
birliklerinde % 57,45 azalırken, belediyelerde 125.457 personel ile artarak, artış oranı
%41,74 olurken belediyeye bağlı idarelerde personel sayısının bir yıl içinde 11,221 ile
%31,44 daha artmıştır. Bundan da anlaşıldığına göre bir taraftan 696 sayılı KHK ile taşeron
işçileri kadroya geçirilince 2017 yılında sayılar azalırken, yine aynı KHK ile kurulan belediye
personel şirketlerine personel istihdam edilerek geçmiş senelere mukayese ile
belediyelerde hizmet alımı altında istihdam edilen sayısı diğer yıllara göre katlayarak
artmıştır.

•

2019 yılı itibarıyla belediyelerde 421.532, belediye bağlı idarelerde 53.004, il özel
idarelerinde 7.298, mahalli idare birliklerinde 708 olmak üzere toplam 482.542 kişi
şirketlerde çalışmaktadır.

•

2020 yılı itibarıyla belediyelerde 441.807, belediye bağlı idarelerde 52.522, il özel
idarelerinde 8.166, mahalli idare birliklerinde 668 olmak üzere toplam 503.163 kişi
şirketlerde çalışmaktadır.
Bu incelemeye göre geniş kapsamlı bakılırsa, son beş yıl içinde il özel idarelerindeki personel
sayısı %157, belediyelerde %64,49, belediyeye bağlı idarelerde %31,98, mahalli idare
birliklerinde % 8,79 artış göre hizmet alımı ile istihdam edilen personel sayısı, toplamda
2020 yılında 2015’e göre %61.18 artmıştır. Bununda ötesinde daha da önemli bir nokta,
yerel yönetimlerin bütçesinden kullanılan personel harcamaları 204.569 kişiyi kapsarken,
hizmet alımı ile çalışan personel sayısı bunun 2,5 katıdır.

•

Tablo 12: Son Beş Yıl İçinde Mahalli İdarelerde Hizmet Satın Alma Yöntemiyle Çalışan Personel
Sayılarının Yıllar Arası Artış Oranları

Mahalli İdarelerde Hizmet Satın Alma Yöntemiyle Çalıştırılan Personel Sayıları

İl Özel İdareler
Belediyeler

2015 2016 Artan/Azalan Artış/Azalan
İşçi Sayısı Yüzde (%)
2017 - 2016 2017/2016
3176 4.624
1.448 45,59%

2017 Artan/Azalan Artış/Azalan
İşçi Sayısı Yüzde (%)
2017 - 2016 2017/2016
5.526
902 19,51%

2018 Artan/Azalan Artış/Azalan
İşçi Sayısı Yüzde (%)
2018-2017 2018/2017
4.948
-578 -10,46%

2019 Artan/Azalan Artış/Azalan
İşçi Sayısı Yüzde (%)
2019-2018 2019/2018
7.298
2.350 47,49%

2020 Artan/Azalan Artış/Azalan Artan İşçi Artan İşçi
İşçi Sayısı Yüzde (%) Sayısı
Yüzdesi
2019-2018 2019/2018 2020 - 2015 2020-2015
8.166
868 27,33%
4.990 157,12%

268588 303.393

34.805

12,96% 300.572

-2.821

-0,93% 426.029

125.457

41,74% 421.532

-4.497

-1,06%

441.807

20.275

7,55%

173.219

64,49%

Belediyeye Bağlı İdareler 39796 38.527

-1.269

-3,19% 35.685

-2.842

-7,38% 46.906

11.221

31,44% 53.004

6.098

13,00%

52.522

-482

-1,21%

12.726

31,98%

751

-1.014

-57,45%

708

-43

-5,73%

668

-40

-5,65%
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8,79%

-1,11% 478.634

135.086

39,32% 482.542

3.908

0,82%

503.163

20.621

4,27%

190.989

61,18%

Mahalli İdare Birlikleri
Toplam

614

858

244

312174 347.402

35.228

39,74%

1.765

907

11,28% 343.548

-3.854

105,71%
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7.4.5.

YETENEK YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI

Yetenek yönetimi, çalışanların planlanması, işe alınması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve
ücretlendirilmesinden oluşan hedef odaklı ve bütünleşmiş bir süreçtir. Yüksek potansiyelli çalışanları
belirlemek, işe almak ve geliştirmek için koordineli bir süreç oluşturmanın yanı sıra, geniş bilgi
birikimine ve işlevler arası becerilere sahip çalışanların ve liderlerin kariyer hareketlerini içerir. Yetenek
yönetimi, yetenekli çalışanlar için popüler bir elde tutma stratejisi olarak da bilinir, bu nedenle en iyi
elde tutma stratejileri bu nedenle çok işlevlidir. Sorunların belirlenmesi, herhangi bir elde tutma
stratejisinde önemli bir ilk adımdır. Etkili bir şekilde yürütülen çıkış görüşmeleri, potansiyel işten ayrılma
sorunlarına ilişkin yararlı bilgiler sağlar.
Yetenek yönetim sisteminin kurulması belediyelerin marka değerini yükseltip çalışan bağlılığını
artırarak, nitelikli işgücü seçiminde yüksek yeterliliğe sahip adayların ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
Belediyelerin marka değerinin yükselmesi de üniversiteden yeni mezunların işe müracaatlarını teşvik
edecek unsurların başında olacaktır. Bunu sağlamak için yeni sistemlerin yaratılıp programlanması
gerekir: Örneğin:
a. Yeterlilik ölçme sisteminin kurulması
b. Performans ölçme ve değerlendirme sisteminin kurulması
c. Eğitim planlamalarının İK ile ilgili birimlerin işbirliğinde yapılacak detaylı kurumun ihtiyaçlarına ve
performans değerlendirme sonuçlarına göre yapılması
d. Eğitimlerin standart değil çalışanların seviyelerine göre hazırlanmasının sağlanması
e. Oryantasyon süreçlerinin sistemli bir şekilde düzenlenerek güçlü eğitim programlarıyla
desteklenerek ihtiyaca göre 2-3 ay gibi süreye yayılması
f. Çalışanların eğitim ve kariyer gelişim süreçlerinde Mentör (iç danışmanlık) programlarının
hazırlanması.
Yeni işleri yapacak İK personelinin de işin gerektirdiği niteliklere haiz olması şarttır. Dolayısıyla yeni
kadroların işe göre detaylı ve dikkatli tanımlanarak, aranan yeterlik ve yetkinliklerin belirtilmesi, işe
alımlarında işe uygun yetişmiş personel içinden seçilerek yapılmalıdır. Hatta bu pozisyonların da kariyer
kadro olarak belirlenmesi hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından uygun olur.

7.4.6.

GÖREVLENDİRME USULLERİ VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNİN
GÖZDEN GEÇİRİLEREK GELİŞTİRİLMESİ

• Görevlendirmelerin süresinin zorunlu hallerde belirli süre ile sınırlandırılması.
• Görevlendirme için kriterlerin oluşturulması.
• Belediyelerin asli görevleri arasında olan işlerin yerine getirilmesinde sözleşmeli personel
uygulamasının kaldırılarak norm kadrolar haline dönüştürülmesi.
• Performans yönetiminin çıktılarının görevde yükselme kriterlerine eklenmesi.
• Görevde yükselmenin kriterlerine müracaat edenin uzmanlık alanıyla da ilişkilendirilmesinin
getirilmesi.
• Görevde yükselme sınavına hazırlık eğitimlerinin mesleki ihtisas alanlarına göre düzenlenmesi.

7.4.7.

SOSYAL DENGE TAZMİNATININ GÖZDEN GEÇİRİLEREK DÜZENLENMESİ

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32’nci maddesine göre;
27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nin Ek 15’inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge
tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel
idare- sinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde
verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip
sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile
belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında, Toplu Sözleşme sürecinin
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tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir.
375 sayılı KHK’nin Ek 15’inci maddesinde ise; sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarının,
4688 sayılı Kanun’a göre yapılan Toplu Sözleşme ’de belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili
belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri
sendika- sı arasında yapılabilecek sözleşmeyle belirleneceği belirtilmiştir.4688 sayılı Kanun uyarınca
imzalanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018
ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme’nin Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu
Sözleşme bölümünün “Sosyal denge tazminatı” başlıklı 1’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında ise;
“Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu
görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde
ödenebilecek sosyal den- ge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge
dahil) %100’üdür.
Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak
kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü,
görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı
olarak belirlenebilir.
2019 Yılına ait Sayıştay Raporunda sosyal denge tazminatının yanlış uygulanması hususunun tespit
edilmiş bulguların %30 dan yüksek bir oranda olması sebebiyle gözden geçirilmesinin uygun olduğu
düşünülmektedir.

7.4.8.

KADINLARA FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN STRATEJİLERİN
OLUŞTURULMASI

Türkiye’nin uluslararası düzlemde toplumsal cinsiyet alanındaki durumuna bakıldığında üyesi olduğu
OECD gibi uluslararası örgütler içinde oldukça gerilerde olduğu görülmektedir. UN Women’ın 2014
yılında hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürebilir Kalkınma Raporu özellikle gıda güvenliği, yeşil
ekonomi, çevre dostu üretim ve tüketim, tarım alanlarının verimli ve doğru kullanımı, üreme sağlığı ve
nüfus alanlarında sürdürebilir kalkınma için kadınların ilgili politikalara katılımının önemini
vurgulamaktadır.1 16 Kadınlar ve erkekler arasında var olan eşitsizliklerim giderilmesi, kadınların
ekonomik, sosyal ve kültürel hayata aktif katılımlarının sağlanması, kalkınmanın getirdiği olanaklardan
eşit şekilde faydalanabilmeleri için önlerindeki engellerin kaldırılması ve kadınların güçlenmesi için
desteklenmelerinin sağlanması amaçlarıyla birçok uluslararası kalkınma programı ve ülkeler özelinde
programlar hazırlan- makta, geçici özel önlemler alınmakta ve bunların başarılı şekilde hayata geçirilmesi
teşvik edilmektedir.
2019-2023 dönemini kapsayacak On Birinci Kalkınma Planı da ülkemizi geleceğe taşıyacak önemli bir yol
haritası olarak değerlendirilmektedir. Dünyanın en büyük onuncu ekonomisi olma hedefini de içeren
2023 vizyonu, kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için “kadın girişimcilere özel teşvikler” ve “kadına
karşı şiddetin önlenmesi” gibi hedefler içermektedir.
Kadın istihdamı konusunda, Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde bir dizi cinsiyet eşitliği İş Kanunu gerekse
diğer yasalar çerçevesinde ulusal mevzuata entegre edilmiştir. Türkiye, imzalamış olduğu Kadınlara Karşı
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW, 1985)’ın 11. maddesi gereğince kadınların
çalışma haklarını güvence altına almak için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Ayrıca, Türkiye kadın
istihdamını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok ILO sözleşmesini ve Avrupa Sosyal Şartını
kabul etmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu ile bir yanda işverenin genel anlamda eşit davranma yükümlülüğü varlığını
korurken, öte yandan bazı ayırımcılık yasakları özel olarak düzenlemeler yanında İşyerinde cinsel taciz
İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ayrıca, 19 Mart 2011 tarih ve 27879 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanarak
1

UN Women Facts and Figures: Leadership and Political Participation, Temmuz 2017, http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures.

55

“2011/2 Sayılı İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi konulu Başbakanlık Genelgesi”
yürürlüğe girmiştir. 2004 yılında yürürlüğe giren “Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket
Edilmesi” konulu Başbakanlık Genelgesi” ile kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımında hizmet
gerekleri dışında cinsiyet ayrımı yapılmaması gerektiğine hükmedilmektedir.
Bu faaliyet çerçevesinde yapılan araştırmalarda yerel yönetimler özelinde bizzat çalışanlar ile ilgili
cinsiyet ayırımına göre ortaya koyulmuş herhangi bir istatistik veya veriye ulaşılmamıştır. Bu tür
istatistikler çok az olmakla beraber toplam kamu kuruluşları ile alakalıdır. Yerel yönetimlerin verilerinin
de bu istatistiklere dâhil edilip edilmediğine dair bir bilgi sağlanmamıştır. Bu faaliyetin ikinci kısmında
bu hususta ilgili makamlardan bu veriler istenmelidir. Ancak belediyeler ile gerçekleştirdiğimiz
toplantılardan edinilen intiba ile 6 belediyenin ankete vermiş olduğu cevaplardan genelleme
yapamasak da 2021 Belediye Performans Raporlarını da dikkate aldığımızda belediyelerde kadın
istihdamının çok düşük olduğu söylenebilir.
Bu nedenle, yukarıda bahsi geçen 11. Kalkınma Planının 564, 569, 570, 570.1 ve 570.2 hedefleri de
gözönüne alınarak yerel yönetimlerde kadın istihdamının artırılması için standartlar ve ilkeler
oluşturulma- sı önem arz etmektedir. Örnek prensipler:
✓ Fırsat Eşitliği için kurumsal düzeyde bir taahhüt benimsemek ve yayınlamak;
✓ Yerel yönetimlerde gelecek içinde 5 yıllık zaman diliminde üst düzey yönetim pozisyonlarında
kadın sayısını artırma kararını benimsemek;
✓ Aynı yatay düzeyde kadın ve erkekler arasında ücret eşitliğini benimsemek;

✓ İstihdam edilen kadın sayısını artırmak için Meslek Liseleri ve üniversiteler ile işbirliği
yapmak; ve
✓ Kadınlar için liderlik gelişimini benimsemek ve kadınları güçlendirmeye yönelik eğitim
programları hazırlamak, gibi.

7.4.9.

ÜNİVERSİTELERDEN YENİ MEZUNLARININ YEREL YÖNETİMLERDE
İSTİHDAMININ ARTIRILMASI

a. Hali hazır insan kaynakları istihdam havuzlarının değerlendirilmesi:
✓ 11. Kalkınma Planının Hedefler ve Politikalar başlığının altında 571, 571.1, 571.2, 571.3, 571.7
ve 571.8 maddelerinde ifade edilen gençler ve üniversite öğrencileri için stratejilerin bir kısmı
CBİKO tarafından aksiyona geçmektedir. Halen 467 belediyenin bu faaliyetlerden yararlandığı
anlaşılmıştır.
✓ CBİKO’nun sunduğu imkân ve fırsatlardan diğer yerel yönetimlerinde yararlanması için
farkındalık oluşturup, öncelikle halen 135.000 kamuda staj yaparak kamu hizmetleri ile
tanışmış olan gençlerin yerel yönetimler alanına çekilerek istihdamının sağlanması, kamuda
kaynakların etkin kullanılması amacına uygun olacağı görüşündeyiz.
b. Belediyelerin insan kaynakları uygulamalarını çağdaş yönetim sistemlerine dönüştürerek
toplumdaki algıyı değiştirmek için aksiyon planlarını hayata geçirerek en iyi işveren olduklarına
gençleri inandırması, aynı özel sektördeki işverenler gibi marka değerini yükseklere taşıması,
belediyelerin üniversite mezunlarının çalışmak isteyeceği kurumlar olması için standart ve
ilkelerin oluşturulması gerekmektedir.

7.4.10. YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN GÖRÜŞ VE ŞİKÂYET PROSEDÜRLERİNİN
OLUŞTURULMASI
Şikâyet, yönetimin dikkatine sunulan, kişinin istihdam durumuyla bağlantılı herhangi bir
memnuniyetsizlik veya adaletsizlik duygusudur. Genel bir ifadeyle, şikâyet, organizasyonel ilişkileri ve
üretkenliği olumsuz yönde etkileyen herhangi bir memnuniyetsizliktir. Bir kuruluşun şikâyet giderme
mekanizması, idarenin çalışmasıyla ilgili önemli geri bildirimler sağladığı için verimliliğini ve etkililiğini
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ölçmek için kullanılan bir ölçüdür. Bir işyerinde şikâyet genellikle bir iş arkadaşının elinde haksız olarak
algılanan muamelenin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Uluslararası Çalışma Örgütünün şikâyetlerin ele
alınmasına yönelik yaklaşımı, işletme içinde işçi ve işveren arasındaki bir diyalogda geliştirilen çözümler
bulmaya kesin bir vurgu yapmaktadır. (Örneğin yerel yönetimlerde zaman zaman rastlanan “bezdirme”
davranışları)
Dolayısıyla önerilen prosedürün amacı, yerel yönetim kuruluşlarında çalışanların her türlü öneri ve
şikâyetlerini, hizmet kalitesini geliştirmek ve verimliliğini artırmak için değerlendirmeye almaktır.
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9.

Ekler
1.

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Toplantı
Tutanağı.
2. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Personel Dairesi
Başkanlığı Toplantı Tutanağı.
3. T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO), Yerel Yönetimler Başkanlığı Toplantı
Tutanağı.
4. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Toplantı Tutanağı.
5. Belediyeler İnsan Kaynakları Genel Müdürleri/Daire Başkanları Toplantı Tutanağı.
6. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Toplantı
Tutanağı.
7. Türk İş Konfederasyonu’na bağlı Belediye-İş Sendikası Toplantı Tutanağı.
8. Denizli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi İnsan Kaynakları Dairesi Toplantı Tutanağı
9. Belediyeler ile Yapılan Toplantılara Katılanların Listesi
10. Yerel Yönetimlerde İstihdam Edilen Personelin Statüsüne Göre İşe Alım Koşulları.
11. Yerel Yönetimlerde İstihdam Edilen Personelin Statüsüne Göre İşe Alım İşlemleri.
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