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GİRİŞ
Bu Rapor Yerel Yönetimler Reformu III. Aşama Projesinin (LAR III) Etkin ve Kaliteli Belediye
Hizmet sunumu bileşeninin 1.1.5. Faaliyeti kapsamında beklenen “Yerel Yönetimlerde Etkin
Bir İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin kurulması için Standartları ve İlkeleri Geliştirmek”
amacıyla Projenin eş faydalanıcıları olan İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın
değerlendirmeleri için hazırlanmıştır. Bakanlıkların değerlendirmesi sonucu bu rapor
belediyelerle ve ilgili kurumlarla çoğaltılmak suretiyle paylaşılacaktır.
Yerel Yönetimler Reformu Projesi A.1.1.5 bileşeni çerçevesinde belediyeler odaklı topluma
kaliteli hizmet sunan değişen koşullara uyum yeteneği yüksek daha etkin ve verimli bir insan
kaynakları yönetim sisteminin prensip ve standartları oluşturulmak için yaptığımız çalışmalar
içerisinde öncelikle belediyelerde mevcut durumu analiz ettik. Bunun için mevzuat, Kalkınma
Planları, Sayıştay Başkanlığı ve ilgili Bakanlıkların Raporları ve muhtelif literatür taraması
yaptık; Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamaları inceledik, konunun paydaşları ile muhtelif
toplantılar ve çalıştaylar yaptık. Bulgularımızı ve önerilerimizi yetkili makamlar ve paydaşlar
ile paylaştık. Bunun sonucunda da Yararlanıcı Kurum(ların) değerlendireceği 9 başlık altında
19 prensip (ilke) ile 6 temel standart ile bu standartların içerikleri hakkında da öneriler
oluşturduk. Bu rapordaki önerilerimizde günümüz şartlarında kullanımı açısından en stratejik
kaynak olan insan kaynağının en verimli ve etkin şekilde kullanılması için hangi koşulların
sağlanması ve nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair konuları ele aldık.
Çalışma kapsamında ilk aşamada ilgili kamu kurumları ve belediyeler ile tespit görüşmeleri
yapılmış, mevzuat, Sayıştay raporları ve ilgili literatürde yer alan çalışmalar inlenmiş, İçişleri
Bakanlığı ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün Personel Yönetimi üzerine görüşleri
değerlendirilmiştir. Yine, seçilmiş Avrupa Birliği (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 bir
fonksiyonel karşılaştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonrasında Mevcut Durum Analizi Raporu ile
AB üye ülkelerinde mahalli idarelerin yönetim biçimlerini karşılaştıran Karşılaştırmalı
Değerlendirme hazırlanmıştır.
Yerel Yönetimlerde Etkin Bir İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulmasına İlişkin
Prensipler ve Standartlar Raporunda dört bölüm bulunmaktadır:
•
•
•
•

Birinci bölüm A.1.1.5 faaliyetinin ilk aşamasında yerel yönetimlerde insan kaynakları
yönetimi (İKY) tespit edilen gelişme ve iyileştirme alanları;
İkinci bölüm Prensipler ve Standartların kavramsal çerçevesi,
Üçüncü bölüm yerel yönetimlerde önerilen insan kaynakları prensip ve standartları,
AB ülkelerinden örnekler ile uygulama yöntemleri;
Dördüncü ve son bölümde ise standartların uygulanmasında idarenin rolü.
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1 YEREL YÖNETİMLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ GELİŞME VE

İYİLEŞME ALANLARI
İKY verimliliği artırmak ve yönlendirmek için insan kaynağının işlevini organizasyonun
hedefleriyle ilişkilendirme prosedürüdür. Bir diğer deyişle İKY, bir kuruluşun çalışanlarını işe
alma, dağıtma ve yönetme uygulamasıdır. İşin varlıkları olarak çalışanlara vurgu yapan çalışan
yönetimidir. Bu bağlamda çalışanlara bazen insan sermayesi de denilmektedir. Durum tespit
çalışması sırasında yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda yerel yönetimlerde insan
kaynakları yönetiminin yeni ve performans hedeflerine hızlı ve etkin bir şekilde cevap
verebilmesine olanak sağlayan bir değişimin gerekliliği üzerinde paydaşlarında hemfikir
olduğu kanaatine varılmıştır. Bu çerçevede gerekçeleri mevcut durum analizi ve karşılaştırmalı
değerlendirme raporlarında açıklanmış yenilik ve değişim alanlarını şöyle sıralayabiliriz:

1.1

Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Birimlerinin Stratejik Rolü

Geleneksel insan kaynakları yönetiminden “stratejik” insan kaynakları yönetimine geçişte
temel nitelikte birtakım farklılıklar dikkati çekmektedir. Bunlardan ilki stratejik insan
kaynakları yönetiminde bireysel performans yerine örgütsel performans üzerine
odaklanılmasıdır. Bir diğer farklılık ise işletme problemlerinin çözümünde bireysel insan
kaynakları yönetimi uygulamalarına odaklanmak yerine insan kaynakları sistemlerine vurgu
yapılmasıdır. Stratejik insan kaynakları yönetimi en basit şekilde bir kuruluşun insan kaynakları
mimarisi ile kuruluşun performansı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir model olarak
tanımlanabilmektedir. Çağdaş Yönetim modelinde İK birimlerinin temel rolü üst düzey
yöneticiler ile birlikte stratejik ortak olarak çalışmasıdır. Roller birbiriyle güçlü bir şekilde
bağlantılıdır birlikte işbirliği içinde çalışmak hem yönetim hem de çalışanlar tarafından gözle
görülen ve değer verilen gerçek katma değeri sağlarlar. İnsan kaynakları yönetimi sürecinin
kurumdaki ihtiyaçlara, beklentilere ve stratejiyle bütünleşmiş biçimde çalışmasını sağlamaktır.
Stratejik insan kaynakları yaklaşımının uygulanabilmesi için kuşkusuz işletmenin/kurumun
stratejik yönetim anlayışına ve uygulamalarına sahip olması gerekir. Stratejik insan
kaynakları; personelin stratejik hedefler doğrultusunda seçilmesini, eğitilmelerini, onlara
stratejik düşünme biçimlerinin öğretilmesini, işletmeye bütüncül bir sistem yaklaşımıyla
yaklaşılmasını gerektirir.
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Şekil 1 İK Stratejisi ile Değer Yaratmak1
Değerleri Tanımlamak:
1. İK stratejilerini anlamak
2. İK Stratejilerini
tanımlamak
3. İK’ dan beklenenleri
belirlemek.

İK Hizmetlerini Sunmak
1. İK hizmetlerine yönelik
dağıtım modeli kurmak
2. Kurumun İK yeteneklerini
yükseltmek
3. İK işlemlerini sürekli
iyileştirmek
4. İnsan Kaynakları
Hizmetlerinin değerini
iletmek

1.2

Değerlerin
Tanımlanması

İK
Hizmetlerinin
Uyarlanması

İK Hizmetlerini Hizalamak:
1. Paydaşları ayırmak
2. İK yatırımlarını
önceliklendirmek
3. İK hizmetlerini planlamak

İK
Hizmetlerinin
Sunulması

Kadrolar ve Mesleklerin Sınıflandırılması

Yerel yönetimlerde memur, sözleşmeli ve işçi (sürekli ve geçici) olmak üç farklı statüde, farklı
kanun ve yönetmelikler çerçevesinde çalışan personel istihdam edilmekte. Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik de
yerel yönetimlerde hizmetlerin yürütülmesi için personelin nitelik, sayı, sahip olacağı unvan
ve derece şeklinde tespit edilmesi, standart hale getirilmesini sağlamaktadır. Norm kadro
standartları, kişi ihtiyaç duyulduğu kadar kurumda çalıştırılarak ülke kaynaklarının verimli
olarak kullanılması; yerel yönetimlerin öngörülen amacına ulaşması için kullandığı teknoloji de
göz önünde tutularak amacı doğrultusunda yapması gerekli işlerin iş yüküne göre orada
istihdam edilmesi, gerekli personel sayısının nitelikleri itibariyle belirlemesi; gereksiz
istihdamın önlenmesi gibi faydaları sağlamakla beraber tek başına yetersiz kalabilmektedir.
Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan tasnif cetvellerinde, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli
idare birlikleri, hukuki durumları ve hizmet özelliklerine göre altı ana gruba, gruplar da kendi
içerisinde alt gruplara ayrılmıştır. Her bir grupta yer alan belediye ve bağlı kuruluşları, aynı
sayıda norm kadroya sahip olabilmektedir. Yönetmelik ekinde yer alan (Ek-2) norm kadro
standartları cetvelleriyle de her bir grupta yer alan belediye ve bağlı kuruluşları için norm
kadro sayıları belirlenmiştir.
Birinci husus: Bu cetveller merkezi yönetim tarafından her yıl yenilenmektedir. Böyle bir
yaklaşım, kanuna göre görevleri aynı olan ve aynı grupta yer alan belediyelerin, aynı sayıda
müdürlükle yönetilmesi gerektiği varsayımına dayanmaktadır. Oysa yerinden yönetim ilkesine
göre oluşturulan ve özerkliğe sahip olan belediyeler, kanunen aynı görevleri yerine getirme
1

1 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/human-capital/creating-value-through-hr.pdf, Creating
Value Through HR Strategy
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zorunluluğu bulunsa da, kuruldukları beldenin fiziki ve coğrafi koşulları, gelişmişlik düzeyi,
nüfusun yapısı (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi vb.), etnik ve kültürel farklılıklar ve en önemlisi de
toplumsal taleplerin farklı olması gibi nedenlerle farklı görevlere ağırlık verebilmektedirler.
Belediyeler yerinde yapacakları kurumlarında iş analizi çalışmasıyla müdürlük sayısını ve hangi
müdürlüklerin olması gerektiğini kendileri belirleyebilirler. Hali hazır uygulamaya bakıldığında
belirlenmiş olan norm kadroların çoğunun 1) ihtiyaç olmadığı için yerel yönetimlerce
doldurulmadığı veya 2) bu kadrolara işe alımlarda memurlardan ziyade sözleşmeli veya işçi
statüsünde personel ile doldurulduğu görülmektedir.
İkinci husus ise, yönetmeliğin birinci maddesinde amaçlanan belediyeler tarafından sunulan
hizmetlerde kalitenin artırılması için ihtiyaç duyulan nitelikte personel istihdamı ile alakalı bir
standart tespit edilememiştir.
Norm kadro standartların hedeflerine ulaşmalarını sağlayabilmek için yerel yönetimlerde ‘’İş
sınıflandırması’’ nın ortaya çıkarılacak, kullanılan tüm kadroların sınıflandırılması bunları genel
görevler, sorumluluklar, ücret düzeyi ve belirli bir işle ilgili görevlere dayalı olarak standart bir
ölçeğe yerleştirmek için tasarlanmış bir sistem oluşturmasının uygun olduğu düşünülmektedir.

1.3

Kariyer Kadro

Yerel yönetimler başarılı olmak ve kaliteli hizmet üretmek için nitelikli çalışanlara ihtiyaç
duymaktadır. Özellikle nitelikli kamu personelinin merkezi kamu kurumlarını tercih etmesi
sebebiyle yerel yönetimlerde donanımlı ve nitelikli personel açığı yaşanmaktadır. Ayrıca son
yıllarda kamu yönetimi alanında meydana gelen yapısal ve işlevsel dönüşümlerde kamu
personelinin daha fazla eğitim almaları gerekmektedir. Bunu sağlamanın bir yolu yerel
yönetimlerde kariyer kadroların ihdas edilerek, bu kadrolara belediye hizmetleri özelinde
lisans ve yüksek lisans programlarında eğitim almış deneyimli kişilerin istihdam edilmesidir.
Her ne kadar çalışanlara uygulanabilecek hizmet öncesi programlar ve hizmet içi eğitimler ile
nitelikli personelin yetiştirilmesi mümkün ise de vatandaşın kamudan beklediği hızlı ve etkin
hizmeti sağlamakta yetersiz kalabilir. Bu nedenle diğer kamu kurumlarında da bulunan, kamu
hizmetlerinde süreklilik ve deneyime dayalı bilgi birikiminin sağlanması için oluşturulan kariyer
kadroların yerel yönetimler için de tanımlanarak eğitimlerini yerel yönetimler özelinde
tamamlamış tecrübeli, ehliyet sahibi kişileri istihdam edilmesi önerilmektedir.
Yerel yönetimlerin yerine getirdikleri hizmetler açısında yapılan işler tarif edilen hizmetlere
özgü işler olduğundan o alanlarda ihtisaslaşmak verimliliği artırmak, paydaşların
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
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koşullarının gözden geçirilmesini önemsemekteyiz. Bu düşünce Belediyeler ve TBB
tarafından da desteklenmektedir.

1.4

İK Süreçleri

Yüksek performans, ancak kurumun tüm kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı ile
sağlanabilmektedir. Teknolojik altyapı, finansal sermaye gibi kaynakların yanında, rekabetin
gün geçtikçe arttığı iş dünyasında kurumların rekabet güçlerini sürdürebilmeleri için insan,
kazanılması ve elde tutulması en zor, ancak başarı için en kritik kaynak olarak karşımıza
çıkmaktadır
İşgücü Planlaması.
Birçok yerel yönetim kendi iş gücünü ölçülebilir bir kaynak olarak yönetememektedir.
Günümüzde Kurumlar iş gücü ile ilgili tahmin, plan ve işgücü arz ve talebi yönetiminin çok zor
olduğuna inanmaktadır. Ancak, kurumlar genellikle işgücü verilerinde zengin bilgi birikimine
sahiptirler. Bu veriler çok değerli bilgiler olmakla birlikte analitik araçlar ile desteklendiğinde
iş gücü ile ilgili etkili kararlar almak için kullanılabilir. İşgücü planlaması kısa vadeli ihtiyaçlarının
karşılanmasını sağlamak ve uzun vadeli fırsatların değerlendirilmesi için stratejik ve
operasyonel planlama ile bütünleşmiş olabilir. İş Gücü Planlaması aşağıda belirtilen aktiviteler
doğrultusunda yürütülmektedir.
•
•
•
•

Gelecekteki ihtiyaçların doğru karşılanabilmesi için mevcut çalışanların gerekli
yetkinlik ve niteliklerinin belirlenmesi.
Mevcut iş süreçlerinin netleştirilmesi ve etkinleştirilmesi.
Paydaşları etkileyemeyecek bir şekilde maliyetlerin azaltılması için
operasyonların bir kısmı için dış kaynak kullanılması.
Süreç ve hedef faaliyet modeli göz önünde bulundurularak iş gücü analizinin
gerçekleştirilmesi ve norm kadronun belirlenmesi.

Nitelikli İşgücü Seçim Yerleştirme Sistemleri
Yerel yönetimlerde istihdam edilen memurlar, sözleşmeliler ve işçiler farklı mevzuat
çerçevesinde kimi yazılı ve sözlü sınavlar sonucu seçilirken, birçoğu için hiçbir sınav ve seçme
süreçleri kullanılmamaktadır. 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.
Muhtelif Mevzuatın (Kanun, Kanun Hükmünde Kararname ve diğer) Ortaya Çıkardığı
Tutarsızlıkların Giderilmesi için İlgili Mevzuatların Gözden Geçirilerek Düzenlenmesi
Mevzuatın yer yer çok genel tanımlamalar içermesi veya tarafların yorum farklılıkları nedeniyle
yerinde olmayan uygulamalarını Sayıştay ve Kontrolörlerin raporlarında görmek mümkün. Bu
nedenle, mevzuatın gözden geçirilerek, açık noktaların kapatılması için düzeltme veya
8

değişiklikler gerektiği düşünülmektedir. Bunlar işe alımlar, atamalar, görevlendirmeler, görevde
yükselme usullerinde, taşerondan kadroya geçirme uygulamalarında görülmektedir.
Kadınların ve Üniversite Mezunlarının İstihdamında Gelişme Alanları
11. Kalkınma Planının hedeflerinden birisi de başta kadınlar ve gençler olmak üzere özel
politika gerektiren grupların insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ve istihdamının
artırılmasıdır. Plan gereğince Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve
istihdamlarını artırıcı uygulamaların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yerel yönetimlerdeki
istihdam istatistikleri incelendiğinde veriler cinsiyet, yaş grupları veya eğitim durumlarına göre
ayrıştırılmadığından bu alanda bir analiz yapılamamaktadır. Ancak sınırlı sayıda belediyenin
verileri incelenebildiğinde, kadın istihdamının çok düşük seviyelerde olduğu tespit edilmiştir.
Durum tespit çalışması sırasında altı belediyeden alınan işe alım istatistiklerine göre son üç
yılın ortalamasında norm kadroya alınan memurların sadece %13’ ünün, sözleşmelilerin %19
unun, işçilerin ise %8’nin kadın olduğu görülmüştür.
Tablo 1 Belediye Örnekleminde İşe Alımlarda Cinsiyete Göre İstihdam
Kadro

Yıllar

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek /
Toplam %

Kadın /
Toplam %

Norm Kadro

2018
2019
2020
Toplam

471
455
478
1404

74
69
72
215

545
524
550
1619

86
87
87
87

14
13
13
13

2018
2019
2020
Toplam

40
10
66
116

13
2
12
27

53
12
78
143

75
83
85
81

25
17
15
19

2018
2019
2020
Toplam

3321
590
403
4314

250
96
52
398

3571
686
455
4712

93
86
89
92

7
14
11
8

Sözleşmeli

İşçi
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2 PRENSİPLER VE STANDARTLARIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
İnsan Kaynakları Yönetimi, bir şirket için çalışan insanları işe alma/işe alma, yönetme ve
yönlendirmeye odaklanan bir organizasyonel fonksiyondur. İK birimleri çalışanlara sağlanan
haklar, ücret, performans ve ödül yönetimi, sağlık, güvenlik, organizasyonel gelişim, çalışan
ilişkileri, motivasyon vb. ile ilgilenir. Bu nedenle de işyeri kültürünün yanı sıra insanları
yönetmede de önemli ve stratejik bir rol oynar. Etkili bir şekilde uygulandığı takdirde bir
kuruluşun büyümesine ve istikrarına büyük ölçüde katkıda bulunabilir. Her ikisinin de
hedeflerine ulaşmak için organizasyonları ve insanları bir araya getirme süreci olduğu söylenir.
İKY kurallara ve düzenlemelere odaklanmakla beraber sonuçlara da odaklanır. Çalışanların
kendilerini tam teşekküllü bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olur. Bu nedenle İK kurumca
Kabul edilmiş prensipler ve standartlar çerçevesinde oluşturmak ve sürdürmek zorundadır.

2.1

Kavramsal Çerçeve

Önceki bölümde belirtildiği gibi, prensip ve standartlar farklı ülkelerin farklı organizasyonel
modelleri arasında, hatta bazen aynı ülke içinde bile farklılık gösterebilir (farklı dil ve
geleneklere sahip 2 ulusun başarılı bir şekilde bir arada yaşadığı Belçika örneğinde ya da 17
bağımsız bölgeye sahip, merkezi olmayan, kültürel ve örgütsel açıdan önemli farklılıklar
gösteren İspanya örneğinde olduğu gibi). Evrensel olarak kabul edilen ortak prensipler ve
standartlar dizisi tanımlamanın zorluğuna rağmen, her ülkenin kurum kültürüne, kurumsal
geçmişine uyan, güçlü bir şekilde tanımlanmış prensip ve standartların varlığına duyulan
ihtiyaç konusunda bir fikir birliği vardır. Prensip ve standartlar tanımlanırken, çıkar çatışmaları,
olası siyasi baskılar veya diğer zorluklardan bağımsız olarak tüm taraflar ve paydaşlar
tarafından benimsenebilmesi için ortak bir paydada tanımlanması ve üzerinde anlaşmaya
varılması gerekir.
Son on yılda, neredeyse tüm AB üye ülkelerini etkileyen mali krize rağmen, İKY alanında somut,
açık ve yaygın olarak saygı duyulan prensip ve standartlara sahip olma ihtiyacı daha da önemli
gelmiştir. Bu nedenle, aşırı önlemlerin yanısıra (Yunan veya İtalyan yerel yönetimlerinde
binlerce memurun görevden alınması ya da İtalyan, Fransız, İspanyol ve Portekiz yerel
yönetimlerinde maaşların yaklaşık 10 yıldır dondurulması/azaltılması gibi önlemler alınması),
temel değerlere, prensip ve standartlara bağlı kalınması ve korunması giderek daha da önemli
ve kritik hale gelmiştir.
Prensipler
Sözlük anlamı olarak incelediğimizde Fransızca kökenden gelen ‘’prensip’’ kavramı ‘’esas
olarak alınan temel düşünce, temel inanç, temel unsur, ilke, umde’’ olarak tanımlanmaktadır.
Prensiplerin diğer tanımları da literatürde aşağıdaki şekilde verilmektedir.
•
•
•

Kabul edilmiş veya beyan edilmiş eylem ve davranış kuralları.
Temel, birincil veya genel yasalardan veya gerçeklerden türetilmiş ilkeler.
Belirli bir bağlamda doğru olarak kabul edilmiş ve uygulamaya rehberlik etmesi
amaçlanan ilkeler.
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•

Prensipler, yalnızca bir şeyler ters gittiğinde veya bir ikilem bulunduğunda tepki
vermek için yönergeler değildir.

Standartlar
‘’Standart’’ anlam olarak herhangi bir şeyin sâhip olması gereken özelliklerin sınırlarını
belirleyen kurallar topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Standart ve standardizasyon
kavramları EN 45020 Türk Standartlar Kurumunun “Standardizasyon ve ilgili faaliyetler - Genel
terimler ve tarifleri” standardında aşağıdaki şekilde yer almıştır.2
‘’Standart: Uzlaşı ile oluşturulmuş, yetkili bir kuruluş tarafından onaylanmış,
ortak ve tekrarlı kullanım için, kurallar, prensipler veya faaliyetlerin özelliklerini
ya da sonuçlarını belirleyen, belirli bir konu veya kapsamda en elverişli
düzenlemenin elde edilmesini amaçlayan dokümanlardır. Standartların
uygulamaya alınması tercihe bağlıdır, zorunluluk içermez. Bir standardın zorunlu
uygulamada olması için bir mevzuat hükmü olarak belirlenmiş olması gerekir.
Standardizasyon: Mevcut ve potansiyel problemler dikkate alınarak, belirli bir
konuda ortak ve tekrar eden kullanımlar için en uygun seviyede düzenin elde
edilmesi amacıyla gerekli hükümlerin oluşturulması faaliyetidir. Standardizasyon
faaliyeti, standartların oluşturulması, yayınlanması ve uygulanması süreçlerinden
oluşmaktadır.’
Prensipler (ilkeler) ilke ve standart arasındaki fark, prensibin temel bir varsayım olduğu,
standart ise karşılaştırma için kullanılan bir ilke veya örnek veya ölçü olmasıdır. Fiil olarak
prensip, ilkelerle donatmak; belirli ilkeleri yerleştirmek veya sabitlemek; kabul edilmiş
davranış biçimlerini bir ilke olarak ortaya koymak olarak literatürde geçmektedir. Standart ise
kabul edilmiş boyut, miktar, güç kalite vb. tanımlanmıştır.

2.2

Uluslararası Kuruluşların Yönetim ve İnsan Kaynakları Yönetimi için
Tanımlamış Olduğu Prensipler

2.2.1 Uluslararası Standardizasyon Örgütü (International Organisation of
Standardisation-(ISO)
ISO, 1946 yılında merkezi Cenevre İsviçre’de bulunan 165 ulusal standart kuruluşunun üye
olduğu bağımsız, hükümet dışı bir uluslararası kuruluştur. Üyeleri aracılığıyla, bilgileri
paylaşmak, yenilikçiliği destekleyen ve küresel zorluklara çözümler sunan Uluslararası
Standartlar geliştirmek için gönüllü, fikir birliğine dayalı, uzmanları bir araya getirir. ISO
faaliyetleriyle çok çeşitli standartlar oluşturulur. Ürün ve hizmetlerinin kalitesini nasıl
iyileştireceklerini ve müşterilerinin beklentilerini sürekli olarak nasıl karşılayacaklarını soran
kuruluşlar için ISO'nun bir cevabı var. Kalite yönetiminin çeşitli yönlerini ele alan ve ISO'nun

2

https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2900
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en iyi bilinen standartlarından bazılarını içeren ISO 9000 kuralları vardır. ISO’ya göre Kaliteli
Yönetim Prensipleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
•
•
•
•
•
•
•

Müşteri odaklılık: Kalite yönetiminin birincil odak noktası müşteri beklentilerini aşmak
ve müşteri gereksinimlerini karşılamak için çaba göstermektir.
Liderlik: Liderler kuruluşun kalite hedeflerine ulaşması için kurum içinde amaç birliği
kurar, insanların başarması için koşulları oluşturur ve yönlendirir.
İnsanların katılımı: Kuruluşun değer yaratma kabiliyetini geliştirmek için tüm
seviyelerde yeterli ve yetkin kişilerin katılımı esastır.
Süreç yaklaşımı: Faaliyetler birbirleriyle ilişkili tutarlı ve tahmin edilebilir bir sistem
içinde yönetildiği zaman daha etkin ve verimli sonuçlara ulaşılır.
İyileştirme: Başarılı örgütlerin sürekli bir geliştirme odak noktası vardır.
Belgeye dayalı karar verme Analiz ve değerlendirmeye dayalı kararların veri ve bilgi
üretme olasılığı daha yüksektir ve arzulanan sonuçları verir.
İlişki yönetimi: Sürdürülebilir başarı için bir kuruluş, tedarikçiler gibi ilgili taraflarla
ilişkileri sürdürmeye devam eder.

2.2.2 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği ve Gelişme Örgütü (Organisation de
coopération et de développement économiques – (OECD)
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), daha iyi yaşamlar için daha iyi politikalar
oluşturmaya çalışan uluslararası bir kuruluştur. Türkiye’nin de içinde olduğu 38 ülkenin üyesi
olduğu, hükümetler, politika yapıcılar ve vatandaşlarla birlikte, kanıta dayalı uluslararası
standartlar oluşturmak ve çeşitli sosyal, ekonomik ve çevresel zorluklara çözümler bulmak
amacıyla birçok faaliyette bulunmaktadırlar.3 Bu faaliyetlerden birisi olan Kamu İstihdamı ve
Yönetimi (KİY) (Public Employment and Management - PEM) Çalışma Grubu tarafından
önerilen ‘Kamu Hizmeti Liderliği ve Yeteneğine İlişkin OECD Tavsiyesi’’, OECD Konseyinin 17
Ocak 2019 tarihinde onaylanmıştır.
KİY, kamu hizmeti yönetimi sorumlulukları ile görevlendirilmiş kamu sektörü kuruluşlarından
politika yapıcılar ve uzmanlar için işbirlikçi bir forum ve platform olarak hizmet vermektedir.
Çalışma grubu toplu olarak önemli kamu istihdamı ve yönetimi ile insan kaynakları
yönetiminde karşılaşılan sorunları ele alır. Amacı, ülkelerin kapsayıcı büyüme ve dayanıklı
ekonomiler için koşulları yaratmak üzere insan kaynakları yatırımlarını, yönetimini ve
gelişimini iyileştirmelerine yardımcı olarak kamu sektörü kuruluşlarının performansını ve
stratejik yönelimini güçlendirmektir.
OECD'nin Kamu Hizmeti Liderliği ve Yeteneğine İlişkin Tavsiyesi, ülkelerin kamu hizmetlerinin
günümüzün politik zorluklarına uygun olmasını ve kamu sektörünün geleceğe taşınmasının
nasıl sağlanabileceğini özetlemektedir. Tavsiye Kararı, Kamu İstihdamı ve Yönetimi Çalışma
Grubu aracılığıyla geliştirilen, 14 prensibi 3 ana başlık altında toplayan bir dizi ilkeye
dayandırmıştır. Öneri geliştirilmesi dünyanın dört bir yanından gelen kamu görevlileri,

3

https://www.oecd.org/about/
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vatandaşlar ve uzmanların katkılarıyla ortaya çıkmıştır. OECD Konseyinin tavsiye niteliğinde
kabul edip onaylamış olduğu bu ilkeler aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
•

•

•

Değerler odaklı bir kültür ve liderlik oluşturmak: Toplum tarafından yaygın olarak
kabul edilmiş değerlerin işaret ettiği, sonuç ve vatandaş odaklı, liderlik, politika ve
hizmetlerin tasarlanması ve uygulanması. Davranışlarında hesap verebilirliği ve
paylaşılan temel değerlere bağlılığı sergileyen karar verme biçimini benimsemek,
verilen hizmetin önemine uygun liderlik modeli oluşturmak. Üst düzey kamu
görevlilerinin atanmasında liyakate dayalı kıstasların ve şeffaf prosedürlerin dikkate
alınması ve performanstan sorumlu tutulmasını sağlamak.
Nitelikli ve etkin kamu görevlileri: Kamu hizmetlerinin güvenilir ve yeterli, yerine
getirilmesi için ihtiyaç duyulan nitelikleri belirleme becerisine sahip, istihdam
sistemlerini bu nitelikleri ve yetkinlikleri kazandıracak, geliştirecek ve bu sistemlerin
doğru ve yerinde kullanımlarını motive edecek insan kaynakları yönetim modeline
sahip olmak. Bunun için de kurumsallaşmanın güçlendirilmesini, idari ve teknik
kapasitelerinin iyileştirilmesini, adil ve eşit muameleyi sağlayarak şeffaf, açık ve
liyakate dayalı süreçler aracılığıyla adayları çekilmesini, işe alınmalarını ve terfi
edilmelerini yerine getirmek.
Duyarlı ve uyarlanabilir istihdam sistemlerini oluşturmak: Hızlı değişen, devam eden
ve ortaya çıkan zorlukları etkin ve verimli bir şekilde ele almak için gereken
yetkilendirme, kaynaklara ve çevikliğe sahip duyarlı ve uyarlanabilir bir kamu hizmeti
sunacak istihdam sistemlerini güçlendirmek. İnsan Kaynakları politika ve hizmetlerin
tasarımında ve uygulanmasında uzun vadeli bir perspektifi benimseyen proaktif ve
yenilikçi stratejileri belirlemek. Öngörü, yenilikçilik ve analitik beceri ve yeteneklere
yatırım yapmak. İşin işlevlerine uygun şekilde istihdam şart ve koşullarını şeffaf olarak
belirlemek ve önermek. İşgücünde çeşitliliği özellikle cinsiyet eşitliğini teşvik etmek,
yeterince temsil edilmeyen gruplara eşit erişilebilirlik imkânı sağlamak, gibi prensipler
uygun görülmüştür.

2.2.3 Avrupa Konseyi (European Council)
Türkiye Cumhuriyetinin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi 7 Kasım 2018 tarihinde, ‘’Yerel ve
Bölgesel Yönetişime İlişkin Tüm Kişiler için Avrupa Davranış Kuralları‘’ 47 Avrupa Konseyi üyesi
ülkenin yerel ve bölgesel makamlarının seçilmiş temsilcileri tarafından onaylanmış etik ilkeler
ve standartlar yerel ve bölgesel yönetim içinde her bir kişiyi kapsar. Avrupa Konseyinin Avrupa
düzeyinde belirlediği etik prensip ve standartların beş temel işlevi vardır.
•
•

•

Yerel ve bölgesel yönetime dâhil olan tüm aktörlere, görevlerinin günlük
performansında benimsemeleri gereken kurallar konusunda talimat verir;
Kamuoyunu, yerel ve bölgesel yönetişime dâhil olan tüm aktörlerden
bekleyebilecekleri davranışlar ve bunları gerçekleştirme yolları hakkında
bilgilendirir;
Yerel ve bölgesel yönetişime dâhil olan tüm aktörlere bir güven atmosferi
oluşturmaya yardımcı olur ve böylece kamu ile yerel ve bölgesel politika yapıcılar
arasındaki ilişkiyi pekiştirir;
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•

Bu ilkelere saygı gösterilmesini sağlamakla görevli olanlara danışmanlık yapar;
Etik standartların iyileştirilmesini sağlar.

Avrupa Konseyinin kabul etmiş olduğu İKY ile ilişkili etik prensip ve standartlar ile yerel
yönetimlerde çalışanlardan beklenen davranış kuralları aşağıdadır:4
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Madde 3 – Hukukun Önceliği. Tüm aktörler her zaman yasalara uygun hareket etmeli
ve kamu yararına hizmet etmelidir.
Madde 4 – Hesap Verebilirlik. Tüm aktörler kararlarından ve eylemlerinden
sorumludur ve bunun için ayrıntılı gerekçeler sunmaya istekli olmalıdır.
Madde 5 – Şeffaflık. Tüm aktörler, politika ve karar alma, iletişim ve katılım dahil
olmak üzere faaliyetlerinin şeffaflığını, açıklığını ve görünürlüğünü teşvik etmelidir
Madde 6 – Saygı ve Ayrımcılık Yapmama. Tüm aktörler birbirine saygı duymalıdır.
Çeşitliliğe değer veren, ayrımcı olmayan bir adalet ve hoşgörü kültürü için aktif olarak
çalışacaklardır.
Madde 7 – Liyakat. İnsan kaynakları yönetimine liyakat ve profesyonellik ilkeleri
rehberlik etmelidir.
Madde 8 – Tarafsızlık Tüm aktörler, karar alırken ve eylemde bulunurken tarafsızlık
gösterecek ve nepotizm de dahil olmak üzere her türlü önyargı ve kayırmacılıktan
kaçınacaktır.
Madde 9 – Çıkar Çatışmaları Tüm aktörler, özel işleri ve kamu görevleri arasında
herhangi bir çatışma veya çatışma görünümünden kaçınmalıdır. Çıkar çatışması
politikalarına şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri rehberlik etmelidir. Tüm aktörler,
doğrudan veya dolaylı kişisel çıkarları, diğer yetkileri, işlevleri veya meslekleri veya
varlık ve yükümlülüklerindeki değişikliklerin kamuya açıklanmasını ve izlenmesini
gerektiren yürürlükteki düzenlemeler kapsamındaki her türlü tedbire uyacaktır.
Madde 14 – Raporlama Yerel ve bölgesel yönetişime dahil olan her kuruluşun, görevi
kötüye kullanma şüphelerinin nasıl rapor edilebileceğine ilişkin bir prosedürü
olmalıdır.
Madde 15 – Veri işleme ve gizlilik ilkeleri Verilerin işlenmesi yasallık, orantılılık,
verimlilik ve özel hayatın gizliliğine saygı ilkelerine dayanmalıdır.

İnsan kaynakları yönetiminde karşılaşılan sorunların sayısı ve karmaşıklığı arttıkça etik
davranma zorlukları ve gerekliliği de artmıştır. Muhtelif iş örgütleri tarafından hakkaniyet,
adalet, doğruluk ve sosyal sorumluluk gibi etiğin temel konuları sorgulanarak yöneticiler ve
çalışanların kullandıkları etik standartları hakkında endişeleri ortaya koyulmaktadır.
IPA II çerçevesinde AB ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının finanse ettiği T.C. Kamu Görevlileri
Etik Kurulunun yararlanıcısı olduğu ‘’Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu
Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması Teknik Destek Projesi’’ çerçevesinde yerel

4

https://rm.coe.int/european-code-of-conduct-for-all-persons-involved-in-local-and-regiona/16808d3295
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yönetimlerin işe alımlar dâhil olmak üzere birçok faaliyetini kapsayan Etik Rehberi 30.12.2020
tarihinde yayımlanmıştır.5

2.3

İKY ile Etik Davranış Kuralları İlişkisi

İnsan kaynakları konuları dahil olmak üzere etik sorunlarının genellikle beş boyutu vardır:
•

•

•

•

•

Genişletilmiş sonuçları: Etik kararlarının kendisinin ötesinde sonuçları vardır. Örneğin
faaliyetleri nedeniyle bir birimi örneği Belediye Şantiyesini başka bir ilçeye taşımanın
sonucunda çalışanlar, onların aileleri yakın çevre ve ilgili vatandaşlar veya Belediyenin
birlikte çalıştığı şirketler etkilenmektedir.
Çoklu seçenekler: Karar verme durumlarında genellikle birden çok seçenekler vardır.
Dolayısıyla esas sorun kuralların ne kadar esnetilebileceğidir. Örneğin aile sorunları
olan bir çalışanına çalışma koşullarında esneklik sağlanırken, bir diğerine ayni esnekliği
sağlamama çeşitli seçenekleri gözden geçirmeyi gerektirir.
Karmaşık sonuçlar: Etik boyutları olan kararlar sık sık yararlı sonuçlarla beraber
olumsuz sonuçları da beraber değerlendirmeyi gerektirir. Örneğin kurumsal bir
değişim sürecinde bazı iş kadrolarını tutabilmek için başka bir takım pozisyonları iptal
etmek çalışanlarda olumlu ve olumsuz sonuçları beraber getirir.
Belirsiz sonuçlar: Kararların sonuçlarının etik sonucu bazen bilinemez. Örneğin en
yetenekli ve başarılı bir çalışanın aile durumu veya yaşam biçimi kurum içinde
yükselmesini etkilemeli midir?
Kişisel etkiler: Etik kararlar insanların özel hayatlarını ve yakınlarını etkileyebilir.
Örneğin aslında daimi kadro olan bir pozisyonu, şart olmadan sözleşmeli bir personel
istihdam ederek doldurmak kariyer hedefleri olan bir personelin beklentilerini
engellemektedir. Böyle bir karar o şahısların özel hayatlarını ve ailelerini etkilemekle
beraber yakınlarını da etkileyebilmektedir.

Etik unsurları olan durumlara yanıt vermek için kişinin davranışının ve bu davranışın
sonucunun, kanunlara, kurumun etik standartlarına ve mesleki etik standartlara uygunluğu
dikkate almayı gerektirir. Sadece kanunlara uymak davranışın etik olduğunu sağlamaya etmez.
Kanunlar ve yönetmelikler kurumların ve insan kaynakları profesyonellerinin tüm sorunlarına
cevap veremeyebilir. Bunun yerine çalışanlar sahip olunan değerler ve kişisel davranış kodları
ile yönlendirilirler, işverenlerde bu rolü insan kaynakları yönetimi vasıtası ile uygulamaya
koyabilirler. Kurum kültürünün bir parçası olan etik kültür de paylaşılan varsayımları, değerleri
ve inançları ifade eder. Bunlar kurallar, politikalar, yönetmelikler, genelgeler, günlük davranış
normları, giyim biçimleri, kullanılan dil, fiziki ortam, hikâyeler, destanlar ve törelerdir. Etik
kültür biçimsel ve biçimsel olmayan sistemlerin karmaşık etkileşimiyle oluşturulur ve
sürdürülür.

5

Bakınız Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığın Artırılması için Teknik Destek Projesi Etik
Rehber Yerel Yönetimler. S. 117 - 140
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Tablo 2 Etik Kültürü Sistemleri
Biçimsel Sistemler
Üst Yönetim
Nitelikli İş Gücünü Seçme Sistemi
Politikalar, Yönetmelikler
Eğitim
Otorite yapısı
Karar Verme Süreçleri

Etik Davranışlar

Biçimsel Olmayan Sistemler
Rol Modeller
ve Etik
Normlar
OlmayanDavranışlar Töreler
Hikâyeler
Kullanılan Dil
UYUMLAŞTIRMA

Kaynak: Trevino ve Nelson, 2011:153

Etik kültürün oluşturulmasındaki kullanılan sistemler ve bunların birbiriyle nasıl harmoni
içinde uygulanabileceği İK fonksiyonlarını yerleştirip yönetmesiyle düz orantılı olduğunu
anlatmak mümkündür.
Biçimsel Sistemler
Biçimsel sistemlerden kuruma ait tüm etik kültürü yaratan ve sürdüren tanımlanmış yazılı
kurallar ve sistemleri anlaşılmaktadır. Bunlar:
Üst Yönetim (Lider): Üst yönetim, kültürü hem biçimsel hem de biçimsel olmayan şekillerde
etkilerler. Üst düzey liderler söyledikleri ve yaptıkları ile kültürü yaratabilirler, değiştirebilirler
veya sürdürebilirler. Onlar ilettikleri ile kurum için neyin önemli olduğunu güçlü bir şekilde
ifade ederler. Böylece birçok başka biçimsel sistemi etkilerler.
Nitelikli İş Gücünü Seçme Sistemi: Seçme yerleştirme sistemleri yeni çalışanları işe almak için
kullanılan biçimsel sistemlerdir. Bunlar kurum kültürüne uyacak doğru kişileri işe almakta
hayati önem taşıyan sistemlerdir. Etik kültür çerçevesinde düşünecek olursak ileride ortaya
çıkabilecek etik sorunlar doğru insanı seçerek yok edebilir ve kurumsal itibar korunabilir. Bu
süreçte geçmiş araştırması, referans soruşturması, dürüstlük testi ve anket gibi sorgulama
sistemlerini uygulamaya koyulabilir.
Politikalar ve Yönetmelikler: Politikalar, prosedürler, uygulama rehberleri tarafsız, mümkün
olduğunca çıkar çatışmasından uzak, hesap verilebilirlik çerçevesinde hazırlanırsa ve şeffaf
olarak tüm paydaşlar ile paylaşılırsa karar vericilerin işlerini kolaylaştırdığı gibi etik kültürünün
de yerleştiğinin örneğini teşkil eder.
Eğitim: Eğitim programları etik kültür sistemleri ile uyumlu olmalıdır. Özellikle işe başlarken
uygulanan oryantasyon, yani tanıtım eğitimlerinde kurumun politikaları, çalışma ve davranış
biçimleri, iletişim biçimleri gibi tüm kültürel değerler eğitim programının içeriğini
oluşturmalıdır.
Otorite Yapısı: Etik kültürler bireylerin kendi davranışlarının sorumluluğunu almaya, etik dışı
davranışta bulunmayı zorlayıcı emirleri sorgulamaya, kötü davranışları bildirmeye
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yönlendirmeli. Güçlü kültürler, her seviyedeki yetki ve sorumlulukları vurgulayan yapıları
bulundururlar.
Karar Verme Süreçleri: Uyumlandırılmış etik kültürlerde liderler etiği karar mekanizmalarının
önemli bir parçası haline getirir. Etik karar vermenin önemi toplantılarda dile getirilip
idarecilerin çalışmalarında bu konuya dikkatle önem vermeleri gereği anlatılmalı. Örneğin
alınacak bir kararın muhtelif paydaşların açısından değerlendirilmesi bir alışkanlık haline
getirilir.
Biçimsel Olmayan Sistemler
Biçimsel olmayan sistemler ise biçimsel etik ile ilgili sistemlerin gerçek mi yoksa sadece birer
dış görünüş mü olduğunu belirtirler
Rol modeller: üst düzey yöneticiler, müdürler veya daha tecrübeli iş arkadaşları olabilirler.
Mentörlük veya bir diğer deyişle akıl hocalığı, daha üst düzeydeki bir yönetici, genç bir çalışanı
kanadı altına alarak mesleki anlamda destek verip, kariyer stratejileri, etik kuralları, yazılı ve
yazılı olmaya kurallar hakkında bilgilendirir ve yol gösterir. Kahramanlar performans
standartlarını yerleştirmek için bazı örnek davranışları sergileyerek birer sembol oluştururlar.
Normlar: Bir grubun üyeleri tarafından uygun olarak kabul edilmiş standart günlük davranış
biçimleridir. Onlar kurumlarda bireysel davranışı etkileyerek etik veya etik dışı kültürünü
desteklerler.
Töreler: çalışanlara sembolik olarak kurumun onlardan ne istediğini ve onu yerine getirmek
için nasıl davranması gerektiğini anlatır. Böylece töreler çalışana somut ve olumlu bir biçimde
kurumun etik kültürünü iletir. Toplantılar, davetler, seremoniler gibi etkinlikler mesajı
çalışanlara kolaylıkla iletir.
Hikâyeler ve destanlar: Bunlar kurumun tarihçesinden gelen anılar olabilir ve kahramanları
genelde çalışanlardır. Hikâyenin ana fikri de kurumsal değerleri sergiler.
Kullanılan dil: Kurum içi değerlerin iletilmesinde kullanılır. Kuvvetli bir etik kültürde, etik
davranışlar ve konular günlük konuşmanın bir parçasıdır. Herkes birbiriyle veya üstleriyle etik
konusunda konuşabilir.
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3 YEREL YÖNETİMLERDE ÖNERİLEN İNSAN KAYNAKLARI PRENSİP VE
STANDARTLARI
3.1

PRENSİPLER

İnsan kaynakları yönetiminin genel amacı, çalışanlarının başarılı olmasını ve böylece
kuruluşun başarılı olmasını sağlamaktır. İnsan kaynakları yönetimi, kuruluşun etkililiğini ve
gücünü arttırmayı amaçlar; bahsedilen bu güç, bir kuruluşun elindeki tüm kaynakları en iyi
şekilde kullanarak hedeflerine ulaşma gücüdür. İnsan Kaynakları Prensipleri de bu hedeflere
ulaşmak için üzerine inşa edilen temel öğelerdir.
Yerel Yönetimler Reformu Danışma Kurulu ile yapılan toplantılar neticesinde insan kaynakları
yönetiminde aşağıda belirtilmekte olan dokuz (9) alana ilişkin 20 (yirmi) prensibin
benimsenmesi uygun görülmüştür
1. İK Hizmet Sunumu:
a. Hem içinde bulunduğu kuruluş hem de onun çevresiyle etkileşimlerini etik ilkeler
ve davranış kurallarına uygun olarak açık, doğru ve dürüst bir şekilde sürdürürler.
b. Saygılı, ayrım gözetmeyen, etkili, verimli ve zamanında hizmet sunarlar.
c. Etkileşimde bulundukları paydaşlar ile ekip çalışması içinde belirlenen stratejiler
çerçevesinde ilişkiler geliştirerek faaliyette bulunurlar.
d. Her düzeyde çeşitliliğe, fırsat eşitliğine ve kapsayıcılığa önem verirler.
2. Organizasyonel Gelişim:
a. Yerel Yönetimlerde üst yönetim kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için
gereken yöntem ve süreçleri veriye dayalı analiz ederek, değişen koşullara uyumlu
bir organizasyonel yapı ve sistemin kurulmasını, izlenmesini, geliştirilmesini ve
gerekli revizyonların yapılmasını sistemli ve sürdürülebilir hale getirirler.
b. Stratejik sonuçların etkin ve verimli bir şekilde elde edilmesini sağlamak için veriye
dayalı ve/veya ölçülebilir amaç ve hedefler belirlerler.
3. İşgücü Planlaması:
Etkili bir şekilde planlanmış bir iş gücü, yerel yönetimlerin amaç ve hedeflerine
ulaşmak için ihtiyaç duyulan nitelikte ve yetkinlikte insan kaynağına sahip olarak daha
donanımlı hale gelir.
4. İşe Alım ve Atamalar:
a. Liyakate dayalı işe alım ve seçim süreçlerinde, Yerel Yönetimlerde çalışma alanının
ve işin gerekliliklerini karşılayan, işin niteliklerine uygun, davranışsal ve mesleki
yetkinliklere sahip adayları istihdam eder ve personelin kurumda kalıcılığını
sağlarlar.
b. Liyakatli, konularında uzmanlaşmış personelin, hareketliliği (rotasyon)
uygulamalarında ve atamalarında kurumsal duygusal hafızanın örgütsel öğrenme
ve kurum performansına olan etkisi nedeniyle korunmasına önemle dikkate alınır.
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5. İş Başı ve Oryantasyon:
a. Her işe alınan personel, yapacağı işin niteliklerine uygun düzeyde rehberlik, destek
ve bilgi sağlayan kapsamlı ve etkili işbaşı ve oryantasyon süreçlerini bekleme
hakkına sahiptir.
b. Oryantasyon sürecinde işe alınan personelin kuruluşu ve işine adaptasyonunu
kolaylaştırmak amacıyla görev, sorumluluk ile yetkileri, iş ortamı, kullanılan
ekipman, yönetim felsefesini, kurum kültürü ve personelden beklentileri anlatır;
kurumsallaştırılmış bilgiyi (Mevzuat, politikalar, stratejiler, prosedürler ve muhtelif
standardize edilmiş uygulamalar gibi) paylaşmak, çalışma arkadaşları ile
tanıştırmaktır.
6. Performans Yönetim sistemi:
a. Yetenek yönetiminde performansı ölçmek ve değerlendirmek için bir insan
kaynakları performans yönetim sistemi geliştirilir ve uygulanır.
b. İK sorumluluk, bağlılık ve gelişmeyi teşvik ederek bireysel ve kurumsal performansı
iyileştirmek ve yerel yönetimlerin iş ve stratejik hedeflerinin karşılıklı olarak
anlaşılmasını sağlar.
7. Eğitim ve Geliştirme:
a. Sürekli öğrenme ve iyileştirme, çalışanların verimliliğini en uygun hale getirmek için
her seviyedeki personele yapılan önemli bir yatırım olarak kabul edilir.
b. Yerel Yönetimler hızlı değişimi yakalayan ve ihtiyaç duyulan dönüşümlerin gerektiği
anda gerçekleştirilmesini sağlayan ve öğrenen kurumlar yaklaşımını benimser.
8. Endüstriyel İlişkiler:
a. Faaliyetlerinde tüm çalışanlar için adil hak ve sorumlulukların sağlanması için çaba
gösterirler.
b. İstihdamda ayrımcılığın önlenmesi ve ortadan kaldırılması için gereğini yerine
getirirler.
c. Toplu sözleme müzakerelerinde çözüme odaklı destek sağlarlar.
d. Kurum içi veya kurum dışı kişisel şikâyetlerin müzakere, işbirliği ve uzlaşma süreci
yoluyla çözülmesi için politikalar oluşturarak gereğini yerine getirirler.

9. İş Sağlığı ve Güvenliği.
İş kazası ve meslek hastalıkları vakalarını en aza indirgeyerek işyerinde ve çevresinde
tüm personel için yüksek seviyede sağlık ve güvenlik standardı sağlar.
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3.2

STANDARTLAR

Standartlar, yerel yönetimlerin etkin İK yönetimi politikaları ve uygulamaları geliştirmesine
yardımcı olacak şekilde tasarlanmış ve sunulmuştur. Yerel yönetimlerdeki kuruluşların
çeşitliliği ve kuruluşların nasıl yapılandırıldığı ve finanse edildiği konusundaki önemli
farklılıklar, önerilen Standartları mevcut durumlarına göre farklı şekilde uygulayabilirler.
Bunun için Standartların altında yatan genel amaca nasıl ulaşılacağını değerlendirerek kendi
faaliyetlerine uygun ve kaynaklarını da göz önünde bulundurarak Standartları nasıl
kullanılabileceklerini belirleyebilirler.
Prensiplerin tespitinde olduğu gibi yine Danışma Kurulu ile yapılan görüşmeler neticesinde
insan kaynakları yönetiminde altı (6) temel standart belirlenmiştir. İllerin ihtiyacına göre bu
standartlar artırılabilir. Altı temel standart şöyle sıralanabilir:
1. Yerel yönetimler yüksek etkili bir İK hizmeti sunmak için stratejik insan kaynakları
yönetimi metot ve uygulamalarını kullanır.
2. İK politikaları ve prosedürleri geliştirilir, resmileştirilir, onaylanır ve belgelenir.
3. Yerel yönetimlerde hizmetlerin yerine getirilmesinde gerekli işler sınıflandırılarak,
standartları belirlenerek her kadro için iş tanımları kurumun ihtiyaçlarına göre
hazırlanır.
4. Yerel Yönetimler adil, şeffaf ve karşılaştırılabilir işe alım, görevlendirme ve atama
politikalarını ve prosedürlerini benimser.
5. Performans değerlendirme ve ölçme sistemi kurarak her personelin belirli bir süre
aralığında çalışma performansı, en az yılda bir kere olmak kaydıyla adil bir şekilde
üstleri tarafından ölçülerek değerlendirilir.
6. Yerel yönetimler bilgiyi paylaşan, yöneten, içselleştiren ‘’Öğrenen Kurumlar’’
yaklaşımını benimser.
Belirlenen İK standartlari ülkemizde yerel yönetimlerinin İKY ihtiyacını karşılayarak, kurumsal
verimliliğini arttırıp, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlamaktır. Aynı zamanda
standartların önemli bir faydası da denetimdir. Ayni zamanda İK ile ilgili sorunların çözümünde
üst yönetimin arayışında olan temel ölçütlerdir. Bu standartlar başta AB olmak üzere gelişmiş
ülkelerde ve ülkemizinde üyesi olduğu uluslararası kuruluşlardaki en iyi uygulamalardan da
yararlanarak ülkemizin kültürü, temel yönetim prensipleri esas alınarak düzenlenmiştir.

3.2.1 Standart 1: Yerel yönetimler yüksek etkili bir İK hizmeti sunmak için stratejik
insan kaynakları yönetimi metot ve uygulamalarını kullanır.
a. Amaç: Stratejik insan kaynakları yönetiminin temel amacı yerel yönetimlerde çalışan
personele yönelik kritik özellik taşıyan sorunların çözümlenmesinde izlenecek genel bir
perspektif koymaktır. Bunu da kurumsal strateji ile insan kaynakları stratejisini entegre
ederek İK politikaları ile uygulamaları arasında yatay entegrasyonu gerçekleştirerek yerine
getirir.
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b. Hâlihazır durum: Yerel yönetimlerde İK birimleri sadece idari fonksiyonları benimseyerek
genellikle birim yöneticileri ile belediye başkanlarının aldıkları kararları işlemsel olarak
yerine getirerek geleneksel İK hizmeti sunmaktadır. İşe alımlar, görevde yükselme, eğitim
uzun vadeli analitik çalışmalar sonucu yapılmış stratejilere göre planlanmaktan ziyade, kısa
dönem ihtiyaçlara göre, kurum içindeki diğer birimlerin talepleri üzerine İK faaliyetleri
yerine getirilmektedir. Hâlihazır durumda yerel yönetimlerde İK birimleri reaktif yaklaşım
içinde olduğu gözlemlenmiştir. Bir diğer deyişle süregelen zaman içinde bir problem
gerçekleştikten sonra, olayın neden ve sonuçlarını incelemeyi ve aksaklıkların giderilmesi
adına işin yeniden düzenlenmesini ifade etmektedir. Yerel yönetimlerin gelişen kurumlar
ve değişen insan yapısının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için proaktif yaklaşımı benimsemesi
önerilir. Proaktif kavramı ise, reaktif yaklaşımın tam tersi bir anlama sahip olup,
günümüzde çağdaş yönetim anlayışını benimsemiş olan toplumlar, kurumlar ya da insanlar
için kullanılmaktadır. Kısaca, herhangi bir sistem bozukluğu gerçekleşmeden, risk analizleri
yaparak veya olası problemleri öngörerek, gerekli önlemlerin alınmasını ve işin başında
düzenlemelerin yapılmasını ifade etmektedir.
c. Gerekçesi: İK kuruluşların kültürünü değiştirmede, geliştirmede ve güçlendirmede temel
bir rol oynar, kurum imajına kadar sayısız etkisi vardır. İK ile Yerel Yönetimin stratejisi
arasındaki uyum, idarenin vatandaşların ihtiyaçlarını öngörme, bunlara yanıt verme ve
rekabet avantajını koruma imkânı ile düz orantılıdır. Kurum kültürü, çalışanların
davranışlarını ve yetkinliklerini içeren titiz araştırma, planlama ve geliştirme, yerel
yönetimlerin stratejilerini başarılı bir şekilde yürütülmesini teşvik eder. İK stratejik
planlamasının belirli faydaları aşağıdakileri içerir:
• Kaliteli hizmet sunumu sağlamak amacıyla verimli İK yönetimini geliştirmek.
• Hedeflere ulaşmayı engelleyen maliyetli ve olumsuz sürprizlerden kaçınmak.
• Krizleri önlemek için kilit sorunları zamanında ele almak.
• Çalışanların kurumsal hedeflere odaklanarak, üretkenliklerini artırmak ve sürdürülebilir
motivasyonu sağlayarak toplam başarıyı teşvik etmek.
• Eğitim ve geliştirme girişimlerine rehberlik etmek için stratejik bir odak sağlamak.
• Liderlere stratejik hedeflere odaklanmalarına ve uygulamalarına yardımcı olacak araçlar
sağlamak.
d. Avrupa Birliğindeki Yerel Yönetim Uygulamaları: Prensip olarak, 8 AB üye ülkesinin
tamamı stratejik İKY'yi takip etmektedir (hepsi etkin bir şekilde değil).
Çoğu AB ülkesinde yerel yönetimler, merkezi yönetimlerin (sistemler, araçlar,
metodolojiler, BT uygulamaları ve modelleri açısından) örneğini izlemekte ve bunları yerel
ihtiyaçlara göre uyarlamaktadır (örneğin, Fransa, Almanya, İspanya, Portekiz, Yunanistan,
İtalya). Bunun aksine Belçika ve İsveç örneklerinde ise, İKY alanında genellikle yenilik yapan
yerel yönetimdir ve bu nedenle diğer yerel yönetim birimlerine yayılma etkisine izin veren
bir reform laboratuvarı olarak çalışır.
Günümüzde Stratejik İKY'nin AB ülkelerinde çeşitli uygulama örnekleri mevcuttur. Bazı iyi
uygulama örneklerini şöyle sıralayabiliriz:
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a) Belçika'daki belediyeler, 6 yıllık bir ufukta (politik döngü ile uyumlu olarak) stratejik
işgücü planlaması yapmaktadırlar.
b) Yunanistan yerel yönetiminin son yıllarda geliştirmekte olduğu dijital iş tanımları ve
dijital organizasyonel yapı (yerel ve bölgesel düzeyde insan kaynaklarının güçlü ve zayıf
yönlerinin, yetenek ve yetkinlik açısından eksikliklerin belirlenmesi vb.)
c) Portekiz'deki belediyeler, dış fırsat ve tehditleri belirlemek için SWOT analizi methodu
ile kurumun kapasitesinin ve sınırlarının dahili değerlendirmesi ve harici çevresel
değerlendirmesini sağlamaktadırlar.
e. Standardı Oluşturmanın Yöntemi ve Araçları:
Stratejik İK yönetimi hem dikey hem de yatay bir entegrasyon sürecidir. İK plan program ve
uygulamalarını kurumun üst strateji planı ile uyumlaştırırken, kendi içindeki farklı
unsurların birbirlerine uymasını ve desteklemesini sağlar. Gerçekçi ve uygulanabilir İK
stratejisi oluşturmak için öncelikle;
•
fizibilite etüdleri değerlendirilir,
•
istenilenler belirlenir,
•
hedefler oluşturulur, ve
•
bu hedeflere hangi yollar ile ulaşılabileceğine karar verilir.
İK stratejisi oluşturmak için aşağıda araçlardan yararlanılabilir:
- Mevcut durum incelenir analiz edilir:
Stratejik bir iş ortağı olmak, organizasyonun uzun vadeli hedeflerini göz önünde bulundurarak
İK faaliyetlerini yürütmek anlamına gelir. Bunun için İK yöneticileri (Belediye Başkanı başta
olmak üzere, yerel yönetimin üst kademedeki yöneticiler, İK Birimi çalışanları ve belediyenin
diğer birimlerinin yöneticiler) aşağıdaki eylemleri de çalışmalarına dahil ederler:
•

•

•

Muhtelif kurumsal bileşenlerinin nasıl etkileşime girdiğini göz önünde bulundurarak
İK kararlarının uzun vadeli sonuçlarını değerlendirirler. İK kararlarının etkisi,
değişiklikler uygulanmadan önce kapsamlı bir şekilde araştırılmalı ve analiz edilir.
Güçlü finans, satınalma, hukuk ve bilgisayar teknolojilerine sahip bir yerel yönetim,
bütçelemenin yanı sıra gelecekteki harcamaları tahmin ederek ve aranan yeterliliklere
sahip bir işgücünü sürdürmeye yardımcı olur.
İK biriminde çalışan personelin sorgulama alanında analitik becerilerinin geliştirilerek
zamanlarını işe alma, eğitim gibi işlemsel alanlardan daha çok yöneticilere koçluk
yaparak, stratejiyi etkili bir şekilde uygulayan İK uygulamalarını planlayıp uygulayarak,
takım çalışmaları ile değişimi yöneterek kullanırlar. Kuruluşlarının güçlü, zayıf yönleri,
fırsatları ve tehditleri (SWOT) analizini yapmak. SWOT yaklaşımı, dış paydaşların daha
net bir resmini sunar. Diğer bir deyişle SWOT’un açılımı şöyledir: Güçlü Yönler
(Strengths), Zayıf Yönler (Weaknesses), Fırsatlar (Opportunities) ve Tehditler
(Threats). Bir stratejik planlama aracı olan SWOT analizinde şirketin güçlü yönleri, zayıf
yönleri, fırsatlar ve tehditler listelenir. Mevcut durumun anlaşılması, bir SWOT analizi
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yapılarak geliştirilebilir. Bu analiz, kuruluşun yetenek ve sınırlamalarının dahili bir
değerlendirmesini ve ayrıca harici fırsatları ve tehditleri tahmin etmek için harici bir
çevresel taramayı içerir.
-Vizyon, misyon ve değer ifadeleri oluşturulur:
•

•

•

•

Vizyon ifadesi, yerel yönetimlerin mevcut ve gelecekteki hedeflerini belirten bir
belgedir. Vizyon beyanı, yerel yönetimin felsefesine ve beyan edilen hedeflere uygun
kararlar almasına yardımcı olacak bir kılavuz olarak tasarlanmalıdır. Kuruluşun belirli
bir zaman diliminde nerede olmak istediği konusunda bir yol haritası olarak
düşünülebilir.
Misyon ifadesi, yerel yönetimler tarafından, var olma amacını/amaçlarını basit ve özlü
terimlerle açıklamak için kullanılabilir. Misyon ifadesi genellikle kurum kültürünü,
değerlerini ve etiğini açıklayan bir cümle veya kısa bir paragraftır.
Hedef ifadesi, yerel yönetimlerde, ekiplerin veya bireylerin çalışmalarını planlamaları
ve başarılı olup olmadığını belirlemeleri için temel bir başlangıç noktasıdır. Hedef
ifadeleri başarı için esastır. Uygun şekilde ayrıntılı ve belgelenmiş bir hedef beyanı, bir
kuruluşun üretmeye çalıştığı sonucu tamamen tanımlar.
Prensipler ifadesi, bir şeyin nasıl olduğunu veya çalıştığını açıklayan veya kontroleden
temel fikirler veya kurallardır. Yönetişimin temel prensipleri genelde şöyle ifade edilir:
Katılım; temsil ve seçimlerin adil yapılması, cevaplanabilirlik; verimlilik ve etkinlik;
açıklık ve şeffaflık; hukuki ve etik davranış; yetkinlik ve kapasite; yenilik ve değişime
açılık.

- İK hedefleri belirlenir:
İK'nın rolü, kurumsal hedeflere ulaşmak için gereken davranışları, kültürü ve yetkinlikleri
elde etmek ve teşvik etmek için bir İK girişimleri planı geliştirmeyi içerir. Sonuç odaklı
hedefler genel olarak aşağıdakileri içerir:
• İşgücü ve yeterlilik ihtiyaçlarını doğru bir şekilde değerlendirerek eğitimin güncel
tutulması.
• Mevcut mali sınırlamaları göz önünde tutarak rekabetçi ücret ve hakların geliştirilmesi
ve sürdürülmesi.
• Performansı yönetmek ve çalışanları motive eden bir ödül sistemi tasarlanması.
• Yetenekleri işe almak ve elde tutmak için diğer kamu veya özel kurumlarda neleri
yaptığının takip edilmesi.
• Etik davranış biçimlerini de içeren temel değerleri güçlendiren eğitim içerik ve
programların hazırlanması.
- İK hedefleri iş stratejisi ile uyumlu hale getirilir:
İK birimleri için, birim içi stratejik planlama, işlevsel uyum sürecini başlatmak için iyi bir yol
olabilir. Bununla birlikte, stratejik planlamanın İK biriminde mi yoksa başka bir birimde mi
başladığına veya kuruluş çapında bir ölçekte yönetildiğine bakılmaksızın, İK biriminin
faaliyetleri stratejik planın başarısının ayrılmaz bir parçası olacaktır. Bu nedenle, İK
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personeli, stratejik plan İK konularını açıkça ele almasa bile, İK işlevini stratejik planın her
yönü ile uyumlu hale getirmeye özen göstermelidir. Her belediyenin stratejik planı bir
diğerinden farklı olsa da mevcut işgücünün demografik ve diğer özellikleri, işletmelerin
personel alma şekli üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Buna karşılık, kuruluşların personel
alma şekli, kuruluşun stratejisinin yürütülmesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

3.2.2 Standart 2: İK politikaları ve prosedürleri geliştirilir, resmileştirilir, onaylanır
ve belgelenir.
a. Amaç: Bu standardın amacı, hukuka, yasal, düzenleyici işlemlere veya sözleşmeye tabi
yükümlülüklere ve her türlü insan kaynakları gereksinimlerine ilişkin ihlalleri önlemek için,
kurumun yaklaşımını ve hedeflerini politika ve prosedürler ile tanımlayarak, tüm çalışanlara
ve paydaşlara bildirmektir.
b. Hâlihazır Durum: Yerel yönetimlerin insan kaynakları mevzuatının çok çeşitli ve karmaşık
olmasından mevzuat yorum ve uygulamalarında muhtelif nedenlerden dolayı kasıtlı veya
kasıtsız düzeltilmesi gereken, personelin motivasyon ve kurumsal bağlılığının azalmasına
yol açan karar ve davranışlar tespit edilmiştir. Bu çalışmada da dile getirilen yanlış karar
ve uygulamalar, sık sık T.C. İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri tarafından, mali etkileri
nedenleriyle de T.C. Sayıştay Başkanlığı tarafından ilgili makamlara gerekçeleriyle birlikte
her yıl rapor edilmektedir. Yıllar bazında bakıldığında sorunlar raporlanmasına rağmen bir
sonraki yılda bazen düzeltmelerin yapıldığını görmekle beraber tekrar edilmeyeceğini de
garanti etmek mümkün değil. Bir belediyede yapılan sonradan da düzeltilen bir ihlal, bir
başka belediyede ve yılda aynen tekrarlandığı da tespit edilmiştir. Her ne kadar T.C. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün Personel Görüşü ile
yayınladığı genelgeler ile bu yanlış uygulamaların önüne geçilmeye çabalansa da 2019
yılında başlanmış olan bu uygulamanın da ne kadar etkin olduğu hakkında henüz bir
genelleme yapmak mümkün değildir.
Büyük küçük tüm belediyelerde benzer sorunlarla karşılaşılması çok mümkün olan İK
uygulamalarının politikalar ve prosedürler altında yazılı kurallar olarak toplanıp, İK
yöneticilerine rehberlik ortaya çıkabilecek yanlış yorumlamaları ve uygulamaları
önleyecektir. Çalışmalarımızda karşılaştığımız sorunlarından bazılarını aşağıdaki şekilde
listeleyebiliriz:
• İşe alımlarda liyakat ölçeğinin sözleşmeli ve işçi statüsündeki personelin istihdamında
kullanılmaması. Mevzuatta yazılı değilse genellikle liyakate göre seçme
yapılmayabiliyor.
• İstisnai kadrolarda çalışanların bir ölçme değerlendirmeye tabii olmadan başka memur
kadrosuna atanması ve yetki verilmesi.
• Sınav komisyonlarını oluşturma kriterlerinin ihtiyacı karşılamaması. (Örneğin: seçilecek
pozisyona uygun yetkinlikte kişilerden oluşması).
• Mülakatlarda önceden tarafsız kriterlerin belirlenmemesi.
• İstihdam edilen personellerin asli kadrolarında çalıştırılmaması.

24

• İK Biriminin tüm İK faaliyetlerinde yetki ve sorumlulukların paylaşımına katılımının
sağlanması. Halen İK birimi sadece alınan Belediye Başkanı ve birim yöneticilerinin aldığı
kararların uygulayıcısı durumunda.
Bu nedenle tüm İK operasyonlarının politikalarının belediyelerin güncel ihtiyaçlarına cevap
verebilecek şekilde yerellik ilkesi de göz önünde bulundurarak düzenlenmesi, ilgili faaliyet
süreçlerinin de yazılı hale getirilmesi ve yüksek etkili İK hizmeti sunmasını sağlayabileceği
gibi özgür bir toplumda şeffaflık, kamunun vatandaşlarla bilgi paylaşma yükümlülüğünü de
yerine getirmiş olur.
c. Gerekçesi: Nitelikli bir insan kaynağı yönetimi oluşturmanın en temel aracı devletin yasama
organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü olan kanunlar ile
bunların uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan, düzenleyici kuralların yazılı olduğu
yönetmeliklerin çerçevesinde, kuruluşlarda işlerin sürekli ve sağlıklı işleyebilmesi,
operasyonel faaliyetlerin iyileştirilmesine odaklanan politika ve prosedürlere bağlıdır.
Yerel yönetimlerde İKY de amaçlarına ulaşmak için kılavuz olarak görev yapan ilkeleri içeren
kesin ifadelere politika denir.
Kavram olarak ‘’Politika’’, kuruluşun bir sorunla mücadele planını ana hatlarıyla belirten
bir dizi genel yönergedir. Politikalar doğası olarak esnektir, kuruluşun misyonunu yansıtır,
stratejiler ile desteklenir. ’Prosedür’’ ise bir politikayı yürütmek için belirli bir eylem
planını açıklar.
Prosedürler genellikle belirtilen sırayla gerçekleştirilen adımlarla, bir görevi yerine
getirmenin yerleşik bir yöntemidir. Doğası olarak katıdır, prosedürlerde iş süreçlerinin her
birini sorumluluk ve yetkilerinin kimde olduğunu, en başından sonuna tüm çalışma
adımlarını, kullanılan tüm formları (dokümanların tamamını) gösterir. Bir faaliyeti
yürütmenin belirli bir yoludur ve dinamik bir belgedir. Mantıksal bir işlem izlenir.
Politikaların pratik uygulanabilirliğini anlatır. Programlar ile desteklenir. Süreci icra etmek
için belirlenen yol olarak prosedür, birbirini izleyen işlerin kim yaptı, nasıl yaptı, raporladı
mı, bu süreçte hangi kayıtları tuttu, kontrol yaptı mı gibi bilgileri tanımlar. Faydaları
şöyledir:
•
•
•
•
•
•
•

İK politika ve prosedürleri mer’I mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulama
birliği sağlar.
Yönetici ve çalışanların beklentileri netleşir. Organizasyon içindeki her birey, görev
tanımını net olarak yapabilir.
Beklenmedik sorun ortaya çıktığında ne yapılacağı bilinir. Böylece problemlerin
çözümü kolaylaşır.
Kurumları kişiye bağlı olmaktan kurtarır; genel bir sistem yerleştirerek kurumların
daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
Kuruluşun politikalarını yasalara uyumlu hale getirir.
Süreç standardizasyonu oluşmasını sağlar. Bu durum da kaliteyi arttırır.
İşin yerine getirilmesinde tüm riskleri ortaya koyar. Kurumların proaktif tutum
geliştirme becerisini güçlendirir.
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Bu, yerel yönetimi siyasi baskıdan kurtarmak ve herhangi bir siyasi çerçevede İK
müdahalelerinin sürdürülebilirliğini destekleyebilecek sağlam politika ve prosedürlerin
geliştirilmesi gerekli olan yatay bir yöntemdir. Bununla birlikte, politikaların ve
prosedürlerin formüle edilmesinin gerekli olduğu idari ve siyasi seviyenin tanımlanması
kritik öneme sahiptir. Politikanın veya prosedürün doğası ile ilgili olarak, mevcut 3 ana
seçenek (veya bunların bir birleşimi) vardır:
a. Merkezi düzeyde yerel yönetimin İKY’i için İK politikaları ve stratejilerinin
oluşturulması (örneğin: Bakanlıkların ilgili birimleri, ortak komiteler, gibi);
b. Büyükşehir Belediyeleri tarafından bölgesel düzeyde (merkezi olmayan) İK
politikaları ve stratejilerinin oluşturulması;
c. Her yerel belediye tarafından yerel (tamamen merkezi olmayan) düzeyde İK
politikaları ve stratejilerinin oluşturulması.

d. Avrupa Birliğindeki Yerel Yönetim Uygulamaları:
•

Prensip olarak, 8 AB üye ülkesinin tümü net İKY politikalarına ve prosedürlerine
sahiptir (hepsi etkili bir şekilde değil). Almanya'daki belediyeler, olası tüm gelişmelerin
öngörülebildiği ve istisnasız hukukun üstünlüğünün uygulanabileceği bir yasal ve idari
ortam oluşturmayı amaçlayan bir dizi açık İKY politika ve prosedürüne sahiptir.
• Belçika ve İsveç, somut politikalarla yerel yönetimlerde çalışanlar için mümkün olan
en iyi çalışma koşullarını sağlamaya büyük önem vererek, önemli kaynaklara yatırım
yaparak yerel yönetimlerde çalışmayı çekici hale getirmeyi ve uzun vadeli çalışma
ortamı sağlamayı hedeflemektedir.
• Parasal ve parasal olmayan teşvikler, personelin uzun süreli çalışmasını garanti altına
almak ve yüksek performans seviyelerinde olmasını sağlamak için kritik öneme
sahiptir. Fransa ve İtalya (mali sınırlamalara rağmen) yetkin çalışanların yüksek
performansını parasal ve parasal olmayan teşviklerle sağlamaya çalışmaktadır.
• Belçika yerel yönetimi, İKY'nin içine yerleştirilmiş ve belirli ihtiyaçlara göre uyarlanmış
bir yetkinlik çerçevesi kullanmaktadır. Yetkinliklerin analiz düzeyi (davranışsal bir
yaklaşımı izleyerek), pozisyon ve kıdem düzeyine göre belirlenir ve şu anda Avrupa
yerel yönetimde uygulanan en sofistike yetkinlik çerçevelerinden biri olarak kabul
edilmektedir.
• İtalya, yerel yönetimlerce sağlanan hizmetlerin alıcıları (vatandaşlar) tarafından geri
bildirim toplanması yoluyla personel değerlendirmesini genişletmeye ve bunu
organizasyonel birimlerin ve bağlı çalışanların değerlendirmesine dahil etmeye
çalışmaktadır.
İtalya, toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması ve cinsel taciz için çok katı bir politika izliyor,
yaygınlaştırma ve farkındalık konularına çok odaklanmaktadır.
e. Standardı Oluşturmanın Yöntemi ve Araçları:
Politika prosedür, rehber gibi ikincil mevzuat hazırlamanın en kilit adımı araştırma ve
istişaredir.
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Örnek bir model:
-

-

-

Sorun ve konu tanımlanır.
Politika geliştirme sürecini koordine etmek için bir kişi veya kişi(ler) atanır çünkü bu
süreç bir iki aydan uzun zaman alabilir. Atanan bu kişiler süreci yönlendirecek yetkiye
sahip kişilerden olur.
Politika geliştirme yöntemi oluşturulur: Süreç, araştırma, danışma ve politika yazma
görevlerini gerektirir. Koordinatör (ler), hangi görevlerin, kim tarafından ve ne zaman
yapılması gerektiğine dair bir plan geliştirirler.
Araştırma yapılır.
o Aynı konuda diğer kuruluşlar tarafından oluşturulan politika belgeler
incelenir.
o Mevcut düzenleyici çerçeve üzerinde araştırma yapılır.
o Deneyimli personel ve diğer ilgili kişilerle toplantılar yapılarak kurumsal
hafızadaki tecrübe ve bilgiler kaydedilir.
o Anketler düzenlenir.
o Yıllık raporlar, etkinlik raporları, strateji doküman ve belgeleri incelenir.
o Sektörel araştırmalar, yayınlar, dergiler v.b. incelenir
- Tartışma belgesi hazırlanır: Tartışma belgesinin amacı, sorunun veya konunun
doğasını açıklamak, araştırmadan elde edilen bilgileri özetlemek ve bir dizi politika
seçeneği önermektir. Tartışma belgesi, istişare sürecinde önemli bir araç olacaktır.
- Danışma Toplantıları (1. Aşama): Tartışma belgesinin tüm paydaşlara (ilgili taraflar)
dağıtılması, istişare sürecinin ilk adımıdır. Paydaşlara doğrudan erişmek ve paydaşlara
tartışma belgesini okumalarını hatırlatmak için bildirimler göndermek de gerekli
olabilir. Paydaşlardan mümkün olduğunca çok geri bildirim almak önemlidir. Bu,
çalıştaylar, açık toplantılar, belediyenin internet sitesi ve bireylerle yapılan toplantılar
yoluyla gerçekleştirilebilir. Bu danışma aşamasının eksiksiz olmasını sağlamak için
birkaç ay gerekebilir.
- Taslak politika dokümanı hazırlanır: İstişare süreçlerinin tamamlanması için yeterli
zaman olduğunda, bir sonraki adım bir taslak politika dokümanı hazırlamaktır.
- Danışma Toplantıları (2. Aşama): Taslak politika tamamlandığında, kuruluşun haber
bülteninde ve web sitesinde yayınlanmalı, daha sonraki toplantılarda ve forumlarda
tartışılarak kilit paydaşlara dağıtılmalıdır. Bu aşamada, nihai hale getirilmeden önce
ifadelere düzenleme yapmak, anlamı netleştirmek ve politikada düzenlemeler yapmak
için paydaşlardan yardım istemek gerekebilir.
- Kabul süreci: Politika geliştirme sürecinin koordinatörü, politikayla ilgili tüm konuların
ve endişelerin dile getirildiği ve ele alındığı konusunda makul ölçüde tatmin
olduğunda, politikayı tamamlamanın zamanı gelmiştir. Nihai politika belgesinin,
tutanaklara girilen uygun bir kayıtla uygun görülen otorite (yönetim, kuruluş veya üst
kuruluşlar) tarafından resmi olarak kabul edilir.
- İletişim: Politikanın resmi olarak kabulünün ardından, kuruluş ve paydaşlar arasında
her yere iletilir. Kuruluş personelinin tam olarak bilgilendirilmesini ve politikayı
uygulayabilmesini sağlamak için eğitim programlarının düzenlenmesi gerekebilir.
Politika iyi iletilmezse başarısız olabilir.
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- Gözden geçirme ve değerlendirme: Politikanın uygulanması izlenmelidir. Politika hala
daha fazla düzenleme gerektirebilir ve ayrıca politikaların varlığının nedenleri
değişebilir. Genel bir uygulama, politikanın gözden geçirilmesi için bir tarih
belirlemektir; bu, yılda bir veya üç yılda bir olabilir. Bu sadece politikanın doğasına
bağlıdır.
f. Yerel Yönetimlerde hazırlanması veya gözden geçirlimesi uygun olduğu düşünülen
politika, prosedür ve rehberleri şöyle sıralayabiliriz:
•

•

•

•

•

•

•

•

İşe alım politika ve prosedürleri (Seçme ve yerleştirme): İşe alım politikasının amacı,
yerel yönetime etkin bir şekilde hizmet sunabilmek için açık pozisyonlara uygun
nitelik, beceri ve deneyime sahip adayları görevlendirmektir. Politikanın gerekçeleri
uygunluk, tutarlılık, yasallık, güvenilirlik ve şeffaflıktır. (Bakınız. Standart No. 4)
Kurum içi geçici görevlendirme prosedürleri: Kurum içindeki geçici görevlendirme
koşullarının netleştirilerek, kuralların kurum dışı görevlendirme usul ve kriterlerine
paralel oluşturulması. Halihazır uygulamada zaman zaman ortaya çıkan yeterliliği
olmayan kişilerin müdür kadrosuna geçici görevlendirildiği ve sürede kısıtlama
olmadığı görülmektedir.
Çıkar çatışması politikası: Amacı, bir belediye görevlisinin özel çıkarına fayda
sağlayabilecek veya olası bir fazla fayda işlemine yol açabilecek bir işlem veya
düzenlemeye girmeyi düşündüğünde yerel yönetimin çıkarlarını korumaktır.
Yerel yönetimlerde kritik kadrolar (Kariyer Kadro): Kritik kadro, boş kaldığında yerel
yönetimin iş görme kapasitesinin üzerinde önemli olumsuz etkisinin olacağı kadrodur.
Bu pozisyonlar, yönetsel, teknik veya doğası gereği önemli bir destek kadrosu da
olabilir. Yerel Yönetimdeki kritik kadrolar belirlenerek, onlar için özel işe alma, atama,
yeniden değerlendirme yöntemleri geliştirilebilir.
Çalışma koşulları prosedürü: Çalışma koşulları, çalışma saatleri, stres, güvenlik
derecesi veya işyerini etkileyen tehlike gibi durumlar olarak tanımlanır. Çalışma
ortamının ve koşullarının iyileştirilmesi, personelin motivasyonuna ve dolayısıyla
performanslarına büyük katkı sağlar.
Ücretlendirme ve yan ödemeler prosedürü: Yerel yönetimin, çalışanlara işlerini
yapmaları karşılığında çeşitli ödemeler yapar. Farklı kategorilerdeki personelin ait
oldukları kategorilere tanınan ücret, yan ödemeler, ayni yardımlar çalışan el kitabı
veya şirket politikaları ve prosedür kılavuzunda açıkça tanımlanmalı ve çalışanlara
iletilmelidir.
Yeterlik ölçme ve değerlendirme sistemi: Yeterlilik standartları ile buna bağlı,
performans ölçme ve değerlendirme sistemlerinin kurulması belediyelerde istihdam
gereksinimleri ile çalışanların gelişimi için gerekli temel sistemlerdir.
Performans yönetimi prosedürleri: Etkili bir performans yönetim sisteminin amacı,
çalışanların kendilerinden beklenen işi net bir şekilde anlamaları, beklentilere göre
nasıl performans gösterdikleri konusunda sürekli geri bildirim almaları, ödülleri buna
göre dağıtmaları, gelişim fırsatlarını belirlemeleri ve performansı ele almalarıdır.
Kapsamlı bir performans yönetim sistemi, çalışanların kişisel kariyer ilerlemeleri için
daha fazla girdiye sahip olmalarını sağlar ve yöneticilerin, üzerinde anlaşılan bir dizi
kritere dayalı olarak bireyleri daha iyi tanımlamasına, tanımasına ve ödüllendirmesine
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•

•

•

•

olanak tanır. Performans yönetimi iş tanımları, kurumsal gelişim ve değişim ile
bağlantılıdır.
Kurum içi şikâyetlerin yönetilmesi politika ve prosedürleri: Amacı, insanlara onurlu,
dürüst ve saygılı davranıldığı bir çalışma ortamı yaratmak ve sürdürmektir. Yerel
yönetimlerde çalışma ortamı, karşılıklı güvenin söz konusu olduğu, ayırımcılık,
gözdağı, baskı, mobbing ve sömürünün yer almadığı işyerleri olarak tanınmaya çaba
gösterirler.
Kurum dışı şikâyetlerin yönetimi ve ihtilafların giderilmesi politika ve prosedürleri:
Resmi şikâyet prosedürünün amacı, tüm şikâyetlerin adil ve tutarlı bir şekilde ele
alınmasını sağlamaktır. Başarılabildiğinde gayri resmi bir yaklaşım uygundur. Ancak
endişeler gayri resmi olarak tatmin edici bir şekilde çözülemezse, resmi şikâyet
prosedürü izlenmelidir.
Gizlilik politikası: Amacı, yerel yönetimlerde çalışan, gizlilikleri derecelendirilmiş bilgi
ve dokümanlara erişimi olan herkesi uyması gereken prensip ve kuralları ortaya koyar.
İlgili olduğu durumlarda bu politika, yerel yönetim çalışanları ve personeli için geçerli
olan atama mektubu ve/veya iş sözleşmesi ve geçerli diğer çalışma kuralları,
politikaları ve prosedürleri ile birlikte okunmalıdır.
Etik kodları: İyi yazılmış bir davranış kurallar bütünü, bir kuruluşun misyonunu,
değerlerini ve ilkelerini açıklayarak bunları profesyonel davranış standartlarıyla
ilişkilendirir. Kod, kuruluşun liderlerde ve çalışanlarda teşvik etmek istediği değerleri
ifade eder ve bunu yaparken istenen davranışı tanımlar.
Politika ve süreçleri gözden geçirme: Bir bütün olarak kılavuz da dahil olmak üzere
etkili politikalar ve prosedürler, Yerel Yönetimler içinde büyümesi ve uyum sağlaması
gereken yaşayan belgelerdir. Bir politikanın temel unsurları ve amacı, örneğin
insanları, ekipmanı, varlıkları ve bilgileri güvende tutmak gibi büyük olasılıkla aynı
kalacak olsa da bunun nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntıların kuruluştaki
değişikliklere uyum sağlaması gerekir. Eski politikalar bir kurumu risk altında
bırakabilir. Eski politikalar yeni yasa ve yönetmeliklere uymayabilir. Tutarsız
uygulamalara yol açabilecek yeni sistemleri veya teknolojileri ele almayabilirler.

3.2.3 Standart 3: Yerel yönetimlerde hizmetlerin yerine getirilmesinde gerekli
işler sınıflandırılarak, standartları belirlenerek her kadro için iş tanımları
kurumun ihtiyaçlarına göre hazırlanır.
a. Amaç: Yerel yönetimlerde işin gereklerine uygun personel seçiminden eğitilmesine, norm
kadro planlamasından, personelin yeni beceriler kazanmasına ve sorumluluk sınırlarına
kadar geniş bir alanda standartlar oluşturulması, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını
sağlamak, personelin işleriyle ilgili görev ve sorumluluk ve hedefler konusunda
bilgilenmelerini beklenen düzeyde yerine getirmelerini sağlamak.
b. Hâlihazır durum: Yerel yönetimler ‘’Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’’ te beyan edilmiş esaslar ve ekinde
bulunan tasnif cetvellerine uygun olarak istihdam çalışmalarını yürütmekte. Yukarıda adı
geçen yönetmeliğin birinci maddesinde amacı ‘’… kamu kaynaklarının etkili ve verimli
kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyeler tarafından
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sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel
istihdamının sağlanmasıdır.’’ şeklinde ifade ederken, ‘’ihtiyaç duyulan nitelikten’’
kadrolara istihdam edilecek personelin niteliği olmadığı aşikar çünkü kadro nitelikleri ile
ilgili herhangi bir yönlendirme mevcut değildir.
Yönetmelikte mevcut olan kararlar tasnif cetvelleri, kadro unvanları, kadroların tespiti ve
ihdas usulleri, kadro değişiklikleri, kadroların kullanımı, kütükleri, sözleşmeli ve sürekli ve
geçici işçi kadroları ile ilgili kararlar, norm kadro fazlası kadroların kullanımı gibi benzer
muhtelif hükümler mevcuttur. Yönetmelik ekinde ise A grubundan F grubuna kadar
gruplanmış yerel yönetim kuruluşlarındaki kadroların çeşitli şekilde tasnif edilişi ile
memurların kadro kütükleri mevcuttur. Ancak bahsi geçen kadroların iş sınıflandırması, iş
standartları ve/veya iş tanımları ve ihtiyaç duyulan niteliklerin çerçevesi dahi mevcut
değildir. Belediyeler ile yapılmış olan toplantılarda anlaşıldığı kadarıyla bazı belediyelerde
iş tanımları standart hale getirilmiş ve işe alımlarda uygulanmakta, bazıları tanım olmasına
rağmen iş tanımı liyakat mecburiyetine rağmen istihdam edilmiş kişiye göre uyarlanmakta,
bazılarında ise hiç bulunmamaktadır.
Yönetmelik ekinde kadroların memur kadro kütüğü belirlenebildiğine göre bir iş
sınıflandırması mevcut olduğu uzmanlarca varsayılmakta. Dolayısıyla işe alım ve
görevlendirmelerde, performans değerlendirme süreçlerinde, çalışanların kariyer
planlarını yapmalarına ve İK birimlerinin çalışmalarına destek amacıyla belediyelerde
çalışan memur, işçi ve sözleşmelilerin standart iş tanımlarının hazırlanarak iş sınıflandırma
ve iş standartları rehberi hazırlanarak kadro unvanları bazında işin özelliklerini de içeren iş
tanımlarının düzenlenmesi açıklık, şeffaflık, verimlilik prensipleri güden belediyeler için
önemli bir yol gösterici olacağı kanaatindeyiz.
c. Gerekçesi: Belediyelerin mahalli müşterek nitelikli hizmetlerini etkin, verimli ve ekonomik
bir şekilde yerine getirilmesi için sağlam bir insan kaynakları yönetiminin var olması
gerektiği tartışmasız kabul edilen bir gerçekliktir. İyi bir iş sınıflandırması adil, hakkaniyetli
ve tutarlı ücretlendirmeye yol açar, üst düzey işlerin performans ve yetenekler açısından
daha yüksek gereksinimlere sahip olmasını sağlar ve daha üst düzey roller için halefiyet
planlamasına olanak tanır. Bir işin değerini değerlendirmek için bir pozisyonu niteliksel
olarak değerlendirmeyi amaçlayan sistematik bir yaklaşımdır.
Belediyelerin sahip olduğu kaynaklarını etkin, verimli ve ekonomik kullanabilmesi, hizmet
sunumu için gereken unvanda, nitelikte ve sayıda personel istihdamı ile mümkündür. Söz
konusu personelin tespiti norm kadro çalışmaları ile yapılabilmektedir. Norm kadro etkin,
verimli ve ekonomik bir insan kaynakları yönetiminin kurulması için temel araçlardan
birisidir. İtalyanca kökenli bir kelime olan kadro ise bir kuruluşun işlerini yürüten kimseler
ve bunların yüklendikleri vazife, bu vazifelerin sayı, nitelik ve derecelerini gösteren tablo
anlamına gelmektedir.
Norm kadro, bir kuruluşun görevlerini, amaca yönelik biçimde, etkin ve verimli olarak
yerine getirebilmeleri için, ihtiyaç duydukları en uygun (ne az ne çok) kadroların, unvan,
sayı ve atanacak personelde aranacak nitelikler yönünden, standart bir şekilde
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belirlenmesidir. Ancak hâlihazır yönetmelikte personelde aranacak nitelikler ile kadronun
görev ve sorumluluklarının çerçevesi belirlenmemiştir. Bu nedenle bir kadro sınıflandırma
çalışmasının aşağıda açıkladığı şekilde ele alınması görüşündeyiz:
1. İş sınıflandırması, bir organizasyondaki farklı işlerin göreli sıralamasını
belirleme sürecidir. Bu, bir işin sınıflandırıldığı hiyerarşik konumun birçok İK
kararının temelini oluşturduğu için önemlidir. Bir pozisyonun önemini ve kıymetini
niteliksel olarak değerlendirmeyi amaçlayan sistematik bir yaklaşımdır. İşleri
sınıflandırmanın temel amaçları şunlardır:
• Önemli yeterlilik standartlarını tanımlayarak işe alım ve seçimde yardımcı olmak.
• Performans ve değerlendirme standartlarını tasarlamaya ve geliştirmeye yardımcı
olmak.
• Kurumun misyon ve vizyonuna uygun sorumlulukların ve organizasyonun iş
planlarının ve stratejilerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olan sorumlulukların tahsis
edilmesi.
• Kuruluşlarda kariyer ve büyüme yollarının belirlenmesi.
• Ücret standartları oluşturulması.
2. İş standardı, belirli bir sınıflandırma için sorumlulukların ve görevlerin ve
niteliklerin genel bir ifadesi anlamına gelir. İş standardının tek ve en önemli işlevi,
iş rolleri ve iş becerileri tartışılırken ortak bir anlayış ve terminoloji yaratarak
akademi, endüstri ve hükümet genelinde üstlenilen beceri geliştirme ve yeniden
beceri kazandırma girişimlerine açıklık getirmektir.
3. İş tanımı, kurum her bir pozisyonun kime bağlı çalıştığını, kuruluş
bünyesindeki görev ve sorumluluklarının neler olduğunu, işin organizasyondaki
yerini ve önemini içeren bilgilerin tümüne denir. Ayrıca görevlendirilecek kişilerde
aranacak tüm nitelik, deneyim, beceriler belirtilir. İş tanımlarının faydaları:
• İş tanımı, işe alım ve seçim sürecini senkronize eder ve böylece İK
birimlerinin işini kolaylaştırır. Firmaların uygun adayları bulmasını
kolaylaştırır.
• Kuruluşun ne hakkında olduğu ve adaylara neler sunabileceği hakkında bir
açıklama sağlar.
• Açık pozisyona genel bir bakış sağlar ve ayrıca şirketin beklentilerini belirtir.
• Adayın işyeri ortamına anında aşina olmasına yardımcı olur.
• Aday seçim kriterlerini tanımlar.
• İşe alım sürecinde görevlilerinin potansiyel adayların özgeçmişlerini
taramasını kolaylaştırır.
• Çalışanların oryantasyonu ve eğitimi için bir kriter görevi görür.
• Adayların becerilerine ve niteliklerine en uygun işi bulmalarına yardımcı olur.
• Personelin performans analizi ve değerlendirmesinde yardımcı olur.
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d. Avrupa Birliğindeki Yerel Yönetim Uygulamaları:
Prensip olarak, 8 AB üye ülkesinin tamamı (çeşitli) iş tanımı ve profilleri ile birlikte iyi gelişmiş
bir iş sınıflandırma sistemine sahiptir. İş tanımlarını geliştirmenin optimum bir yolu yoktur,
yerel yönetimin kapsamı, özellikleri ve kültürü ile yakından ilgilidir. Bununla birlikte, memurları
siyasi baskı, adam kayırma ve kötü yönetim davalarından dahi korumak için önemli bir araçtr.
İş tanımının en gelişmiş örneklerinden biri, Belçika yerel yönetiminde karşımıza çıkmaktadır
(özellikle Flaman bölgesi). İşin kapsamını ve amacını tanımlayan ve etkileyen çeşitli kritik
faktörlerin yanı sıra işin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan dış parametreleri
kapsar ve periyodik olarak (her 2-3 yılda bir) güncellenir. Belçika yerel yönetimi, her bir iş
tanımı için ihtiyaç duyulan davranışsal yönleri ve temel yetkinlikleri dahil etmiş ve
geliştirdikleri yetkinlik çerçevesi ile tam olarak uyumlu hale getirmiştir.
e. Standardı Oluşturmanın Yöntemi ve Araçları:
1. İş sınıflandırması için en yaygın kullanılan yöntemler şunlardır: İş grupları (İş aileleri);
Fonksiyonlarına göre işler, kadro unvanlarına göre; kadronun rolüne göre:
•

•

•
•

İş grupları (iş aileleri): Benzer işleri içeren ve benzer eğitim, beceri, bilgi ve
uzmanlık gerektiren işler grubu. Aile, organizasyon yapısına değil, fonksiyona
dayalıdır. Kariyer ilerlemesi en sık iş ailesinde görülür. (Örneğin: Finans)
İşlevlerine göre sınıflandırma: Bir aile içindeki belirli meslek alanı. Bir iş işlevi,
benzer özelliklere veya becerilere göre gruplandırılabilen bir iş kategorisidir. (Ör.
Tedarik)
Kadro unvanlarına göre: İş tanımında tanımlanan görev ve sorumluluklar
topluluğuna göre. (İK Mgr; muhasebe müdürü..)
Kadronun rolüne göre Bireysel bir çalışanın işini yaparken oynadığı rolü tanımlar.
Bir kişi birden fazla rolü yönlendirebilir.

1. Her iş sınıflandırması grubu için iş standartları hazırlanır. Bir sistem olarak iş
sınıflandırması, idareye, tek seferde tek bir işlev yerine çok çeşitli iş işlevlerini yerine
getirme yetkisi verir. Farklı pozisyonlar, iş özellikleri göz önünde bulundurularak, unvanlar
ve dereceler olarak adlandırılır ve atanır.
2. Kurumdaki her iş veya kadro için görev, sorumluluk, yetkilerin, çalışma koşullarının
açıklanarak bu iş için aranan nitelikler ve yeterlilikler yazılı olarak belirtilerek paylaşılır.
Böylece konu olan işin amacı diğer işlerle ilişkisi belirli hale getirilir.
Kariyer Kadro: Yerel yönetimler başarılı olmak ve kaliteli hizmet üretmek için nitelikli
çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Özellikle nitelikli kamu personelinin merkezi kamu
kurumlarını tercih etmesi sebebiyle yerel yönetimlerde donanımlı ve nitelikli personel
açığı yaşanmaktadır. Ayrıca son yıllarda kamu yönetimi alanında meydana gelen yapısal
ve işlevsel dönüşümlerde kamu personelinin daha fazla eğitim almaları gerekmektedir.
Bunu sağlamanın bir yolu yerel yönetimlerde kariyer kadroların ihdas edilerek, bu
kadrolara belediye hizmetleri özelinde lisans ve yüksek lisans programlarında eğitim almış
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deneyimli kişilerin istihdam edilmesidir. İş sınıflandırılması yapılırken yerel yönetimlerin
özelinde gerekli pozisyonlar kariyer kadro olarak gruplanması önerilmektedir.
3.

İş Analizleri: İş sınıflandırması standardizasyon ve iş tanımlarının yapılabilimesi için iş
analizleri yapılır. En temel araçlardan biridir. Bir işin hangi faaliyetleri ve sorumlulukları
içerdiğini, diğer işlere göre önemini, işin yapılması için gerekli nitelikleri ve işin yapıldığı
koşulları belirlemek için yapılan çalışma sürecidir. İş analizinde önemli bir kavram, insan
kaynakları (İK) görevlilerden bazı iş analizi verileri toplayabilmesine rağmen, işi yapan
kişinin değil işin değerlendirilmesidir.
İş analizi, belirli bir iş hakkında, işin türünü, iş için harcanması gereken zamanı, kullanılan
araç ve gereçleri, işin yapılması sırasında üstlenilen yetki ve sorumlulukları, ilişki kurulan
bölümleri ve bu işi yapacak personelde bulunması gereken nitelikleri kapsayan bilgilerin
elde edilmesi, kaydedilmesi ve incelenmesi sürecidir. Diğer deyişle bir işin daha az çaba,
daha düşük maliyetle etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla o işe ilişkin bilgilerin
toplanması, incelenmesi ve değerlendirilmesidir. İş analizlerinin kullanılma alanlarını
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
•
•
•
•
•
•
•

İşgücü planlaması.
Performans Yönetimi.
İşe alma ve seçme.
Kariyer ve yedekleme planlaması.
Eğitim ve Geliştirme. • Ücret yönetimi
Sağlık ve güvenlik.
Risk yönetimi

3.2.4 Standart 4: Yerel Yönetimler adil, şeffaf ve karşılaştırılabilir işe alım,
görevlendirme ve atama politikalarını ve prosedürlerini benimser.
a. Amaç: Yerel yönetimlerde istihdam edilecek personelin işe alınma koşulların, seçme
süreçlerinin kuruluşların işleyişine, hukuka ve etiğe uygun şekilde gerçekleştirilmesi için
takip edilmesi gereken yolu tanımlamaktır. Başından sonuna net bir şekilde yapılandırılmış
ve açık bir şekilde paylaşılan işe alım süreçleri adalet algısını güçlendirir.
b. Halihazır durum: Yerel yönetimlerde üç farklı statüde norm kadro yönetmeliği ile
belirlenmiş kadrolara personel istihdam edilmektedir. Norm kadro ile belirlenmiş memur
statüsündeki personelin seçme ve işe alma koşullarının ilgili mevzuatlarda, geliştirilmeye
ihtiyacı olmakla beraber, çerçevesi belirlenmiştir, seçme sınavına tabidir. Sözleşmeli
personel, sürekli ve geçici işçi kadrolarında seçme sınavı mecburiyeti olmadığı için istihdam
edilen personelin liyakate ne kadar uygun olduklarının ölçüsü mevcut değildir. Zaman
zaman alınan kararların uygunsuzluğu hakkında görüşler de mevcuttur. Bunlarında
ötesinde 696 KHK ile belediye şirketlerinde istihdam edilen personelin işe alımlarında hiçbir
kritere göre eleme ve seçme yapılmamaktadır.
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2020 yılında yerel yönetimlerde çalışan personel sayısı, şirket işçileri ile beraber 707.732
kişi. Bunun ortalama %15 i memur, %4 sözleşmeli, %81 sürekli işçi+ geçici işçi + belediye
personel şirketi çalışanı (işçi). Bir diğer deyişle sadece %15 sınava tabii, %85’in birçoğu bir
eleme sınavından geçmemiş. Her ne kadar bazı belediyeler, kendi düzenledikleri kurum içi
rehberler ile sözleşmeli personele ve işçilere bir eleme sistemi uyguluyorsa da çok yaygın
bir usul olduğu görülmemiştir.
c. Gerekçesi: Kişilerin kurum içinden veya dışından işe alınıp alınmadığına bakılmaksızın,
kadroları doldurmak için kişileri işe almak, üstlenilen en kritik İK yönetimi işlevidir. Doğru
araç ve yöntemlerle, objektif ve herkes için aynı yürütülen bir işe alım süreci "adil" olarak
tanımlanmaktadır. Bugün artık adil işe alım yetkinlik bazlı işe alım olarak kabul edilirken,
yetkinliğin en basit haliyle, bir işi başarılı ve en etkin şekilde yapma becerisi olduğu
belirtilmektedir.
Yüksek bağlılığı olan nitelikli çalışanlar, bir kuruluşun amaç ve hedeflerine ulaşmasına
yardımcı olacaktır. İşe alım süreci, işin tanımlanması, nitelikli kişilerden oluşan bir havuzun
aranması, pozisyon için en iyi kişinin seçilmesi ve son olarak kişiyi pozisyona ve kuruluşa
(eğer kişi kuruluş dışından işe alınmışsa) yönlendirmekle başlar. Bir kuruluş bir çalışanı işe
aldığında, terfi ettirdiğinde veya transfer ettiğinde, o kişiye bir taahhütte bulunur. Bu
nedenle, bir kuruluş, bireyin işi tatmin edici bir şekilde yerine getirmek için tüm makul
fırsatlara sahip olmasını sağlamakla yükümlüdür; amaç, kuruluşa önceden belirlenmiş,
değerlendirme metodları şeffaf, ilkeler ve standartlar çerçevesinde ölçülebilir sistemler ile
seçilmiş liyakatli kişileri işe almak, gelişmelerini sağlamak kuruma ve topluma yararlı
üretken çalışanlar ile kamu hizmeti sunmaktır.
d. Avrupa Birliğindeki Yerel Yönetim Uygulamalar: Prensip olarak, 8 AB üye ülkesinin
tamamı, Yerel Yönetim için çalışanların işe alım politikası söz konusu olduğunda, liyakate
dayalı bir yaklaşım izlemektedir. Belçika yerel yönetimi, becerileri (yazılı sınavlar yoluyla),
yeterlilikleri (psikometrik değerlendirme yoluyla) ve kişiliği (panel görüşmesi yoluyla)
değerlendiren kişiye özel bir yaklaşım izler.
İsveç ve Belçika, yetenekli üniversite mezunlarını cezbetmeye büyük önem veriyorlar
(rekabetçi ücret programları sağlamak, dengeli bir iş yaşamını teşvik etmek, yaşam boyu
eğitim programları, kariyer yolu vb.). Belçika'da, genç bir öğrenci bir staj programı sırasında
mükemmel bir performans sergiliyorsa, mezun olduktan sonra doğrudan istihdam için
rekabetçi bir teklif alabilir.
Belçika yerel yönetimi, ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmiş bir yaklaşım benimser:
a) Yerel yönetimin yasal, örgütsel ve ekonomik boyutlarına vurgu yaparak, tüm uygun
adaylara açık yazılı sınavların yapılması yoluyla becerileri değerlendirilir. Testler oldukça
rekabetçidir ve adayların temel becerilerini ve bilgi düzeylerini değerlendirmeyi amaçlar.
Sorular, en yetenekli personelin liyakate dayalı seçimini ve şeffaflığı sağlamak için diğer
belediyelerin uzmanlar/üst düzey yöneticileriden oluşan bir panel komitesi tarafından

34

hazırlanmaktadır. Yarışmanın, milliyetten bağımsız olarak, dil becerileri ve üniversite
diploması ön koşulu olan tüm Belçika sakinlerine açık olduğu belirtilmelidir.
b) gerekli yetkinlikler, bu alanda uzmanlaşmış şirketler tarafından yürütülen psikometrik
değerlendirme yoluyla ölçülür
c) kişilik, ilgili uzmanların oluşturduğu panel mülakatının yürütülmesiyle değerlendirilir.
İsveç ve Belçika, yerel yönetimlerin yetenekli üniversite mezunları için cazip hale gelmesi
yönünde olduça çaba sarfetmektedir (rekabetçi ücret programları sağlamak, iş-yaşam
dengesini teşvik etmek, yaşam boyu eğitim programları, kariyer yolu vb.).
e. Standardı oluşturmanın Yöntemi ve Araçları
1. İş tanımlarının hazırlanması: İş tanımlarının hazırlanmasının sebebi, mevcut organizasyon
yapısı içinde organizasyonun stratejik ve kısa vadeli hedeflerini yerine getirmek için
pozisyonun gerektirdiği görevleri ve faaliyetleri belgelemektedir. Nihai sonuç, bu rolde başarılı
olmak için bireylerin ihtiyaç duyduğu beceri ve deneyim türlerini belirleyecektir. İş tanımı,
seçme yerleştirme, performans yönetimi ve bilgi yönetimi faaliyetlerinin temelidir. Bir iş
tanımının şu unsurları içerir:
•
•
•
•
•
•

Pozisyonun tipik görevleri, görevleri ve sorumlulukları.
Pozisyonun çalışmasının organizasyonun hedeflerini nasıl desteklediği.
Pozisyonun işini yapmak için gereken yeterlilikler/deneyim.
Güvenlik izni veya sabıka kaydı kontrolleri gibi (varsa) özel gereksinimler.
Pozisyonun yetki derecesi ve/veya bağımsızlığı.
Pozisyonun kuruluş üzerindeki etkisi (pozisyonun paydaşlar ve diğerleriyle sürdürmesi
beklenen ilişkiler gibi).

2. Tüm ilgili taraflar için şeffaf ve adil olan seçim prosedürleri ve süreçleri geliştirilebilir:
•
•
•
•
•
•

Uygun kişiyi seçmek için kullanılan kriterler belirlenir ve belgelenir.
Seçim komitesinin kurulması için prosedür geliştirilir.
Seçici kurul üyelerin rollerini, sorumluluklarını ve hesap verebilirliklerini açıkça
tanımlayın.
Seçici kurul üyelerin çoğunluğunun işe ve pozisyona aşina olduğundan emin olun.
Seçici kurulun en az bir üyesinin adayın teknik bilgi ve becerilerini değerlendirebilecek
personelden olmasını sağlayın.
İK temsilcisi seçici kurulun (oylu veya oysuz) üyesidir.

3. Görevlendirme, atama prosedürleri ve süreçleri gözden geçirilerek ilgili kanunlar
çerçevesinde süreçler açık ve anlaşılır şekilde düzenlenebilir:
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•
•

•

•

Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Müdür Kadrolarına Vekâleten
Görevlendirilmesi6.
Başkan Yardımcılığı kadrosundan Müdürlük kadrosuna yapılan atamanın Mahalli
İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair
Yönetmelik hükümlerinde öngörülen usule göre düzenlenmesi.
İstisnai kadrolardaki personelin herhangi bir kadroya geçirilmesinin koşullarının
gözden geçirilerek mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği
esaslarında belirtilen şartlara paralel kriterlerin çerçevesinde düzenlenmesinin
incelenip, kurumun kaliteli hizmet vermesini, personelin kariyer planlarını erteleyip
motivasyonu etkilemeyecek şekilde prosedürlerin oluşturulması.
Dışardan atama ve dışarı atama stratejilerinin oluşturularak, koşulların çerçevesi
prosedüreler ile belirtilir.

4. Teknik ve idari pozisyonlarda çalışan kadın sayısını artırmaya yönelik stratejiler
geliştirilebilir: Örnek stratejiler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fırsat eşitliği beyanı oluşturulup tüm boş pozisyon duyularında bir not olarak
eklenerek kullanılabilir.
İhlal Bildirim Sistemi (tacizler gibi) kurulabilir– Şikayet Yönetimi & Mekanizmaları
yeniden şekillendirilir.
Çocuk bakımı ünitelerin kurulması veya kadınlara kreş ve çocuk bakımı karşılığı ek bir
ödeme yapılabilir.
Çalışan memnuniyeti araştırmasına kadınlara fırsat eşitliği uygulamaları ile anket
soruların eklenerek personelin bu konuda görüşleri sorulur.
Cinsiyet içeren reklamları benimsenir. Görseller kadın ve erkekleri eşit olarak
yansıtılabilir, iş ilanlarında her iki cinsiyete ait görselleri bir arada kullanılabilir.
Cinsiyete dayalı Şiddet ve Taciz Eğitimleri düzenlenir – yöneticiler, orta kademe ve alt
kademeye ayrı ayrı hazırlanır eğitimler.
Yöneticiler, orta ve alt kademe için ‘’Cinsiyet Önyargısı Farkındalık Eğitimi.’’
Kadınlara özgüven eğitimi – haklar ve etkili iletişim eğitimi.
Üst Yönetim kadrolarına %30 kadın istihdamını sağlayacak kota koyulabilir.
Ücretler incelenir. Eğer kadın ve erkek personele ödenen ücretlerde fark varsa, farkı
kapatmak için planlama yapılabilir.
Çeşitlilik işe alım denetimi yapılabilir- Sürekli olarak daha az sayıda kadının bulunduğu
birimlerde işe alım istatistiklerin dönemsel olarak denetlenir.

6

Tedviren görevlendirmenin düzenlendiği 99 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nde 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. Yine ayni yönetmelikte sözleşmeli personelin devlet memurları hakkında sicil dolduracağına ve devlet
memurlarının amiri olabileceklerine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 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.
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•

İK cinsiyete duyarlı veriler tutarak raporlarını da aynı şekilde hazırlanır.

5. Üniversite yeni mezunlarını yerel yönetimlerdeki idarelerdeki açık kadrolara
başvurmalarını çekmek için stratejiler geliştirilmeli. Yetenekli üniversite mezunları için
belediyelerde çalışmayı çekici hale getirmeye odaklanılmalıdır. Örnek olarak bu alanda neler
yapılabilir:
•

•
•

•
•

Üniversiteler ile işbirliği yapılarak işe alım tanıtım gezileri ve toplantıları için stratejiler
oluşturulur. İşe alım sürecini yola çıkararak, farklı ana lokasyonları ziyaret ederek, işe
alım uzmanları adaylarla yüz yüze görüşebilir, mülakat sürecini düzene sokabilir ve
yetenekleri daha uzaklara çekebilir. İşe alım tanıtım gezileri, belirli beceri setleri
arayan, yeni bir iş bölümü için toplu işe alım yapmak veya işe alım sürecini
kolaylaştırmak isteyen kuruluşlar için idealdir. İyi yürütüldüğünde, işe alım tanıtımları,
adayları değerli çalışanlara dönüştürme gücüne sahiptir.
Üniversitelerin kariyer merkezleri ile yerel yönetimlerdeki çalışmaları ve iş türlerini
tanıtıcı konferans ve toplantılar düzenlenebilir.
Mülakatlarda çabuk karar verilmeyebilir. Görüşmeleri geleneksel olmayan ortamlarda
yapmayı veya resmi görüşmeden önce onları rahat ettirmek için adayları kısa bir saha
turuna götürmeyi denenebilir.
İş ilanlarınızda doğru anahtar kelimeleri kullanılır.
Zamanlama doğru yapılmalıdır. Yeni mezun yeteneklerin mevcudiyetini
etkileyeceğinden, işe alım takviminin akademik takvimle uyuşup uyuşmadığına bakılır.
Örneğin, akademik yılın sonu yaklaştığında daha fazla mezun adayı iş arayacaktır.

3.2.5 Standart 5: Performans değerlendirme ve ölçme sistemi kurarak her
personelin belirli bir süre aralığında çalışma performansı, en az yılda bir
kere olmak kaydıyla adil bir şekilde üstleri tarafından ölçülerek
değerlendirilir.
a. Amaç: Performans değerlendirme planlanmış ve amaçlı bir faaliyet sonucunda elde
edileni, nitel veya nicel olarak belirleyen bir kavramdır, personelin verimliliğinin
ölçülmesidir, eğitim ve kariyer planlama için kullanılabilen bir araçtır. Üç temel amacı
vardır.
• Yönetsel amaçlar: Kuruluşların kariyer ve personel planlamasında değerlendirdikleri en
önemli göstergelerden birisi de çalışanların performans değerlendirme sonuçlarıdır.
Yöneticiler özellikle terfi, işten çıkarma, tayin ve transfer kararlarında bu sonuçlara
öncelik vermektedirler. Diğer yönetsel amaçları ise; daha fazla sorumluluk isteyen
işlerde çalışabilecek personellerin belirlenmesi, insan gücü planlamasında, ücret ve
toplumsal yardımların belirlenmesinde kullanılmaktadır. Performans değerlendirme,
personel ücretlerinin belirlenmesi aşamasında kullanılan en önemli araçlardandır.
• Gelişmeye yönelik amaçlar: Personel ile ilgili bir bakış açısı oluşturmak bakımından
oldukça önemli bir yere sahiptir. Değerleme süreci sonucunda çalışanların kuvvetli ve
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zayıf yönleri belirlenerek, bireysel arzu ve gereksinimler yönünde düzeltici ve geliştirici
kararlar alınabilmektedir.
Eğitsel amaçlar: Personel değerlendirmesi bilgileri, eğitime ihtiyacı olan çalışanın
belirlenmesinde önemli bir kaynaktır. Her bir kişi için gerçekleştirilen değerlendirme
çalışmaları, çalışanların kişisel olarak güçlü ve zayıf oldukları konuları ve alanları
belirlemek için kullanılabilmektedir. Bu tarz bilgiler, ayrıca çalışanların oluşturduğu
kuruluşun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesine destek olmaktadır.
b. Hâlihazır Durum: Yerel yönetimlerde performans değerlendirme sistemi yoktur. Eskiden
657 sayılı Kanuna göre hazırlanmış 8.9.1986, No: 86/10985 yönetmelik ile gelen Devlet
Memurları Sicil Yönetmeliği 2011'de 6111 sayılı Kanunla Devlet Memurları Kanunu’nda
yapılan değişiklikle devlet memurları için sicil sistemi kaldırıldı. Sicil değerlendirmesi yerine
herhangi bir model önerilmemiştir. Ancak performans değerlendirme raporlaması ile sicil
raporu benzer tarafları olmakla beraber amaç, uygulama ve kullanım yerleri birbirinden çok
farklı iki sistemdir.
c. Gerekçesi: Performans değerlendirmesi, bir çalışanın iş sorumluluklarına göre çalışmalarını
ve sonuçlarını ölçmek için resmi ve üretken bir prosedür olarak tanımlanır. Performans
değerlendirme, çalışanlara performans metrikleri konusunda daha bilinçli olmaları için
periyodik geri bildirim sağlamada da doğrudan rol oynar. Modern insan kaynakları
politikasının en önemli araçlarından birisi olan performans değerlendirme sisteminin
kuruma sağlayacağı faydaları şöyle sıralayabiliriz.
• Çalışanlar ve yaptıkları işler hakkında güvenilir bilgi elde edilir;
• İyileştirme için fikirler oluşturmak ve fırsatlar yaratılır;
• Personelin iş motivasyonunu ve verimini artırılır;
• Beklentiler konusundaki belirsizlik durumunu ortadan kaldırılır, endişeler azaltılır;
• Performansı geliştirmeye ve pekiştirmeye yararlı olur;
• Ücretlendirme ve ödül standartları saptayarak başarının ödüllendirilmesini sağlar;
• Kötü performansı ortaya çıkarır, bunun nedenlerini ve çözüm yollarını ortaya
koyar, yetersiz çalışanın durumu yeniden gözden geçirilir;
• Çalışanın işe odaklanmasını sağlar;
• Yetersiz çıkan çalışanın eğitim gereksinimleri tespit edilir, bunların nasıl
karşılanacağını araştırılır;
• Yönetim becerilerini geliştirilir;
• Grup çalışmasını artırmak için, çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenler.
d. Avrupa Birliğindeki Yerel Yönetim Uygulamaları: Prensipte, 8 AB üye ülkesinin tamamı bir
tür performans değerlendirmesi yürütür ve performansı ölçmek ve değerlendirmek için bir
sisteme sahiptir (hepsi etkili bir şekilde değil). Belçika yerel idaresi, bir iş tanımına (yıllar
boyunca dinamik olarak gelişen ve yeni eğilimlere, gelişmelere ve ihtiyaçlara uyum
sağlayan) ve yıllık performans değerlendirmesine bağlı olan istihdam seviyeleri için iyi
hazırlanmış bir yetkinlik çerçevesi geliştirmiştir. Performans değerlendirme döngüsü aynı
zamanda, ilgili tüm hiyerarşik seviyelerin bütüncül bir değerlendirmesini (360 derecelik
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değerlendirme modelini izleyerek), çalışma koşulunun bir değerlendirmesi ve belediyenin
çalışanlarına sunduğu seçeneği içerir.
İtalya, yerel ve bölgesel yönetimde performansın değerlendirilmesini sağlayan bir
düzenleme yoluyla liyakate dayalı bir performans yönetim sistemi kullanmaktadır.
Performansın değerlendirilmesi, yalnızca önceden tanımlanmış hedeflere göre çalışanın
katı bir şekilde değerlendirilmesine odaklanır, ancak aynı zamanda organizasyonun
performansının bir değerlendirmesini de içerir (çalışanın işinin niteliğine bağlı olarak
belirlenen bir organizasyon birimi). Belediye düzeyinde, kurumsal performansa ilişkin
hedef belirleme, aynı zamanda her bir birimin performansının değerlendirmesini yapmak
üzere 3 bağımsız uzman seçecek olan Belediye Başkanı tarafından onaylanmalıdır. Buna
paralel olarak, personel performansının değerlendirilmesi hem kurumsal hem de bireysel
performansı etkileyen çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak kapsamlı bir yaklaşım
sağlanabilmesi için önemlidir. Her iki seviyenin de olumlu değerlendirilmesi durumunda,
çalışanlara mali teşvikler sunulmaktadır.
e. Standardı oluşturmanın Yöntemi ve Araçları: Performans değerlemesi, esas olarak iki
yöntemle çalışanların gelişimine katkıda bulunabilmektedir. Öncelikle, öz-değerleme
yapma olanağı bulan çalışan kendi kendine hatalarını öğrenebilmekte ve düzeltici önlemleri
kendisi alabilmektedir. İkinci bir yöntem ise, değerleme süreci sonucunda üstlerle astların
bir arada bulunarak karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirmeleri şeklinde yapılmaktadır. Bu
uygulamayı bir kontrol ve hesap sorma durumundan ziyade, bir danışmanlık hizmeti olarak
algılamak gerekmektedir. Bir başka anlatımla bu uygulama, sorunları beraber belirleme ve
çözüm bulma uygulamasıdır. Performans değerlendirmesi sicil raporu değildir.
İK Birimi performans değerlendirme uygulamasının yönetimi de dâhil olmak üzere bu
sürecin idaresinden sorumlu olmalıdır.
Performans değerlendirme yöntemleri çok çeşitlidir. Geleneksel ve modern olmak üzere iki
başlık altında toplanır. Geleneksel altında 11 yöntem modern altında ise 6 yöntem
sıralanabilir. Ayrıca bu yöntemleri karıştırarak da yerel yönetimlere en uygun model tespit
edilerek sistem oluşturulur. Kamu kuruluşlarında sıklıkla önerilen Amaçlara Göre
Değerlendirme ile Grafik Derecelendirme metodunun karışımı olan özgün bir metottur.
•

Amaçlara göre değerlendirme ilk olarak 1954 yılında Peter Drucker tarafından
başlatılmıştır. Ona göre, bir çalışanın performansı, bir kuruluşun yönetimi tarafından
belirlenen hedeflere dayanarak değerlendirilebilir. Hedefler çalışanlara iletilir ve
ardından bir çalışanın performansı bu belirlenmiş hedeflerle karşılaştırılır ve bu
temelde değerlendirilir. Çalışanın önceden belirlenmiş hedeflere ulaşamaması
durumunda, yönetim ulaşılamayan hedeflere ulaşmak için yapılması gereken yeni bir
strateji karar verir.
Grafik derecelendirme ölçeği yöntemi ise performansın değerlendirilmesinde en
popüler, en basit ve en eski tekniklerden biridir. Aynı zamanda doğrusal
derecelendirme ölçeği olarak da bilinir. Bu yaklaşım çerçevesinde, çalışanlar çeşitli
kriterlere göre değerlendirilmektedir. Öyle ki her kriter kategorik olarak fakir, oldukça
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fakir, iyi, oldukça iyi ve mükemmel olarak ayrılmıştır. Ayrıca, bu kriterler belirli bir
sayısal değer taşımaktadır. Değerlendirici, çalışanı en iyi tanımlayan kategoriyi
işaretler ve en son değerleri toplayarak sonuca varır.

3.2.6 Standart 6: Yerel yönetimler bilgiyi paylaşan, yöneten, içselleştiren ‘’Öğrenen
Kurumlar’’ yaklaşımını benimser.
a. Amaç: Yerel yönetimlerde öğrenmenin klasik eğitim modellerinin yanında tecrübe ve
kurum içi bilgilerin paylaşımı yöntemiyle dönüşmüşe açık, şeffaf, yenilikçi yöntem ve
modelleri kullanan kurumlara dönüştürmek. Öğrenmenin amacı sadece çalışanların bilgi
ve becerilerini geliştirmek değil, aynı zamanda Kurumun gelişmesi ve büyümesi ile esnek
dinamik öğrenim organizasyonlarının oluşturulmasıdır. Öğrenen kurum, bütün üyelerinin
öğrenmesini sağlayan/kolaylaştıran ve kendisini sürekli olarak dönüştüren örgüt olarak
tanımlanabilir. Buna bir anlamda meslektaşlar arası eğitim modeli de diyebiliriz. Bu tanım,
kendi içinde önemli sayılabilecek dört önemli düşünceye özel vurgu getirir.
• Bireyin öğrenmesini aktif şekilde sağlayan/kolaylaştıran ve belgeleyen kurumsal
yöne vurgu yapar. Buna göre sadece öğrenme eğilimleri olan üyelere sahip
olmak, öğrenen kurum olarak adlandırılmak için yeterli bir koşul değildir.
• Kurum üyelerinin bütününe vurgu getirir. Sadece belli gruplara odaklanmak
yeterli değildir. Çünkü sistem, bir birey veya gruba ait öğrenmenin, diğerlerinin
öğrenmesini etkilediği; sonuçta bütün üyelerin birlikte öğrendiği Kolektif bir
sistemi anlatır.
• Bireysel öğrenmeye yön verirken, aynı zamanda örgütün, sürekli değişim ve uyum
sürecine ilişkin deneyimi ve değişim sürecinin bizzat kendisine dair öğrenme
üzerinde odaklanır.
• Yeniden yaratma/üretme ve dönüşümsel öğrenme süreçlerine dikkat çeker.
b. Hâlihazır durum: Öğrenen bir kuruluşa dönüşüm yeni bir kültür oluşumu olduğundan
hâlihazırda öğrenen örgüt metodu benimsenmiş değildir.
c. Gerekçesi: Kavramsal olarak öğrenen kurum ‘’öğrenmenin değerli, sürekli ve
paylaşıldığında en etkili olduğu ve her deneyimin bir öğrenme fırsatı olduğunu
benimsemiş kurum demektir. Öğrenen kuruluşlar genellikle sürekli öğrenme fırsatları
sağlar. Böylece:
• Hedeflerine ulaşmak için öğrenmeyi kullanırlar.
• Bireysel performansı kurumsal performansla ilişkilendirirler.
• İnsanların açıkça paylaşmalarını ve risk almalarını güvenli hale getirerek
sorgulama ve diyaloğu teşvik ederler.
• Çevrelerinin sürekli farkındadırlar ve çevreleriyle etkileşim içindedirler.
Öğrenen kurumun temeli öğrenen bireydir. Öğrenen takımları ve sonuçta öğrenen kurumu
yaratacak olan da bireydir. Peter Senge'de (2002, 155) organizasyonların sadece öğrenen
bireyler aracılığıyla öğrendiğini, bireysel öğrenmenin organizasyonun öğrenmesini garanti
etmeyeceğini, ancak, bireysel öğrenme olmadan da kurumsal öğrenme meydana
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gelmeyeceğini açıklar. Takım halinde öğrenme, insan gruplarının bireysel perspektiflerin
ötesinde yatan büyük resmi görebilme becerilerini geliştirir.
Öğrenen organizasyonlarda kişiler kendi işleri kadar faaliyetlerinin diğer kişilerin işleri
üzerinde etkisini ve işler arasındaki karşılıklı bağımlılığı da anlamaktadırlar. Geleneksel
kurumlarda çatışmalar güç ve hiyerarşik etki ile çözümlenmektedir. Öğrenen kurumlarda ise
çatışmalar işbirliği temelinde gelişen bir öğrenme süreci yoluyla ve değişik görüşlerin
bütünleştirilmesi ile çözümlenmektedir.
Geleneksel yapıda liderin rolü organizasyonun vizyonunu oluşturmak, uygun bir ödüllendirme
ve cezalandırma sistemi kurmak ve çalışanları bir bütün olarak kontrol etmek şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Öğrenen kurumda ise liderin rolü paylaşılan bir vizyonu oluşturmak, çalışanları
yetkilendirmek, katılımı canlı tutmak, yetkilendirme ve karizmatik liderlik yoluyla tüm örgütte
etkin bir kararalma sürecini teşvik etmekten oluşmaktadır. Öğrenen bir kurum olmak, çalışan
bağlılığını artırır, paydaş memnuniyetini artırır ve iş sonuçlarını iyileştirir.
Öğrenen kurumlar sistematik düşünceyi kişisel ustalık, zihni modeller, paylaşılan vizyon
oluşturma ve takım halinde öğrenmeyle birleştiren bir yaklaşımdır. Peter Senge’ye göre
öğrenen örgütleri kurmak mümkündür ve öğrenen örgütlerin beş disiplini vardır:
•
•
•
•
•

Bireysel Başarı. Bireysel gelişim ve öğrenme disiplinidir
Zihinsel modeller. Bireylerin yaşamın akışı ile ilgili bilgilerin farkında olma, bunları test
etme ve geliştirme aşamalarını kapsar.
Ortak vizyon. Kurumdaki herkesin ortak bir hedef üzerinde uzlaşması ve bu hedefi
paylaşmasıdır.
Grup içinde öğrenme. Kurumdaki çalışanların ekip çalışması içerisinde yer alarak
diyalog ve tartışma yoluyla kendilerini geliştirmelerini ifade eder.
Sistemli düşünme. Kurum içinde başarı için sistem büyük önem taşır. Burada amaç,
tek tek parçaları değil, bütünü görebilmektir. Senge bu sistemli düşünmeye “Beşinci
Disiplin” adını vermektedir.

Öğrenen kurumların davranış biçimleri genellilke şu şekilde tanımlanır:
•
•
•
•
•
•

Her yönde iletişim kanalları açıktır.
Karar alınırken öğrenme ve somut verilere vurgu yapılır.
Öğrenilenler paylaşıldığından meslektaşlar birbirlerinin deneyimlerinden faydalanır.
Çalışanlar problemler karşısında çözüm yolları önermeye isteklidir.
Çalışanlar nasıl daha yararlı olabileceklerinin yollarını ararlar.
Çalışanlar kurumun temel varsayımlarını ve diğer çalışanların fikirlerini sorgulayarak
öğrenmeye çalışır.

d. Avrupa Birliğindeki Yerel Yönetim Uygulamaları:
Prensip olarak, 8 AB üye ülkesinin tamamında, personelinin yaşam boyu eğitimi ve kariyer
gelişimi alanında çeşitli prosedür ve uygulamaları vardır. Ancak son on yılın mali krizi ve
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Covid-19 krizi nedeniyle, eğitim fonları, yaşam boyu öğrenme etkinlikleri vb. önemli
ölçüde azalmıştır. . Mali sınırlamalara rağmen, Yunan yerel idaresi, yerel yönetimdeki (AB
yapısal fonları tarafından finanse edilen) çalışanları son teknoloji beceriler, yeterlilikler ve
yetenekler sağlamak için destekleyen kapsamlı bir programa sahiptir. Yunanistan
Cumhuriyeti Ulusal Yerel Yönetim Okulu'na bir dizi özel eğitim programının
organizasyonu ve sunumunda önemli bir rol verilir.
İsveç Yerel yönetimi personelin becerilerini, yetkinliklerini ve yeteneklerini geliştirmek için
kişiye özel programlar hazırlamaktadır (bir kariyer hedefi sağlamadan, sadece kişisel gelişim
amacıyla).
İtalyan yerel yönetimi, benzer şekilde, mali sınırlamalara rağmen, özel eğitim sağlayarak
çalışanları motive etmeye çalışmaktadır.
e. Standardı oluşturmanın Yöntemi ve Araçları:
Öğrenen kurum olmanın yöntemlerinden bir örnek:
Öğrenen kurumlar modelinin oluşturulmasında araç olarak en çok kullanılan metot
‘’Uygulama Toplulukları’’ nın kurulmasıyla başlar. Uygulama Topluluklarını ‘’Meslektaşlar Arası
Tecrübe ve Bildi Paylaşım Toplulukları’’ olarak da tanımlayabiliriz.
’Uygulama Topluluğu’’ (UT) veya ‘’Meslektaşlar Arası Tecrübe ve Bilgi Paylaşım Topluluğu’’
kavramı belli bir konuya veya probleme ilişkin olarak ortak ilgileri olan insanlar uzun bir süre
boyunca bilgileri paylaşmak, çözümleri bulmak ve inovasyonlar yapmak için işbirliğinde
bulunduklarında yaşama sosyal öğrenme sürecidir. Bu şekilde düzenli etkileşimler sonucunda
oluşan istikrarlı gruplardır.7 Bu grupların üç temel özelliği vardır:
•
•

•

Çalışma alanı: Topluluğu birbirine bağlayan ve bir arada tutan ortak ilgi alanı; konuya
çok boyutlu bakabilmek için gereklidir.
Topluluk: Ortak çalışma alanı etrafında sürdürülen ortak etkinlikler (örneğin
toplantılar, tartışmalar gibi) ile birbirine bağlanmış topluluklar; takım olarak
çalışabilmeyi gerektirir.
Uygulama: Bir uygulama topluluğunun üyeleri, aynı zamanda uygulayıcılarıdır;
üyelerin yaptıkları, topluluğa olan katılımlarını gösterir; topluluktan öğrendikleri de
yaptıklarını etkiler. Zaman zaman ortak bir eylem planı oluşturarak uygulamaya
koyarlar.

Öğrenen kurumların, öğrenme modeli Uygulama Toplulukları aracılığıyla olur. Her topluluğun
olduğu gibi bunun da yaşam döngüleri vardır. Her yaşam döngüsü aşaması için, topluluğun
hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olan ve onu bir sonraki gelişim aşamasına götüren özel
tasarım, kolaylaştırma ve destek stratejileri mevcuttur. Her yaşam döngüsü aşaması için,

7

E. Wenger, R. McDermott, W. Snyder, 2002 ‘’Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge’’, s.4.
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topluluğun hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olan ve onu bir sonraki gelişim aşamasına
götüren kendine özgün metodolojik süreçleri bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
• Sorgulama: Vizyonu, amacı, hedefi ve hedef kitleyi belirlemek.
• Tasarım: Hedefleri destekleyecek etkinlikleri, grup süreçlerini ve rolleri tanımlamak.
• Prototip: Varsayımları test etmek, stratejiyi iyileştirmek, bir başarı öyküsü oluşturmak
için örnek kilit paydaşlar topluluğunu oluşturmak.
• Lansman: Topluluğun katılımcılarını artırmak amacıyla ortaya çıkan faydaları daha
büyük gruplarla paylaşarak tanıtımını yapmak.
• Büyüme: Üyeleri, artan bir katılım ve katkı döngüsü oluştururken, bireysel, grup ve
organizasyonel hedefleri karşılayan işbirliğine dayalı öğrenme ve bilgi paylaşımı
etkinliklerini geliştirmek.
Sürdürme: Geleceğe yönelik yeni stratejiler, hedefler, etkinlikler, roller, teknolojiler ve
iş modellerini bilgilendirmek için topluluk tarafından oluşturulan bilgi ve "çıktıları"
geliştirmek ve değerlendirmek.
Uygulama toplulukları kendi kendine kurulduğu gibi bir üst kurum liderliğinde de kurulabilir.
Örneğin, 5216 Sayılı Kanun’un 3. Maddesinde Büyükşehir Belediyelerini ‘’Sınırları il mülki sınırı
olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî
özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri
kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini,’’ tarif
etmektedir. Buradan yola çıkarak Büyükşehir Belediyeleri uygulama topluluklarının
oluşumuna liderlik ederek ve çalışmalarında da koordinasyonu sağlaması mümkün olabilir.
Böylece Büyükşehir Belediyesi sınır alanları içinde kalan tüm belediyelerdeki çalışanlar
arasında ağ oluşturularak bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanarak, hem belediyeler arasında
işbirliği güçlenir hemde daha etkin ve verimli hizmetler sunulabilir.
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4 STANDARTLARIN UYGULANMASINDA YÖNETİMLERİN
SAHİPLENMESİ
İnsan Kaynakları Yönetiminde prensip ve standartlar ile yönetime geçiş, yerel yönetimlerde İK
alanındaki bütün alışkanlıkları ve süreçleri temelinden sarsabilir. Böylesi büyük bir değişim
karşısında çalışanların farklı tepkiler vermeleri ve değişime direnç göstermeleri çok normaldir.
Bu noktada en büyük görev ve sorumluluk güçlü bir sahiplenme ile üst yönetime düşmektedir.
Bu anlayışı benimsemiş olan yönetimin veya yöneticilerin, bu yeni gelişmeleri çalışanlara
açıkça anlatmaları ve onların bu yeni sistemi benimsemelerini sağlamaları gerekmektedir. Üst
düzey yöneticiler değişim, yenilik, risk alma, yapılan işle gurur duyma, vatandaşa sunulan mal
veya hizmetin sürekli iyileştirilmesi gibi bir çevre ve kültür oluşturulmasında liderlik görevi
üstlenirler.
Üst yönetimin liderliği, çalışanların geliştirilmesi, organizasyonun ilerlemesi, performansın
artırılması ve stratejilerin belirlenmesi açısından, toplam kalite yönetimi anlayışının önemli
itici güçlerinden birisidir. Üst yönetimin liderliği kurumda motor gücü etkisi yaratmaktadır. Bu
nedenle üst yönetimin İKY de prensipler ve standartlar felsefesine ve uygulamalarına duyduğu
inanç son derece önemlidir.
Üst yönetimin İKY prensip ve standartlarının yerleştirilmesine önem vermelerini gerektiren üç
belli başlı neden görülmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: Pragmatik nedenler (sebepsonuç ilişkisine bağlı), stratejik yaklaşım ve yerel yönetimler ile toplum (vatandaş) arasındaki
karşılıklı dayanışma.
Pragmatik sebep, belediyenin gücünü sorumlu bir şekilde kullanmasıdır. Aksi halde bunu
kaybetme riski vardır. Stratejik yaklaşım, kurumları kendi değer zincirlerini gözden geçirerek
zararlı ve yararlı faaliyetlerin önceden farkında olmalarını sağlayan bir konuma getirir. Böylece
belediyeler paydaşların uyarılarını beklemeden harekete geçebilme şansını yakalarlar.
Sorunlar problem haline gelmeden onlarla ilgilenen ve sorunların önünde giden öngörülü bir
yapı içindedirler.
Paydaşlarla yapıcı bir diyaloğa girmek yeni ve giderek daha popüler bir yaklaşım olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle yerel yönetimler paydaşları ile yapıcı bir diyaloğa girerek, hem
mevzuat gereği hemde sosyal hayatın bir parçası olarak kurumsal sosyal sorumluluğun bir
gereği olarak, etik kurallarına uygun davranma sorumluluğunu da taşırlar. Bu bağlamda üst
kademe yöneticilerine önemli görevler düşmektedir.
Kurumlar değerler zinciri ve rekabet ortamının gözden geçirilmesinin yanı sıra, neleri yapıp
neleri yapmayacaklarını ve sosyal sorumluluk konularında neye odaklanacaklarını belirleyen
temel değerleri de saptamaları gerekir. Kurumların günlük işleri ile ilgilenen üst yönetim,
kurumun değerler zincirine dikkatli bir gözle bakarak bu değerlerin ekonomik ve sosyal
etkilerini analiz etmelidirler. Değerler zincirinde topluma zarar veren veya zarar verme
potansiyeli taşıyan unsurları belirleyerek, bunların zararlarını azaltma yönünde hareket
etmelidirler.
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Liderlik iç ve dış sorunlarla uğraşmak üzere bir topluluğu harekete geçiren değerler ve
inançların kaynağıdır olduğu ifade edilebilir. Liderin varsayımları doğrulanıp işletildiği
takdirde, o varsayımlar topluluğun paylaşılan varsayımları haline gelir. Liderler için en önemli
husus kurum kültürünü, derinliklerini ve varsayımların işlevselliğini anlayabilmek ve
varsayımlara itirazlar olduğunda ortaya çıkacak kaygıları yönetebilmektir.
Yakın zamanda değerler-merkezli ‘sorumlu liderlik’ kavramını geliştirmişlerdir. Bu kavrama
göre liderlik ahlaki ve değerlere dayalı, düzgüsel bir olgudur. Böylece liderler ve takipçileri
kurumun ve kendilerinin öz çıkarlarının ötesinde ortak paydaş değerler duygusu ile toplu bir
kimlik geliştirirler (Maak ve Pless, 2006:102 den alıntı Groves ve LaRocca, 2011:2). Dolayısıyla
sorumlu liderlikten paydaş değerleri ile etik ilkelerini etkileyen süreçler olarak ve sürdürülebilir
sonuçları yerel toplum, sosyal ve doğal ortama odaklanmış lider ve tüm paydaşların ilişkilerini
anlaşılmaktadir. Pless sorumlu liderliği “sürdürülebilir değer yaratmak ve sosyal değişim için
birbirlerini motive eden, ortak anlam ve amaç duygusu ile birbirine bağlı lider ve paydaşlar
arasında bir değerler-merkezli etik ilkeler doğrultusunda yönlendirilen ilişkiler” olarak tarif
etmektedir (Groves ve LaRocca, 2011:2). Sorumlu liderler kurumsal şekillendirmeye etkin bir
şekilde katkıda bulunabilir. Sorumlu liderlik rolü için örnek olabilecek tanımlarda lider,
‘’Değişim Ajanı” ve “Koç” olarak da tarif edilir. Üst yönetim, kültürü hem biçimsel hem de
biçimsel olmayan şekillerde etkilerler. Üst düzey liderleri söyledikleri ve yaptıkları ile kültürü
yaratabilirler, değiştirebilirler veya sürdürebilirler. Onlar ilettikleri ile kurum için neyin önemli
olduğunu güçlü bir şekilde ifade ederler. Böylece birçok başka biçimsel sistemi etkilerler.
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5 SONUÇ
Dünyada yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim özellikle yönetim anlayışında ve klasik bürokratik
yapılarda köklü bir yeniden yapılanmayı gündeme getirmiştir. Bütün bu teorik ve reel
değişimler doğrultusunda kamu yönetiminin toplumsal rolü ve işlevleri ile bunları yerine
getirirken uygulayacağı yöntemler ve oluşturacağı kurumsal yapılar tartışma konusu haline
gelmiştir. Genel olarak ifade edilecek olursa, toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa
önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, daha küçük ancak daha
etkin bir kamu talebi dile getirilmiştir.
Kamu yönetimi, küreselleşme sürecinde çok önemli değişimlere sahne olmakta ve günümüzün
farklılaşan koşul ve gereksinimlerine uyma çabası içinde görülmektedir. Yönetime katılma,
demokratik yönetim, yerinden yönetim, hizmet sunum kalitesi, performans yönetimi gibi
kavramların ve işletme yönetimi alanında yeni yönetim tekniklerinin kamu yönetiminin yapısal
ve işlevsel süreçlerine dahil edilmesi, bugün gündemlerin başında yer almaktadır. Türkiye’de
de ortaya çıkan bu çalışmalar, teknolojik gelişmelerin yönetime etkisi, özellikle yerel
yönetimlerin sunduğu hizmet yönetiminin işletme niteliğinin artması, kentleşme ve
yerelleşme eğilimleri gibi küresel gelişmelerin hepsi kurum ve yönetim anlayışında ortaya
çıkan değişmelerle yakından ilgilidir.
Belediyeler; karar ve yürütme organlarının yerel halkın seçimi ile oluşturulması, yerel halka en
yakın yönetsel birimler olmaları nedeniyle tümüyle halkla ilişkileri gerektirmektedir. Bu açıdan
özellikle belediyeler hizmetlerin etkin, yerinde ve verimli sunulması noktasında diğer yerel
yönetim birimlerine göre öncelikli konumda bulunmaktadırlar.
Belediye başkanı kanunda, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olarak
tanımlanmıştır. Belediye başkanının temel görevi, kanunda tanımlandığı şekliyle belediye
teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve
menfaatlerini korumaktır. Dolayısıyla, Belediye Başkanları ve üst yönetimin diğer üyeleri
söyledikleri ve yaptıkları ile kültürü yaratabilirler, değiştirebilirler veya sürdürebilirler. Onlar
ilettikleri ile kurum için neyin önemli olduğunu güçlü bir şekilde ifade ederler. Böylece İKY
sadece İK biriminin değil tüm üst ve orta yönetim ile birlikte yürütülen yönetim biçimidir.
Vatandaşa doğumundan ölümüne kadar hayatın her evresinde hizmet götüren belediyelerin
etkinliği ve başarısı, nitelikli personelin çalıştığı kuruma duyduğu bağlılık ile düz orantılıdır.
Bunu sağlamakta, kurumca benimsenmiş İK prensipleri yerleştirilmiş ve sıkıca uygulamaya
koyulmuş şeffaf, adil ve etik iş standartları ile mümkün olabilir.
Bu nedenle, insan Kaynakları Yönetimi sadece Personel veya İnsan Kaynakları Birimlerinin
görevi olmaktan çıkmış tüm yönetiminde birtakım görevleri farklı şekilde üstlendiği bir olgu
haline gelmiştir. İnsan Kaynakları birimleri de bu çalışmaların merkezinde yer alan sistemleri
kuran, uygulayıcı/yürütücü ve en önemlisi stratejik rolü olan birimleridir. Bu birimlerde görev
alan uzman ve personelinde birime özel yeterliliklere sahip olması beklenir.
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Öneri prensip ve standartlar, kurumsal kültür değişimine de olumlu etkileri olacağı sebebiyle
üst yönetimin bu prensip ve standartları da kendilerince içselleştirip İK birimlerini lider olarak
yönlendirmesi de beklentiler arasındadır. Lider kurumun fark yaratıığı sürdürebilir dengesini
daha kolay kurup koruyabildiği ve daha önceki yaptığı çalışmalara oranla verim, etkinlik ve
işlerliğini arttırdığı bir yöneticidir. İyi örneklere bakıldığında ve akademik çalışmaların ortaya
çıkardığı sonuçlara göre uygulanan liderlik tarzlarının insan kaynakları yönetim fonksiyonları
olan iş analizi, personel seçimi, eğitim ve Ar-Ge yönetimi, ücret yönetimi ve kariyer yönetimi
gibi fanksiyonları ile yakın ilişkili olduğu görülmüş ve bu ilişki bağının kuvvetinin ise uygulanan
organizasyon yapısı, kurumda çalışanların oluşturduğu kurum kültürü, çalışanların yetkinlik ve
potansiyeli ile ilişkili olarak değişim gösterdiği sonucuna varılmıştır.
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