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Yönetici Özeti
Çağdaş ve etkin İnsan Kaynakları Yönetiminin (İKY) yaygınlaştırılması, vatandaşlar ve yerel
yönetimler arasındaki ilişkiyi göz önüne alan yerel demokrasinin temel yönlerinden biri olan
“yerel düzeyde iyi yönetişim” ilkesinin tam merkezinde yer almaktadır. Yerel düzeyde iyi
yönetişim, yerel yönetimlerin büyüklüğü, vatandaşlar ve sivil toplumun elinde mevcut olan kamu
yaşamına katılım yolları ve araçları, ancak daha iyi bir ifadeyle yerel yönetimlerdeki seçilmiş
görevliler ve özellikle yerel yönetim çalışanlarının vatandaşlara sundukları hizmetlerin kalitesini
sürekli olarak iyileştirmeye hazır ve istekli oluşlarından etkilenmektedir. Bu nedenle, İKY, tüm
nüfusun yararına olacak biçimde etkin ve hesap verebilir kamu yönetiminin geliştirilmesini
sağlamakla ilgilidir. Ayrıca, şeffaf ve tarafsız işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi ve
uygulanması, yerel çalışanların performansının ve kamu hizmetine yönelik kariyer gelişimlerinin
derinlemesine değerlendirilmesi, sürekli eğitim ve kamu yönetimi içinde etiğin desteklenmesi
dahil olmak üzere kurumsal yapılanma ile ilgilidir.
YYR-III çerçevesinde, bu rapor, giderek yeni bir yerel yönetim modelinin geliştirilmesini
sağlayacak olan Türk yerel yönetimlerinin idari kapasitesinin geliştirilmesini desteklemeyi
amaçlamaktadır. Bu amaçla, Belçika, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Yunanistan, İsveç ve
Portekiz olmak üzere seçili AB üye devletlerinde yerel ve bölgesel yönetimlerin kurumsal,
organizasyonel, operasyonel ve yasal yapısına odaklanarak bu ülkelerin kapsamlı analizini
sunmaktadır.
Rapor, İKY döngüsünün bazı ana direkleri ve işlevlerine odaklanan dört bölümden oluşmaktadır.
Birinci Bölüm daha geniş bir perspektife sahiptir ve ademi merkeziyetçilik girişimleri bakımından
Avrupa genelindeki dinamiklerin ana hatlarını belirlemeye çalışmakta, ulusal ve ulusaltı
yönetimler arasındaki ilişkileri analiz etmekte ve ulusaltı yönetimlerin farklı düzeylerdeki
sorumluluklarının doğası ve kapsamı, temel özellikleri, mali ve istatistiksel bilgileri ile ilgili nicel
ve nitel bilgiler içeren birtakım tablolar sunmaktadır. Özellikle ademi merkeziyetçilik ile ilgili
olarak, yetkiler ve kaynakların yönetim kademeleri arasında yeniden dağıtılmasıyla birlikte çeşitli
reformlar birçok üye devletin kamu yönetimi reformunda önemli bir itici güç olmuştur
(Kuhlmann ve Wollmann, 2014). Çoğu ademi merkeziyetçilik reformu, 1980-90’larda kabul
edilmiştir, ancak bazı AB üye devletleri bölgesel düzeylerini daha sonra oluşturmuş veya
güçlendirmiş (Fransa 2016 yılında ve Almanya’da birçok eyalette son on yılda) veya yetkileri
yeniden dağıtmak suretiyle bir yönetim kademesini ortadan kaldırmıştır (örneğin İtalya’daki iller
2013 yılında). Bu tür reformlar çoğunlukla kamu harcamalarını rasyonelleştirme ve idari
basamaklar arasındaki sorumluluk ve yetkileri netleştirme ve güçlendirmenin bir yolu olarak
uygulamaya konulmuştur (özellikle son on yılda birtakım AB üye devletlerinin karşılaştığı ciddi
mali kriz göz önüne alındığında).
Birinci Bölüm, 8 üye devletin kamu istihdam modellerinin karşılaştırmalı incelemesi (kariyer
temelli ve kadro temelli modellerin kıyaslaması) ve en önemli ilgili özellikleri ve sunulan verilerin
ortak kesişen yönlerinin kısa bir analiziyle sonlanmaktadır.
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İkinci Bölüm, 8 AB üye devletinin İKY modeli ve sisteminin temel özelliklerinin daha ayrıntılı
incelemesini yapmakta, böylece her işe alım türünün temel özelliklerinin kapsamlı bir sunumunu
sağlamayı amaçlamaktadır. Analizden açık biçimde görülebildiği gibi, her ülke ve konu için
sağlanan derinlik, karşılaştırılamayan özelliklerden veya mevcut kaynakların kısıtlılığından ötürü
eşit biçimde geliştirilememiştir. Bununla birlikte, Türkiye özelinde yararlı dersler sunmak ve iyi
uygulamalar ortaya çıkarmak için önemli çaba sarf edilmiştir. Ülkeye bağlı olarak, yasal
çerçeveden kaynaklanan temel özellikler, organizasyonel kültür ve tarih, ulusaltı yönetiminde
İKY alanındaki son reformlar, güven konusu veya vatandaşlar ve (yerel veya merkezi) yönetim
arasında güven eksikliğinin getirdiği zorluklar, istihdam sistemlerinin doğası ve temel yönleri ile
ilgili bir sunum yapılmaktadır. Analizden ortaya çıkan ortak bir özellik, ülkelerin çoğunluğunda
özellikle yasal açıdan ulusal ve ulusaltı düzeydeki uyum ve benzerliklerdir. Çoğu ülke merkezi ve
ulusaltı yönetim arasında insan kaynaklarının yönetimi konusunda ortak yaklaşıma ve ortak yasal
ve organizasyonel çerçeveye sahipken, yerel ve bölgesel yönetimlere bazı politikaları yerel
ihtiyaçlar ve özelliklere göre uyarlamaları için genellikle daha fazla özerklik verilmektedir.
Yönetim düzeyleri arasında yetkilerin dağıtılması konusunda, çoğu sektör ve ülke için yasama
işlevi merkezi düzeyde yoğunlaşmaktadır. Yönetmelik ve finansman açısından tablo, altyapı
hizmetleri, eğitim, emniyet, sosyal politika, vergiler ve bazı ülkelerde genellikle bölgesel veya
yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan (birkaç ülkede paylaşılan sorumluluk biçiminde)
çevrenin korunması konularıyla birlikte daha karmaşık olmaktadır. Hizmet sunumu büyük ölçüde
farklı yönetim düzeyleri arasında paylaşılır ve yerel yönetimler çoğunlukla altyapı hizmetleri,
sosyal politika, çevrenin korunması, eğitim, sağlık ve emniyet/asayiş konularında hizmetlerin
sunumuna katılmaktadır.
Üçüncü Bölüm, yerel yönetimlerde İKY’nin temel işlevlerinden biri olan işe alım politikası ve
sürecini daha derinlemesine incelemektedir. Her ülke için kamu istihdam sisteminin bir analizini
yapmakta; bu analizlerde kurumsal düzenlemeler, ilkeler, değerler, üst düzey ve kıdemsiz
personel, daimi ve sözleşmeli çalışanlar arasındaki farklılaşma, iş sınıflandırmaları, liyakate dayalı
beceri, yetenek ve yetkinlikleri değerlendirme araçları, yarışma mekanizmalarına vurgu
yapılmaktadır. Karşılaştırmalı analizden de açık biçimde görüldüğü gibi, sadece birkaç ülkede
Fransa’ya benzeyen bir kariyer sistemi sürdürülmesine rağmen, personel işe alımına yönelik
yarışma sistemi şu anda hemen hemen tüm ülkeler tarafından bir şekilde kullanılmaktadır. Bu
nedenle, kamu sektöründe iş güvenliğinin hem personelin işe alınması ve muhafaza edilmesi için
önemli bir motivasyon unsuru hem de istenmeyen siyasileşme biçimlerinden korunma ve
bağımsızlık sağlamanın bir yolu olmasına rağmen, birçok ülke klasik ömür boyu istihdam
ilkesinden uzaklaşmaktadır. Artık daha fazla ülkede, memurların çeşitli nedenlerle (çoğunluklu
performans düşüklüğü örnekleri) işten çıkarılması mümkündür. Daha geleneksel bürokratik
kariyer sistemi olan ülkeler halen daha yüksek derecede iş güvenliği sağlamaktadır. Bu nedenle,
bir ülke geleneksel kariyer yapısında bir reform gerçekleştirmeye karar verdiğinde, geleneksel iş
güvenliği kalıplarını da yeniden değerlendirmesi gerekecektir. Örneğin, Portekiz, geleneksel
bürokratik istihdam özelliklerini baştan sona reforme etmiştir.
Dördüncü Bölüm, yükselme mekanizması, yerel yönetimde performans değerlendirilmesi ve
yönetimi, iş tanımları ve iş profilleri gibi bazı güçlü araç ve sistemlerin varlığı ve fiili kullanımı,
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yetkinliklerin İK işlevlerinde (örneğin, işe alım, yükselme, performans değerlendirmesi, vb.) yatay
olarak konuşlandırılabilen bir kavram olarak tanıtılması, ücretlendirme plan ve mekanizmaları,
eğitim ve yaşam boyu öğrenme politikaları, vb. gibi İKY döngüsünün en önemli işlevlerinden
bazıları ile ilgili konuları ele almaktadır. Yukarıda söz edilen temel özelliklerin analizi, birkaç AB
üye devletinin son on yılda karşılaştığı ve AB genelinde (özellikle İtalya, İspanya, Yunanistan,
Portekiz ve Fransa gibi Güney Avrupa ülkelerinde) hem merkezi hem de yerel ve bölgesel
düzeyde İK politikalarını (örneğin, yeteneklerin işe alımında büyük zorluklara neden olan ve yerel
yönetimleri yüksek nitelikli personel için daha az çekici bir yer haline getiren genel maaş
azaltımları, azalan eğitim ve yükselme olanaklarıyla birlikte işgücündeki azalmalar) önemli
ölçüde etkilemiş olan şiddetli mali kriz yelpazesi altında yürütülmektedir. Performans ölçülmesi
ve değerlendirilmesi konularında, performans değerlendirmesi hemen hemen tüm AB üye
devletlerinde yatay olarak kurumsallaştırılmış olmasına rağmen (Almanya ve Portekiz hariç
olmak üzere performans değerlendirmesi en az yılda bir kez gereklidir) sonuçlar oldukça
sınırlıdır. Son on yılda yaşanan mali krizin, performans ölçümü, değerlendirmesi, teşvik edilmesi
ve takdir edilmesi ile ilgili araç ve tekniklerin sınırlı olarak tahsis edilmesinde önemli etkisi vardır.
Varyasyonlar (farklılaşmalar), farklı yöntemler ve kullanılan araçların çeşitliliği (örneğin,
Performansa Bağlı Ücret) göz önüne alındığında, bu konuda en iyi yolun olmadığı açıkça
görülmektedir. Etkinlik, yerel yönetimin kültürü ve değerleriyle doğrudan ilişkilidir (örneğin,
İsveç, Belçika).
Diğer önemli bir konu ise siyasileşme düzeyi ve bunun yerel düzeyde İKY üzerine etkisidir. Devlet
çalışanlarının yükselme ve işe alımının siyasi bağlantılarından çok bir işi yapabilmesine bağlı
liyakate dayalı İK sistemlerinin önemi uzun süredir, iyi işleyen ve profesyonel kamu yönetiminin
temel taşı olarak görülmektedir ve bu sistemler iyi yönetişim ve idari kapasite sağlamaktadır.
Liyakat sistemi ile devletin ve özellikle yerel yönetimlerin ne kadar iyi işlediği arasında bir
bağlantı olduğuna inanılmaktadır. Daha spesifik olarak, memurların siyasi atama yerine liyakate
dayalı işe alınmasının yolsuzluğu azalttığı görülürken (örneğin, Almanya, İsveç, Belçika), Doğu ve
Güney Avrupa üye devletlerinde siyasi kayırmacılık (patronaj) halen yerel yönetimlerin ihmal
edilemez özelliklerinden biridir (örneğin, Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz).
Rapor son olarak, 8 AB üye devletinin tümünde kamu yönetiminin kurumsal ve organizasyonel
çerçevesinin daha geniş ve sağlam bir analizini yapan ilave bölüm içeren oldukça kapsamlı bir Ek
bölümü ile desteklenmektedir. Bu Ek’in kapsamı, yukarıda söz edilen AB üye devletlerinin
organizasyonel yapısıyla ilgili çok bilgi sahibi olmayan ortalama bir okuyucuya kamu yönetimi ve
yerelleşmenin geçmişteki kökenleri, gerekçeleri, eksiklikleri ve güçlü yönleri ile ilgili bütüncül bir
yaklaşım ve daha geniş bir anlayış sunmaktır.
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Giriş
YYR-III, IPA Fonları çerçevesinde AB tarafından finanse edilen ve UNDP tarafından yürütülen
yerel yönetim reformuna destek projelerinin üçüncüsüdür. Bu proje serisinin birinci aşaması
(YYR-I) 2005-2007, ikinci aşaması (YYR-II) 2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.
Projenin genel hedefi, 2003-2013 yılları arasında gerçekleştirilen yerel yönetim reformu
sürecine uygulama desteğine devam edilmesi suretiyle Türkiye’de uluslararası standartlara
uygun etkin, saydam, kapsayıcı ve katılımcı bir yerel yönetimin sağlanmasıdır.
Projenin özel hedefi ise demokratik yönetişim ilkeleri doğrultusunda yeni yerel yönetim
modelinin etkin biçimde hayata geçirilmesini sağlama görevinde idari kapasitenin geliştirilmesi
ve güçlendirilmesidir.
Yerel yönetimlerde liyakate dayalı etkin ve şeffaf insan kaynakları sisteminin sağlanması ve
yukarıda belirtilen sorunlarla başa çıkabilmek için işgücü ve kaynak israfının önlenmesi amacıyla,
Proje hizmet sunumu ve özellikle sözleşmeli olanlar olmak üzere personel işe alımında belirli ilke
ve standartlar geliştirecektir. Bu amaçla, durum tespit görüşmeleri düzenlenmiş ve bu toplantılar
ile yazın taraması ışığında, iyi uygulamalar ve çıkarılan derslerle birlikte 8 AB üyesi ülkede
karşılaştırmalı değerlendirme çalışması hazırlanmış ve Türkiye’deki uygulamalarla
karşılaştırılmıştır.
Çağdaş ve etkin İnsan Kaynakları Yönetiminin (İKY) yaygınlaştırılması, vatandaşlar ve yerel
yönetimler arasındaki ilişkiyi göz önüne alan yerel demokrasinin temel yönlerinden biri olan
“yerel düzeyde iyi yönetişim” ilkesinin tam merkezinde yer almaktadır. Yerel düzeyde iyi
yönetişim, yerel yönetimlerin büyüklüğü, vatandaşlar ve sivil toplumun elinde mevcut olan kamu
yaşamına katılım yolları ve araçları, ancak daha iyi bir ifadeyle yerel yönetimlerdeki seçilmiş
görevliler ve özellikle yerel yönetim çalışanlarının vatandaşlara sundukları hizmetlerin kalitesini
sürekli olarak iyileştirmeye hazır ve istekli oluşlarından etkilenmektedir.
Bu nedenle, İKY, tüm nüfusun yararına olacak biçimde etkin ve hesap verebilir kamu yönetiminin
geliştirilmesini sağlamakla ilgilidir. Ayrıca, şeffaf ve tarafsız işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi
ve uygulanması, yerel çalışanların performansının ve kamu hizmetine yönelik kariyer
gelişimlerinin derinlemesine değerlendirilmesi, sürekli eğitim ve kamu yönetimi içinde etiğin
desteklenmesi dahil olmak üzere kurumsal yapılanma ile ilgilidir.
Hem yerel hem de ulusal düzeyde güçlü bir yönetime sahip olmak için, siyasileşmeye karşı
korunmasız olmayan, liyakate dayalı bir işe alım ve kariyer sisteminin oluşturulmasına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu nedenle, yerel düzeyde çağdaş ve etkin İKY modelinin desteklenmesi
herhangi bir kamu yönetimi reformunun beş genel ilkesine uyulmasına katkıda bulunmaktadır;
bu ilkeler yerelleşme, siyasileşme, profesyonelleşme, rasyonelleşme ve modernleşmedir.
Belediye düzeyinde çağdaş ve etkin İKY işlevlerinin desteklenmesi ise, hem seçilmiş görevliler
hem de çalışanların kamu yönetimi, bunun nasıl yerine getirilmesi gerektiği ve vatandaşlara
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sağlanan hizmetlerin kalitesi ile ilgili zihniyetlerini değiştirmeleri ile ilgilidir. Eğitimler, farklı yerel
yönetim birimlerinden çalışanlara imkan tanıyarak değişikliklere dolaylı olarak katkıda
bulunmaktadır.
Bu rapor, Belçika, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Yunanistan, İsveç ve Portekiz olmak üzere
seçili AB üye devletlerinde yerel ve bölgesel yönetimlerin kurumsal, organizasyonel, operasyonel
ve yasal yapısını sunmayı ve kapsamlı biçimde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Her ülke ve konu
için yapılan analizin derinliği karşılaştırılamayan özelliklerden veya mevcut kaynakların
kısıtlılığından ötürü eşit biçimde geliştirilememiştir. Bununla birlikte, Türkiye özelinde yararlı
dersler sunmak ve iyi uygulamalar ortaya çıkarmak için önemli çaba sarf edilmiştir.
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1. AB Yerel Yönetimlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi (başlıca
trendler ve zorluklar)
A. AB bünyesinde kamu yönetimi ve ademi merkeziyetçilik
AB üye devletlerinde kamu yönetimi, toplumların refahı açısından önemli bir rol oynamaktadır.
Demokratik sisteme hizmet etmekte olup, özgür ve şeffaf seçimler yoluyla ortaya konulan halk
iradesinin bağlılıkla uygulanmasını sağlamaktadır. Mevcut olmadığında hiçbir toplumun hayatta
kalamayacağı temel güvenliği sağlarlar. Ayrıca, hem vatandaşlar hem de işletmeler için işlem
maliyetlerini azaltan ve özel işletmelerin yasal olarak bağlayıcı anlaşmalara güvenmesine ve uzun
süreli yatırımlar yapmalarına olanak tanıyan bir kurum niteliğindedir. Kent merkezlerini
yöneterek, enerji ve iletişim için yeterli altyapı sağlayarak ve önemli eğitim, sosyal ve sağlık
hizmetlerini sunarak vatandaşlarına hizmet ederler. Kamu yönetimi başarısız olduğunda, tüm
toplum bundan zarar görecektir.
AB üye devletlerinde yönetim kural olarak birkaç katmandan oluşmaktadır ve her katmanın
kendi yönetimi bulunmaktadır. Bu yapının teorik temeli, yerindenlik ilkesi1 olarak adlandırılır.
Konuların en küçük, en alt veya en az merkezi yetkili kamu makamı tarafından ele alınması
gerektiği fikri veya ilkesi olarak tanımlanabilir. Bu kavram veya ilke dünya genelinde birkaç
anayasada yer almaktadır (örneğin bkz. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nın Onuncu
Değişikliği). Günümüzde, 1992 Maastricht Antlaşması ile kurulan Avrupa Birliği hukukunun temel
bir ilkesi olarak bilinmektedir. Bu ilkeye göre, AB yalnızca üye devletler ülkelerin her birinin
eylemlerinin yetersiz olduğu konusunda hemfikir olduğu durumda tasarrufta bulunabilir (yani,
kanun koyabilir).
Son 20 yılda, temel sorumluluk, yetki ve görevlerin yeniden tahsis edilmesi yoluyla yerindenlik
ilkesinin uygulanmasını hızlandırmak ve hizmetlerin önemli miktarının uygulanmasının
vatandaşlara mümkün olan en yakın düzeyde yerelleştirmek amacıyla AB üye devletlerinin
genelinde önemli çabalar ve büyük reform dalgaları gerçekleştirilmiştir. Ancak, ademi
merkeziyetçilik yalnızca bir idari rasyonelleşme sorunu değil, aynı zamanda öz-yönetişim
sorunudur. Bu durum, 1985 yılında kabul edilen Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında
açıkça ifade edilmektedir. Şart, bunu onaylayan üye devletleri yerel yönetimlerin siyasi, idari, ve
mali bağımsızlığını garanti altına almakla yükümlü tutar. Bu Şartta, yerel yönetimlerin özerkliği
ilkesinin yerel mevzuat ve mümkünse anayasa ile tanınacağı belirtilmektedir. Yerel yönetimler
genel oy sistemi ile seçilecektir. Kanun çerçevesinde hareket eden yerel yönetimler yerel

1

Yerindenlik, kamuya yönelik sorumlulukların vatandaşlara en yakın seçilmiş görevliler tarafından yerine getirilmesi
gerektiğini öne süren bir ilkedir. Merkezi yönetimin, yalnızca daha yerel düzeyde yerine getirilemeyecek
sorumlulukları veya görevleri gerçekleştiren bir ikincil işlevi olmalıdır. Yerindenlik ilkesine göre, yerel yönetimlerin
yerel ihtiyaçları karşılama sorumluluklarını üstlenmeleri ve kamu harcamalarının önemli bir kısmını gerçekleştirmeleri
için yeterli mali, yönetsel, teknik ve profesyonel kaynaklara sahip olması gerekmektedir. Yetkinin kaynakların
mevcudiyeti kadar sorumluluklara da denk olması gerektiği ilkesi doğrultusunda, yerel yönetimlere yerel kaynakları
yetiştirme yetkisi ve gücü verilmelidir. Yerindenlik ilkesi, yerelleşme sürecinin altında yatan mantığı oluşturmaktadır.
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nüfusun çıkarları doğrultusunda kendi sorumlulukları altında kamu işlerinin önemli bir kısmını
düzenleyebilecek ve yönetebilecektir.

B. Ulusal ve Ulusaltı yönetimler arasındaki ilişkiler
Tanımlar, terimler, kavramlar ve ilkeler açısından tutarlı bir yaklaşım benimsemek için, bu
raporda bazı ortak tanımları takip etmek daha iyi olacaktır. Daha spesifik olarak, genel yönetim
dört alt sektörü içermelidir: merkezi/federal yönetim ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları; eyalet
yönetimi (örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eyaletler, Almanya’daki eyaletler (Länder),
İsviçre’deki kantonlar, vb.) ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları; yerel yönetim, örneğin bölgesel
ve yerel yönetimler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları; ve sosyal güvenlik fonları. Ulusaltı
yönetim, eyalet yönetimleri (Türkiye idari ortamındaki eşdeğer terim eyalet hükümetidir) ve
yerel/bölgesel yönetimlerin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Merkezi yönetim, bakanlıkları,
ulusal düzeyde faaliyet gösteren temel bağımsız kurumları ve yönetimin merkezini (Kabine,
Başbakanlık ofisi, Şansölyelik, vb.) ifade etmektedir.
AB üye devletleri arasında ulusal ve ulusaltı yönetimler arasındaki formel ilişkiler farklılık
göstermektedir. Bu ilişkilerin niteliği, İKY dahil olmak üzere farklı alanlarda ulusaltı yönetim
eylemlerini yönetme ve etkileme konusunda ulusal yönetimin sahip olduğu seçenekleri
belirlemektedir.
AB üyesi ülkeler federal, bölgesel veya üniter devletler olarak sınıflandırılabilir. Bir ülkenin
karşılaştığı zorluklar bu gruplardan hangisine ait olduğuna bağlıdır, çünkü federal yönetimin
yetkileri normal olarak ülkenin anayasası tarafından sınırlanacaktır. Ayrıca, ulusal ve ulusaltı
yönetimleri arasındaki ilişkinin tarihi ve doğasına bağlı olarak iki geniş gruba ayrılabilirler.
Birinci grup, merkezi kamu yönetimi geçmişine sahip ülkeler olarak tanımlanabilir; ulusal
yönetim ve ikincil ulusaltı yönetimler tarafından atanan valiler2. Bu ülkeler çoğunlukla üniter
devletlerdir ve genellikle tarihlerinde otokratik yönetim dönemi olmuştur. Bu ülkelerin
neredeyse tamamının doğrudan seçilmiş bölgesel yönetimleri göreve getirdikleri, yetki ve
sorumlulukları bölgesel ve yerel yönetimlere aktardıkları ve merkezi yönetim geleneği ve ulusaltı
özerk yönetiminin yeni unsuru arasında uygun bir denge aradıkları bir döneme girmiştir. Fransa
ve Yunanistan bu grupta yer almaktadır. Alman federasyonunun da bu gruba dahil olduğu
söylenebilir. 1945 yılından sonra Avrupa’nın yeniden inşa edilmesi sırasında oluşturulmuş ve
merkezi idari yapılar ile bölgesel ve yerel özerklik modelinin bir kombinasyonunu temsil
etmektedir, ancak daha önce söz edilen diğer ülkeler gibi yetkileri bölgelere aktarmaya
başlamıştır.
İkinci grup, ulusaltı yönetimin değişmemiş bir geleneğe dayandığı ve aşikar olarak kabul edildiği
ülkeler olarak tanımlanabilir. Bu ülkeler, bunun yerine, ülkenin ekonomik yarışma edebilirlik ve
sosyal uyumunun gelişimi için esas olan mevcut sorumluluklarını yönetmek ve ulusal standartlar
2 Türkiye'de bölgesel

birimler yerine il sistemi uygulanmaktadır ve il yöneticilerine merkezi yönetim tarafından atanan
il valisi denilmektedir.
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ile ulusaltı özerk yönetim arasında uygun bir denge bulmak için mevcut bölgesel ve/veya yerel
yönetimlerin kapasitesini güçlendirme ihtiyacıyla başa çıkmak durumunda kalabilir.
Ülkelerin sınıflandırılması elbette her zaman için tartışılabilir, ve bu sınıflandırmaların herhangi
birine basit biçimde yerleştirilemeyen ülkeler de bulunmaktadır. Federal yapının ülkenin iki ana
bölgesi arasındaki çekişmelerle ortaya çıktığı Belçika buna bir örnektir.
AB üye devletleri arasında ulusaltı yönetimlerin sayısı ve yapısı yalnızca federal ve üniter
devletler arasında değil aynı zamanda bu grupların her biri içerisinde farklılık göstermektedir.
Aynı durum sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve yönetimin çeşitli düzeylerinde çok sayıda yetki için
de geçerlidir. Aşağıda yer alan Tablo 1, AB genelinde üç ulusaltı yönetim düzeyi tarafından
sunulan olası hizmetlerin örnekleri ve varyasyonlarını göstermektedir.
Tablo 1. AB üye devletlerinde ulusaltı yönetimlerin üç düzeyi. Yetki ve sorumluluklar kümesi
Belediye düzeyi
Geniş kapsamlı sorumluluklar:
- Genel yetki
- Nihai olarak, kanunla verilen
ek tahsisler

Topluluk hizmetleri:
- Eğitim (kreşler, ana okulları,
ve ilköğretim)
- Şehir
planlaması
ve
yönetimi
- Yerel altyapı ağları (su,
kanalizasyon, katı atık yönetimi,
hijyen, vb.)
- Yerel yollar ve şehir içi toplu
taşıma
- Sosyal
işler
(aile
ve
çocuklara, yaşlılara, engellilere
destek,
yoksulluk,
sosyal
ödenekler, vb.)
- Birincil ve koruyucu sağlık
bakımı
- Dinlenme (spor) ve kültür
- Kamu düzeni ve güvenliği
(zabıta, itfaiye)
- Yerel ekonomik kalkınma,
turizm, ticaret fuarları

Ara düzey
Uzmanlaşmış ve daha
sınırlı sorumluluklar
Küçük
belediyelere
yardımda önemli bir rol
Bölgeler
ve
merkezi
yönetim tarafından verilen
sorumlulukları
yerine
getirebilir
İşlevsel düzey ve coğrafi
bölgeye göre belirlenen
sorumluluklar:
- Orta öğretim veya özel
eğitim
- Belediye
düzeyinin
üzerinde sosyal ve gençlik
refahı
- İkinci
basamak
hastaneler
Atık toplama ve arıtma
- İkincil yollar ve toplu
taşıma
- Çevre

Bölgesel düzey
Ülkelere
bağlı
olarak
(özellikle federal ve üniter
devletler
arasında)
heterojen ve az çok
kapsamlı sorumluluklar

Bölgesel hizmetler:
- Orta/yüksek öğretim ve
mesleki eğitim
- Mekansal planlama
- Bölgesel
ekonomik
kalkınma ve inovasyon
- Sağlık (ikinci basamak
sağlık
merkezleri
ve
hastaneler)
- Sosyal işler (örneğin,
istihdam hizmetleri, eğitim,
kapsayıcılık, özel gruplara
destek, vb.)
- Bölgesel yollar ve toplu
taşıma
- Kültür. Miras ve turizm
- Çevrenin korunması
- Sosyal konut
- Kamu düzeni ve güvenliği
(örneğin,
zabıta,
sivil
koruma)
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- Çevre (yeşil alanlar)
- Sosyal konut
- İdari hizmetler ve
hizmetleri

- Yerel yönetim denetimi
(federal ülkelerde)
izin

Kaynak: OECD (2016) Regions at a Glance

Kurumsal çerçeveleri ve kendi bünyelerindeki ulusaltı yönetimlerde izleyecekleri İKY modeli
açısından analiz edilecek olan seçili AB üye devletleri, yani Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan,
İspanya, İtalya, İsveç ve Portekiz özelinde, temel özellikler ve verilerin karşılaştırmalı sunumu
aşağıda yer almaktadır.
Aşağıda yer alan Tablo 2, OECD3 tarafından yayınlanan mevcut karşılaştırılabilir en son verilere
dayanarak, federal ve yarı federal (Belçika, Almanya ve İspanya) ve üniter devletlerdeki (Fransa,
Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İsveç) ulusaltı yönetimlerin dağılımlarını özet olarak sunmaktadır.
Tablo 2. Seçili AB üye devletlerindeki ulusaltı yönetimler
Federal Devletler
(Federasyon ve Yarı Belediye kademesi
Federasyonlar
Belçika
589 belediye
Almanya
13.854 belediye
İspanya
Üniter Devletler
Fransa

Yunanistan
İtalya4
Portekiz

İsveç

İkinci kademe

Federe Devletler

10 il
323 il

3 bölge ve 3 topluluk
3 “şehir eyaleti” dahil
olmak üzere 16 Eyalet
8.124 belediye
50 il
17 Özerk Topluluk
Belediye kademesi
İkinci kademe
Üçüncü kademe
36.684 belediye (deniz aşırı 1 şehir departman ve 4 En dıştaki 5 bölge
illerinde
bulunan
114 denizaşırı departman (Martinique,
belediye dahil)
dahil olmak üzere 100 Guadeloupe, Guyane,
departman
La
Réunion
ve
Mayotte) dahil olmak
üzere 18 bölge
325 belediye
12 bölge
7.960 belediye
98 il
20 bölge, 5’i özel
statüye sahip
308
belediye
(3.092 2 özerk bölge
belediye
altı
mevki
(frequesias) mıntıka)
290 belediye
2 tanesi “bölge” olarak
belirlenmiş 21 ülke

3

OECD (2018), Key data on Local and Regional Governments in the European Union (brochure), OECD, Paris,
www.oecd.org/regional/regional-policy
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Tablo 3, seçili ülkeler için, km2 cinsinden coğrafi yüzölçümü, nüfus, hem nominal fiyatlarla hem
de kişi başına (Avro olarak) GSYH ve büyüme oranı (2017 için) gibi temel verileri sunmaktadır.
Tablo 3. Temel sosyo-ekonomik veriler
Yüzölçüm
(km2)
Federasyon ve Yarı Federasyonlar
Belçika
30.326
Almanya
357.376
İspanya
504.712
Üniter devletler
Fransa5
647.795
Yunanistan
130.820
İtalya
295.114
Portekiz
92.226
İsveç
407.340
AB 28

4.370.032

Mukim (bin)

GSYH (milyar
Avro)

Kişi başı
GSYH
(Avro)

GSYH
büyüme
oranı

11.352
82.522
46.528

437,2
3.263,4
1.163,7

38.514
39.545
25.010

%1,7
%2,2
%3,1

66.989
10.768
60.589
10.310
9.995

2.287,6
177,7
1.716,9
193,0
477,9

34.149
16.506
28.337
18.725
47.809

%1,8
%1,4
%1,5
%2,7
%2,4

511.523

15.326

29.962

%2,4

Tablo 4, belediye düzeyine odaklanarak ve ortalama belediye büyüklüğünü, 100.000 mukim
başına ortalama belediye sayısını, medyan büyüklüğü ve son olarak belediye alanlarının ortalama
kapladıkları alanı (km2 cinsinden) belirleyerek ulusaltı yönetimin bileşiminin bir dağılımını
göstermektedir.
Tablo 4. Belediye büyüklüğü (2017 yılına ait veriler)
Ortalama
belediye
büyüklüğü
(mukim sayısı)
Federasyon ve Yarı Federasyonlar

100.000 mukim Medyan
başına ortalama büyüklük
belediye sayısı
(mukim sayısı)

Belediyelerin
kapladığı
ortalama alan
(km2)

Belçika
Almanya
İspanya
Üniter devletler

19.177
7.449
5.720

5.2
13.4
17.5

12.045
1.710
565

51.5
32.3
62.1

Fransa

1.885

53.1

435
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5

Ocak 2015 itibariyle geçerli olan 56/2014 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana, orta düzey artık doğrudan
seçilmiş yönetimlerle değil, daha çok of Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Syracuse ve Trapani Serbest Belediye
Konsorsiyumlarının eklendiği 14 Büyükşehir ve 84 İlden oluşmaktadır. Temsilcileri artık belediye başkanları ve belediye
meclisi üyeleri tarafından seçilmektedir. 29 bölge içerisinden 15’i olağan statüye ve 5’i özel statüye sahiptir. (yani,
Sardunya, Sicilya, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Aosta Vadisi ve Friuli-Venezia Giulia).
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Yunanistan
İtalya
Portekiz
Romanya
İsveç
AB 28

33.181
7.617
33.524
6.986
34.218
5.867

3.0
13.1
3.0
14.3
2.9
17.0

21.062
2.430
14.380
3.110
15.435
Yok.

403
37
299
75
1.405
50

Tablo 5, nüfus yoğunluğu bakımından belediyelerin yüzdesini göstermektedir (mukim sayısı
2.000’den az, 2000-4.999 arasında, 5.000-19.999 arasında ve 20.000 ve üzerinde olan
belediyelerin yüzdesi)
Tablo 5. Nüfus büyüklüğüne göre belediyeler (2016 yılına ait veriler)
Belediyeler (% olarak)
2000 mukimden 2000-4999
5000-19999
az
mukim
mukim
Federasyon ve Yarı Federasyonlar
Belçika
%1
%11
%62
Almanya
%54
%20
%20
İspanya
%72
%12
%11
Üniter devletler
Fransa
%86
%9
%4
Yunanistan
%7
%6
%33
İtalya
%44
%26
%24
Portekiz
%2
%11
%46
İsveç
%0
%5
%53
AB 28
%29
%18
%27

20.000
veya
daha çok mukim
%26
%6
%5
%1
%54
%6
%41
%42
%26

Tablo 6, temel kategoriler için ulusaltı düzeyde harcamaların dağılımını göstermektedir
(Çalışanların tazminatı, kamu alımları, sosyal harcamalar)
Tablo 6. Kamu harcamalarının bir payı olarak ulusaltı harcama kategorisi
Kamu harcamalarının bir payı olarak ulusaltı harcama kategorisi
Aynı kategoride kamu Çalışanların
harcamalarının yüzdesi
tazminatı
Federasyon ve Yarı Federasyonlar

Kamu alımı*

Mevcut
sosyal
harcamalar

Belçika

%79,70

%48,90

%23,20

Yalnız yerel yönetim
Almanya

%32,40
%78

%13,50
%38,30

%3
%16,90
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Yalnız yerel yönetim
İspanya

%25,60
%79,0

%23
%83,1

%8,9
%15,7

Yalnız yerel yönetim
Üniter devletler

%18,1

%24,1

%0,6

Fransa

%28,1

%31,6

%4,4

Yunanistan

%10,8

%13,5

%2,4

İtalya

%39,1

%75,2

%11,8

Portekiz

%17,5

%29,8

%2,7

İsveç

%76,9

%70,3

%24,2

AB 28

%50,90

%44,10

%13,40

Yalnız yerel yönetim

%35

%35,60

%9,50

* Kamu alımı burada ara tüketim, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ve piyasa üreticileri tarafından
yapılan ayni sosyal transferlerin toplamı olarak tanımlanmaktadır.
Tablo 7, daha çok derinleşmekte ve daha ayrıntılı kategorilerde ulusaltı harcamaların dağılımına
ilişkin daha fazla bilgi sunmaktadır.
Tablo 7. Ulusaltı yönetim harcamalarının kategoriye göre dağılımı
Ulusaltı yönetim harcamalarının kategoriye göre dağılımı
Çalışanların
tazminatı

Ara
tüketim

Mevcut
Sübvansiyonlar Sermaye
sosyal
ve mevcut
gideri
harcamalar
transferler

Diğer*

Federal ve yarı federasyonlar
Belçika

%36,8

%11,6

%22,0

%18,3

%9,9

%1,4

Yalnız yerel yönetim

%55,7

%16,1

%10,6

%5,7

%10,9

%1,0

Almanya

%28,2

%15,4

%19,4

%23,7

%10,8

%2,4

Yalnız yerel yönetim

%24,5

%22,4

%27,0

%13,6

%11,2

%1,3

İspanya

%40,5

%20,2

%13,6

%14,8

%8,7

%2,2

Yalnız yerel yönetim

%33,1

%30,6

%1,9

%23,2

%10.3

%1,0

Fransa

%31,9

%20,2

%10,3

%14,9

%20,9

%1,8

Yunanistan

%37,8

%27,4

%14,8

%0,8

%17,6

%1,5

İtalya

%26,8

%29,7

%19,1

%10,1

%10,8

%3,5

Portekiz

%33,3

%27,0

%8,4

%9,8

%19,4

%2,1

İsveç

%38,6

%21,9

%16,0

%4,3

%9,9

%9,3

AB 28

%33

%21,10

%18,,0

%13,80

%11,60

%2,40

Yalnız yerel yönetim

%32,60

%24,90

%18,50

%9,3

%12,40

%2,30

Üniter devletler
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* Diğer: ödenen vergiler, mali giderler (faiz dahil), emeklilik fonlarında hanehalklarının net öz
sermayelerindeki değişikliğin düzenlenmesi.
Tablo 8, COFOG’a göre (1999 yılında Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan Devlet
Fonksiyonlarının Sınıflandırılması) ulusaltı harcamaların başka bir dağılımını sunmakta; eğitim,
sosyal koruma, genel hizmetler, sağlık, ekonomik işler ve diğer alanlarda % cinsinden oranları
vermektedir.
Tablo 8. Alana göre ulusaltı yönetim harcamalarının dağılımı (COFOG)
Alana göre ulusaltı yönetim harcamalarının dağılımı (COFOG)
Ulusaltı harcamaların yüzdesi
Eğitim

Sosyal
koruma*

Federasyon ve Yarı Federasyonlar
%27,4
%24,3
Belçika
%21,5
%20,6
Yalnız yerel yönetim
%21,1
%27,5
Almanya
%15,6
%35,6
Yalnız yerel yönetim
%18,6
%7,4
İspanya
%3,5
%9,6
Yalnız yerel yönetim

Genel
hizmetler

Sağlık

Ekonomik
işler

Diğer**

%16,7

%3,0

%16,3

%12,4

%17,2

%0,5

%8,4

%31,7

%22,7

%2,2

%11,4

%15,1

%17,2

%2,1

%13,4

%16,2

%21,9

%27,2

%10,3

%14,6

%35,3

%1,3

%15,2

%35,2

Üniter devletler
%14,7
%19,4
%19,3
%0,7
%18,6
%27,3
Fransa
%9,0
%12,7
%26,0
%0,0
%20,5
%31,7
Yunanistan
%6,1
%4,8
%15,3
%47,7
%12,7
%13,3
İtalya
%13,3
%7,8
%30,8
%6,3
%15,6
%26,3
Portekiz
%21,0
%27,6
%10,6
%26,7
%6,5
%7,5
İsveç
%19,20
%23,10
%16,70
%13,30
%11,80
%15,90
AB 28
%24,80
%14,40
%13,80
%12,10
%18,00
Yalnız yerel yönetim %16,90
* Sosyal koruma harcamaları hem sermaye hem de mevcut harcamaları içermektedir.
** Diğer: Savunma, kamu düzeni, güvenli barınak, toplum hizmetleri, dinlenme, kültür, din ve
çevrenin korunması.

Son olarak, Tablo 9, ulusaltı yönetim gelirinin türü bakımından (% olarak) ve daha spesifik olarak
vergiler, hibeler ve sübvansiyonlar açısından dağılımı konusunda ilgi çekici bilgiler sunmaktadır.
Tarifeler ve ücretler, taşınmaz geliri ve sosyal katkılar.
Tablo 9. Türüne göre ulusaltı yönetim geliri
Türüne göre ulusaltı yönetim geliri
Ulusaltı yönetim gelirinin yüzdesi
Vergiler

Hibeler ve
sübvansiyonlar

Tarifeler ve
ücretler

Taşınmaz
geliri

Sosyal
katkılar
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Federal ve yarı federal devletler
Belçika
%26,30
Yalnız yerel yönetim
%30,50
Almanya
%57,20
Yalnız yerel yönetim
%39,00
İspanya
%40,40
Yalnız yerel yönetim
%51,20
Üniter devletler
Fransa
%52,50
Yunanistan
%25,80
İtalya
%42,20
Portekiz
%40,80
İsveç
%54,50
AB 28
%42,0
Yalnız yerel yönetim
%37,3

%56,70
%49,50
%26,30
%42,10
%51,10
%37,90

%8,70
%12,00
%11,50
%16,00
%7,90
%9,80

%1,70
%3,00
%1,10
%1,50
%0,40
%0,60

%6,60
%5,00
%3,90
%1,40
%0,20
%0,40

%30,30
%63,80
%44,60
%33,20
%33,70
%43,3
%47,4

%15,70
%9,50
%11,50
%17,80
%9,30
%11,6
%13,1

%1,10
%0,90
%1,10
%2,80
%1,40
%1,2
%1,3

%0,30
%0,00
%0,50
%5,40
%1,00
%2,0
%0,9

Bilgiler, rakamlar, niteliksel ve niceliksel verilerin sunumu, bu raporda analiz edilen 8 ülkenin
temel özellikleri ve altta yatan dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasına bir zemin hazırlamayı
amaçlamaktadır. Ulusaltı yönetimin organizasyonel yapısının kapsamlı bir taslağını sağlamaya
(Tablo 1), ve ulusaltı yönetimin organizasyonel durumunu (yönetim kademeleri açısından)
göstermeye çalışmaktadır (Tablo 2). Ayrıca, GSYH, kişi başına düşen GSYH, ve her ülke için GSYH
büyüme oranı ile ilgili mali bilgileri (Tablo 3), ortalama belediye büyüklüğü (Tablo 4) ve büyüklüğe
göre nüfusun yüzdesini (Tablo 5) gösteren tablolarla birleştirmeye çalışmaktadır. Buna ek olarak,
kamu harcamalarının bir payı olarak ulusaltı harcama kategorilerinin gösterilmesi (Tablo 6),
Tablo 7’de yer alan her kategori için ulusaltı harcamaların dağılımı (örneğin, çalışanların
tazminatı, sermaye gideri, sosyal harcamalar, vb.), Birleşmiş Milletler tarafından yapılan Devlet
Fonksiyonlarının Sınıflandırılmasına (COFOG) dayalı olarak ulusaltı yönetim harcamalarının alana
göre kümelenmesi, ve son olarak ulusaltı yönetim gelirlerinin türe göre sınıflandırılması (yani,
vergiler, hibeler ve sübvansiyonlar, tarifeler, taşınmaz geliri ve sosyal katkılar) ulusaltı
organizasyonel ve mali çerçevenin spesifik özellikleri ile ilgili ilgi çelici bir yaklaşım sağlayabilir.
Tek başına yönetim kademelerinin gösterilmesi (Tablo 2), özellikle ülkeler karşılaştırıldığında
(yani, İsveç, Belçika veya Yunanistan gibi ülkelerle karşılaştırıldığında Fransa’da önemli sayıda
belediye bulunmaktadır), her belediye için ortalama mukim sayısı ile birleştirildiğinde (Tablo 4),
ve belediyelerin kapladığı ortalama alan sorumluluklar ve yerelleşmenin dağılım düzeyiyle
(ayrıca bu durumun işaret ettiği zorluklar) ilgili temel sonuçların çıkarılmasına otomatik olarak
izin verdiğinde, birinci düzeyde/filtrede bilgi işlevi görebilir.

C. Seçili AB üye devletlerinde Kamu Yönetimi İstihdamı sistemi
Görüşler optimal düzeyde değişiklik gösterse de, kültürel uzlaşmanın değeri ve esasları ile ilgili
AB üye devletleri arasında adil bir fikir birliğinin olduğu görülmektedir. Buna rağmen, bu amaca
nasıl ulaşılacağı konusunda ayrışan fikirler olmaktadır, ve iki farklı arketip kültürü veya modeli,
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bir memurluk modeli ve bir kamu istihdamı modelinden bile söz edilebilmektedir. Bunlar aynı
zamanda statü temelli ve sözleşme temelli düzenlemeler olarak da adlandırılabilir. Saf modeller
teoriktir, ve AB üye devletlerindeki istihdam sistemleri karma veya ara sistemlerin bir yelpazesini
yansıtmaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan tanımlama da zorunlu olarak şematiktir.
Tablo 10. Memurluk ve kamu istihdamı modelleri
Memurluk modeli veya “kariyer temelli
model”
Kamu hukukuna dayalı istihdam (“hizmet”)
Ömür boyu istihdam
Kariyerinin başlangıç noktasında olanlar için
işe alım, içeriden öğrenenler için ayrılmış
yükselme
Formel diploma ve sertifikalara vurgu
Kanunla düzenlenen ve kıdeme bağlı
ücretlendirme

Kamu istihdamı modeli veya “kadro temelli
model”
Özel hukuka dayalı istihdam (“istihdam”)
Ömür boyu garantili istihdam yoktur
Belirli kadrolar için işe alım, tüm kadrolar dış
yarışmaya açıktır

Tüm deneyim ve nitelikler dikkate alınabilir
Sözleşmeler, performans ve piyasa yönelimine
göre ücretlendirme, kıdem unsuru dikkate
alınmaz
Sadakat, nesnellik ve adil yargılanmaya Başarı ve performansa odaklanma
odaklanma
Özel emeklilik planları
Özel sektör çalışanlarıyla aynı emeklilik planları
Memurluk modeli ve yasal düzenlemelere ilişkin argüman genellikle, işveren ve çalışan
arasındaki ilişkinin niteliğini korumak ve haksızlık olarak algılanabilecek ve ülkedeki farklı kamu
yönetimlerinde iç hareketliliği engelleyecek değişikliklerin önüne geçmek için gerekli olduğu
yönündedir. Kamu istihdamı modeli ve sözleşme temelli yönetişime ilişkin argümanıysa
genellikle, işgücü piyasasındaki gelişmelere ve kamu yönetiminin farklı bölümlerindeki özel
ihtiyaçlar ve koşullara sürekli olarak uyum sağlanmasına olanak tanıdığı şeklindedir. Bu durum,
hareketliliği kolaylaştıracak ve kamu kuruluşlarının bulunmaz yeteneklerin istihdamı konusunda
rekabet edebilir bir işveren olmasını sağlayacaktır.
Memurluk modelinin bir avantajı, etik ve temel değerlerin bu sistemlerden nasıl korunduğu ve
ayrı tutulduğu ile ilgilidir. İşveren ve çalışan arasındaki ilişkinin niteliği, genel olarak idari ve siyasi
kültürde iyi biçimde kurulacak ve memurluk mevzuatı ve kariyer sistemleri ile
somutlaştırılacaktır. Bunlar genellikle kanuni etik ve dürüstlük kurallarını içermektedir. Temel
yönetim işlevleri için de kamu istihdamı sistemlerini kullanan ülkeler, temel kamu hizmeti
değerlerini korumak ve desteklemek için başka yeterli yollar bulmak zorunda kalacaktır.
Belçika, Fransa ve İspanya, hem ulusal hem ulusaltı düzeyde kadrolu devlet çalışanları için
memurluk sistemi, ve sözleşmeli personel için kamu istihdam sistemi ile ikili istihdam sistemine
sahiptir. Bu sistemleri muhafaza etmeye ve yalnızca çağdaşlaştırmaya çalışmaktadır.
Bu ülkelerdeki kamu istihdam sistemleri öncelikle belirli süreli işçiler ve geçici çalışanlara
yöneliktir. Bununla birlikte, artan profesyonel uzmanlaşmanın bazı uzmanların kamu ve özel
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istihdam arasında serbestçe hareket etmesine neden olduğu ve bu personel için kamu istihdam
sisteminin kullanılmasının daha akılcı olduğuna yönelik emareler bulunmaktadır. Belçika’da
memurluk statüsünün getirilmesi ve tüm ulusal ve ulusaltı memurlar için ortak işe alım
hizmetinin belirlenmesi; ulusaltı idarelerin memurluk istihdamı yerine sözleşmeli istihdamı
kullanmasına neden olmuştur.
Almanya, hem yerel hem de ulusaltı yönetimlerdeki temel kamu çalışanları için oluşturduğu bir
memurluk sistemi ve diğer kamu çalışanları için oluşturduğu kamu istihdam sistemiyle daha
belirgin bir ikili sisteme sahiptir. Almanya aynı zamanda kamu hizmetlerinin sunulmasında kar
amacı gütmeyen özel kuruluşları yaygın olarak kullanmaktadır. Kamu çalışanlarının yaklaşık üçte
ikisi kamu istihdam sistemi kapsamında istihdam edilmektedir. Almanya, bu büyük payın Alman
devletinin algılanan rolü ve sorumluluklarındaki temel değişikliği yansıttığını öne sürmektedir.
Artık yalnızca kamu düzenin sorumlusu olarak değil aynı zamanda toplumun büyümesi ve
refahından sorumlu olarak görülmektedir. Toplumun büyümesi ve refahıyla ilgili görevler büyük
ölçüde kamu çalışanlarına verilirken, memurlara çoğunlukla klasik egemenlik işlevleri (emniyet,
iç gelir, gümrük yönetimi ve bakanlıklar) tahsis edilmektedir.
Öte yandan, İtalya, Devlet ve yerel yönetim düzeyinde memurluğu neredeyse tamamen
özelleştirmiştir, (örneğin, çalışanlar özel hukuk sözleşmeleri kapsamında istihdam edilmektedir);
ancak işe alım halen genel olarak yarışmaya dayalı sınavlar yoluyla yapılmakta ve kariyer
sisteminin unsurları halen toplu iş sözleşmeleriyle korunmaktadır. Bu, olağanüstü bir örnektir.
Çoğu ülke, en azından yerel yönetim hizmetinin daha üst kademeleri için bir kariyer sistemine
sahiptir. 26 Avrupa ülkesi için bu durum geçerliyken, yalnızca 9 ülkenin (Bulgaristan, Danimarka,
Hollanda, Polonya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık) yerel yönetim hizmetinde sözleşme temelli
istihdam rejimi bulunmaktadır. Kariyer sistemi olan ülkelerin çoğunluğu ya kamu gücünün
kullanılmasını gerektirmeyen kadrolar (Almanya), ya daha düşük rütbeli kadrolar, ya da kariyer
alımı olmayan özel beceriler gerektiren kadrolar için sözleşmeli olarak personel istihdam
etmektedir.
Ulusal düzeyde kamu hizmetlerinin sağlanmasında görev alan ancak yerel düzeyde (eğitim, sağlık
bakımı) yönetilen fazla sayıda yerel yönetim personeli olan bazı ülkelerde kariyer sistemi
bulunmamaktadır (İsveç, Danimarka, Finlandiya). Bu personelin kariyer sistemi altında istihdam
edildiği bazı ülkelerde, sözü edilen personel “memur”dur (Fransa, Almanya, İspanya, Portekiz).
Sözleşme temelli istihdam rejimi uygulayanlar dahil tüm ülkelerde kamu hukuku geçerlidir.

21

2. Yerel Yönetimde Memurluk ve İKY Sistemine Genel Bakış
2.1.

Belçika

Belçika’da bürokrasi geleneği Rechtsstaat yaklaşımına dayanmaktadır. Devlet toplumun itici
gücüdür. Ayrıca, Belçika kamu bürokrasisi Napolyonik geleneğini Fransızlardan almıştır.
Merkezileşme ve kanunun tek biçimde uygulanması esastır. Rechtsstaat geleneğinin diğer
özellikleri de bulunmaktadır. Birçok üst düzey memur ve milletvekili hukuk diplomasına sahiptir
ve idare hukuku bürokrasiyi düzenlemektedir6.
Genel olarak, prosedürel mantık yönetsel mantığın üzerinde hakimiyet kurar. Ancak Rechtsstaat
kültürü son on yılda etkisini biraz yitirmiştir. Hem federal düzeyde Kopernik reformunda hem de
Flandre’de Daha İyi Yönetim Politikası (Beter Bestuurkijk Beleid, BBB) reformunda Yeni Kamu
Yönetiminin benimsenmesi, hedef yönelimli (süreç yönelimliden ziyade) yönetimde daha güçlü
bir farkındalığa yol açmıştır. Özellikle Flandre’de, yönetimler politika ve yönetişim konularında
ilham almak için Hollanda ve İskandinavya ülkelerine bakmaktadır. Ancak, Latin Rechtsstaat
yaklaşımı Belçika yönetişiminin kültürel temel ilkesi olarak devam etmektedir (Pollitt ve
Bouckaert, 2011).
Kurumsal Yapı
Belçika’da federal kamu hizmeti düzenlemeleri tüzük (“Kraliyet Fermanı” olarak adlandırılır)
biçimindedir; memurluk ile ilgili parlamento tasarruf sayısı çok sınırlıdır. Yürürlükte hiçbir genel
memurluk kanunu bulunmamaktadır. Belçika federal hizmeti, 1937 yılına dayanan ve birkaç olay
üzerine yıllar içinde değiştirilmiş bir Kraliyet Fermanı olan Camus Kanunu’na tabidir. Tüm bölge
ve topluluklardaki personel daha önce ilk olarak 1937’de uygulamaya konulan Camus Kanunu
kapsamında istihdam edilmekteydi. Camus Kanunu, bölgeler ve toplulukların genelinde
uygulanan kariyer temelli bir memurluk sistemi oluşturmuştu. Camus Kanunu’nun düzenlenmiş
versiyonu Federal Hükümette halen yürürlüktedir.7
Bölgeler ve topluluklar anayasal özerkliğe sahip olsalar da, ulusal memurlara yönelik idari ve
ücretle ilgili mevzuattaki genel ilkelerin, bölge ve topluluk personeli ve hizmetlerine
uygulanabilirliği konusunda 22 Aralık 2000 tarihli Kraliyet Fermanı’na (tüzük) uymaları
gerekmektedir (26 Eylül 1994 tarihli önceki bir Kraliyet Fermanının yerini almıştır). Genel İlkelere
ilişkin bu Kraliyet Fermanı, Belçika’da yönetimlerin özerkliği ve tutarlılığı arasında kendine özgü
bir denge sağlamayı ve esas ve yaygın olanı korumak için İKY yönetmeliklerinin yakınsanmasını
desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu Kraliyet Fermanı, bölgelerin operasyonel esnekliğinin
kısıtlamaktadır. Kraliyet Fermanı standardı daimi istihdam biçimi olarak varlığını sürdürür
(prensipte ömür boyu), ancak Flandre’de memurların yalnızca %60’ı daimi istihdama sahiptir.

6

Public administration characteristics and performance in EU28:http://ec.europa.eu, N.Thijs, G. Hammerschmid,
European Union, 2018
7 OECD (2008), OECD Public Management Reviews: Ireland 2008: Towards an Integrated Public Service, OECD
Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264043268-en.
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Kraliyet Fermanı aynı zamanda işlevsel ücretlendirmenin işlev düzeyi ve diploma koşuluyla
bağlantılı olduğunu öngörmektedir.
Bu Kraliyet Fermanı, yönetimleri aşağıdaki unsurları organize ederken önemli ölçüde
kısıtlamıştır:
-

Daimi ve sözleşmeli istihdam;
İfade özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, sadakat ödevi, dürüstlük, vb. dahil olmak üzere
memurların hakları ve görevleri;
Nesnel işe alım süreci, disiplin düzenlemeleri, yıllık ve diğer izinler, kaynakların yeniden
tahsisi, ve minimum ve maksimum ücret skalası dahil olmak üzere temel İKY
düzenlemeleri.

Buna ek olarak, daha sonra 8 Ağustos 1988 tarihli Özel Kanun ile değiştirilen, kurumların
reformuna ilişkin 8 Ağustos 1980 tarihli Özel Kanun daimi memurların federal işe alım ofisi
(SELOR) hizmetleri ile işe alınmasını şart koymaktadır. 9 Aralık 1974 tarihli Kanun, sendikalara
yönelik hükümler içerir, yönetimler ile sendikalar arasındaki ilişkileri düzenler (OECD, 2008).
Diğer federal AB üye devletleri ile karşılaştırıldığında, memurluk ile ilgili yönetimler arası
mevzuattaki kanun ve ikincil düzenlemeler (tüzükler) bu nedenle oldukça kapsamlıdır.
Belçika’da Memurluğun Temel Özellikleri
Belçika kamu sektöründe, kamu sektörü çalışanlarının oluşturduğu temel olarak iki geniş
kategori bulunmaktadır: memurlar ve iş sözleşmesi olan çalışanlar. Memurlar ömür boyu olarak
atanır. Bireysel iş ilişkileri, çalışanın hukuki statüsüne ilişkin yönetmeliklerle belirlenir. Federal,
bölgesel ve yerel yönetimler, ücretlendirme, işe alım, yükselme, tatil ve emeklilik dahil olmak
üzere hukuki statüye göre kendi düzenlemelerini oluşturur. Toplu iş ilişkileri sendika
yönetmeliğinde belirlenir. Genel olarak, daimi çalışanlar sözleşmeli çalışanlara göre daha iyi
düzeyde sosyal korumaya, aynı zamanda yükselme, personel hareketliliği ve önemli ölçüde daha
iyi emeklilik düzenlemesi şansına sahiptir. Sözleşmeli çalışanlar özel hukuk kapsamındaki iş
kanununa tabidir. Özel sektördeki toplu iş ilişkileri, özel sektör federasyonları ve sendikalar (CAO
olarak adlandırılır) arasındaki müzakereler ile belirlenmektedir. Ancak kamu sektöründeki
sözleşmeli çalışanlar için CAO bulunmamaktadır. Bu nedenle, sözleşmeli çalışanlar memur
statüsündeki kişilerin sahip olduğu korumaya veya CAO’ların sunduğu ek faydalara sahip değildir.
İK politikaları merkezi bir İK birimi tarafından geliştirilir, izlenir ve güncellenir. Departmanların
özgürlüğü, tümü merkezi düzeyde belirlenen kurallar çerçevesinde, iş gücü organizasyonu,
kariyer planlaması, işe alım, değerlendirme ve görevin sonlandırılması ile sınırlıdır (Hofstede,
2005).
Belçika’daki ulusaltı yönetimler de kendi ücretlerini belirlemektedir. Ulusal yönetimin, toplam
tazminat maliyetlerini kontrol etme veya kısıtlamaya yönelik bir çerçeve ortaya koymaya veya
güçlendirmeye ilişkin hiçbir imkanı veya yasal yetkisi dahi bulunmamaktadır. İstişare ve
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işbirliğine yönelik mekanizmalar bulunmaktadır ancak bunlar diğer AB üye devletlerinde
olduğundan daha az formel görünmektedir.
Yasal olarak, kamu sektöründeki sözleşmeli istihdamın bir istisna olması gerekmekteydi.
Kanunlar, sözleşmeli çalışanların işe alınabilmesine yönelik bazı kesin nedenleri açıklamaktadır:
istisnai ve geçici ihtiyaçlar, çalışanların yer değiştirilmesi, istisnai deneyim ve uzmanlık gerektiren
görevler, veya diğer piyasa aktörleriyle rekabet içinde olunan faaliyetler. Memur statüsünde işe
alımlar daha uzun sürdüğü, daha pahalı olduğu ve prensipte ömür boyu olduğu için, istisnaların
bir anlamı vardır. Diğer taraftan, sözleşmeli istihdamın da bir uzun süreli istihdam olduğundan
söz edilmelidir (OECD, 2015b).
Ancak, sözleşmeli istihdam uygulamada kamu sektörü istihdamının önemli bir payını
oluşturmuştur (Janvier ve De Wilde, 2012). İstisnalar özellikle yerel yönetimlerde kural haline
gelmiştir (aşağıdaki tabloya bakınız). Şu anda memurlardan daha çok sayıda sözleşmeli çalışan
bulunmaktadır. Memurlar ve çalışanlar genellikle aynı sorumluluklara sahiptir ve aynı işi yapar.
Kamu istihdamının sözleşmeye dayandırılması mali nedenlere (sağlık sorunu, çalışamama vb.
durumlarda yerel yönetimler sözleşmeli çalışanın masrafını yalnızca 3 ay boyunca karşılamakla
yükümlüdür, sonrasında sorumluluk ve giderler Federal düzeye ve bütçesine aktarılır), ve
yönetsel nedenlere (örneğin, sözleşmeli personelin işten çıkarılması daha kolaydır ve daha basit
bir süreçtir; işe alım süreci daha kolaydır; emeklilik kapsamı ve ek ödenekler, memurlara göre
daha azdır) dayanmaktadır.
Tablo 11. Belçika’da kamu istihdamının analizi

Federal yönetim
Flaman topluluğu/bölgesi
Valon Bölgesi
Başkent Brüksel
Fransız topluluğu
Alman topluluğu
Yerel yönetim

Daimi İstihdam
%76 (ordu ve polis % 96)
%60
%32
%15
%62
%57
%36

Sözleşmeli İstihdam
%24
%40
%68
%85
%38
%43
%64

Kaynak: Belgium Country Report ("The Public Administration in the EU 28" raporunda bölüm) p. 12.,
European Commission 2018

Kariyer temelli sistemde, memurların kariyerlerinin başlangıcında yarışmaya dayalı bir seçim
olmaktadır ve sonrasında yükselme temel olarak görev süresine bağlıdır. Buna karşılık, kadro
temelli sistemde, adaylar doğrudan belirli bir kadroya başvurur ve çoğu kadro hem içerden hem
de dışarıdan başvuru sahiplerine açıktır. Bu nedenle, OECD 2017 yılında, Belçika’daki memurluğu
kadro temelli gibi görünen kariyer temelli bir sistem olarak tanımlamıştır. Bugün, ulusaltı
yönetimlerde istihdam rejimlerinin sözleşmeye dayandırılması kadro temelli sisteme
yönlendirmektedir. Çoğu sözleşmeli boş kadro, özel sektördekine benzer biçimde açık yarışma
olarak duyurulmaktadır. Ulusaltı yönetime dahil olunduktan sonra, görev süresi orta düzey
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yönetime yükselmede önemli bir rol oynamaktadır. Üst düzey yönetim kadroları için, siyasi bir
kabinede siyasi danışmanlık deneyimi önemli bir faktördür.
KYR ve İKY Reformları
Diğer birçok AB üye devletinden farklı olarak, kurumlar arası istişare ve işbirliği ile ortak eylem
için araçlar mevcut olmasına rağmen, İK reformlarının ortak hedeflerinin (veya ilkelerinin bile)
oluşturulması ve desteklenmesi bir istisna olmaya devam etmektedir ve reformlar yönetimler
arasında çok farklı hızlarda gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, çeşitli akademik çalışmalara
göre, İKY alanında halen birçok ortak zorluk bulunmaktadır:
-

Personel sayısı ve tazminat giderleri (son 5 yılda sözleşmeli istihdama geçilmesi
nedeniyle çok daha azdır)
Kanuni kontrollere büyük ölçüde bel bağlanması
Siyasi/idari arayüzde net olmayan sorumluluklar
Yaşlanma
Yeteneklerin nasıl işe alındığı ve muhafaza edildiği

Son 20 yılda, organizasyonel reform ve organizasyonel performans yönetimi (dengeli puan
kartları, memnuniyet anketi, performans ölçüm göstergeleri, vb.) alanlarında daha geniş
yönetim reformları çerçevesinde birtakım reformlar uygulanmıştır. İKY alanında hedeflenen bu
reformlar, iki temel alana odaklanarak göreli olarak benzer bulunmuştur:
-

-

Esneklik: Kuralların (yeni kurallar, yeni sınıflandırma, rütbe ve derecelerin
rasyonelleştirilmesi, yeni ücret skalaları, vb.) basitleştirilmesi ve yetkinlik temelli ve
performans temelli yönetimin uygulanması amacıyla yönetmelik reformu;
Liderlik: Üst yönetim reformu

Belçika’da yönetimlerde görülen reform biçimlerinden bazıları AB üye devletlerinin genelinde
temel olarak benzer gelişmeleri yansıtırken, diğer reformlar Belçika’ya özgüdür ve İK
sistemlerinin belirli kurumsal özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Özellikle de, esas olarak kariyer
temelli bir sisteme dayalı kadro temelli sistem, üst düzey yöneticiler için görev süreli sistemlerin
reformlarda oynadığı merkezi rol, ve işe alımda süregiden katılık bağlamında iç kapasiteyi azami
kılma olanağı sunan, yetkinlik odaklı işgücü planlaması ve yönetiminin geliştirilmesi pek yaygın
bir uygulama değildir. Kabinelerin yeniden yapılandırılmasında devam eden zorluklar ve
sözleşmeli personele artan biçimde sırt dayandırılması dahil olmak üzere, bazı zorluklar da
Belçika’ya özgüdür.
Bölgesel Düzeyde İK Planlamasına Destek
Bölgesel ve yerel düzeyde İK planlamasını destelemek amacıyla Flaman yönetimi ilgi çekici bir
uygulama gerçekleştirmektedir. Daha spesifik olarak, Flaman yönetimi her iyi yılda bir (zorunlu
olmayan) bir çalışan bağlılığı anketi yapar. Katılımcı kurum ve kuruluşlar, bir kuruluş raporu ve
Flaman yönetimi düzeyinde genel bir rapor alırlar. Daha sonra, İK iş ortaklarına çalışmanın
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sonuçlarını kendi İK stratejileriyle uyumlaştırmalarına yardımcı olması için bir çalıştay düzenlenir.
Çalıştayda grafik ve sayılardan yönetim özeti oluşturma yöntemleri, bunun İK stratejileriyle nasıl
ilişkilendirileceği ve sonuçların eylemlere dönüştürülmesinde hem çalışanlar hem de yönetimin
nasıl hareket edeceği ana hatlarıyla açıklanmaktadır (OECD, 2008).
Çalıştay farklı bölümlerden oluşmaktadır. İlk olarak odaklanılan konu yönetim özetinin doğru
hazırlanmasıdır: Uygulanan stratejiden bağımsız olarak sayılar ve grafikler ne ‘ifade ediyor’. Bu
aşama, sonuçların ‘ilk taramasıdır’. Odak noktası, farklı düzeylerde çalışan bağlılığının
kıyaslamasıdır; kıyaslama, yaş grupları, cinsiyet, organizasyonel kurum ve kuruluş, ve tüm
katılımcı kurum ve kuruluşların genel ortalamasına göre yapılmaktadır. Ayrıca zamana göre de
bir kıyaslama yapılmakta olup, farklı unsurların geçirdiği değişim daha net biçimde
görülmektedir. Bu kıyaslamalar, güven aralıkları ve kutu grafiği yöntemleri gibi istatistiksel
yöntemlerle desteklenmektedir.
İkinci bölümde, İK stratejisinin nasıl uygulanacağına odaklanılmaktadır, burada derinlemesine bir
analiz yapılır. İK profesyonellerinin, bağlılık anketindeki hangi unsurların kendi kuruluşları ve bu
unsurlara yönelik belirledikleri hedefleri (örneğin, belirli unsura yönelik ilk %25 içinde olmak) için
en önemli olduğunu belirleyebilecekleri bir yöntem sağlanmaktadır. İK profesyonellerine, sayıları
zenginleştirmeleri için kendi kuruluşlarından yürütülen diğer anketlerden daha fazla ölçü
eklemeleri ve kanıtsal verileri analiz etmeleri önerilmektedir. Bu şekilde, bir örüntü ortaya
çıkarılabilir ve ölçüler kuruluşa yönelik gerçek bilgiler sağlayabilir. Hedefler ile elde edilen
sonuçları, daha önceki bölümlerden daha fazla ayrıntılı biçimde karşılaştırmaya yarayacak bir
şablon hazırlanmıştır (Lijphart, 1999).
Son bölümde, sayıları eyleme dönüştürmek için hem çalışanlar hem de yöneticilerin bağlılığını
artırma yöntemleri tartışılmaktadır. Bu bölümde farklı rollerin bir tartışması yapılmakta ve güçlü
iletişim ve takibin önemi vurgulanmaktadır. Genel olarak, çalıştay boyunca uzun süreli bir bakış
açısının önemi vurgulanmıştır: çalışan bağlılık çalışmalarının İK ve organizasyonel hedeflerin
tanımlanmasına entegre edilmesi, yapılan çalışmaların gelişme ve organizasyonel kalkınmanın
kıyaslanmasında kullanılması. Bu bölüm, ayrıca anlamlı bir iletişim kurulmasına yardımcı olmakta
ve yararlı olmaktan ziyade zararlı olabilecek tek seferlik bir yaklaşımdan kaçınmaktadır.

2.2.

Fransa

Fransa, son çeyrek yüzyıl boyunca istikrarlı bir yerelleşme sürecine girmiştir. 1982 yılında, Fransa
halihazırda mevcut olan 100 “departman” ve 36.773 “belde (komün)”e ek olarak 26 bölge
kurmuştur. Belediyeler, departmanlar ve bölgelerin hak ve özgürlüklerine ilişkin mevzuat, ulusal
yönetim ve ulusaltı yönetimler arasındaki ilişkideki değişikliklerin başlangıç noktası olmuştur.
Ulusal yönetimin yerel yönetim birimleri üzerindeki idari kontrol yetkisi, Valilerin yerel
yönetimlerin eylemlerinin yasallığı üzerindeki önceden denetim hakkının sonradan denetim
hakkına dönüştürülmesiyle gevşetilmiştir. Yürütme yetkisi, Valilerden departmanlara ve
bölgelere devredilmiştir ve bölgeler yerel yönetim statüsü kazanmıştır (OECD, 2008).
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1984 yılında, kamu çalışanlarının statüsüne ilişkin mevzuat üç memurluk türü için ortak bir statü
oluşturmuştur. Belediyelerin yalıtılmışlığına karşılık olarak, bölgesel yönetimler arasındaki
işbirliği 1992 yılında belediyeler arası ilişkilere yönelik mevzuatla düzenlenmiştir. Bununla
birlikte, bölgesel yönetimler arasındaki işbirliği, belediyelerin yalıtılmışlığına karşılık olarak
belediyeler arasındaki ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesiyle 6 Şubat 1992 tarihli Kanun ile nihai
olarak güvence altına alınmıştır. 28 Mart 2003 tarihli Anayasa, yerel yönetimlerin mali özerklik
ilkesini ortaya koymuş (Kesim 72) ve yerel yönetimlerin deneme olarak kendi siyasi
politikalarını oluşturma ve uygulama hakkı elde ettiğini bildirmiştir. Bu gelişme, yerel
yönetimlerin daha geniş düzeyde özerklik kazanmasıyla daha ileri İKY politikalarının
uygulanmasında daha fazla özgürlük imkanı sağlamış ve yerel düzeyde yönetim biçiminin
giderek çağdaşlaşmasına yol açmıştır.
Yerel özgürlükler ve sorumluklara ilişkin 13 Ağustos 2004 tarihli Kanun, yetkilerin yerel
yönetimlere devredilmesini onaylamış ve bu yetki devirlerinin yerel yönetimlere aktarılan
vergilerden elde edilen gelirle finanse edilmesini sağlamıştır (örneğin, 130.000’den fazla memur
için 11 ila 13 milyar Avro). Birçok yetki devri gerçekleştirilmiştir: minimum garanti edilen gelir
faydasının yönetimi ve sağlanması; firmalar için bireysel ekonomik yardım; sosyal fonların
yönetimi; yol ağlarının departmanlar tarafından yönetimi; departmanlar için sosyal konut;
bölgesel kamu sağlığı programları; milli eğitim sistemindeki teknik personel, beden işçileri ve
idari işçilerin departmanlar tarafından yönetilmesi. Sonuç olarak, yerel sorumlulukları
desteklemek için tasarlanan yerelleşme çalışmalarının paradoksal etkilerinden birisi, hizmet
sunumunun özel sektöre devredilmesini hızlandırmaktı (Chevalier, 2010).
Fransa’da Memurluğun Temel Özellikleri
Fransa’da memurluk sisteminin üç kolu bulunmaktadır (merkezi yönetim, bölgesel yönetimler
ve hastaneler). Bu sistem kollarının tümü 5.2 milyon insan istihdam etmektedir. Yaklaşık yarı
merkezi yönetim memurluğu, %31’i yerel yönetim memurluğu ve %20’si hastane memurluğu
kolu tarafından istihdam edilmektedir.8
Her kol, ülke genelinde uygulanan belirli hükümlere tabidir. Bu üç koldan her biri için uygulanan
Genel Yönetmelikler (statut général de la fonction publique olarak adlandırılır) 13 Temmuz 1983
tarihli Kanunla birleştirilmiştir (Başlık I - Genel Yönetmelikler), ancak bu kanun her kolun
özgünlüğünü tanımlamış ve korumuştur. Hakimler ve askeri kurum üyeleri özel yönetmeliklere
tabidir.
Fransa’da memurluk, kariyer temelli sisteme dayalıdır. Memurlar sözleşme temelli olarak işe
alınabilse de, üç memurluk koluna giden ana yolda yarışmaya dayalı sınavlar uygulanmaktadır
(OECD, 2008). İşe alım prosedürü temel olarak merkezidir. Memurlar yarışmaya dayalı sınavlarla

8

The Development and Current Features of the French Civil Service System Philippe Bezes, Gilles Jeannot, 2016,
https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-01257027 S
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çoğunlukla kariyerlerinin başlangıcında işe alınmaktadır ve daha sonra özel enstitülerde (écoles
d’application) hizmet öncesi eğitimi almaktadır.
Memurluk için üç türde yarışmaya dayalı giriş sınavı bulunmaktadır: Belirli nitelik ve eğitim
düzeyine sahip adaylara açık olan dış yarışma; hizmet süresi bakımından belirli koşulları sağlayan
memurlara açık olan iç yarışma; ve seçilmiş görevliler, birlik yöneticileri ve özel sektöre açık olan
“üçüncü yarışma”.
Merkezi yönetim memurluğundan farklı olarak, bölgesel yönetimlerin memurluk sınavlarından
başarılı olan adaylar doğrudan bir kadroya atanmazlar; bunun yerine, Fransa’nın herhangi bir
bölgesinde bulunabilecek kadrolar için beceri listelerine göre iş aramalarına izin verilir. Daha
spesifik olarak, diğer AB üye devletlerinde rastlanmayan bu yaklaşım, seçilmiş ve başarılı olan
adaylara kendi nitelik, yetenek ve beklentilerine daha uygun olan veya çalışmayı tercih ettikleri
bölgeye daha yakın bir iş ilanına başvurmaları için önemli bir süre tanımaktadır. Bu nedenle,
başlangıçta seçildikleri konumlardan nihai olarak farklı konumlara atanan adaylar olabilmektedir
(çünkü bir bölge veya belediyedeki sınav sonuçlarının diğer bölge veya belediyeler tarafından
uygun görülüp kabul edilebilmesinin altında yatan bir prensip bulunmaktadır).
Kamu çalışanları, kadroya bağlı olarak kamu veya özel hukuk kapsamında istihdam edilmektedir.
Memurlar ömür boyu olarak istihdam edilirken, diğer kamu çalışanları için böyle bir garanti
sunulmamaktadır. Bu çalışanlar için açık süreli sözleşmelere benzer koşulları olan belirli süreli
sözleşmeler uygulanmaktadır. Kamu çalışanları, memurların %17,2’sini oluşturmaktadır
(merkezi yönetimde istihdamın %15,5’i, bölgesel yönetimde %19,3’ü ve hastanelerde %17,2’si)9.
Memurların çalışmaları, derece ve faaliyet alanına göre düzenlenmektedir. Memurlar,
sonrasında birkaç farklı kadroda çalışacakları lonca’ya (korpus, meslek mensupları kitlesi) veya iş
ailesine alınmaktadır. Her iş ailesi, deneyimleri, kıdemleri, nitelikleri veya sorumluluklarına göre
çalışanlar arasında değişen derecelere ayrılmaktadır. Her derece, ücret düzeyine göre adımlara
ayrılır ve bu adımlar bir derecede gösterilen ilerlemedeki farklı aşamaları temsil eder. İş aileleri
ve dereceler, memurların eğitim düzeyi ve sorumluluklarına göre üç kategoriye ayrılmaktadır (A,
B, C). A derece kadrolar, yönetim ve politika oluşturma işlevleriyle ilgilidir ve genel olarak üst
düzey yöneticiler, mühendisler ve yöneticileri kapsamaktadır; B derece kadrolar işlevlerin
uygulanması ve yönetilmesiyle ilgilidir ve genel olarak orta düzey yöneticiler ve teknisyenleri
kapsamaktadır.
Genel olarak, yerel yönetimler İKY’de (işe alım dahil) merkezi yönetimde uygulanan aynı
çerçeveyi takip etmektedir; örneğin, aynı iş aileleri, dereceler, kategoriler, vb. Bununla birlikte,
yerel yönetimler, Anayasa ile güvence altına alınan idari özgürlük ilkesine bağlıdır; bu ilke,
kendilerine ayrılan bütçe zarfı dahilinde işlerini nasıl yönetecekleri konusunda onlara özgürlük
sağlamaktadır. Buna göre, bölgesel yönetimler en fazla iki belirli süreli sözleşme imkanı sunan
AB mevzuatına uymaları koşuluyla, ilk işe alımda işçileri belirli süreli sözleşmelerle istihdam etme
9
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özgürlüğüne ve dolayısıyla ihtiyaçlarına göre çalışan sayısında değişiklik yapma özgürlüğüne
sahiptir.
Yeni Yönetim Tekniklerine Giriş
Fransa örneğinde görülen en ilgi çekici taraflardan biri, yerel yönetimlerin işlerin ve becerilerin
planlanması dahil olmak üzere kendi personelinin yönetimine, yalnızca kullanıcılarına değil aynı
zamanda seçilen temsilcilerine ve onların seçim bölgelerine sunulan hizmetlerin yakınlığı
nedeniyle, yönetsel bir yaklaşım getiren ilk birim olmalarıdır. Yerel yönetimlerde işlerin
sınıflandırılması 1993 kadar erken bir tarihte uygulamaya konulmuş, daha sonra 2006 yılında
değiştirilmiş ve yerel yönetim çalışanlarının kendi iş ve kariyer seçimlerini planlamalarına izin
verilmiştir. Büyük yerel yönetimler, yerel koşullara göre belirlenen özel bir yönetim biçimini
benimseyerek, insan kaynakları ofislerini hızla oluşturmuştur. Yönetim daha sonra kendi
personelini yönetmek amacıyla bir sistem geliştirmek için yerel yönetimlerin oluşturduğu modeli
kopyalamıştır, ancak ulusal ve yerel yönetimlerin kullandığı yönetim biçimleri, yerel
yönetimlerin akademik niteliklerden çok becerilere dayalı işe alım yapma eğiliminde olmaları
bakımından önemli farklılıklar sergilemektedir (OECD, 2008).
Yerel yönetimlerdeki istihdamla ilgili olarak, Ulusal Yerel Yönetim Memurluğu Merkezi ve
Yönetim Merkezleri bir dizi girişimde bulunmuştur, bu girişimlerde iş rehberinin
oluşturulmasıyla iş analiz araçları güçlendirilmiş ve Yönetim Merkezleri arasında paylaşılan
sosyal verileri analiz eden bir yazılım uygulanarak “sosyal raporların” taslakları geliştirilmiştir.
Ayrıca, bilgi paylaşımı ve uygulamalara yönelik prosedürler genişletilmiştir: Yerel Yönetim
Memurluğu Yüksek Kurulu10 yerel ve bölgesel düzeyde sürekli bir gözlem yürütmekte ve yerel
yönetimlerin yönetimlerinde İKY’nin organizasyonu ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar
yapmaktadır. 2003’ten buy ana istihdam ve eğitime yönelik düzenli olarak bölgesel konferanslar
düzenlenmektedir. Yerel yönetim memurluğuna ilişkin 19 Şubat 2007 tarihli Kanun,
koordinasyon yönetim merkezi, yılda en az bir kez yönetim merkezleri ve bu merkezlerin üyesi
olmayan yönetim temsilcilerinin katıldığı bir konferans düzenlemelidir. Buradaki amaç, yerel
yönetimlerin istihdamı ve işe alım yarışmalarının duyurularının organizasyonu ile ilgili
görevlerinin performansını koordine etmektir.
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yönetimde ücret politikası veya kamu istihdamı ile ilgili taslak yönetmelikler için hükümetle istişare konusunda önemli
bir aracıdır. Seçilmiş bir yerel görevlinin başkanlığında, yerel topluluklardan 20 temsilciden oluşmaktadır: - 20.000’den
az sayıda mukimi bulunan belediyelerden 7 temsilci, - 20.000 veya daha fazla mukimi bulunan belediyelerden 7
temsilci, - departmanlardan 4 temsilci, - bölgelerden 2 temsilci, ve yerel memur sendikalarından 20 temsilci.
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Yerelleşme, yerel yönetimlerin kaynaklarını temel görevlere yoğunlaştırmaları için performans
işlevlerinin dışarıdan sağlanmasını ve böylece uzmanlaşmış operatörlerin çalışma performansına
güvenilmesini teşvik etmiştir. Bir kamu sözleşmesinin geçerliliği durumunda, yönetim
kullanıcılarla ilgili hizmeti sağlamaktan sorumlu olmaya devam ederken, kamu hizmetinin
devredilmesi durumunda, sorumluluğu franchise işletmecisi üstlenmektedir. Okullara yemek
hizmeti, bakım ve bina güvenliği gibi hizmetleri dışarıdan sağlayan yerel yönetimlere ait örnekler
gözlemlenmiştir.
Yerel Yönetimlerin Personel İstihdamı Düzeyinde Keskin Artışlar
Yukarıda belirtildiği gibi, son 20 yılda kamu istihdamındaki artışın çoğunluğu yerel yönetim
düzeyinde ve kamu hastane hizmetinde gerçekleşmiştir. Bu hizmetlere yönelik verilerin, önceki
yıllarda tüm AB üye devletlerindeki sağlık hizmetine olan talepteki artışın ışığında
değerlendirilmesi kolay değildir. Bordro verileri, 1.000 mukim başına düşen doktor ve hemşire
sayısına ilişkin verilerle desteklenebilir (yalnızca kamu hastanelerindeki değil, tüm doktorları
kapsar), bu da Fransa’da kişi başına düşen doktor oranının Avrupa ortalamasından ve ortalama
hemşire oranından daha düşük olduğunu göstermektedir (OECD, 2011c). Diğer OECD ülkeleriyle
karşılaştırıldığında, kamu hastanesi hizmetlerindeki işgücünde görülen artış muhtemelen sağlık
sistemine yönelik artan taleplerle doğru orantılıdır.
Diğer taraftan, ulusaltı memurluktaki personel istihdamında görülen büyüme ile ilgili olarak,
Sayıştay (2009) en önemli artışın beldeler ve beldeler arası yapılarda görüldüğünü, 1980’den
2007’ye kadar beldelerde %49,9 (341.000 iş), beldeler arası yapılarda %154 (263.000 iş),
departmanlarda %48 (790.000 iş), ve bölgelerde %1.964 (yalnıza 44.000 işe denk gelmektedir
ancak sorumlulukların büyük ölçüde azaltıldığı görülmüştür) oranında artmış olduğunu
bildirmiştir. Yalnızca 1996 ve 2008 yılları arasında, beldeler ve beldeler arası yapılardaki kamu
çalışanlarının sayısı, hızlı büyümeyi yansıtacak biçimde 470.000 artmıştır. Bu durum, beldelerin
söz konusu dönemde önemli ölçüde sorumluluk devri almamış olmalarına rağmen
gerçekleşmiştir (OECD, 2011).
Fransız Hükümeti’nin 2008 yılında yayınladığı hem merkezi hem de ulusaltı yönetimleri kapsayan
“Memurluğun Geleceği Üzerine Beyaz Kitap,” kamu hizmetinde belirli süreli sözleşmeli
çalışanların oynadığı büyük role dikkat çekmiştir. Bu kategorideki çalışanlar, istihdam eden
yönetimde gerçek bir ihtiyacı karşılamakta, ancak yeterince tatminkar mesleki geleceğe sahip
olmamaktadır (OECD, 2008). Bu nedenle, Beyaz Kitap, “belirli süreli sözleşmeli çalışanların
istihdamı profesyonel temele dayandırılmalıdır” yaklaşımını öne sürmüş, ve kadrolu çalışanların
belirli süreli sözleşmelerle istihdam edilen diğer çalışanlarla birlikte çalıştığı bir memurluk
sistemini desteklemiştir. Her yönetim, kendi işe alım politikasının bir parçası olarak, orta ve uzun
vadede ihtiyaç duyabileceği belirli süreli sözleşmeli çalışan sayısını değerlendirmiştir. Bu
değerlendirme, toplu iş sözleşmesi yapılabilmesi için önerilen işe alım eylemleriyle birlikle sosyal
ortaklara iletilmiştir. Kanun, ek bir önlem olarak doldurulacak kadrolara bakılmaksızın belirli
süreli sözleşmeyle istihdam edilen çalışanların daha sonra işe alınmasına izin vermelidir. Fransız
memurluk sistemindeki temel işlev bozuklukları, kariyerlerin katılaştırılmasına, hareketliliğin
yavaşlamasına ve yönetim maliyetlerinin artmasına neden olan çok sayıda birim ve meslek
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statüsünden kaynaklanmaktadır (1946 yılında 100 adet iken, 90’ların başında 1500’e ulaşmış ve
şu anda 230’un altındadır). Genel uzmanlıkların %90’ı, 130’u aşmayan meslek statüsü/loncaya
dahildir.11
En gelişmiş AB üye devletlerinin tümü, son 50 yılda memurluk sistemlerinde daha fazla esnekliği
(toplumlarının daha hızlı değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için), yeni teknolojilerin
sunduğu olanaklara uyum sağlanmasını, ve çalışma yaşamı boyunca liyakat ve performansa göre
tasarlanmış personel yönetimini desteklemiştir. Bu amaçla, İKY’yi yönetimlerdeki direktörlere
devretme, memurların statüsünü özel sektöre yakınlaştırma veya kamu hukukuna dayalı
çalışanların sayısını azaltma, ve kariyer ve ücret bakımından değerlendirmelerde çalışanların
performansına daha çok önem atfedilmesi yönünde genel bir eğilim mevcuttur. Fransız “lonca
(korpus, meslek mensupları kitlesi)” sistemi benzeri olmayan bir sistemdi ve direktörlük odaklı
kültürüyle katı bir hal almıştı. AB üye devletlerinde “kariyer” sistemleri yalnızca daha az yaygın
hale gelmekle veya kamu çalışanlarının daha az bir kısmını kapsamakla kalmayıp, aynı zamanda
kendi kariyer sistemleri içinde “lonca” sisteminin bir eşdeğeri bulunmamaktadır. Sonrasında,
memurluğun çağdaşlaştırılması ve mesleklere dayalı bir memurluk sistemine geçilmesi, ve diğer
İKY reformlarının uygulamaya konulması acil bir ihtiyaç olmuştu (OECD, 2007).
Gerçekten de, 2000’li yılların başında, Fransız memurluk sisteminin birtakım yapılandırıcı
özellikleri yeni bir bağlamda daha sistematik biçimde eleştirilerin ve reform önerilerinin odağı
haline gelmiştir. 2000 yılında Genel Planlama Komisyonu, memurların %45’inin 2012 yılına kadar
emekli olacağı tahminini kamuya açıkladığında bu küresel sorun daha keskin bir hal almıştır.
Memur sayısının bu ölçüde azaltılması gerçek bir insan kaynakları politikasının oluşturulmasını
gerektirmiştir; bu politikanın geçmişte loncanın bölünmesi, memurların kurduğu derneklerde
veto oyuncuları olarak üstlendikleri büyük rol nedeniyle uygulanması zor olmuştu. Fransız
memurluk sisteminin kariyer temelli oluşu, lonca sistemi ve okul temelli yönelimi giderek daha
çok eleştiriyle karşılaşmıştır (OECD, 2010). Reform dinamiklerinin en tutulan sözcükleri
İngilizce’de sanatkarlık ve profesyonellik sözcüklerinin birleşimi olan “métier” kavramı olmuştur.
Bu trendin başarısı, Fransa’daki loncacı (korporatist) olgunun dönüşümü ve yavaş biçimde
zayıflamasıyla ilgili olmalıdır. Tarihsel olarak konuşmak gerekirse, her memur loncası belirli bir
mesleki akademik kurumla bağlantılıydı ve benzer eğitim ve mesleki uzmanlığa sahip memurları
bir araya getirmişti. Loncalar, akran kontrolleri yoluyla (örneğin, yol mühendisleri) kendi
içlerindeki varyasyonlarıyla birlikte düzenlenmiş ve kendi kendilerini yönetmiştir. Ancak, memur
loncaları giderek belirli mesleki faaliyetlerle bağlantılarını kaybetmiştir: örneğin en prestijli
loncalar çeşitli meslekler ve kadroları kapsayarak giderek daha genelci hale gelmiştir. Bu nedenle
bir loncaya bağlı olmak resmi bir statü haline gelmiş ve üyelerin belirli hakları elde etmelerini
sağlamıştır. “Métier” kavramı mesleki yetkinlik ve belirli becerileri ifade etmektedir. Şu anda
Fransız memurluk sistemini etkileyen devam eden reformlar ve girişimlerin çoğu “métier”
yaklaşımıyla ilişkilidir. Bazıları kapsam ve artımsal olarak sınırlıyken, diğerleri daha iddialıdır,
ancak hepsi lonca yaklaşımını hafifletme ve kariyer, gelir ve maaşları daha çok çalışılan
kadro/göreve bağlı hale getirme eğilimindedir. Fransız kamu hizmetinde değişim yaratan, yeni
11
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kamu yönetim modelinin yaygınlaştırılmasına indirgenemeyecek düzeyde farklı kaynakları olan
yeni trendler görülmektedir. Etkin veya planlı olan tüm bu dönüştürücü süreçler, kamu
sektörünü özel sektöre yakınlaştırmaya çalışmaktadır.

2.3.

Almanya

Kurumsal Yapı
Almanya’nın yönetim kültürü, “Rechtsstaat” olarak adlandırılan bir gelenekle şekillenmektedir
(örneğin Ziller, 2003), bu gelenek güçlü bir biçimde ayrı bir idari hukuk organı, yasal eğitim ve
memurların bağımsız statüsünü vurgulamaktadır. Derin biçimde kökleşmiş memurluk kimliği ve
ahlakı Alman yönetim sisteminin bir parçasıdır. Memurlar (Berufsbeamtentum olarak
adlandırılır) işlevsel ve tarihsel olarak devletle olan özel ilişkilerinden ve kamu görevlerinin
egemen karakterinden elde ettikleri özel bir statüye sahiptir. Bunun sonucunda, ömür boyu
istihdam, kıdeme dayalı yükselme ile kariyer yolculuğu ve iş devrinden korunma gibi hakları
bulunmaktadır. Özel sektör istihdamına yapılan devirler de aynı şekilde çok nadirdir. Bu durum,
memurların sektörler arası hareketliliğin çok düşük olmasıyla sonuçlanmaktadır. Buna ek olarak,
eski istatistikler (Derlien, 2003) ve daha yeni anketler (Hammerschmid ve Oprisor, 2016), üst
düzey memur kadrolarının çoğunluğunu halen daha avukatların oluşturduğunu ve yönetim
becerilerinin işe alım kriteri olarak dikkate alınmadığını göstermektedir; bu nedenle, hukuka
harfiyen uyan bir kültürün devam etmesi muhtemeldir. Son olarak, bu ilkeler anayasada kısmen
yer aldığından, idari yapının statükosu sıkı biçimde yerleşiktir (anayasal değişiklikler için her iki
mecliste üçte iki çoğunluk şartı bulunmaktadır).
Sözü edilen Rechtsstaat idari kültürü, formel süreçler, kurallar, direktifler ve istikrara vurgu
yapmaktadır (Kickert, 2005). Gerçekten de, Almanya’da idari işler prensipte adli benzeri biçimde
düzenlenmektedir; neredeyse tüm bürokratik kararlar potansiyel olarak idari mahkemelerde
temyize tabi olduğundan, kararlar vatandaşlar ve egemen taraf arasında nesnel, adil, tarafsız ve
yasal/akılcı biçimde alınmalıdır. Diğer bir deyişle, yasal ve prosedürel doğruluk performans ve
sonuçlardan önde gelmektedir; neo-kurumsalcı bir anlayışta ise (March ve Olsen, 1989)
uygunluk mantığı, sonuçsal mantığın önünde yer almaktadır. Sonuç olarak, özellikle bütçe ve
personel yönetimine ilişkin olanlar olmak üzere çoğu prosedür mevzuata tabidir.
Bu model, hukuka uygunluğu (performansın aksine) temel bir idari değer olarak güçlü biçimde
vurgulamaktadır; tarafsızlık ve “Gleichbehandlung” (vatandaşlara eşit muamele) de bununla
ilişkilidir. Model aynı zamanda oldukça prosedürel olarak tanımlanan organizasyonel bir
yönetişim modeliyle de ilişkilidir, bu prosedürde çıktı veya performans odaklı bir yönetim
modelinin aksine girdi düzenlemesi, görevler ve prosedürlerin sabit olarak tahsis edilmesine
güçlü vurgu yapmaktadır. Hukuka uygunluğa yapılan güçlü vurguya bakıldığında, Almanya’nın
özellikle idari mahkemeler sistemi yoluyla uygulanan çok sayıda bürokratik yönetmelik ve çok
sayıda bürokratik işlemle şekillenen bir ülke olduğunun görülmesi şaşırtıcı değildir. Ancak, kalıp
yargılar ve görgül gerçekler birbirinden ayrılırken dikkat edilmelidir. Çoğu çalışma, birçok politika
alanının yoğun biçimde düzenlendiği konusunda aynı fikirdeyken, düzenlemelerin yoğunluğu
alışılmadık biçimde yüksek değildir. Vergi hukukunun uygulanması alanında da uyumun yüksek
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olduğu düşünülemez. Genel olarak, yürütme makamları, genel kuralların bireysel durumlara
oldukça esnek biçimde uygulanması için idari takdir yetkisini kullanma eğilimleriyle
bilinmektedir (Derlien, 2008). Bu nedenle, özellikle güçlü yönetsel kültürlerle karşılaştırıldığında,
Rechtsstaat kültürü ve prosedürel bir yönetim kesinlikle doğru bir yaklaşım ortaya koyuyor olsa
da, Alman idari kültürü ve uygulamaları işbirlikçi yönetim (Benz, 1994), hukukun uygulanmasında
görüşme ve pazarlık yönelimiyle şekillenmektedir. Federalizm ve muhafazakar sosyal devlet,
idari yönetim sistemindeki bu esneklik unsuruna katkıda bulunmaktadır, çünkü sosyal güvenlik
ve sağlık güvenliği fonlarından iş sağlığı ve güvenliği veya yaşlılık bakımı denetimlerine kadar
sosyal ortakların birçok önemli idari alanın denetimine ve eş yönetişimine katılmasına yol
açmaktadır (OECD, 2008).
Profesyonellik ve tarafsızlık her zaman önemli bir rol oynamıştır ve memurluğun geleneksek
ilkelerine bağlıdır. Almanya’daki memurluğun halen geleneksel Max Weber bürokrasi
modeliyle uyumlu olduğunu açıkça göstermektedir. Profesyonellik ve tarafsızlık, işe alım, eğitim
ve öğretim konularıyla ilgili olarak mevcut yönetmeliklere sıkı sıkıya bağlıdır ve bu durum, anılan
göstergelerin üst sıralarda yer almasıyla doğrulanmıştır. Ancak, profesyonellik oldukça sınırlı bir
bakış açısına dayanmaktadır ve yasal yetki ve politikayla ilgili uzmanlığa kapsamlı bir vurgu
yapmaktadır. Yönetsel, liderlik veya kamu politikası uzmanlığı, İKY’ye olan daha beceri/yetkinlik
odaklı bir yaklaşımla birlikte halen sınırlıdır. Yukarıda söz edilen özellikler, Alman yönetim
kültürünü eyaletler, federal, bölgesel veya yerel düzeyde yatay eksende kapsamakta ve
etkilemektedir. Profesyonellik, tarafsızlık ve ayrıca güçlü bir prosedürel yönetime olan vurgu, İK
uygulamalarına ve çağdaş yönetsel araçlar, metodolojiler ve yaklaşımların yerel düzeyde
yorumlanmasında etkisini bırakmıştır.
Federal Almanya Cumhuriyeti’nde memurluk sistemi, tarihsel gelenekler ile yoğun biçimde
şekillenmiştir. Mevcut haliyle memurluk kavramının temel özellikleri, 18. Yüzyılın sonuna kadar
görülebilmektedir (OECD, 2010). Diğer Kıta Avrupası ülkeleriyle karşılaştırıldığında bile, Almanya
memurluk ve genel iş hukuku arasında net bir ayrım, kıdeme dayalı kariyer sistemi, yatay olarak
işe girenlerin düşük erişilebilirliği ve oldukça gizli bir işe alım politikası özellikleriyle çok belirgin
ve geleneksek bir kariyer temelli sisteme sahiptir.
Almanya’da Memurluğun Temel Özellikleri
Almanya kamu istihdamında iki türlü istihdam türü bulunmaktadır. Federal, eyalet ve yerel
yönetim düzeyinde istihdamın önemli bir kısmı medeni hukuka dayanmaktadır (2015: 2 470 710;
%57,8). Bu kişiler kamu çalışanları ve işçilerdir (Tarifbeschäftigte). Statüleri ve ilişkileri yapısal
olarak özel sektördeki çalışan haklarına göre belirlenmektedir. Bu türdeki istihdamın temeli,
bireysel istihdam sözleşmeleri ve özellikle toplu iş sözleşmeleri veya ücret sözleşmelerine
dayanmaktadır (Klages, 2001).
Kamu istihdamının ikinci türü olan, memurların geleneksel statüsü (Beamte) kamu hukukuna
dayanmaktadır. Özellikle ana kamu yönetimindeki görevliler, hakimler ve askerler bu grubu
oluşturmaktadır. Devlet yetkisinin düzenli olarak kullanılması, kural olarak, kamu hukukuna tabi
olan hizmet ve sadakat arasındaki özel ilişkinin içerisinde yer alan kamu hizmeti üyelerine, yani
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memurlara emanet edilmektedir (Temel Kanun Madde 33(4)). Haklar ve görevler ile memurların
ücretlendirmesi ve emeklilik hakları da federal ve eyalet kanunlarıyla belirlenmektedir. Üç
yönetim düzeyindeki memurların payı önemli ölçüde farklılık göstermektedir; federal yönetim
düzeyinde %70,6 ve yerel yönetim düzeyinde sadece %12,9 (bkz. aşağıda yer alan Tablo 13).
Kısmi süreli istihdamın payı, federal yönetim düzeyinde yalnızca %11,7 iken, yerel yönetim
düzeyinde %39,0 ile en yüksek orana sahiptir. Kadın çalışanların payı da federal yönetim düzeyi
ve diğer yönetim düzeyleri arasında büyük ölçüde farklılık göstermektedir (OECD, 2016). Her üç
düzey için de benzer ilgililiğe sahip temel zorluk, son yıllarda işe alımların oldukça kısıtlı
olmasından dolayı ortalama yaşın yüksek olması ve genç çalışanların payının düşük olmasıdır.
Önümüzdeki on yıl içerisinde tüm kamu çalışanlarının çeyreğinden fazlasının emekli olması
beklenmektedir, ve yaşlanan işgücüyle birlikte düşünüldüğünde bu durumun kamu
yönetimlerinde önemli bir zorluğa neden olacağı ve birtakım reform girişimlerinin odak noktası
haline geldiği görülmektedir.
Tablo 12 Almanya’da kamu sektörü istihdamına yönelik temel sayılar ve veriler

Federal
hükümet
Eyalet
yönetimi
Yerel
yönetim
Toplam

Kamu
çalışanlarının
sayısı
489.440

Memurların
yüzdesi
(Beamte)
%70,6

Tam
zamanlı
yüzdesi
%88,3

Kadınların Ortalama
yüzdesi
yaş
%35,5

46,9

55 yaş ve
üzerinin
yüzdesi
%20,6

2.346.945

%54,3

%68,3

%57

44,6

%25,8

1.439.485

%12,9

%61,0

%61,1

45,7

%26,9

4.275.870

%42,2

%68,2

%56,7

45,2

%25,6

Kaynak: Destatis (2016): Personal des öffentlichen Dienstes 2015, Fachserie 14, Reihe 6, Haziran
2016
Memurların statüsü, memurlar ve kamu çalışanları arasında önemli farklılıklar olduğunu
gösteren, geleneksek hizmet ilkeleri ile anayasada güvence altına alınmaktadır.
Tablo 13 Memurlar (Beamte) ve kamu çalışanları arasındaki farklar
Memurlar
Kamu hukukuna dayalı (memurlar kanunu)
Resmi duyuru ile atama
Kanun yoluyla düzenleme
Eyaletin insana yakışır bir yaşam sağlama
yükümlülüğü
Grev hakkı yoktur
Sadakat ve tarafsızlık
Ömür boyu görev süresi

Kamu çalışanları
Medeni hukuka dayalı
İstihdam sözleşmesi ile atama
Sözleşme ve iş mevzuatı yoluyla düzenleme
Karşılıklı değişim ilkesi
Grev hakkı vardır
Kanunla belirlenmiş bir yükümlülük yoktur
Sınırsız veya sınırlı süreli sözleşmeler

34

Kariyer sistemi
Özel emeklilik sistemi

Yarı kariyer sistemi, ömür boyu görev süresi
veya kariyer yolu garantisi yoktur
Genel sosyal güvenlik ve emeklilik sistemi

Kaynak: Demmke/Moilanen 2010, s. 55

Almanya, temel İKY işlevleri bakımından memurlar ve kamu çalışanları arasında en çok farkın
bulunduğu ülkedir. Ancak, uygulamada, kamu çalışanlarının kadrosu hem güvence altındadır
hem de memurların kadrosuyla neredeyse eşit statüdedir, ve son on yılda birbirine yaklaşmıştır.
Bununla birlikte, emeklilik sisteminde temel bir fark bulunmaktadır, bu sistemde aktif kariyerleri
boyunca herhangi bir sosyal güvenlik ve emeklilik imkanı olmaksızın yalnızca memurlara tam
emeklilik hakkı verilmektedir. Bu durum, Almanya’da kamu sektörü ve özel sektör arasındaki
kariyer hareketliliğin neden çok sınırlı olduğunun temel nedenidir. Her iki grup da Almanya’da
üç ortak gelişme ile karakterize edilmektedir:
•

Hem Almanya’nın yeniden birleşimi hem de sürekli bütçe aşımları nedeniyle kamu
çalışanlarının sayısı azalmıştır.

•

Yasama organı, hem sigortalı kamu çalışanlarının hem de sigortasız memurların emeklilik
sigortasını finanse etmeye çalışmaktadır; bunun sonucunda emekli aylığı miktarında
çoğunlukla küçük olmak üzere birtakım düşüşlere neden olmaktadır. Emekli aylıklarının
mevcut bütçeden karşılanması nedeniyle emekli olan memurlar yönetimlerin üzerinde
önemli bir yük oluşturmaktadır. Mali indirimler şeklindeki reform önlemleri, ortalama
emeklilik yaşının 90’larda 60’ın altındayken, 2014’te 62’ye çıkmasına neden olmuştur
(kanuni emeklilik yaşı 65’ten 67’ye yükselmiştir).

•

Federal eyaletler genelindeki tekbiçim istihdam ilişkileri ortadan kaldırılmış veya
azaltılmıştır. Bugün, Berlin ve Bavyera’da on yıl öncesine göre benzer görevleri yerine
getiren memurların hak ve yükümlülüklerinde daha fazla fark bulunmaktadır.

Beamte (Dienstrecht) için Memurluk Yönetmeliği
Beamte için memurluk yönetmeliği geleneksel olarak reforma açık değildir. Bu durum, esas
olarak, yasama organının Weimar Anayasası’nda belirtilen genel memurluk ilkelerine uyması
gerektiğini öne süren bir anayasa kuralından kaynaklanmaktadır (Madde 33 fıkra 5 GG).
Bu geleneksek memurluk ilkeleri, görevlilerin tarafsız ve eşit biçimde kamu çıkarını sağlama ve
parlamento kararlarını uygulama amacıyla tüm yeteneklerini işverene adadığı fikrine
dayanmaktadır (Kuhlmann ve Wollmann, 2014). İşveren de buna karşılık olarak görevliler ve
ailelerinin bakımını üstlenecektir. Bu nedenle, görevlilere onları bağımsız kılan ve görevlerine
tamamıyla konsantre olmalarını sağlayan güvenceli bir hukuki statü verilmektedir. Haklar ve
yükümlülükler, aşağıda anayasal olarak ilişkilendirilmiş ilkeler doğrultusunda, yasama organı
tarafından tek taraflı olarak tasarlanmaktadır:
•

Sadakat (görevli, nihai işvereni olarak vatandaşlara bağlılıkla hizmet etmelidir)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ömür boyu görev süresi ilkesi ve kariyer temelli sistem
Liyakate dayalı işe giriş ve yükselmeyi güvence altına alan performans ilkesi
Uyum ilkesi: Görevli, spesifik olarak yürüttüğü iş için değil işe alındığı kadroya göre
ücret alır
Eyalet temsilcileri olarak özel hayatlarında da güvenilir ve ahlaki davranışlarda
bulunma yükümlülüğü
Talimatlara uymak: Görevli, ilgili talimat ceza kanunu veya insan onurunu
çiğnemediği takdirde, üstlerinden gelen talimatlara uymalıdır.
Grev yasağı
Tarafsızlık ilkesi
Sabit çalışma saatlerinin olmaması (gerektiğinde, görevli fazla mesai yapabilir)
Disiplin kuralları: Farklı idari kurallarla yaptırıma tabi tutulan dengesiz davranışlar
Kadro temelli ücretlendirme ilkesi: Görevli, yalnızca yükselme durumunda daha
yüksek ücret alır
Gizlilik ilkesi
Emekli aylığı, görevlinin kariyerinin sonunda görev aldığı kadroya bağlıdır
İşverenin memurlara bakma yükümlülüğü

Memurların tüm davranışları, idari denetim veya idari mahkemeler aracılığıyla idari hukuk ile
test edilebilirdir ve ayrıca disiplin hukuku yoluyla cezalandırılabilirdir; bunun sonucunda, güçlü
uyum, prosedürel odaklanma, ve hata ve yanlışları önlemeye odaklanan bir idari kültürün
oluşması sağlanmaktadır (Pollittt ve Bouckaert, 2011).
Bu çok yüksek düzeydeki istikrara rağmen, son on yılda memurluk mevzuatında bazı önemli
değişiklikler görülmüştür. Bunların en önemli olanı, federal hükümet ile eyaletler arasındaki
ilişkiyi ele alan federalizm reformunun bir parçası olarak Eylül 2006’da yapılan büyük anayasal
değişikliktir. Memurluk yönetmeliğine ilişkin yasama yetkileri büyük ölçüde değiştirilmiştir;
eyaletler artık ücretlendirme, altyapı hizmetleri (emeklilik oranları), işe alım ve kariyerde
ilerleme kurallarını kendileri belirleyebilmektedir. Federal hükümetler, memurların yalnızca
temel hak ve görevlerine ilişkin standart kanunlar çıkartabilir, ancak herhangi bir eyalet
ücretlendirmesi veya emeklilik konularıyla ilgilenemez (Reichard ve Boger, 2012).
Bununla birlikte, Art. 33 par. 5 GG ve ayrıca memurların geleneksel ilkelerini oldukça geleneksel
biçimde yorumlayan ve memurluk kanununun sürekli olarak homojen kalmasını amaçlayan
Federal Anayasa Mahkemesinin kısıtlayıcı içtihatları nedeniyle, ortaya çıkan çeşitlilik halen
minimal düzeydedir. Bu durum, zorunlu kısmi süreli veya geçici üst düzey kadrolar gibi alınan
çeşitli kararlardan açık biçimde görülebilmektedir; çünkü temel varsayımlar sabittir ve siyasi güç
gösterisine karşı tarafsızlığı sağlamak için istikrarlı, hukuka saygılı yönetimi güvence altına
alınması Federal Anayasal Mahkeme’nin görevi olduğuna odaklanmaktadır (Fleisher, 2010).
2009 yılında, çağdaş ve daha şeffaf bir memurluk sisteminin oluşturulması amacıyla hem federal
hem de eyalet yönetimi düzeyinde memurluğun yeniden düzenlenmesi ve çağdaşlaştırılması için
yeni bir kanun (Dienstrechtsneuordnungsgesetz – DNeuG) çıkarılmıştır. Söz konusu kanun,
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liyakat ilkesini teşvik etmeyi, yarışabilirlik ve performansı güçlendirmeyi, personelin daha
esnek kullanılmasını sağlamayı ve personelin özerklik ve motivasyonunu artırmayı
amaçlamıştır. Kilit noktalar, ücretlendirme ve emeklilik sisteminin benimsenmesi, performansa
daha fazla ağırlık verilmesi ve kamu ve özel sektör istihdamı arasında hareketliliğin
kolaylaştırılması olmuştur. Yeni düzenlemeler, sözleşme yapılmadan bile memurların farklı
kadrolar ve işyerleri arasındaki hareketliliğine olanak tanımıştır ve geçici işe alım, kısa süreli
yönetim kadroları (Führungsfunktionen auf Zeit), ve adaylık sürecinde (Führungsfunktionen auf
Probe; normalde 2 yıl) yönetim kadrolarında görev almalarına izin vermektedir.
Çalışanlar ve İşçiler için Memurluk Yönetmeliği (Tarifrecht)
2005 yılına kadar, hem federal hükümetler hem de eyaletlerde (Länder) kamu çalışanları için
tekbiçim toplu iş sözleşmeleri yapılmıştır. O zamandan bu yana, İçişleri Bakanlığı, İşveren
Temsilcileri Sendikası (VKA) ve Birleşik Hizmetler Sendikası (ver.di) tarafından imzalanan Kamu
Hizmetinde Toplu İş Sözleşmesi - - TVöD (Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienstagreed), federal
hükümet ve yerel yönetim kadrolarındaki çalışanlar için geçerlidir. Yeni TVöD sisteminin temel
amacı, sistemi basitleştirmek, çalışanlar, işçiler ve hemşireler için ortak bir sistemin
oluşturulması ve kıdem/aileye dayalı ücretlendirmeden daha deneyim/performans temelli bir
ücretlendirmeye geçişi sağlamaktı. Yeni sistem, her biri 2 temel kademeye (1-2) ve 4 gelişim
kademesine (3-6) sahip olan 15 ücretlendirme grubuna (1-5) dayanmaktadır. Bir sonraki
kademeye olan ilerleme, istihdam yılına bağlıdır ve kademeye göre 1-3 yıl sürmektedir.
Belediyelerde Öz Yönetişim
Genel anlamda, belediyeler günlük işlerin yönetimi konusunda geniş özerkliğe sahiptir ve ilçeleri
(Landkreise) ve illeriyle güçlü bir etkileşim halindedir. Bu oldukça yerelleşmiş ülkede,
belediyelerin öz yönetişiminin temel ilkesi (kommunales Selbstverwaltungsrecht) Anayasa
(Madde 28) ile garanti altına alınmıştır ve özerkliğin kapsamı her ilde belediyelere yönelik
(Gemeindeordnungen/Kommunalverfassungen) bir dizi kanunla tanımlanmaktadır. Farklı
modellerin uygulandığı bölgelerde bile (örneğin, Süddeutsche Ratsverfassung), her ilin
belediyelere ilişkin kendi mevzuatları bulunmaktadır. Diğer bir anayasal düzenleme olan Tarife
Özerkliği Kanunu (Tarifautonomie, Madde 9), yerindenlik ilkesi ile birleştiğinde, belediyelere
kamu sektöründeki sosyal ortaklar/sendikalar ile toplu iş sözleşmeleri (ücret, çalışma saatleri,
tatiller, performans tazminatı, farklı sektörlerin ayrıntıları…) ile ilgili görüşme yapma özgürlüğü
tanımaktadır (Derlien, 2008).
Belediye yönetimleri, bu sosyal diyalog için kendilerini il düzeyinde işveren dernekleri
(Kommunale Arbeitgeberverbände) olarak örgütlenmekte ve sonrasında bu dernekler de
kendilerini ulusal düzeyde Belediye İşverenleri Dernekleri Federasyonu olarak örgütlemektedir
(Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände).
Bu şekilde sonuçlandırılan toplu iş sözleşmeleri, 10.000’den fazla üyesi olan organizasyonel
birimlerde görev alan, kamu belediye hizmetlerinde iki milyondan fazla çalışanı kapsamaktadır,
ve bu da son derece yüksek bir orana karşılık gelmektedir. Belediye yönetimlerinde istihdam
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edilen memurlar elbette bu toplu iş sözleşmesi kapsamında değildir. Belediye işverenleri
arasında yönetimler, hastaneler, tasarruf bankaları, havaalanları ve altyapı hizmetleri (atık
imhası, enerji, ulaşım, vb.) bulunmaktadır.
İyi Uygulama:
Alman Federasyonu analizinin ortaya çıkardığı en ilgi çekici ve diğer ülkeler tarafından taklit
edilebilecek veya uygulanabilecek olan bulgu, Almanya’da belediyelerin belirli görevleri
ortak biçimde gerçekleştirebilmeleri için kaynaklarını ortak havuzda birleştirmeleridir.
Ayrıca yönetim ve idare konularında da giderek artan biçimde işbirliğinde bulunmaktadır.
Elde edilen önemli başarılardan biri, birkaç belediyenin birlikte organize ettiği, ortak
yönetsel işlemlerinde ortak hizmet sağlanmasıdır. Alman belediyeleri işbirliği yapmak için
genellikle ortak yönetimler (Zweckverbaand) olarak bilinen yapıları oluşturmaktadır. Bazı
eyaletler (Lander), belediyelerine görevlerin tümünü veya bazılarını ortak olarak yerine
getiren idari topluluklar oluşturmalarına izin vermektedir.
Bu nitelikteki belediyeler arası işbirliği, genellikle yerel çerçeve dahilinde düzenlenen ve
paylaşılan ve ortak çıkarlara dayalı olarak gönüllülük esasına bağlıdır ve her belediyenin
kendi kimliğini korumasına izin vermektedir. Bu sendikalar veya müşterek kuruluşların
özerklik türü ve derecesi ülkeler arasında farklılık göstermektedir ve bazı ülkelerde ek bir
idari kademe oluşturabilir. Çoğu ülkede, bölge dahilinde yerel yönetimler arasındaki
işbirliğinin kapsamının genişletilmesini gerektiren büyükşehir alanları ortaya çıkmıştır.

2.4.

İspanya

İspanya, kamu faaliyetlerini ve yönetim ile vatandaşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek için
oluşturulan idari kanunların yer aldığı güçlü bir Napolyonik geleneğini miras almıştır (OECD,
2014). Birçok çalışma, yönetmeliklere uymaya yönelik üstün teşviklerin, İspanyol kamu
yönetiminde gerçek değerlendirme kültürü veya performans değerlendirmesini engellediğini
ortaya koymuştur. Diğer taraftan, ulusaltı düzeyde istihdam edilen kamu çalışanı çoğunluğuyla
(%80) İspanya, istihdam düzeyleri bakımından oldukça yerelleşmiş bir ülkedir. Bu yerelleşme
süreci çok hızlı biçimde gerçekleşmiştir. 1982 yılında, neredeyse hiç Özerk Topluluk
bulunmuyordu ve 1982’den 2012’ye kadar 30 kat artmıştır. Buna karşılık, aynı dönemde merkezi
yönetim 1982’deki boyutunun dörtte birine kadar azalmıştır (Kamu Yönetimi Reform
Komisyonu, 2013). İspanya’nın 2001 ve 2011 yılları arasındaki değişimi diğer AB üye devletlerine
kıyasla çok daha büyüktü ve merkezi düzeyde çalışan personel oranı yarı yarıya azalmış
durumdaydı.
Kurumsal Yapı
İspanya’da kamu hizmetine yönelik istihdam modeli karmaşıktır ve bazı durumlarda
bağdaştırması zor olacak derecede karışıklığa neden olan çok çeşitli gerçekleri ve farklı unsurları
içermektedir (OECD, 2014). Spesifik olarak, İspanya’da kamu hizmeti istihdamı aşağıdaki
unsurların birleşimidir:
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-

İkili temel hukuk sistemleri ve çeşitli özel hukuk sistemleri,
Özellikle çok sayıda işveren olması sonucunda, çeşitli kamu hizmeti istihdamı ilişkileri,
Çok sayıda personel türü,
Kanuni sistemin unsurlarını bünyesinde birleştiren ve toplu pazarlık çalışmalarını içeren
ikili iş ilişkileri modeli (Kamu Yönetimleri tarafından personel temsilcileri ile
oluşturulmuştur).

Bununla birlikte, yasal çerçeveler ve istihdam ilişkilerinin çeşitliliğine bakılmaksızın, kendilerine
uygulanan kanuni rejimden bağımsız olarak kamu hizmetindeki tüm çalışanlar için ortak birtakım
ilkeler ve davranış kuralları bulunmaktadır:
-

Kamu hizmetinde istihdama erişimin bir garantisi olarak tüm vatandaşlara eşit erişim,
Tüm kamu hizmeti istihdam ilişkisinin profesyonelleştirilmesi; çünkü bazı istisnalar
dışında istihdam liyakat ve yeteneğe dayanmalıdır,
Kamu personelinin tarafsızlığı, bu uyumsuzluklar sisteminde tüm personel için
aranmaktadır.

İspanya’da Memurluğun Temel Özellikleri
Yukarıda belirtildiği üzere, kamu sektöründe hizmet veren personelin iş ilişkileri İdari Hukuk ve
İş Hukuku olmak üzere iki kanuni rejimle yönetilmektedir (OECD, 2008). Bu iki temel sisteme
dahil çeşitli özel yasal çerçeveler bulunmaktadır. Bu ikiliğin önemli bir sonucu olarak, Kamu
Yönetimlerinde iki çeşit istihdam ilişkisi mevcuttur: Kanuni ilişki veya kamu hizmeti ilişkisi.
Bunların içerisinde de personel-kamu memurları ve sözleşmeli çalışanlar olmak üzere iki
kategori bulunmaktadır. Ancak, sistemlerdeki bu ikiliğe rağmen, kanun yapıcılar yönetmeliklerin
ana yönlerini tek bir çerçevede ele almaya çalışmıştır. Böylece, 12 Nisan 2007 tarihli ve 7/2007
sayılı Kanun ile yürürlüğe giren Kamu Çalışanları Temel Kanunu, kamu memurlu ve sözleşmeli
personel sistemini ortak biçimde düzenlemektedir ve ikinci durumda İş Tüzüğüne ve diğer
durumlarda İş Kanunu’na atıfta bulunmaktadır. Bazı yönlerden, bunları uygulamakla sorumlu
olan Kamu Yönetimleri tarafından uyulması gereken temel kriterleri tanımlamaktadır (OECD,
2008).
Kamu Yönetimleri ve çalışanları arasındaki iş ilişkilerine (kişisel ilişkiler) yönelik bu ikiz yasal
sistemler, personel temsilcileri ile olan ilişkilerinde de (toplu veya iş ilişkileri, sendika ilişkileri)
mevcuttur. Bu nedenle, kamu hizmeti personelinin temsil edilmesi ve toplu pazarlık ilişkilerini
tanımlayan iki farklı düzenleyici çerçeve bulunmaktadır, ve bunun sonucunda kamu
memurlarının temsil edilmesi ve toplu pazarlığında iki sistem ve sözleşmeli çalışanlar için ayrı bir
sistem mevcuttur.
Daimi Kamu Hizmeti İstihdamı sistemi genel kuraldır; Anayasa Mahkemesi, sözleşmeli istihdamı
kapsam dışı bırakıyor olsa da, Anayasa’nın kamu hizmeti personeli için daimi rejimde karar
kıldığını hükme bağlamıştır. Bu durum, Kamu Yönetiminin boş kadrolarını temel olarak kamu
memurları ile doldurması gerektiği anlamına gelmektedir. Bu, İspanya’da geleneksel bir çözüm
haline gelmiştir; çoğu Kamu Yönetimi personeli, özel sektör çalışanlarından farklı olarak daima
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düzenleyici kanuna tabi olmuştur, ve bu durum memurların yetki veya kamu gücünün
yürütülmesinde dahil olduğu gerçeğiyle gerekçelendirilmiştir. Kanuni sistem tercihi, 2 Ağustos
tarihli ve 30/1984 sayılı Kanun’un 15. Maddesi olan Kamu Hizmeti Reform Kanunu (Kamu
Çalışanları Temel Kanunu ile yürürlükten kaldırılmamış) olan “genel olarak, sosyal güvenlik
sistemini yöneten Genel Eyalet Yönetimi, Özerk Organlar ile Kurum ve Kuruluşlardaki kadrolar
kamu memurları tarafından doldurulacaktır” şeklindeki kararla belirlenmektedir.
Özerk Topluluklarda Kamu Hizmetinin Yasal Çerçevesi
Anayasaya göre konuşursak, Özerk Topluluklar, Devlet tarafından oluşturulan kanuni rejimin
temellerine saygı göstermeleri koşuluyla, kamu hizmeti konusunda yasama yetkilerine sahiptir.
Kamu Hizmeti Reform Kanunu’nun 11. Maddesi “her Özerk Topluluk, kendi kamu hizmetlerini
düzenlemek için Yasama Meclisinde mevzuat çıkaracaktır” demektedir. Bu yetkilerin
kullanımında, Özerk Toplulukların her biri kendi kamu hizmeti mevzuatının taslağını
hazırlamıştır. Genel olarak, esas olmayan unsurlarda önemli farklılıklar olmaksızın, örneğin
memur loncaları ve sözleşmeli istihdamdan oluşan karma modelin sürdürülmesi gibi, Eyalet
Kamu Hizmeti modelini takip etmektedir (Royo, 2006). Özerk Toplulukların kamu hizmeti
mevzuatı, aynı zamanda kendi loncalarına ve skalalarına ait olmaya devam eden ve diğer kamu
yönetimlerinde hizmetler kategorisinde kendi menşei yönetiminde kalan, ancak eyalet
yönetiminden transfer edilen kamu memurları için de geçerlidir (Temel Kanun Madde 88.1).
Ulusal ve ulusaltı yönetimler arasındaki istişareler
İspanya, oldukça formel bir sisteme sahiptir. Kamu Çalışanları Temel Kanunu, üç yönetim
düzeyinde kamu yönetimleri arasında zorunlu bir işbirliği kurulması kuralını getirmektedir. Ana
işbirliği organı, Eyalet, Özerk Topluluklar, Ceuta ve Melilla, ve İspanya Belediyeler ve İller
Federasyonu’ndan temsilcileri bir araya getiren ve her alandan en yüksek düzeydeki temsilcilerle
çalışmakta olan Sektörel Konferans’tır (OECD, 2014). Konferans bünyesinde, teknik yaklaşımla
çalışan diğer organlar bulunmaktadır. Bu organlar, fikir birliği yoluyla kamu yönetimi konularında
anlaşmaya varmaktadır.
Yardımcı organlardan biri, Kamu Çalışanları Temel Kanunu’ndaki gelişmeler ve dikkat gerektiren
diğer konulardaki gelişmeleri koordine etmek amacıyla diğer Özerk Topluluklar ile sık toplantılar
düzenleyen, Kamu İstihdamı Koordinasyon Komisyonudur. Komisyonun yapısı, yerel
yönetimlerden temsilcileri içerecek biçimde genişletilmiştir. Özerk Toplulukların Kanun ve
Kurallarını İzleme Komisyonu, Eyalet ve Yerel Topluluklar arasında yetki dağılımındaki dengeyi
tehdit eden tüm Özerk Topluluklar kanun ve kurallarına karşı tepki göstermekle
görevlendirilmiştir (OECD, 2008).
İspanya İKY politikasında son reform çabaları ve zorluklar
İspanya, ulusaltı düzeyde istihdam edilen kamu çalışanı çoğunluğuyla (%80) istihdam düzeyleri
bakımından oldukça yerelleşmiş bir ülkedir. Bu yerelleşme süreci çok hızlı biçimde
gerçekleşmiştir. 1982 yılında, neredeyse hiç Özerk Topluluk bulunmuyorken, 1982’den 2012’ye
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kadar 30 kat artmıştır. Buna karşılık, aynı dönemde merkezi yönetim 1982’deki boyutunun
dörtte birine kadar azalmıştır. Aşağıda yer alan Şekil 1, İspanya’nın 2001 ve 2011 yılları arasındaki
değişiminin diğer AB üye devletlerine kıyasla çok daha büyük olduğunu ve merkezi düzeyde
çalışan personel oranının neredeyse yarı yarıya azalmış olduğunu göstermektedir. Yerelleşme
süreci, 2009 yılında özerk finansman sisteminde yapılan bir reformla daha da geliştirilmiştir
(Molina, 2016). Bu durum, özerk yönetimlere yeni yetkiler devrederek onların öz yönetişim
düzeyini artıran, Özerklik Kanunları reformu bağlamında gerçekleştirilen kapsamlı bir
müzakerenin sonucuydu. Buna ek olarak yönetim, tedarikçilere yapılan ödemeleri
kolaylaştırmak için fon sağlamak amacıyla, Özerk Likidite Fonu’nu (Fondo de Liquidez
Autonómica, FLA) kurmuştur.
Şekil 1 Genel yönetimde işgücünün yüzdesi olarak istihdam, 2001 ve 2011

Kaynak: OECD (2013), Government at
http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2013-en.

a

Glance

2013,

OECD

Publishing,

Paris,

İspanya’nın İK yönetim yapısı ve süreçleri 1984’ten bu yana çok az değişmiştir. Bununla birlikte,
merkezi yönetim, Özerk Topluluklar, yerel yönetim, özel ajanslar ve üniversitelerde kamu
memurlarının statülerini tanımlamak amacıyla 2007’de yeni bir Kamu Çalışanları Temel Kanunu
getirilmiştir. Bu kanun, kısmi olarak Özerk Topluluklar, yerel (belediye) yönetimler, kamu sektörü
sendikaları ve diğer paydaşlardan temsilcilerin katılımına olanak sağlaması nedeniyle, siyasi
yelpazede yaygın biçimde kabul görmüştür. Söz konusu kanun, hizmet, eşitlik, nesnellik ve
şeffaflık ilkeleri üzerine inşa edilmiştir (OECD, 2014). Personelin gelişimini desteklemekte ve
toplu pazarlık ve çalışan katılımının merkeziliğini güçlendirmektedir.
-

Tüm kamu çalışanları için tekbiçim ve tutarlı basit bir kamu hizmeti çerçevesinin
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tanımlanması
- Sonuçların yönetimine odaklı ve güçlü kamu hizmeti sonuçlarına dayanan İK yönetimi
hedeflerinin tanımlanması
- Tamamlayıcı ücret konusunu her yönetimin kendi takdirine bırakırken, tüm
departmanlarda ücret kategorilerinin standartlaştırılması
- Net hedef ve teşvikleri olan ve sonuçlara odaklanan bir performans değerlendirmesi
sistemi ve sürecinin oluşturulması
Piyasaya sürülmesinin ardından oldukça iddialıyken, söz konusu bu 2007 yasasının uygulanması
durmuştur. 2007 kanunu, yönetim düzeyleri arasında minimum standart sağlamaktadır, ancak
performans değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi dahil olmak üzere gereken yatırım
teşvikleri devam etmemiştir.
Krizin ilgi odağı haline gelmesiyle, 2011’den bu yana kemer sıkma önlemleri siyasi gündemde
büyük önem taşıyan bir konu haline gelmiştir. Bu kemer sıkma önlemler, 2012-14 döneminde
işe alımın tamamen dondurulması (“yalnızca on personelden birinin ikame edildiği “temel”
hizmetler haricinde %0 ikame oranı), kişisel nedenlerle izinli olunan gün sayısının azaltılması,
“geçici iş görmezlik” için uygunluk kriterlerinin değiştirilmesi, emeklilik yaşının 65’ten 67’ye
çıkarılması (14 yıllık geçiş dönemiyle birlikte), çalışma saatlerinin 37.5 saat/hafta olacak şekilde
uzatılması, ve işe devamsızlığı önlemek ve istihdam harcamalarını azaltmak için çeşitli diğer
önlemleri içermektedir. Kemer sıkma önlemleri, 2011’in üçüncü çeyreğinden bu yana yönetim
düzeylerinde 374.800 kamu çalışının azalmasıyla sonuçlanmıştır. İşten ayrılan bu kişilerin %66’sı
altısı geçici kadrolarda çalışmaktaydı ve çoğu Özerk Topluluk düzeyinde gerçekleşmiştir.
Şekil 2 Kamu çalışanlarının yönetim düzeyine göre dağılımı – Toplam ve % olarak (Ocak 2012
itibarıyla)

Kaynak: Commission to Reform the Public Administrations (CORA) (2013), “Informe de la Comisión Para la
Reforma de las Administraciones Públicas”, Government of Spain, Madrid, p. 45,
www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/reforma_aapp/INFORMELIBRO/INFORME%20LIBRO.PDF.

42

İspanya Bakanlar Kurulu, 26 Ekim 2012 tarihinde, Kamu Yönetimi Reform Komisyonu (Comisión
para la Reforma de las Administraciones Públicas, CORA) oluşturmak amacıyla bir anlaşma
yayınlamıştır, bu komisyonun amacı kamu yönetimlerini daha yalın, kullanışlı ve etkin hale
getirmek için öneriler sunmaktır (OECD, 2014). CORA raporu, 19 Haziran 2013 tarihinde
Başbakan tarafından sunulmuştur. Raporda, 139’u merkezi yönetim ve Özerk Topluluklar
(Comunidades Autónomas) ve 78’i merkezi yönetimi ilgilendiren, toplam 217 öneri yer almıştır.
Bu öneriler, merkezi ve ulusaltı yönetimin temel alanlarından üst düzey memurlar tarafından
hazırlanmıştır ve elektronik posta yoluyla vatandaşlardan ve sendikalar, özel sektör ve
akademiden temsilcilerin yer aldığı bir danışma meclisinden de öneriler almıştır. Diğer
taraftan, CORA’nın bir alt komisyonu ihtiyaç fazlası hizmetlerle ilgilenmiştir. İşten çıkarmalar aynı
yönetim düzeyinde gerçekleşebilse de, örtüşmelerin çoğu merkezi yönetim ve bazı veya birkaç
bölge tarafından sağlanan hizmetleri etkilemiştir. Diğer taraftan, e-devlet sistemiyle ilgili birçok
girişim merkezi ve bölgesel yönetimlerin işbirliğinin gerekli olduğundan söz etmiştir.
Uygulanmamış olan bazı reformlar bu iki alanla ilgilidir. Bask Bölgesi ve Katalunya, merkezi
devletin yetkilerinin sınırını aştığını belirten CORA raporuna tepki göstermiştir.
Genel olarak, Katalunya yönetiminin İspanya’dan ayrılma konusunda son zamanlardaki
girişimlerinin sistemi önemli derecede zorlamış olmasına rağmen, İspanyol sistemi, üniter
yapıdan yarı federal sisteme geçmiştir, ve bu sistemde farklı bileşenler memurluk düzeyinde
farklı politika sektörlerinde makul derecede işbirliği ve koordinasyona sahiptir. Şimdiye kadar
olan siyasi söylemler, problem çözmeye daha az ve koordinasyona daha yatkın bir tutum
sergilemiştir ancak yüzlerce çok taraflı ve iki taraflı teknik komisyon koordinasyon konularını
çözmek için düzenli olarak çalışmıştır (OECD, 2014).

2.5.

İtalya

Kurumsal Yapı
İtalya’da kamu yönetimi, birtakım işlevsel sektörlere ayrılmaktadır ve Devlete ait sektörler ve
“enti pubblici non economici”, bölgesel ve yerel yönetimler, ulusal sağlık hizmetine, araştırma
kurum ve kuruluşları gibi kamu yönetimine ait diğer sektörlere arasında bir ayrım yapılmaktadır
(Pessina, 2002). Memurlar, temel merkezi yönetim birimleri (bakanlıklar/departmanlar/ajanslar)
ve ulusal kamu organlarında, okullar, üniversiteler, bölgesel ve yerel yönetimler, yerel sağlık
kurumlarında görev yapan çalışanlardır (OECD, 2008).
2016 reformunun ardından, tüm kamu işverenlerini ve sendikaları temsil eden Kamu Yönetimi
Temsil Kurumu (ARAN) bünyesinde pazarlık yapma amacıyla, dört alan tanımlanmıştır: merkezi
yönetimler (önceki bakanlıklar, ajanslar ve ticari olmayan kuruluşlar dahil), yerel yönetim, eğitim
ve araştırma (önceki üniversiteler, okullar ve kamu araştırma kuruluşları dahil), ve sağlık bakımı.
Merkezi yönetim alanında 247.000, yerel yönetimlerde 457.000, eğitim ve araştırma alanında
1.111.000 ve sağlık alanında 531.000 çalışan bulunmaktadır (2014, Aran-RGS verilerine göre).
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İtalya, memurların statüleriyle ilgili olarak, İsveç, Birleşik Krallık ve Polonya ile birlikte sözleşme
temelli istihdam ilişkilerinin yaygın olduğu ülkeler grubunda sınıflandırılmaktadır. Memurlar,
kamu istihdamının yalnızca %15’ini oluşturmaktadır.
2001 tarihli ve 165 sayılı Kararname, kamu yönetimlerinin tanımını yapmakta (madde 1) ve
ayrıca şu tanımlamaları içermektedir: i) memurlar, özel iş kanunları ile düzenlenmektedir
(madde 2), ve ii) kamu çalışanları, statüleri özelleştirilmemiştir (madde 3).
Kamu istihdamı alanındaki reformlar, çalışanların kamudaki ve özel sektördeki statüleri
arasındaki farklılıkları azaltmayı amaçlamıştır ve hesap verebilirliğe önem vermiştir. Siyasi-idari
ilişkilerle ilgili olarak, reformlar kimi durumda performans yönelimine vurgu yaparken diğer
durumlarda siyasi kayırmacılık sisteminin özelliklerini tanıtarak dengesiz bir tavır sergilemiştir
(Kickert, 2011).
Kamu hizmeti reformları, aşağıdaki zaman çerçevesi dahilinde incelenebilmektedir (Ongaro,
2011; OECD, 2003):
-

-

-

-

1993 yılında kabul edilen 29 sayılı Kararname ile, kamu istihdamı, özel istihdamın genel
kurallarına ve işveren sıfatıyla yönetim ve dernekler (kamu istihdamının özelleştirilmesi
olarak da adlandırılır) arasında imzalanan iş sözleşmelerine tabi olmuştur. Söz konusu
kararname, siyaset ve yönetim arasındaki ayrımı ortaya koymuştur, bunlardan ilki
yönetimin stratejik hedeflerinin belirlenmesi, kaynakların tahsis edilmesi ve yöneticiler
tarafından elde edilen sonuçların değerlendirilmesidir. Kuralların özelleştirilmesi üst
düzey yöneticiler için geçerli olmamıştır, bu kişilerin atamaları ve performans
yükümlülükleri bakanın sorumluluğunda kalmıştır. Bu nedenle, memurlar, özel iş
kanunları ve toplu iş sözleşmelerine tabi iken, bazı kategorilerdeki personel (sulh
hakimleri, Devlet avukatları, üniversite profesörleri, silahlı kuvvetler ve kolluk kuvveti,
diplomatlar ve valiler) bağımsızlıklarının garanti altına alınması için özelleştirilmemiştir.
Bu kategoriler kamu hukukuna tabidir. Statüleri, çalışma koşulları ve özel ayrıntılar maaş artışları, izinler, çalışma süresi ve esnek süreler, mesleki içerik, derneklerle ilişkileri,
vb.- kamu sektörü çalışanları sendikaları ile tüm kamu sektörü işverenlerini temsil eden
ARAN arasında imzalanan toplu iş sözleşmeleriyle belirlenmektedir;
1998 tarihli ve 80 sayılı Kararname, üst düzey kadrolar için bir tür siyasi kayırmacılık
sistemi getirmiştir; bu kadrolardaki görevli kişiler, yeni yönetim için güven oylaması
yapıldıktan sonra 90 gün içinde değiştirilebilir. Merkezi düzeydeki yöneticilerin tümünün
kadroları (5.000 kişi), görevleri boyunca yöneticilerinin performans değerlendirmesine
tabi olarak, geçici hale getirilmiştir (en az iki ile en çok yedi yıl arasında değişmektedir).
Merkezi yönetimde personel düzenine ilişkin 145/2002 sayılı Kanun, yöneticilerin
atanması için asgari süreyi ortadan kaldırmak suretiyle (ki 2005 yılında yeniden
getirilmiştir), siyasi kayırmacılık sisteminin kapsamını daha da güçlendirmiştir.
2009 yılında, 150 sayılı Kararname, liyakat ve yönetim yetkinliğinin tanınmasını
amaçlayarak, kamu sektöründe yöneticiler ve üst düzey yöneticilerin ataması ve işe
alımında yeni bir çerçeve belirlemiştir.
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2002 Ekim ayına kadar, üst düzey yöneticilerin yönetimi, “ruolo unico dei dirigenti” olarak bilinen
bir havuz yardımıyla sağlanan, bakanlıklar arası bir konuydu. Bu yapının oluşturulması, 1993’ten
2001’e kadar yürütülen reformların temeli olmuştur. Söz konusu yapı, iş ve profillerden oluşan
veritabanı ile desteklenmiştir. Bu araç, yönetimin gerçek zamanlı olarak mevcut kadroları
yayınlamasına ve yöneticiler için bir işgücü piyasası oluşturmasına imkan tanımıştır. 2002’de
kabul edilen yeni karar, üst düzey yöneticilerin bakanlıklar arası yönetimini, bakanlık yönetimi
ile değiştirmiştir. Ancak, üst düzey yöneticiler için hazırlanan bakanlıklar arası veritabanı ve
işgücü piyasası korunmuştur.
Farklı yönetim düzeyleri arasında birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Yerel yönetimler, illerin
belediye başkanlarının/yöneticilerinin doğrudan seçilmesini uygulamaya koymuştur ve üst düzey
bürokrat havuzunda yavaş ancak sürekli bir gelişim gözlemlenmektedir12. Bölgesel düzeyde
yönetimler, çoğunlukla yerel düzeyde geliştirilen havuzdan yararlanmakta ve üst düzey
bürokratlarını bu havuzdan seçerken, daha az oranda ulusal düzeyden de üst düzey bürokratlar
seçmektedir. Ayrıca, iç ve dış hareketlilik, kısa süreli sözleşmeler ve potansiyeli yüksek memurlar
için hızlandırılmış kariyer yolları gibi yenilikçi mekanizmalar da uygulanmaktadır (Borgonovi,
2001, s.485-486). Merkezi düzeyde ise, bir siyasi kayırmacılık sistemine olan geçiş açık biçimde
görülmektedir.
Üst düzey memurların, Fransa, İspanya veya Portekiz’deki seçkin yönetici “lonca”larının aksine,
siyasi liderliğin hiçbir parçası ile ilişkileri yoktur (Kickert, 2005). Ancak, İtalya’nın Yeni Kamu
Yönetimi reformunun siyasetin yönetimden ayrılması ve üst düzey memurların kamu
yöneticilerine dönüştürülmesinde başarısız olduğu düşünülmektedir (Sotiropoulos, 2004).
Performans yönetimi reformları da, siyasi-idari ilişkilerin dünyasına girmekte başarısız
olmuştur.
Kamu sektöründeki insan kaynakları konusunda, iki temel endişe unsuru bulunmaktadır. Son
yıllarda yapılan reformlar, özel sektöre kıyasla kamu sektöründeki işgücünün veriminin düşük
olduğuna vurgu yapmıştır. Bu yaklaşım, kamu çalışanlarına olan güvenin artmasına yardımcı
olmamıştır. Doğrusu, Eurobarometer ile ölçülen memurluğa olan güven, 1997 ve 2002 yılları
arasında bir miktar artmış gibi görünse de, sekiz Avrupa ülkesi arasında en düşük kalmıştır Pollitt
ve Bouckaert, 2011). Aynı zamanda, insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik politikalar da
eksik kalmıştır. İkinci endişe konusu ise, gençlerin (ve fikirlerinin) kamu sektörüne girmelerinde
engel teşkil eden işe alım/ personel devrinin dondurulması ile ilgilidir.

2.6.

İsveç

Kurumsal Yapı
Daha önce de söz edildiği üzere, İsveç devlet sistemi üniter ancak yerelleşmiş bir sistemdir.
Refah sektörü ulusal olarak düzenlenmekte ancak büyük ölçüde bölgesel ve yerel düzeylerde
12

Üst düzey memurların genel olarak oldukça yüksek ücret aldıkları düşünüldüğünde, özel sektördeki eşdeğer
kadrolarıyla rekabet edebilir düzeydedir.
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finanse edilmekte ve uygulanmaktadır (sağlanmaktadır). İl meclisleri ve bölgesel meclisler
oldukça küçüktür ve sağlık hizmetlerine odaklanmaktadır, buna karşılık ulusal ve yerel düzeyler
göreli olarak daha büyüktür. Bölgesel ve yerel yönetimlerin refah programı politikalarının
uygulanmasında ve diğer sorunların çözümünde çeşitlilik gösteren olasılıkları koordinasyon ve
işbirliği gerektirmektedir (Dahlstrom, 2015). Bu durum, bir ölçüde yukarıdan aşağıya ulusal
düzeydeki girişimlerle çözülmektedir, ancak birçok işbirliği türü belediyeler ve il
meclisleri/bölgesel meclisler arasında gönüllük esasına dayalı ihtiyaç temelli ağ oluşturma
biçimindedir. Bazıları İsveç azınlık hükümetlerinin çoğunluk hükümetleriyle çok fazla ortak yönü
olan biçimlerde faaliyet gösterdiğini öne sürse de, yürütme yönetimi çoğunlukçu olmaktan
ziyade genellikle mutabakata dayalı olarak tanımlanmaktadır (Isberg, 2011). Blok siyasetinin
istikrarı ve muhalefeti uzun süreli ve istikrarlı destek partilerine dönüştürmenin başarılı yolları,
azınlık hükümetini genellikle istikrarlı hale getirmiştir. Bununla birlikte siyasi sistem, doğruluk
için değilse de gereksinim nedeniyle, çoğunlukçu sistemlerin temel niteliği olan kutuplaşmış
çatışma türlerinden çok işbirliğine yönelmektedir. Bakan-yüksek memur ilişkileri birbirinden
ayrıdır ve düşük derecede siyasileştirilmiştir. İsveç’in çok düzeyli sisteminin ayırt edilebilir bir
özelliği de uygulamaların yerelleştirilmesidir. İdari ikilik, küçük bir yönetim ofisi ve birçok zengin
kaynaklı devlet kuruluşları ile ulusal yönetimin yüzyıllardan beri organizasyonel biçimi
olagelmiştir. Sosyal devlet programlarında güçlü uygulama görevlerine sahip yerel özerklik, bu
tabloyu tamamlamaktadır.
İsveç kamu yönetimini (merkezi ve ulusaltı) tanımlayan en önemli özelliklerden birisi güven13
konusudur. Daha önce kısaca söz edilen tarihsel, sosyo-ekonomik ve siyasi faktörlere dayanarak,
İsveç yönetimine karşı vatandaşlarından çok yüksek düzeyde güven duyulmakta ve destek
verilmektedir. Diğer AB üye devletlerine kıyasla vergilendirmenin önemli ölçüde artmasına
bakılmaksızın, son derece etkin bir sosyal devlet olması ve nüfusuna yatay olarak sundukları
yüksek kaliteli hizmetler, güçlü bir uzlaşı ve kurallara saygılı olunmasını sağlamaktadır. Bu güven,
tüm yönetim düzeylerinde yatay olarak uygulanan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gibi,
birçok faktöre dayanmaktadır. Bireysel maaş düzeyleri de dahil olmak üzere tüm idari belgeler
ve veriler kamu malı olarak kabul edilmektedir (devletin güvenliğiyle ilgili olarak kişisel veri
ve/veya bilgileri ihlal etmemesi koşuluyla). Vatandaşlara (ve elbette gazeteciler ve muhabirlere)
tüm kamu belgelerini talep etmelerine izin verilmektedir. Bu yaklaşım, güçlü hesap verebilirlik
refleksleri ve sonucunda da yozlaşma ve kötü uygulamaları en aza indiren bir kültür
yaratmaktadır (EUPAN, 2010).
Bu yüksek güven düzeyi, merkezi düzeye de yansımaktadır. AB üye devletlerinin büyük
çoğunluğunun aksine, İsveç’te Belediye Başkanı gibi bir kadro yoktur. Vatandaşlar, siyasi
sorumluluğu olan bir belediye meclisi seçer ve bu meclis belediyenin gelecek yıllarda neleri
yapması gerektiğine karar verme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, siyasi personel ve meclisin
seçilmiş üyeleri, seçimlerden elde ettikleri demokratik meşrulaştırma hakkına dayanarak, karar
verilen stratejilerin uygulamasına dahil olamazlar. Yönetim, düzenlemelerde zorunlu olarak
13 İsveç

Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) Başkanı Magnus Liljestrom ve İsveç’in Umea Belediyesi temsilcileri
ile yapılan görüşmeler yoluyla, yerel yönetimlerin organizasyonel yapısı ve İK sistemi, kültürel nitelikler ve yerel
düzeydeki personelin yönetimine ilişkin temel özelliklere yönelik değerli girdi ve bilgi sağlanmıştır.
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belirtilen tek Genel Sekreter kadrosunun rehberliğinde, uygulamalar ve günlük işlerin
yürütülmesinden münhasıran sorumludur. Seçilmiş meclis üyeleri, açık çağrı ile istihdam edilen
ve ilgili tüm yönetsel sorumlulukları taşıyan oldukça yetenekli profesyonellerdir. Genel Sekreter,
belediye meclisine karşı sorumludur, çünkü idari düzey siyasi personel tarafından belirlenen
strateji ve politikaların NASIL uygulanacağından sorumlu tek birimdir. Özetlemek gerekirse,
İsveç’te hem yerel yönetim hem de kamu yönetiminde iyi biçimde kurulmuş olan güçlü kontrol
ve denge mekanizması, kazanılmış olan yüksek güveni korumakta ve belediye işlerinin sorunsuz
ve etkin biçimde işlemesini desteklemekte ve kurumsal hafızayı korumaktadır.
Kilit Denetim Mekanizmaları ve Hesap Verebilirliğin Uygulanması
2003 yılında yeni bir kuruluş olan Ulusal Denetim Ofisi kurulmuştur. Bu denetim kurumunun
bağımsızlığını güvence altına almak üzere, bu işlev hükümete bağlı düzenli bir devlet kuruluşu
olarak konumlandırılmış olan yürütme erkinden, Riksdag’a (İsveç Parlamentosu) bağlı bir
yönetimi taşınmıştır. Ulusal Denetim Ofisi, finansal ve performans denetimlerini
gerçekleştirmektedir, ve yürütme gücünün tüm zincirini denetleme hakkına sahiptir. Ancak,
kendi kendisine yaptırım uygulama yetkisi bulunmamaktadır. Bunun yerine, tümü kamuya açık
olarak yayınlanan raporlar Riksdag’a iletilmekte ve böylece Riksdag, Hükümet ve/veya kamuya
bulgulara yanıt verme olasılığı tanınmaktadır (Feltenius, 2015).
Denetleme kurumu yerel ve bölgesel yönetim düzeyinde tamamen farklı biçimde
modellenmiştir. Denetleyiciler seçilmiş olan siyasetçilerdir ve yalnızca geleneksel mali
denetimler yapmakla kalmayıp, aynı zamanda siyasi ve yönetsel denetim de yürütmektedir.
Belediye ve il meclislerinin tüm üyeleri, dört yılda bir yapılan genel seçimlerle seçilmektedir.
Daha sonra, her meclis görev süresi dört yıl olan en az beş kişiyi denetleyici olarak atamaktadır.
Denetleyicilerin halk tarafından seçildiği bu sistem uzun süredir bir tartışma konusu olmuştur.
Genellikle İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) önderliğindeki savunucular, uzun
yıllardır süregelen yerel özerklik geleneğinin belediyeler ve il meclisleri/bölgesel meclislerine
denetimi yerel yönetimden farklı biçimde düzenlemelerine olanak tanıdığını öne sürmektedir.
Ayrıca, belediyelerin bütçelerinde açık vermesine izin verilmediğine ve bu nedenle planlama ve
eylemlerini bu doğrultuda yapmaları gerektiğine de değinilmelidir. Bu nedenle, memurlara
verilecek olan tazminat (yerel düzeyde etkin İK politikalarının uygulanması için parasal olmayan
motivasyon sağlamak amacıyla maaş artışı olasılığı veya fon mevcudiyeti) her belediyenin mali
sağlamlığı ile ilgilidir.
İsveç’te Memurluğun Temel Özellikleri
Yukarıda belirtildiği gibi ve diğer çoğu ülkenin aksine, İsveç’te merkezi yönetim iki düzeyde
düzenlenmektedir: Hükümet Ofisleri ve merkezi yönetim kuruluşları. İsveç Hükümet Ofisleri
(bakanlıklar) yalnızca göreli olarak az sayıda personel istihdam etmektedir ve kamu kuruluşları
idari ikilik olarak adlandırılan, göreli olarak özerk bir statüye sahiptir (Ahlbäck Öberg ve
Wockelberg, 2015). Bu durum, Hükümet Ofislerinin soruşturmaların başlatılması, takiplerin
gerçekleştirilmesi ve merkezi yönetim yönetiminde organizasyonel hedeflerin belirlenmesi dahil
olmak üzere faaliyetlerinde esas olarak Hükümeti desteklemek için çalıştığı anlamına
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gelmektedir. Bu nedenle, devlet yönetiminin büyük bir kısmı merkezi, bölgesel ve yerel ofisleri
olabilen kamu kuruluşlarından oluşmaktadır. Kamu kuruluşları, İsveç kamu yönetiminin çoğu
organizasyonel faaliyetinden sorumlu ortak kurum ve kuruluşlardır. Her biri, Hükümet tarafından
atanan Genel Müdür tarafından yönetilmektedir ve kuruluşların çoğu için hükümet ayrıca bir
danışma meclisi (insynsråd) veya bir “yönetim kurulu” (styrelse) atamaktadır. Bu yönetici
konumlarının dışında, her kuruluş kendi personelini işe alır, yönetir veya işten çıkarır.
Çoğu kurumda, formel kariyer sistemleri 1990’larda zaten yürürlükten kaldırılmıştı. O tarihten
bu yana, İsveç sistemi en iyi biçimde kadroya göre işe alım, kamu hizmetine açık erişim yolu ve
kamu ve özel istihdam sektörü arasında daha fazla geçirimlilik ile karakterize edilen kadro
temelli bir sistem olarak tanımlanmaktadır (Kuhlmann ve Wollmann, 2014). Sonuç olarak,
memurluk kariyerinde merkezi bir işe alım prosedürü bulunmamaktadır ve genel olarak
memurluk kariyerine erişimde özel bir yüksek eğitim kurumu yoktur. Ancak, İsveç sisteminde
birkaç kariyer temelli memur kalmıştır ve bunlar kamu sektöründeki toplam çalışan sayısının
yaklaşık %1-2’sini oluşturan diplomatik loncalar, yargı, polis teşkilatı ve silahlı kuvvetlerle
sınırlıdır. Bu örneklerde, ilgili kurum hala atamalar ve eğitimlerden sorumludur.
Kamu istihdamının yapısına yönelik en iyi tanım, özel sektörde uygulanan aynı istihdam
kurallarının kamu sektörü çalışanlarına da uygulanmasıdır. Devlet çalışanları bazı özel koşulları
taşıyor olsa da, bu kişilerin resmi bir hukuki statüsü yoktur. Bu nedenle, İsveç, kamu hukuku
statüsünde memur istihdam etmemektedir, bu da açık biçimde AB üyesi ülkeler arasında bir
istisnadır (Demmke ve Moilanen, 2010, 52).
İsveç’teki istihdam kuralları genel olarak kamu ve özel sektör için benzerdir. Bu durum, prensipte
aynı iş hukukunun işgücü piyasasındaki diğer sektörlerde olduğu gibi kamu sektörü için de geçerli
olduğu anlamına gelmektedir; örneğin, İstihdam Koruma Kanunu (1982:80) ve Çalışma Saatleri
Kanunu (1982:673). Ancak, karşılaştırmalı olarak bakıldığında İsveç örneğinde çalışma
mevzuatına yönelik çok sayıda kanun çıkarıldığı vurgulanmalıdır. İsveç iş gücü piyasası modeli
büyük ölçüde toplu iş sözleşmelerine dayanmaktadır ve 1965’ten bu yana tüm merkezi yönetim
çalışanları İsveç işgücü piyasasındaki diğer gruplarla aynı biçimde görüşme yapma ve endüstriyel
eylemde bulunma hakkına sahiptir. Bu nedenle, İsveç kamu istihdamı koşulları mevzuatı
kanunlarla belirlenenin dışında diğer yönlerden tamamlayan sektörel sözleşmelere
dayanmaktadır. Bölgesel ve belediye sektörü için bir bizi sözleşme ve merkezi yönetim sektörü
için ayrı bir dizi sözleşme bulunmaktadır.
İsveç Kamu İşverenleri Kurumu’na (SAGE) devlet adına toplu iş sözleşmesi gerçekleştirme yetkisi
devredilmiştir, ve bu kurum da söz konusu yetkisi diğer hükümet kurumlarına
devredebilmektedir. Müzakere prosedürleri, uyuşmazlıklar ve endüstriyel eylemler toplu iş
sözleşmeleri ile düzenlenmektedir. Bununla birlikte, Kamu İstihdam Kanunu’nun kamu
çalışanlarının endüstriyel eylem hakkına belirli sınırlamalar getirdiğinin belirtilmesi
gerekmektedir; örneğin, bu kişilere yerel siyasi koşulları etkilemek amacıyla endüstriyel eylemle
bulunmalarına veya “topluma zarar verecek” endüstriyel eylemlerle bulunmalarına izin verilmez.
Bir iş uyuşmazlığın topluma zarar verip vermediği konusu toplu iş sözleşmelerine göre ele
alınmaktadır. Buna ek olarak, parlamento, işgücü piyasası sektörüne bakılmaksızın toplum için
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tehlikeli olduğu düşünülen bir iş uyuşmazlığının sona erdirilmesi için mevzuat çıkarabilir. Ancak
uygulamada, parlamento bu hakkı çok nadir kullanmaktadır.
Özetle, İsveç kanunları kamu çalışanlarının sorumlulukları hariç kamu istihdamında çoğu alanda
bir düzenleme yapmamaktadır (Kamu İstihdam Kanunu (1994:260)). Merkezi yönetimde
yürütülen istihdam için, Hükümet Kararnamesi liyakat ilkelerine dayalı olarak işe alım
yapmaktadır. Ancak, Hükümet Kararnamesi tarafından belirlenen liyakat ilkeleri yerel ve
bölgesel yönetim düzeylerinde istihdam edilen çoğu kamu çalışanı için geçerli değildir, bunun
yerine olağan hukuk uygulanmaktadır (Kamu İstihdam Kanunu (1994:260)).
Kadro temelli sisteme sahip olmasından anlaşılacağı üzere, merkezi yönetim kadrolarında ömür
boyu istihdam garantisi yoktur. İşten çıkarmaların yapılması gerekirse, kadrolu çalışanlar da
işten çıkarılabilir. 2015 yılında, merkezi yönetim çalışanlarının %80’i sınırsız süreli sözleşmeli,
%20’si geçici sözleşmelerle istihdam edilmiştir. Ancak, örneğin görevlerinden ancak bir suç
işlemeleri halinde veya açıkça uygun olmadıkları görüldüğünde alınabilecek olan yüksek dereceli
hakimler gibi belirli çok küçük gruplar daha geniş istihdam güvenliğinden yararlanmaktadır.
İsveç’te Politika Oluşturma Sisteminin Temel Özellikleri
Yukarıda belirtildiği gibi, İsveç memurluk sistemi tarafsızdır ve bakanlar ve üst düzey
memurların kariyer örüntüleri büyük ölçüde farklıdır. Dolayısıyla, kamu hizmetindeki üst düzey
kadrolara açıkça partizan atamaların sayısı çok azdır; kabinede de birkaç bireyin ayrılması
nedeniyle atama yapılmaktadır. Bakanlıklarda en üst düzeydeki üç görevli Devlet Sekreteri, idari
işlerden sorumlu Genel Müdür ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Müdür olup, bunların içinden
yalnızca Devlet Sekreteri siyasi atamayla görevlendirilmektedir. Ancak, ne siyasetçi ne de kariyer
memuru olan ancak iktidardaki partiye sempati duyan kişilerden oluşan ‘siyasi danışmanlar’
kategorisinin Hükümet Ofisi’nde istihdam edilen toplam kişi sayısındaki payı halen çok düşük
olmasına rağmen, 1990’ların ortalarından bu yana sayı ve etki derecesi olarak artmış olduğu da
eklenmelidir (Garsten vd., 2015). Daha önce söz edildiği gibi, Hükümet, kurumlarda en üst düzey
yönetici personeli de kendisi atamaktadır; örneğin, Genel Müdürler, İl Valileri, doğrudan
Hükümete bağlı olan Kurum Amirleri, üniversiteler ve diğer üniversite kurumlarının Rektör
Yardımcıları, Genel Müdür Yardımcıları, İl Vali Yardımcıları ve İlçe Direktörleri (yaklaşık 280 kişi).
İsveç, liyakati güvence altına alınması ve bakanlar ile üst düzey kamu hizmeti arasındaki
sorumlulukların uygun biçimde ayrılması konusunda çok az sayıda kanun veya kurumları olan
oldukça enformel bir sisteme sahiptir. Kamu hizmetinin siyasi tarafsızlığı ilkesi, Anayasa, kanun
veya mevzuatta dile getirilmemiştir. Ancak, Hükümet Kararnamesi’nde, kanuna uygun yönetim
ilkesi ortaya konulmuştur (Kesim 1, Madde 1) ve aynı kanun tüm atamaların liyakat ve beceri
gibi nesnel temellere dayandırılmasını gerektirmektedir (Kesim 12, Madde 5). Bu nedenle, İsveç
örneğinde üst düzey kadroların tarafsızlığına yönelik açık bir mevzuat bulunmamasına rağmen,
bu fikir enformel açıdan ve görüş birliğiyle yaygın biçimde kabul edilmektedir (Matheson vd.,
2007). Ancak, bu durum İsveç siyasi tartışmalarında hükümet tarafından yapılan üst düzey
yönetici atamalarının particiliğe dayandığı (liyakatten ziyade) iddialarının konuşulmadığı
anlamına gelmemektedir. Aksine, bu tür tartışmalar mevcut hükümetin görüşüne bakılmaksızın
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düzenli olarak ortaya çıkmaktadır ve bazı yorumcular 1970’lerden bu yana üst düzey yönetici
kadrolarının daha çok siyasileşmiş olduğunu
İsveç’in siyaset süresi, dış gözlemciler tarafından genellikle hem rasyonel hem de görüş birliğine
dayalı olarak tasvir edilmektedir (Petersson, 2015). Rasyonel ve görüş birliğine dayalı süreç
kavramı, İsveç’te politika oluşturulması sürecindeki iki önemli özelliği çağrıştırmaktadır. Birincisi,
en az 1990’lı yıllara kadar süren, genel olarak çıkar örgütlerinin ve özel olarak işgücü piyasası
örgütlerinin politika etkisini garanti altına alan loncacı (korporatist) politika oluşturma biçimidir.
İkinci özellik ise, araştırma ve sevk sistemlerinin komisyonlarıdır. Politika önerilerinin
hazırlanmasına yönelik her zaman güçlü bir vurgu yapılmıştır. İsveç’e özgü olarak, özellikle
tarihsel olarak tüm karmaşık politika önerilerinin önce bir araştırma komisyonu tarafından
incelenmesi, ardından kanun tasarısı Parlamentoya gönderilmeden önce hükümet kurumlarına
ve sevk için özel ve kamu kuruluşlarına gönderilmesi şeklinde ilerlemektedir. Bu nedenle, sevk
kurumları, merkezi yönetim kurumları, özel çıkar grupları, yerel yönetimler, yüksek öğretim
kurumları ve faaliyetleri kanun önerilerinden etkilenen diğer kurumlar olabilir. Politika
oluşturma süreci bu şekilde bir problem çözme ve uzmanlar ile partiler ve kuruluşlar arasında
geniş bir destek ağı oluşturmaya yönelik ilerlemektedir (Dahlström, 2015). Bu nedenle, süreç
hem uzmanlık hem de paydaş girdisi biriktirmeye odaklanmaktadır.

2.7.

Yunanistan

Kurumsal Yapı
Merkezi ve ulusaltı Yunan kamu yönetimi sisteminde, temel olarak iki geniş kamu sektörü
çalışanı kategorisi bulunmaktadır: bir tarafta memurlar ve diğer tarafta iş sözleşmesi olan kamu
çalışanları. İş sözleşmeli kamu çalışanlarının, belirsiz süreli veya belirli süreli sözleşmesi
olabilmektedir. Prensipte, belirsiz süreli sözleşmesi olan kamu çalışanları işten
çıkarılabilmektedir, ancak mahkeme kararları memurların statüsünü belirsiz süreli sözleşmeli
çalışanların statüleriyle fiili olarak eşitlemiştir. Buna karşın, İş Kanunu’yla düzenlenen belirli süreli
veya proje temelli sözleşmeye bağlı çalışan kamu çalışanları, kıdemden yararlanamamaktadır.
Bu kategorideki çalışanların bir kısmı gerçekten de Yunan krizinin başlangıcında işlerinden
çıkarılmıştır. Büyük farklılıklar olmaksızın, devlet ve yerel yönetimlerdeki çalışanlara memur
statüsü tanınmaktadır. (Anayasa’nın 6. Fıkrası, 103. Maddesi). Merkezi yönetim, yetkisi
genişletilmiş yönetimler ve yerel özel yönetimlerde çalışanlar dahil olmak üzere, kamu sektörü
personeli kategorilere ve derecelere göre sınıflandırılmaktadır. Kategoriler, eğitim düzeyi ve
mesleki becerilere göre belirlenmektedir. Dereceler ve kadrolar doğrudan bağlantılı değildir;
örneğin A derecesindeki (yüksek derece) çalışanlar mutlaka bir birimin başında olamayabilirler.
Memurlar, kıdeme göre atanmaktadır ve devletle olan istihdam ilişkileri Memurluk Kanununu
(3528/2007, 3584/2007 ve 4057/2012 kanunları dahil) ile düzenlenmektedir. İktidardaki partinin
güven duyulan destekçilerinden olan memurlar geçici olarak ‘bakanlık kabineleri’ (bakanların
yerine), “belediye başkanları kabinesi” (belediyelerin yerine) veya Bölge Başkanlığına (bölgelerin
yerine) alınabilmektedir. Siyasi mensubiyetleri veya siyasi tercihlerine rağmen, tüm
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kategorilerdeki memurlar ve sözleşmeli kamu çalışanları resmi olarak kamu yararına hizmet
etmekle yükümlüdür.
Yunanistan’da kadro temelli sistemden ziyade kariyer sistemi bulunmaktadır. Ayrıca, mesleki
uzmanlaşmaya göre oluşturulmuş birçok farklı memur loncası da bulunmaktadır (örneğin,
agronomlar, bilgisayar teknisyenleri, vb.)
Fransız kariyer modeliyle şekillenen lonca, kamu yönetimine bir giriş kapısıdır, ancak karşılık
gelen Fransız loncaları veya İspanyol loncaları (cuerpos) ile aynı sosyal itibarları veya büyük
yetkileri yoktur. Bunlar, sadece memurlar içerisindeki çok küçük uzmanlık farklılıklarını
yansıtmaktadır. Loncaya giriş, aday kişinin bağımsız bir kurum olan Personel Seçimi Yüksek
Kurulu (ASEP) tarafından yönetilen kamu yarışma sınavlarını geçtiğinde, başvurabileceği kadro
kümesini belirlemektedir.
Bir memur, merkezi veya ulusaltı yönetimde bir kamu kurum veya kuruluşu tarafından istihdam
edildiğinde, söz konusu kişinin sektörler veya yönetim düzeyleri arasında yatay hareketliliği çok
düşüktür. Memurlar ve sözleşmeli çalışanlar, Memurluk Kanunu ile belirlenen hak ve
yükümlülüklere sahiptir. Bireysel haklar arasında mahremiyet hakkı, işten çıkarılmama hakkı,
siyasi faaliyetlere katılma hakkı, dernek kurma ve bir siyasi partiye üye olma hakkı ve grev hakkı
bulunmaktadır. Temel yükümlülükler, idari hiyerarşide bir amirinin gözetimi ve rehberliği
altında, görevlerini tarafsız ve dürüst biçimde yerine getirme sorumluluğunu içermektedir.

2.8.

Portekiz

Kurumsal Yapı
Portekiz kamu yönetiminde, Dürüstlük, Adalet ve Tarafsızlık, Eşitlik, Orantılılık, İşbirliği ve İyi
Niyet, Bilgi ve Nitelik, Sadakat, Yetkinlik ve Sorumluluk ilkelerinin önemini vurgulayan davranış
kurallarına karşılık gelen bir Etik Kuralları sistemi bulunmaktadır. Ancak, uygulamada çoğu kez
bu ilkelere uyulmamaktadır. Yönetimin tüm birimlerinde, akrabalar, arkadaşlar vb. Arasında
küçük bir iyilik yapma veya büyük iyilik yapma kültürü vardır. Aynı şekilde, çoğu zaman yakından
incelenmeyen, farklı düzeylerde kayırmacılık ve yozlaşma biçimlerinin olduğu söylenebilir.
Hedef Temelli Yönetim gibi paradigmaların ortaya konulması ve Portekiz yönetiminde Yeni Kamu
Yönetimi ilkelerinin bazılarının uygulanmasına rağmen, sonuçlardan ziyade yasal kurallar ve
süreçlere dayalı bir bürokratik prosedürel yönetim mantığı hakimdir. Özellikle Devletin
doğrudan yönetim organlarında (Genel Müdürlükler), üst düzey yöneticilerin özerklik derecesi
son derece kısıtlıdır. Pollitt ve Bouckaert’in (2011) Rechtsstaat ve Kamu Yararı şeklindeki yönetim
kültürlerindeki tezatlığa göre, Portekiz, hukuka saygılı Reichstag kültürünün bir alt kategorisi
olarak kabul edilen Napolyonik geleneğine aittir.
1974 devriminden sonra, sömürgelerden dönen Portekizlilerin bütünleşmesi ve Ulusal Sağlık
Hizmeti ve Eğitim Sisteminin gelişmesiyle birlikte, kamu yönetimi boyut ve ağırlık olarak
büyümüştür. Ancak, devletin ve yönetimin küçültülmesine yönelik politikalar ve Troika
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dayatmalarına (2011-2014) verilen yanıt, yönetimin ciddi ölçüde küçülmesine ve zayıflamasına
neden olmuştur (Madureira, 2015). 2005 ve 2013 yılları arasında resmi verilere göre, kamu
istihdamı %24,5 oranında azalmıştır. Ancak, Portekiz sosyal devleti, eğitim ve sağlık gibi alanlarla
evrensellik ilkesini sağlamaya devam etmesinden ötürü hala sosyal demokrat devlet olarak
görülmektedir. Diğer taraftan, 20 Haziran 2014 tarihli 35/2014 sayılı Kanun (Kamu İşlevlerinde
Genel İş Kanunu) uyarınca vatandaşın karar alma sürecine katılımı konusunda henüz çok açım
olan bir devlet değildir. Portekiz’de üç kamu istihdamı yaklaşımı bulunmaktadır:
- Kamu işlevlerinde istihdam sözleşmesi (Yerel yönetim dahil olmak üzere Portekiz
kamu çalışanlarının ezici çoğunluğu bu sözleşme türüyle istihdam edilmektedir. “Devlet
memuru” veya “kamu memuru” kavramlarının yerine “kamu işlevi işçileri” kavramı
getirilmiştir. Bu sözleşme türü, özel sektör işçilerinin sözleşmeleriyle birçok benzerlik
taşımaktadır. Kanunlar işten çıkarmalar konusunda sessizdir, ancak bu işçilerin işten
çıkarılıp çıkarılamayacağı konusunda akademik tartışmalar yapılmaktadır, geçmişte
böyle bir olasılık ise yoktu);
- Aday gösterme (Aday gösterme yaklaşımı yalnızca aşağıdaki alanlarla çalışan memurlar
için geçerlidir: kadrolu kara kuvvetleri, devlet dış temsilciliği, güvenlik bilgileri, ceza
soruşturması, kamu güvenliği ve denetim. Bu günlerde, Aday Gösterme yaklaşımı,
Portekiz kamu yönetiminde ömür boyu istihdam için tek çalışma yöntemidir;
- Hizmet Komisyonu (“Hizmet Komisyonu” yaklaşımıyla 3 ila 5 yıl hizmet veren
yöneticiler için geçerlidir. Bu komisyon sona erdiğinde, yöneticiler kendi mesleki
birimlerine geri dönmek durumundadır.)
2008 yılına kadar, Portekiz Devleti ile kamu çalışanları arasındaki temel bağlantı biçimi Aday
Gösterme yaklaşımıydı. Ancak, 12-A/2008 sayılı Kanun, kamu istihdamına özel istihdam
özelliklerini getirmiştir. Çalışanların çoğu (hem yaşlı olanlar hem de yeni işe alınan çalışanlar)
adaylık statülerini kaybetmiş ve özel sektör sözleşmeleriyle birtakım benzerlikleri olan bir
sözleşmeye tabi tutulmaya başlanmıştır (kamu işlevlerinde yukarıda söz edilen istihdam
sözleşmesi).
Portekiz kamu istihdamındaki süregelen değişikliklere rağmen, çoğu OECD ülkesine kıyasla
ülkede kariyer temelli sistem devam etmektedir (OECD, 2021). Kamu çalışanlarının hak ve
yükümlülüklerinin listesi, 35/2014 sayılı Kanun’un 72. ve 73. maddelerinde açıklanmaktadır.
Devlete itaat ve sadakat görevi, Portekiz kamu çalışanları için en sembolik yükümlülükler olarak
görülebilmektedir.
Portekiz’de Memurluğun Temel Özellikleri
İnsan kaynaklarının organizasyonu ve yönetimi açısından, önemli ölçüde merkezileşme söz
konusudur. Bu konuda çok büyük öneme sahip üç kamu kurumu bulunmaktadır:
-

Yasal çerçevenin yanı sıra ücret sistemleri, yükselme, değerlendirme (SIADAP), işe alım
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-

ve çalışma koşullarına yönelik önerilerde bulunan Yönetim ve Kamu İstihdamı Genel
Müdürlüğü (DGAEP);
Gelişim, eğitim ve işe alım süreçlerinden sorumlu Kamu Çalışanları Yeterlilik Genel
Müdürlüğü (INA);
Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi için Ortak Hizmetler sunan eSPap; daha
fazla ve daha iyi bilgi için entegre süreçler, standartlaştırılmış ve en iyi uygulama
etkinleştiricileri ile ortak kullanım çözümleri ve yeteneklerinin kullanımıyla desteklenen
maliyetlerin azaltılmasına katkıda bulunan kaliteli hizmet sağlamayı amaçlayar.

Ortak İnsan Kaynakları Hizmetlerinin sağlanması, İKY süreçlerini entegre eden ortak İKY çözümü
(GeRHuP), ve SIADAP’ı uygulayan Kamu Yönetiminde Entegre Performans Değerlendirme
Yönetimi (GeADAP) ile desteklenmektedir. GeRHuP, aşağıdaki alanlarda işçinin yaşam
döngüsüyle ilgili süreçlerle sağlanan bir dizi hizmet sunan farklı işlevsel bloklardan oluşan
modüler bir mantığa dayanmaktadır:
-

İnsan kaynaklarının idari yönetimi,
Organizasyonel yönetim,
Ücret/maaş işleme.

Taban aylıkla ilgili görüşmeler, istihdam çerçevesi, grev/minimum hizmet hakkı ve yeni yönetim
araçlarının uygulamaya konulması, hukuka uygun olarak sendikalarla istişare edilerek
merkezileştirilmektedir. İkramiyeler ve çalışma koşulları da ayrıca sendikalarla istişare edilmesini
gerektirmektedir ve merkezi düzeyde görüşülmekte veya toplu pazarlığın bir sonucu
olabilmektedir. Merkezi olarak görüşülen davranış kuralları konusunda sendikalara danışılması
zorunlu değildir ve sendikalar kamudan finansman almazlar. Çoğu kamu çalışanına güvenlik ve
kolluk kuvvetleri veya grevin asgari hizmet kurallarıyla kısıtlandığı durumlar haricinde
sendikalaşma ve grev hakkı tanınmıştır (OECD, 2012).
Bununla birlikte, aşağıdaki hususlardan da söz edilmelidir:
-

-

-

Kamu yönetimlerindeki bütçe açığı nedeniyle, yıllık ücret görüşmelerine devam
edilmemektedir. Kamu çalışanlarının maaşları 2010 yılından itibaren dondurulmuştur.
2013 yılında, memurların maaşında en düşük ücretler için %2,5 (600 Avro) ve en yüksek
ücretler için %12’ye kadar varan oranlarda önemli azaltımlar yapılmıştır. 2010 yılında,
önceki Sosyalist Hükümet memurların maaşında %3,5 ve %10 arasında zaten bir azaltım
yapmıştı. Ancak, bu önlem yalnızca maaşı 1.500 Avronun üzerinde olan kişilere
uygulanmıştı.
2015 yılında, maaş azaltımlarının %20’si geri ödenmiş ve 2016’da kademeli olarak geri
ödeme yapılmıştır (çeyreğe göre %25), böylece maaşlar azaltım öncesindeki değere
ulaşmıştır.
Ayrılan her iki kişi yerine bir kamu çalışanının işe alınmasını mümkün kılan Kamu
Yönetimi sözleşme kuralı devam etmektedir. Uygulamada, hala bir işe alımların
dondurulması durumu mevcuttur. Yeni kamu çalışanlarının işe alımında temel yöntem,
Kamu Yönetimi İleri Araştırmalar Programı (CEAGP) aracılığıyla olmaktadır. Bu kursa
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-

-

-

seçilen öğrenciler, programı tamamladıktan sonra Portekiz Kamu Yönetimine doğrudan
giriş hakkına sahip olmaktadır. Ancak, yeni işe girenlerin sayısı çok düşüktür.
Teorik olarak üst düzey yöneticilerin seçimini demokratik hale getirmek ve Portekiz
kamu yönetiminde siyasi kayırmacılık ve siyasileşme derecesini azaltmak amacıyla süreci
daha şeffaf ve nesnel hale getirmeyi amaçlayan, Kamu Yönetiminde İşe Alım ve Seçim
Komisyonu’nun (CRESAP) oluşturulmasına rağmen, şu ana kadar üst düzey yöneticilerin
seçilmesi sürecinde siyasi kayırmacılığın ortadan kalktığını gösteren hiçbir veri
bulunmamaktadır.
Portekiz kamu yönetiminde ücretlendirme konusundaki düzenlemeler ve görüşmelere
ilişkin olarak, Hükümet (işveren olarak) ve sendikalar ile aynı çıkara sahip bir sosyal
istişare geleneği bulunmaktadır. Ancak, günümüzün kamu sektörü sendikaları, kamu
yönetimi kariyerlerinin çoğuna yönelik ücret belirleme konusunda çok az güce sahiptir.
Özel sektöre kıyasla, kamu sektöründe toplu ücret pazarlığı neredeyse yok denecek
kadar azdır.
Portekiz kamu çalışanlarının maaşlarının 2010 yılından beri dondurulmuş olduğu
unutulmamalıdır.

Çalışan Hareketliliği
Portekiz kamu yönetimindeki hareketlilik kavramı, kamu yararı nedeniyle çalışanların diğer kamu
veya özel kurum ve kuruluşlara atanması, çalışanların kendi inisiyatifiyle yaptıkları iç hareketlilik,
organizasyonel olarak yeniden yapılanmaya bağlı zorunlu transferler ve özel hareketlilik ile
ilgilidir (80/2013 sayılı Kanun). “Özel hareketlilik” öncelikle kamu kurumlarının ortadan
kaldırılması veya birleştirilmesi yoluyla yeniden yapılandırılması sonucunda işsiz kalan
çalışanların haklarını güvence altına almak amacıyla oluşturulmuştur. Uygulamada, MoU
döneminde (Portekiz Hükümeti, IMF, ECB ve Avrupa Komisyonu arasında Mutabakat Zaptı, “özel
hareketlilik” kavramı kamu çalışanlarının işten çıkarılmasının desteklenmesine yönelik
girişimlere yol açmıştır. Esasen, Yeniden Niteliklendirme sistemi yoluyla (80/2013 sayılı Kanun’da
da planlanmıştır), Hükümet kamu yönetiminde yeni iş bulamayan “fazla” memurların “özel
hareketlilik” kapsamında yasal olarak işten çıkarılmasının sağlanması için çalışmıştır. Ancak, bu
girişim Anayasa Mahkemesi tarafından engellenmiştir. Ayrıca, mevcut hükümet hareketlilik
yoluyla çalışanların işten çıkarılması ihtimalini askıya almıştır.
Gerçekten de, kamu istihdamının özel istihdama yakınlaştırılmasına rağmen (kurallar, hak ve
görevler, tatil günleri sayısı, vb. bakımından), iki sistem arasında hala büyük bir fark
bulunmaktadır; kanunlar işten çıkarma konularında sessiz kaldığı için, kamu sektöründe bir
çalışanın işten çıkarılması daha zordur.
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3. İşe Alım Politikası ve Süreci
Genel Bakış
İşe alım uzun dönemli bir yatırımdır ve amaç hem kısa dönemdeki ihtiyaçları hem de gelecekte
işe alınanların gelecekteki görevlerine uyum sağlama yeteneğini göz önünde bulundurarak işe
alım yapmaktır. Devam eden eğitim ve hareketlilik, kamu istihdam yönetiminin belirleyici
unsurlarıdır. Memurların kariyerlerinin yönetimi, kamu hizmetlerinin ihtiyaçlarını karşılamalıdır,
bu ise iş ve yeteneklerin yönetiminin yanı sıra personel sayısına ilişkin yönetim planlamasını ve
iyi uygulamaların karşılıklı zenginleştirilmesini gerektirmektedir. Yerel yönetimler, memurların
sadakatini muhafaza etmek için personel yönetim sistemleri geliştirmiştir. Memur işe
alımlarında önemli reformlar içeren diğer bir öge ise yarışmaları birleştirmek, yarışmalara ilişkin
duyuruları merkezileştirmek (bu işe adanmış bir İnternet sitesi, SCORE), yarışma sürecini merkezi
olarak yönetmek, profesyonel jüri kullanmak ve yarışma sistemini baştan sona ıslah etmeye
başlamaktır. Az sayıda AB üye devleti genel olarak Fransa’ya benzeyen bir kariyer sistemi
muhafaza etmiş olsa da yarışma sistemi hala birçok ülkede kullanılmaktadır.
Son 10 Yılda Memurlukta İş Güvenliği
Kamu yönetimi yazarları uzun zamandır belirli bir statü, yasal koruma, ömür boyu istihdam ve
özel ahlak kuralları olmazsa, toplumların devletin toplumu yönetme kapasitesini zayıflatacak
korkunç yolsuzluğa (furchtbarer Korruption – Weber) açık olacağını ileri sürmüştür. Çoğu ülkede
kamu sektöründe iş güvenliği hem personel işe alımı ve muhafazası için önemli bir motivasyon
unsuru hem de hem de istenmeyen siyasileşme biçimlerinden bağımsızlık ve koruma sağlama
yöntemidir. Halihazırda çoğu ülke iş güvenliğinin önemli olduğunu savunmaktadır, ancak birçoğu
en yüksek iş güvenliği düzeylerinin yalnızca özel kadro ve işlevler için gerekçelendirilebileceğini
ileri sürmektedir.
Birçok ülkenin klasik ömür boyu istihdam ilkesinden uzaklaşmasıyla ömür boyu istihdamın
birkaç onyıl öncesine göre daha az yaygın olduğu görülmektedir. Artık daha fazla ülkede,
memurların çeşitli nedenlerle (çoğunluklu performans düşüklüğü örnekleri) işten çıkarılması
mümkündür. Daha geleneksel bürokratik kariyer sistemi olan ülkeler halen daha yüksek
derecede iş güvenliği sağlamaktadır. Bu nedenle, bir ülke geleneksel kariyer yapısında bir reform
gerçekleştirmeye karar verdiğinde, geleneksel iş güvenliği örüntülerini de yeniden
değerlendirmesi gerekecektir. Örneğin, Portekiz, geleneksel bürokratik istihdam özelliklerini
baştan sona reforme etmiştir.
Birçok ülkede görülen en son küçülme trendleri, “kamu hizmetinde istihdamın istikrarı”ndan
bahsetmenin yanıltıcı olacağını göstermektedir. Aslında, insanlar genellikle özel sektörde
istihdamdan daha istikrarlı olacağına inandıkları için kamu sektöründe istihdama dair yanlış
kanılara sahiptir. İş güvenliğinin gevşetilmesi trendi, aynı zamanda memurların iş korumasının
sürekli olarak zayıflatılmasına yönelik bir trend değildir. Daha az iş güvenliği trendine rağmen
birçok ülke merkezi yönetim çalışanları için yüksek düzeyde iş güvenliği sağlamayı
sürdürmektedir.
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Ancak bütçe baskıları, bir ülkenin daha fazla işgücü atikliği, hareketlilik, yenilik ve özel ve üçüncü
sektörlerle paylaşım yapmak istemesiyle birlikte bazı çalışan kategorilerinin iş güvenliği
düzeylerinin yeniden düşünülmesi ve belirli meslekler için alternatif sözleşme rejimlerinin
düşünülmesi için bir gerekçe olabilir.
Şekil 3 Kamu çalışanları ve memurların istihdamının korunmasındaki değişiklikler (yanıt veren
ülkelerin yüzdesi) (2008-2013)

Kamu çalışanlarını işten çıkarmak kolaylaştı
Memurları işten çıkarmak kolaylaştı
İhbar süreleri kısaldı

Yes = Evet
No = Hayır
Cannot say = Bilmiyorum

Kaynak: OECD (2014b), Question 18, Survey on Managing Budgeting Constraints: Implications for HRM
and Employment in Central Public Administration, OECD, Paris, www.oecd.org/gov/pem/2014-humanresourcemanagement-survey.pdf.

3.1.

Belçika

İşe alım politikasının temel ögeleri
Önceki kurguya kıyasla federal istihdam sistemi nispeten açıktır. Özünde kariyer temelli bir
sistem olmaya devam etmektedir, ancak geçmişte girişler yalnızca kıdemsiz düzeyde mümkün
ve ilerleme yavaş, büyük ölçüde düzenlenmiş ve sabit kontenjanlara bağlı iken artık girişler daha
üst düzeylerde olabilmektedir ve ilerleme personel planlama, mali olanaklar ve tabii ki gerekli
yetkinliklerin varlığına tabi tutulmaktadır (OECD, 2008).
Bölge ve topluluklar ise personel düzenlerini uygun gördükleri biçimde oluşturma özgürlüğüne
sahiptir. Özel olarak, Flaman yönetimi kendi istihdam sistemini oluşturmuş, ancak Kraliyet
Fermanı’nın belirlediği sınırlar dahilinde kalmıştır. Flaman istihdam sistemi kariyer temelli bir
sistem olmaya devam etmektedir. Geleneksel kariyer temelli sistemden uzaklaşma, üst
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düzeylerde yanal giriş için kadro açılmasıyla birlikte bir görev sisteminin görüldüğü federal
düzeyde buna benzer biçimde gerçekleşmiştir.
Flaman Bölgesi’nde yerel belediyelerin personeliyle yapılan görüşmelerden sonra belli olduğu
üzere, İKY’nin yerel düzeyde en önemli özelliklerinden biri, personel yönetiminin neredeyse tüm
önemli alanlarında esneklik düzeyidir. Halihazırda, Flaman Bölgesi’nde yerel belediyeler
personellerini uyrukları fark etmeksizin mükemmel düzeyde Flamanca konuşan herkese (tek
kısıtlama, bir AB üye devletin pasaportuna sahip olmaktır) açık olan doğrudan açık çağrılarla işe
almaktadır. Belediyelerin İK Direktörlüğü, planlama ve 6 yıllık bir süresi olan yerel düzeyde
ihtiyaç duyulacak insan kaynakları projeksiyonuna dayalı olarak 2 aşaması olan açık çağrılar
başlatmaktadır. İlk aşama bir yazılı sınav içermektedir. Başarılı olan adaylar bir kısa liste sürecine
ulaşarak 5 üyeden (tecrübe ve ilgili alandaki seçkin kariyerlerine bağlı olarak diğer belediyelerden
davet edilen alanında uzman kişiler) oluşan bir panelin önünde açık mülakata çağrılmaktadır.
Seçili aday(lar) Belediye Başkanı ve belediye meclisinin onayına gönderilmektedir. Seçili
aday(lar)a herhangi bir itiraz veya ret, çok güçlü gerekçelere dayandırılmalıdır. Aslında, siyasi
yetkililerden onay almak bir formalite olarak görülmektedir (OECD, 2012).
Flandre’deki belediyelerde halen uygulanan en yenilikçi araçlardan birisi, aday seçim ve alımında
psikometrik test(ler) uygulama ve adayların psikolojik değerlendirmesini yapma uzmanlığına
sahip özel şirketleri tutmaktır. Özel sektördeki şirketler tarafından birkaç yıldır izlenen bu
uygulama, önemli miktarda katma değere sahip kullanışlı, pratik ve personel işe alımı alanında
yararlı bir uygulama olarak görülmektedir.
Aynı durum, Başkent Brüksel Bölgesi ve Valon Bölgesi için de geçerlidir. Kural olarak, daimi işe
alım yönetime girmenin asıl yoludur -ve yönetime giriş yalnızca işe alım kademeleri düzeyinde
mümkündür. Sözleşme temelinde işe alımlarda bazı istisnalar mevcuttur.
Bununla beraber, bir kadro boşalması durumunda (örneğin uzun süreli hastalık izinleri, hamilelik
izni, işten çıkarma veya emeklilik nedeniyle) olası herhangi bir açık çağrı başlatılmadan önce,
belediyeler bu açığı birincil olarak iç hareketlilik ile, belediyenin halihazırda var olan kaynakları
dahilinde, kendi personeline teklif yaparak onları beceri yükseltme, yeni görevler, işlev ve
sorumluluklar üstlenme ve deneyimlerini zenginleştirme konusunda motive ederek ek kariyer
seçenek ve fırsatları sunmaktadır.
Kısa süreli (12 aydan kısa istihdam) işe alımlar için ise bu seçenek genellikle mevcut değildir.
Yukarıda bahsedilen sıkı planlama ve ihtiyaç duyulan personelin 6 yıllık süre dahilinde
öngörülmesine bağlı olarak, geçici işe alımlara yalnızca son derece istisnai durumlarda, haklı
gerekçeler ile Belediye Başkanı ve belediye meclisinin onayıyla başvurulmaktadır. Gerçek
hayatta, çoğu durumda belediyeler işleri veya belirli faaliyetleri dışarıdan almayı tercih etmekte
(özellikle kurum içi yürütme çok pahalıysa) ve bu seçenekleri para karşılığı değer (VfM) bakış
açısından belgelemek için metodolojiler izlemektedir (Giordano vd., 2011). Genel olarak yerel ve
bölgesel yönetimlerin de idari görevlerin yerine getirilmesi ve belediyelerin organizasyonel
birimlerinin sorumluluk dağılımı (yalnızca başkalarından ayrı çalışılmasına yol açabilen sıkı bir
hiyerarşi piramidinde tipik yetki dağılımı değil) konularında proje temelli bir yaklaşım izleme
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eğiliminde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sınırlı bir süre için önceden belirlenmiş
projelerde belirli rollerin yerine getirilmesi için personel işe alınması durumları da
olabilmektedir. Belçika yerel yönetim örneğinde, yerel topluluğu desteklemeye verilen önem
nedeniyle engelli veya sağlıkla ilişkili zorluklar nedeniyle diğer işlerde istihdam edilmekte
zorlanan bireylere öncelik verilmektedir.
Üst Düzey Yöneticilerin İşe Alımı
Üst düzey yöneticilerin işe alımı özeldir ve yönetimin tüm düzeylerinde gelişmiştir. Bu düzeylerde
işe alımlar tüm başvuruculara açıktır ve görevler sona erdikten sonra otomatik olarak
yenilenmekte veya dış yarışmaya tekrar açılmaktadır. Bu yönetim değişiklikleri, üst düzey
yöneticilerin yönetiminde kadro temelli sistemlere yönelik büyük bir hareket temsil etmektedir.
Belçika hükümeti çok yönlü işe alım mekanizmaları geliştirmiştir ve ön seçimleri Belçika’nın
merkezi İK işe alım ajansı olan SELOR yürütmektedir. SELOR, adayları federal yönetimde 150’den
fazla olası işveren ile buluşturan bir seçim ofisidir. Yalnızca federal kamu hizmetlerinde değil,
ayrıca diğer yönetim düzeyleri ve kamu şirketlerinde her yıl yaklaşık 3.000 boş kadro
doldurmaktadır. SELOR, herkese fırsat eşitliği güvencesi veren bir dizi tarafsız seçim usulü
izlemektedir. Aynı yaklaşım her yıl yaklaşık 60.000 adayın katıldığı dil sınavlarında de geçerlidir.
SELOR’un tüm süreçleri tamamen dijitaldir. Başvurular ve sınav kayıtları her zaman çevrimiçi
yapılmaktadır. Kısa listede nihai seçim, takdire bağlı bir bakanlık kararıdır.
Her federal hükümet, üst düzey memurlardan oluşan kadro temelli bir yönetim loncası
oluşturmuştur. Flandre’de üst düzey yöneticiler için altı yıllık görevler uygulamaya başlanmıştır.
Başkent Brüksel Bölgesi’nde yöneticiler, iç adaylar, diğer yönetimlerden adaylar ve özel
sektörden adayların kabul edildiği bir açık seçim usulüyle 5 yıllık dönemler için atanacaktır. Valon
Bölgesi’nde de üst düzey memurlar 5 yıllık dönemler için atanmaktadır14.

3.2.

Fransa

İşe alım politikasının temel ögeleri
Önceden belirtildiği gibi, Fransa’da 3 tür memurluk mevcuttur: ulusal memurluk, yerel yönetim
memurluğu ve hastane yönetimi. Üç memurluk türü de kamu çalışanlarının hak ve
sorumluluklarını belirleyen aynı düzenlemelere tabidir. Memurların işleri, derece ve faaliyet
alanına bağlı olarak düzenlenmektedir. Memurlar, çeşitli farklı görevlerde çalışacakları lonca ve
iş ailelerine alınmaktadır. Her iş ailesi, görevlileri deneyim, kıdem, nitelik ve sorumluluklarına
bağlı olarak ayırt eden derecelere ayrılmaktadır. Ardından her derece, ücret düzeyine karşılık
gelen ve derece içerisinde ilerlemenin farklı aşamalarını gösteren kademelere ayrılmaktadır. İş
aileleri ve dereceler, memurların eğitim düzeyi ve sorumluluklarına karşılık gelen 3 kategoriye
ayrılmaktadır (A, B, C).

14

Belçika’da Zoersel Belediyesi nezdinde yapılan durum tespit görevi yoluyla kritik girdiler toplanmıştır (bkz. Ek 1).
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Fransız memurluk sistemi kariyer temelli bir sistemdir: Memurluğa başlayan kişi, meslek
yaşamının sonuna kadar orada bulunacaktır. Üç memurluk türü tarafından istihdam edilen kişi
sayısı 1980 ve 2002 arasında %26 artış göstererek aynı dönemde kamu istihdamının toplam
istihdamdaki payını %17,8’den %19,4’e çıkarmıştır. Bu artış, birincil olarak 1984 ve 2005 yılları
arasında ulusal memurluk tarafından istihdam edilen memur sayısındaki %11,6’lık artışa kıyasla
%46,2 artış gösteren, yerel yönetimler tarafından istihdam edilen memur sayısından
kaynaklanmaktadır.
Yerel yönetim çalışanları tarafından yönetilen yerel kamu yönetimi işletmeleri olan Yönetim
Merkezleri, yerel yönetim çalışanlarının kariyerlerini denetlemekle yükümlüdür. 350’den az
çalışanı istihdam eden yerel yönetimler bu Merkezlere doğrudan bağlıdır, diğer kişiler istedikleri
takdirde onlardan yararlanabilmektedir. Yönetim Merkezleri, yerel yönetim memurluğu için giriş
yarışmaları düzenlemekte ve geçici görevlendirme, değerlendirme, tanıtım, disiplin ve çalışma
şartlarına ilişkin önlemler gibi konularla ilgilenen ortak sosyal kurumların sağlanması ve
işletilmesini denetleyerek memurların kariyerlerini denetlemekte yardımcı olmaktadır (OECD,
2011d). Aynı zamanda yerel yönetimler tarafından paylaşılan boş kadroları paylaşmakta ve iş
değiştirmek isteyen memurlar, yarışmalarda başarılı olan başvuru sahipleri ve süreli sözleşmeleri
olan çalışanların kadro taleplerini işlemektedir.
Daimi memurlar yarışma ile işe alınmaktadır. Üç tür memurluğa giriş yarışması vardır: Belirli bir
nitelik veya eğitim düzeyine sahip adaylara açık olan dış yarışmalar, hizmet süresi yönünden belli
koşulları sağlayan memurlara açık olan iç yarışmalar ve seçilmiş görevliler, birlik yöneticileri ve
özel sektöre açık olan “üçüncü yarışma” (Guilloux vd., 2011). Ulusal memurluğun aksine, yerel
yönetim memurluğu yarışmalarında başarılı olan adaylar otomatik olarak bir göreve
atanmamaktadır. Böylelikle Fransa’nın herhangi bir yerinde bulunabilecek görevler için bir dizi
yeteneğe bağlı olarak iş aramaları mümkündür.
Bir yerel yönetim memuru mesleki kariyeri boyunca atandığı göreve bağlı olarak farklı görevler
yerine getirebilmekte, kıdeme göre veya mesleki sınav ile daha yüksek bir kadro veya dereceye
yükselerek kariyerine devam edebilmekte veya iç yarışma veya yükselme ile daha yüksek
düzeyde bir işe yükselebilmektedir.
Yerel Yönetim Personelinin Dağılımı
Yerel yönetim memurlar iki kategoriye ayrılmaktadır: Daimi göreve atanan yerel yönetim
çalışanları ve Genel Memurluk Yönetmeliği değil, özel bir kararnameye tabi daimi olmayan
çalışanlar. Daimi olmayan çalışanlar kategorisi aynı zamanda mevsimsel olarak veya daimi bir
göreve atanan görevlilerin yerini doldurmak için istihdam edilen kamu çalışanlarını
kapsamaktadır. 1994 ve 2005 yılları arasında süreli sözleşmesi olan çalışan sayısı, daimi memur
sayısıyla aynı oranda artmıştır15. Bu yönetim düzeyinde kamu sektörü istihdamının özel

15

Türk yerel yönetimlerinde de benzer trendler gözlenmektedir.
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yönetilme biçimi nedeniyle şu an yerel yönetim memurluğunda daimi memurdan çok süreli
sözleşmesi olan memur vardır.
Ulusal memurluk, devlet daireleri (Bakanlıklar, Vilayetler, vb.), devlet tarafından yürütülen kamu
kurumları ve birtakım kamu işletmeleri (Posta Ofisi, vb.) arasında paylaştırılmış yaklaşık 2,5
milyon memur (yani toplam kamu sektörü istihdamının %50’si) istihdam etmektedir. Yerel
yönetim memurluğu yerel yönetimler, yerel yönetim tarafından yönetilen kamu kurumları
(sosyal konut ofisleri, vb.) veya belediyeler arası kamu işletmelerinde 1,6 milyon memur (yani
toplamın %31’i) istihdam etmektedir. Öte yandan yerel yönetim memurluğu belediye,
departman ve bölge düzeyinde resmi makamlar için çalışan yerel yönetim çalışanları için tek bir
dizi düzenleme getirmek amacıyla yirmi yıl önce kurulmuştur. Bu statü, yerel yönetim
memurlarının bu makamların herhangi birinde kariyerlerini sürdürebilmelerine imkan
tanımaktadır. Yerel yönetim memurluğu %70 C Kategorisi çalışanları, %12 B Kategorisi çalışanları
ve %8 A Kategorisi çalışanlarından oluşmaktadır (OECD, 2008). Hastane yönetimi, kamu sağlığı
ve sosyal kurumlarda (hastane, huzurevi, vb.) çalışan 850.000 çalışana sahiptir.
İstihdam Sistemleri ve Yarışma Mekanizması
Genel olarak yerel yönetimler, kendilerini yöneten ve Fransa Anayasası’na da dahil edilmiş olan
idari özgürlük ilkesi nedeniyle İKY’de merkezi devlet dairelerinden daha çok özgürlüğe sahiptir.
Yarışmaların mesleki yeterlilikler yerine akademik niteliklere daha çok önem verdikleri ve
genellikle yazılı bir sınav içerdikleri belirtilmelidir. Bu tür yarışmalar, geleneksel olarak toplu
yarışmaları tercih eden AB üye devletlerinde dahi (özellikle kamu istihdam hizmeti olan diğer
ülkeler geleneksel olarak posta yoluyla, boş kadroları sistematik olarak yayınlayarak işe alım
yapmaktadır) nadir görülmektedir.
Motivasyon testleri, mevcut iş hakkında mülakat, oryantasyon oturumları, toplu mülakatlar,
kişilik testleri, uygulamalı vaka çözümleri vs.nin uygulamaya konulmasıyla, bu yarışmaların
niteliği daha profesyonel hale gelmiştir. Bu testlerin kullanımı halen azınlıkta olsa da, teşvik
edilmektedir. Ayrıca, “kurum içi” yarışmalarda 2007 yılından bu yana “deneyimin tanınması”na
ilk kez olanak tanınmış; yarışmalı sınavın yerine, adayların yetkinlik ve profesyonel bilgilerini
sergileyebilecekleri yeni seçim yöntemleri benimsenmiştir.
Yarışmalar Ulusal Yerel Özerklik Merkezi (CNFPT), Departman’ın veya Departmanlar Arası Yerel
Özerk Hizmet Yönetim Merkezi (CGD) veya bazı durumlarda yerel özerk yönetimlerin kendileri
tarafından düzenlenmektedir.
Yarışma aracılığıyla yerel özerklikte istihdam edilmenin üç yolu vardır:
-

Dış yarışmalar: A kategorisi yarışmaları için lise diploması + mezuniyet sonrası 3 yıl + 5 yıl
yüksek öğrenime sahip tüm adaylara açıktır; B kategorisi yarışmaları için lise diploması veya
eşdeğer diploma + 2 yıl; C kategorisi yarışmaları için diploma veya meslek okulu diploması
zorunluluğu yoktur. Bazı yarışmalarda eğitsel niteliklerin daha belirli bir biçimde belirtilmesi
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-

gerekmektedir. Yetiştirmekte oldukları veya yetiştirmeyi tamamladıkları üç veya daha fazla
çocuğun ebeveyni olan adaylar ve ünlü sporcular eğitimsel nitelik standartlarını karşılamak
zorunda olmadan başvurabilmektedir.
İç yarışmalar: Memurlar ve kamu hizmetinde en az 4 yıl kıdem sahibi olan atanmış kimselere
açıktır
Üçüncü yarışma türü: Genellikle dört yıllık görev süresi veya dört yıl boyunca o belirli
faaliyeti gerçekleştirme koşulu ile seçilmiş görevliler, birlik yöneticileri ve özel sektörde
istihdam edilen kişilere açıktır.

Giriş sınavı bir yazılı ve bir sözlü kısımdan oluşmaktadır. Yarışma aracılığıyla istihdam için genel
gerekler:
-

16 yaş ve üzeri kişiler uygundur.
Fransa veya başka bir AB üye devlet vatandaşlığı; ancak başka bir ülkenin vatandaşlığına
sahip kişiler zabıta işleri için yarışamamaktadır.
Askerlik hizmetinin tamamlanmış ve vatandaşı olunan devlete karşı diğer tüm
yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması.
Vatandaşlık haklarından tam olarak yararlanmak: Vatandaşın istenilen işin performansıyla
uyumsuz olan suçlara ilişkin ceza almamış olması
İstenilen işin performansı için fiziksel uygunluk gereklerinin yerine getirilmesi

İstisnalar:
•
Üç kamu sektöründe de C kategorisinde en düşük kademelerde olan çalışanlar için
yarışma olmadan doğrudan istihdam mümkündür.
•
Engelli kişiler de gerekli eğitimsel gerekleri karşılamaları durumunda yarışma olmadan
işe alınabilmektedir.
Atanan kişilerin belirli koşullar altında istihdamı:
Yerel topluluklar gerekli olduğu durumlarda kanunlar tarafından açık biçimde belirtilen koşullar
altında, belirli bir süre boyunca, çeşitli nedenler nedeniyle yarışma olmadan atanan kişiler
istihdam edebilir; örnek olarak uzun bir süre boyunca uzakta bulunan işçilerin yerini almak için,
mevsimsel iş için, altı aydan uzun sürmeyen düzensiz iş için, artan iş yükü gerektirdiğinde ve
geçici işler için.
Yerel topluluklar, gerekli faaliyetleri yerine getirebilecek bir organ veya memur uzmanlığı
bulunmaması durumunda veya işin doğa ve gerekleri ile gerekçelendirilebildiğinde geçici hizmet
sözleşmeleri (üç yıldan uzun olmayan bir dönem için ve yenileme olanağıyla) yapabilmektedir.
Kamu hukuku kapsamında bu atanan kişiler özel bir statüye sahiptir. Eğer üç yıllık süreli istihdam
sözleşmelerinin ikisi sona erdiğinde sözleşmeyi uzatma ihtiyacı varsa bu atanan kişiler daimi
olarak istihdam edilecektir, ancak bu istihdam türü yerel özerklikte memur statüsünün elde
edilmesine yol açamamaktadır.
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Yukarıda bahsedilenler haricinde ‘kabinede’ veya büyük özerk kuruluşların (bölgeler,
departmanlar, nüfusu 80.000’in üzerinde olan şehirler) yönetiminde, geçici hizmet sözleşmeleri
esasıyla belirli kadrolarda personel istihdam edilebilmektedir.
Diğer kamu sektörlerinin aksine, yerel özerk yönetim sektörü için bir yarışmada başarılı olmak
belirli bir kadroya otomatik olarak atanmayı gerektirmemektedir. Yerel özerk yönetimlerin işe
alma gibi bir hükümlülüğü yoktur ve bunun aksine başarılı adaylar, kendilerine teklif edilen bir
kadroya bağlı olarak veya ikametgahlarına göre işverenlerini kendileri seçebilmektedir. Tüm
başarılı adaylar otomatik olarak resmi ulusal uygunluk listesine bir yıllık süreyle
kaydedilmektedir, o dönemde iş arayan adayın isteği durumunda iki kez birer yıllık uzatma
yapılabilmektedir. Üç yıllık dönemin ardından hiçbir şekilde iş bulamamış olan başarılı bir
adaylar, yarışmayı geçememiş sayılmaktadır (Chevallier, 2010).
Yarışmayı geçen adaylar, bir reklama yanıt olarak veya kendi iradeleriyle yerel özerk yönetim
biriminde iş bulmak için potansiyel işverenlere bir özgeçmiş ve niyet mektubundan oluşan bir
başvuruda bulunmalıdır. Resmi ulusal listeden bir aday bir yerel özerk yönetime kabul
edildiğinde bu kişi memur stajyeri olmakta ve genel olarak bu durumu bir yıl muhafaza ettikten
sonra listeden çıkarılmaktadır. Stajyer, bu süre boyunca uygun eğitimi almaktadır. Staj
döneminin sonunda ise işveren, stajyeri memur statüsüne yükseltmek, eğitim süresini uzatmak
veya çıkarmak arasında bir karar vermektedir (Barbier-Gauchard vd., 2010).
2012 yılında önemli bir memurluk kanunu, memurların işe alımında daha yetkinlik temelli bir
seçim uygulamaya koymuştur. Buna ek olarak bu kanun, yönetim ile istihdam sözleşmeleri
(contractuels, sözleşmeliler) olan kamu çalışanlarına daimi hale gelmek için fırsatlar sunmuştur.
Bu hedef gruplara adanmış özel yarışmaya dayalı sınavlar düzenlenmiştir. Çünkü tüm kariyerleri
boyunca kamu hizmetinde istihdam edilen daimi personel (fonctionnaires) ve sözleşmeli
personel (contractuels) arasındaki fark, sözleşmeli personelin kamu yönetiminde çalışmak için
yalnızca geçici sözleşmeler yapabilmesidir. Avrupa’da şirkette veya kamu yönetiminde 6 yıl
çalışan geçici sözleşmeli personele daimi sözleşme teklif etme yükümlülüğü, üçüncü bir personel
kategorisi olan daimi-sözleşmeli personeli ortaya çıkarmıştır. Daimi sözleşmeli personel,
memurların işe alım kurallarının (yarışmaya dayalı sınav) esas özelliği daimi olarak istihdam
edilmek olan bir ihlali olarak görülebilmektedir. Böylelikle, çok sayıda daimi kamu görevlisi
oluşmasını önlemek amacıyla, bu kanunla birkaç yıllığına sözleşmeli personel için yarışmaya
dayalı sınavlar getirilmiştir.
Üst yöneticilerin işe alımı
Diğer gelişmiş AB üye devletlerinin aksine Fransa’da proaktif liderlik yönetimi yoktur. Ancak
RGPP (Fransa Kamu Politikaları Genel İncelemesi) sırasında yaşanan gelişmeler, memurluğun
geleceği için önem arz edecek bir reformun başlangıcına işaret etmiştir. İlk olarak, üst
yönetimdeki en yüksek kadrolar özel sektörden sözleşmeli adaylara açılmıştır. Bu, diğer AB üye
devletlerinden gelen tecrübe ile tutarlı olan, yeni içgörü getiren ve üst yönetim kültürünü
tazeleyen önemli bir gelişmedir. Üst kadroların yönetiminde de bazı düzenlemeler yapılarak
mülki idare amirlerine ilişkin mevcut yönetim görevlerine bakanlık düzeyinde yetki genişliği
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verilmiş ve merkezi yönetim ve yardımcılarının yetki genişliği olan hizmetlerinin tüm başkanlarını
yönetmek için yeni, özgün ve yatay istihdam statüsü ortaya çıkmıştır.

3.3.

Almanya örneği

Almanya’da işe alım politikasının temel ögeleri
Bölgeler ve belediyeler kendi personel istihdamı planlarını belirleme özgürlüğüne sahiptir.
Belediyeler, bütçelerine yerel bütçenin yeni para borç alma olanaklarıyla dengelenemediği
durumlarda uygulanan konsolidasyon önlemlerinin uygulandığı zamanlarda bütçelerinin söz
konusu Bölgenin denetimine tabi olduğu oranda kısıtlamalara tabidir. Federal Bölgeler bu
kısıtlamalara tabi değildir.
Almanya, memurlar ve kamu çalışanlarından oluşan ikili istihdam sistemine sahiptir.
Devlet yetkisinin düzenli kullanımı, kamu hukukuna tabi hizmet ve sadakat ilişkisi içinde bulunan
kamu hizmeti mensuplarına, yani memurlara emanet edilecektir. Memurların hak ve görevleri
federal kanunlar tarafından düzenlenmektedir, yani memurların hak ve görevleriyle birlikte
ücret ve emekli aylıklarını de meclis belirlemektedir. Askeri personel ve hakimlerin hizmeti de
memurlar gibi kamu hukukuna tabidir. Ölüm haricinde memurların etkin istihdamı yalnızca
hukukun izin verdiği durumlarda sona erdirilebilmektedir. Kural olarak, memurların etkin
istihdamı emeklilikte sona ermektedir. Kanunen, memurlar 65 yaşına geldiklerinde emekli
olmalıdır.
Ek olarak, normal hizmet sözleşmeleriyle işe alınan kamu çalışanları vardır. Memurların aksine,
kamu çalışanları belirli bir kariyere değil, belirli bir meslek için işe alınmaktadır. Bu faaliyet toplu
sözleşmede belirlenen kriterler uyarınca değerlendirilmektedir ve çalışanın belirli maaş
derecelerine yerleştirilmesinin tek dayanağını oluşturmaktadır. Bir üst maaş derecesine ilerleme,
ilke gereği işverenin çalışanı farklı, daha üst bir işleve ataması koşuluna bağlıdır. Ancak
memurların yükselme uygulamasına benzer olarak, çoğu durumda toplu sözleşmeler kamu
çalışanlarının zaman içinde görevlerini memnun edici biçimde yerine getirdikleri durumda bir
sonraki maaş derecesine ilerlemesini mümkün kılmaktadır (becerilerin kanıtlanması temelinde
yükselme). Bu tür bir yükselme için gereken süre, maaş derecesine göre değişmektedir; en düşük
maaş derecesinde iki yıldan en yüksek maaş derecelerinden birinde 15 yıla kadar değişmektedir.
Çalışanlar
mevcut
istihdam
sözleşmesi
kapsamında
nakledilebilmekte,
geçici
görevlendirilebilmekte veya tahsis edilebilmektedir. Ayrıca, bir çalışan kendi rızası ile Alman
işverenlerden (uluslararası ve yönetimler arası örgütler) olmayan bir kamu kuruluşunda geçici
görevlendirilebilmekte veya kamu kuruluşu olmayan bir kuruluşa atanabilmektedir. Diğer bir
kamu işverenine nakil mümkün değildir. Böyle bir durumda yeni bir istihdam sözleşmesi
yapılmalıdır. Kamu çalışanları da memurlar gibi ücretsiz izin alabilmektedir.
Kamu çalışanlarına kanuni sosyal sigorta kapsamında sigorta yapılmak zorundadır. Örneğin,
kanuni sağlık, uzun süreli bakım, kaza, emeklilik ve işsizlik sigortası programlarına üyedir. Kamu
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işvereni ve çalışan, brüt gelirin belirli bir yüzdesi olarak belirlenen geçerli katkı oranı uyarınca
sosyal sigorta masraflarını paylaşmaktadır.
Başlangıçta, kamu hizmeti yalnızca memurların münhasır alanı iken, 19. Yüzyılın başlarından
itibaren ücretli çalışanlar kamu hizmetinde destek personeli olarak istihdam edilmiştir. Bugün
kamu hizmetinde olan 4,8 milyon personelin yaklaşık üçte ikisi, ya da 3 milyonu, kamu çalışanı
statüsüne sahiptir (maaşlı çalışanlar ve ücretli çalışanlar). Kamu hizmetinde bulunan çalışanların
yüzdesinin yüksekliği, devletin algılanan rolünde köklü bir değişikliği yansıtmaktadır. Devlet
artık yalnızca kamu düzeninin koruyucusu olarak değil, aynı zamanda topluluğun büyüme ve
esenliğinin sorumlusu olarak görülmektedir. Bu görevler büyük ölçüde kamu çalışanlarına
verilirken memurlar çoğunlukla klasik devlet işlevlerine (polis, ulusal gelir, gümrük yönetimi ve
bakanlıklar) tahsil edilmektedir.
Memurluk sistemi özünde kapalı bir istihdam sistemidir. Ancak, memur olmayan kişiler daha
yüksek memur işlevleri için kariyer sistemine girebilmektedir. Diğer kamu çalışanları özel hukuk
kapsamında bir sözleşme temelinde istihdam edilmekte ve genel iş hukukuna tabi tutulmaktadır.
Özel çalışma şartları, kamu işverenleri ve sorumlu sendikalar arasında müzakere edilen toplu
sözleşmelerle belirlenmektedir. Bu toplu sözleşmeler, kamu hizmetindeki neredeyse bütün
önemli çalışma şartlarını belirlemektedir. Kamu hizmeti çalışan sistemi özünde açıktır (kadro
sistemi), ancak sisteme erişim gittikçe daha da kısıtlı hale gelmektedir (personel fazlası, kıt
kaynaklar, bu nedenle boş kadrolar sıklıkla içeride duyurulmaktadır).
Memur hukuku 2006’ya kadar tekbiçim olarak düzenlenmiştir. Federalizm reformu sırasında
önemli değişiklikler uygulamaya konulmuştur. Halihazırda, yalnızca memur statüsüne ilişkin
kanun Almanya’da tekbiçim olarak geçerlidir. Nisan 2009’da meclis tarafından kabul edilen
Memur Statüsü Kanunu yürürlüğe girmiştir. Federal bölgelere, birbirinden farklı olan örgüt ve
personel yapılarını barındırmak için personellerine ilişkin geniş bir eylem kapsamı verilmiştir. Bu
durum ise memur yasasının ve Almanya genelindeki memurların hareketliliğinin korunduğu
anlamına gelmektedir. Ayrıntılar, federal bölgeler tarafından kendi sorumlulukları dahilinde
belirlenmektedir. Bu kanun, açık yapılar oluşturup bürokratik zorlukları azaltarak modern
personel yönetiminin önkoşullarını oluşturmuştur. Bu, örneğin bir memur ilişkisi oluşturmak
veya sonlandırmak için gerekler ya da çeşitli işverenler arasında geçici görevlendirme veya
nakiller için geçerlidir. Memurların kamu hizmetinin dışındaki özel kuruluşlarda geçici
görevlendirilmesi daha kolay hale getirilmiştir; bu da diğer alanlardan deneyimlerin, kamu
görevlerinin yerine getirilmesi için kullanılabildiği anlamına gelmektedir. Kariyer, ücret ve yaşlılık
aylıklarını düzenleyen kanunların sorumluluğu yalnızca federal bölgelere aittir. Düzenlemeleri
aynı zamanda bölge sınırları içerisinde bulunan belediyeler için de bağlayıcıdır.
Düzenleyici Çerçeve
Yerel özerk yönetimlerde İKY esasen belde ve belediyeler tarafından yürütülmektedir. Belediye
yönetişiminde özerklik ülküsünü destekleyen biçimde, İKY kararları her belediye için özel olarak
(örneğin, x beldesinin Städtische Richtlinien für Personalwirtschaft’ı) alınarak fırsat eşitliği ve
açık yarışma ilkelerine saygı gösterilmektedir.
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Yasal çerçeve ve kasaba ve belediyelerin bireyselleştirilmiş yönetişimine iyi bir örnek, BadenVűrttemberg ilinin meclisi (Landtag) tarafından kabul edilen, boyutuna bakılmaksızın ilde
bulunan 1.102 belediye ve 10,7 milyon sakinin tamamı tarafından uyulması gereken Belediyeler
Kanunu’dur. 147 maddenin yalnızca üçü (Madde 56, 67 ve 58) İK ile ilgilidir. Bu üç hüküm BadenVűrttemberg’deki her belediyenin, faaliyet ve görevlerin performansı için gerekli olan niteliklere
sahip olan memur, çalışan ve işçiler istihdam edeceğini açıkça belirtmiştir. Personel eğitimi
konusunda ise belediyeler il ile koordine olacak ve çalışanlarının mesleki gelişimini sağlayacaktır.
Belediyeler İK ihtiyaçlarını yılda bir kere, kadro sistemi (Stellenplan, Organisationsplan)
çerçevesinde belirlemektedir. Aynı zamanda her belediye kanunen en az bir orta veya üst düzey
memur bulundurmakla yükümlüdür. Konunun daha ayrıntılı düzenlemesi, İK kararları aracılığıyla
belediyenin kendisi tarafından yürütülmektedir.
Yönetim, insan kaynaklarına ilişkin her konuda (istihdam, eğitim, İK yönetimi…) yüksek derecede
özerk biçimde ve çalışan temsilcileriyle yakın işbirliği içerisinde belde/belediye meclisinin politika
ve bütçesi çerçevesi kapsamında karar almaktadır. Belde/belediye meclisi, sekreterlik/yönetim
direktörü ve yardımcı direktör seçimine katılmaktadır. Beş meclis üyesinden oluşan bir
komisyon, belde/belediye yönetimi tarafından önceden değerlendirilmiş olan adaylar ile
mülakat yaptıktan sonra oyları hazırlamakta, ardından oylar belde/belediye meclisine
götürülmektedir. Diğer tüm personel işe alım kararları, ilgili yönetim/hizmetin bir temsilcisi
(örneğin direktörü), bir İK temsilcisi ve bir çalışan temsilcisi bulunduran bir komisyon tarafından
yapılmaktadır.
Hizmet İlişkisine Son Verilmesi (İstihdamın Feshi)
Kamu işvereni ve çalışan arasındaki hizmet ilişkisi, istihdam sözleşmesi feshedilerek sona
erdirilebilir. İstihdam sözleşmesinin feshedilmesi için personel konseyinin dahil olması
gerekmektedir, aksi taktirde fesih geçersiz olacaktır. Önceden ihbarlı fesih (rutin işten çıkarma)
ve olağanüstü fesih arasında ayrım yapılmaktadır. İhbar süresi ve fesih nedenleri bakımından
farklılık göstermektedir.
Rutin işten çıkarmalar tanımlı bir ihbar süresine tabidir. Bu süre, altı aylık adaylık süresi
sırasında ay sonundan iki hafta öncedir. 6 ayın ardından, ihbar süresi bir aya yükselmekte ve istihdamın süresine bağlı olarak - 6 aya kadar yükselmektedir. 15 yıllık istihdamın ardından,
ancak çalışan 40 yaşına gelmeden, Kamu Çalışanları için Federal Toplu Sözleşme/Kamu
Hizmetinde Ücretli Çalışanlar için Çerçeve Toplu Sözleşme’ye tabi olan kamu çalışanlarının
hizmet ilişkisi bu tür bir ihbar ile sona erdirilememektedir. Sözleşmenin işveren tarafından böyle
rutin biçimde sona erdirilmesi için bunu toplumsal bakış açısından gerekçelendiren bir neden
gerekmektedir. Fesih, yalnızca feshe çalışanın kişilik veya davranışının özündeki nedenler veya
çalışanın bu operasyonda istihdamının devam etmesine engel oluşturan acil operasyonel
gereklerin yol açtığı durumlarda toplumsal olarak gerekçelendirilmektedir.
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3.4.

İspanya

İspanya’da işe alım politikasının temel ögeleri
İspanya Kamu Yönetimi İşe Alım Sistemi, 1978 Anayasası’nda belirlenen üç ilkeye
dayanmaktadır. Bu ilkeler liyakat, kapasite ve eşitliktir. İspanya’da memur olmak için,
hedeflenen memurluk kategorisine bağlı olarak bir dizi sınav geçmek gerekmektedir.
Anayasa, Özerk Topluluklara idari özerklikle beraber mali özerklik de sağlamaktadır. Yıllık Devlet
Bütçesi Kanunu her yıl Devlet için gereken iş sayısını belirlemektedir ve Özerk Topluluklar Bütçe
Kanunları da aynısını farklı bölgelerde yapmaktadır. Belediyeler bölgelerin vesayeti altındadır.
Devlet ve Özerk Topluluklar için farklı işe alım süreçleri vardır. Ulusal Kamu Yönetimi Enstitüsü,
Merkezi Yönetimde genel kategorilerde bulunan kamu çalışanlarının işe alımından sorumludur.
Öte yandan, her Bakanlık özel kategorilerde bulunan kamu çalışanlarının işe alımından
sorumludur. Bu yapı, farklı Özerk Toplulukların işe alım süreçlerinde de tekrarlanmaktadır.
Eğitim, iş deneyimi, beceri vb. gibi işe alım gereksinimleri, işe alım sürecinin temelinde
belirlenmektedir. Bu, işe alım sürecini yönetecek olan kuruluş tarafından hazırlanmış olan,
sürece ilişkin tüm ayrıntıları açıklayan resmi bir belgedir.
Temelindeki homojenlik ve diğer konulardaki çeşitliliği, İspanyol Kamu Hizmetinin bir
karakteristiğidir. Anayasa, kamu çalışanları için tüm Kamu Yönetiminde geçerli olan temel
kanuni rejimi düzenleme gücünü Devlete vererek Kamu Hizmeti sistemine esas unsurlarında
gerekli tutarlılığı sağlamaktadır. Öte yandan, Özerk Toplulukların kendi kamu hizmetlerini
düzenlemek için olan özel görevinin Anayasa tarafından tanınması, Kamu Hizmetinin doğası
gereği temel olmayan unsurlarına çok çeşitli düzenlemeler getirilmesinin yolunu açmaktadır.
Kamu Hizmeti Reform Kanunu, “her Özerk Topluluğun kamu hizmetlerini düzenlemek için
Yasama Meclisinde kanun çıkaracağını” belirtmektedir. Her Özerk Komite bu güçleri kullanarak
kendi Kamu Hizmeti kanunlarını çıkarmıştır. Genel olarak, önemli farkları olmadan memurlar
Devlet Kamu Hizmeti modelini izlemektedir; örneğin, karma memurlar loncası ve sözleşmeli
istihdam sisteminin muhafaza edilmesi.
İspanya’da kamu hizmetine yönelik istihdam modeli karmaşıktır ve bazı durumlarda
bağdaştırması zor olacak derecede karışıklığa neden olan çok çeşitli gerçekleri ve farklı unsurları
içermektedir. Spesifik olarak, İspanya’da kamu hizmeti istihdamı aşağıdaki unsurların
birleşimidir:
-

İkili temel hukuk sistemleri ve çeşitli özel hukuk sistemleri,
Özellikle çok sayıda işveren olması sonucunda, çeşitli kamu hizmeti istihdamı ilişkileri,
Çok sayıda personel türü,
Kanuni sistemin unsurlarını bünyesinde birleştiren ve toplu pazarlık çalışmalarını içeren
ikili iş ilişkileri modeli (Kamu Yönetimleri tarafından personel temsilcileri ile
oluşturulmuştur).
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Bununla birlikte, yasal çerçeveler ve istihdam ilişkilerinin çeşitliliğine bakılmaksızın, kendilerine
uygulanan kanuni rejimden bağımsız olarak kamu hizmetindeki tüm çalışanlar için ortak birtakım
ilkeler ve davranış kuralları bulunmaktadır:
-

Kamu hizmetinde istihdama erişimin bir garantisi olarak tüm vatandaşlara eşit erişim,
Tüm kamu hizmeti istihdam ilişkisinin profesyonelleştirilmesi; çünkü bazı istisnalar
dışında istihdam liyakat ve yeteneğe dayanmalıdır,
Kamu hizmeti personelinin tarafsızlığı tüm personel için geçerli zorunludur.

Kamu sektörü personelinin istihdam ilişkileri, biri İdare Hukuku, diğeri İş Hukuku kapsamında
olmak üzere iki kanuni rejime tabidir. Ek olarak bu iki temel sistemin içerisinde çeşitli özel yasal
çerçeveler bulunmaktadır. Ancak, bu sistemler ikiliğine rağmen, kanun yapıcılar
düzenlemelerinin ana unsurlarını tek bir çerçeve kapsamında ele almak istemiştir. Böylelikle,
Kamu Çalışanları Temel Kanunu, memur ve sözleşmeli personel sistemini birlikte düzenleyerek
memur sisteminde İş Kanunu’na, diğerlerinde ise İş Sözleşmelerine dayanmaktadır.
Kamu Yönetimleri ve çalışanları arasındaki iş ilişkilerine (kişisel ilişkiler) yönelik bu ikiz yasal
sistemler, personel temsilcileri ile olan ilişkilerinde de (toplu veya iş ilişkileri, sendika ilişkileri)
mevcuttur. Bu nedenle, kamu hizmeti personelinin temsil edilmesi ve toplu pazarlık ilişkilerini
tanımlayan iki farklı düzenleyici çerçeve bulunmaktadır, ve bunun sonucunda kamu
memurlarının temsil edilmesi ve toplu pazarlığında iki sistem ve sözleşmeli çalışanlar için ayrı bir
sistem mevcuttur.
Anayasa Mahkemesi, sözleşmeli istihdamı dışarıda bırakmamasına rağmen Anayasa’nın kamu
hizmeti personeli için kanuni rejimi tercih ettiğine karar vermiştir. Bu, Kamu Yönetiminin boş boş
kadrolarını esas olarak memurlarıyla doldurması gerektiği anlamına gelmektedir. Kamu
Yönetiminin personelini sözleşmeli işe almasına izin verilmesi, hukuken bir istisna olarak
görülmektedir.
Sözleşmeli personel istisnadır
Kamu Yönetiminin personelini sözleşmeli işe almasına izin verilmesi, hukuken bir istisna olarak
görülmektedir ve yalnızca Kamu Hizmeti Reform Kanunu’nun 15. Maddesindeki kapalı listede
bulunan kişiler, bunu belirli işler için yapabilir. Kamu Çalışanları Temel Kanunu Madde 9.2 bu
kısıtlamayı içermektedir: “Her durumda, Devlet ve Kamu Yönetimlerinin genel çıkarlarını
korumak için kamu yetkilerinin kullanılmasına doğrudan katılım barındıran işlevlerin kullanımı,
yalnızca memurlara verilmiştir…”. Bu göz önünde bulundurularak, bazı durumlarda memurlar
için ayrılmış olarak sınıflandırılan işlere sahip olan tam süreli sözleşmeli çalışanların, ilgili kamu
hizmeti lonca veya skalalarına giriş için seçici iç yükselme prosedürlerine katılmaları mümkündür.
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3.5.

İtalya

İtalya’da işe alım politikasının temel ögeleri
Birleşmeden 150 yıl sonra, İtalya kamu yönetimi Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık gibi diğer
Avrupa ülkelerinin idari sistemleriyle karşılaştırıldığında görece daha gençtir. İtalya kamu
yönetimi, aralarında Rechtsstaat geleneği (Avusturya-Macaristan’da türemiş, Lombardiya ve
Veneto), Napolyon dönemi gelenekleri (Piyemonte ve Sardinya) ve daha çok Vatikan ile İki Sicilya
Krallığı’na benzeyen zayıf devlet modellerinin bulunduğu farklı idari kültürlerin çapraz
döllenmesinin bir sonucudur. Bu idari kültürler, bünyelerinde kurumsal ve organizasyonel
modeller üzerine son derece ayrı görüşler ve kamu yönetimi, vatandaşlar/sivil toplum ve diğer
toplumsal ve ekonomik etkenler arasında çeşitli ilişkiler barındırmaktadır. Bu kültürler, kamu
muhasebesi ve kamu varlıklarının yönetimi gibi daha küçük konulara da etki etmektedir. Bu,
bürokratik süreçler ve atık ve çöp toplama, yol bakımı ve sokak aydınlatması gibi temel kamu
hizmetlerinin sağlanması konularında açıklık ve netliğe özel olarak dikkat edilen kuzey
bölgelerinde görülebilmektedir. Burada, aristokrasi ve burjuvazinin hayırseverliği, toplumsal
hizmetler ve sağlık hizmetlerinin sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır.16
Buna karşın güneyli memurlar, keyfi ve kaytarıcı davranışları ile tanınmıştır; bu da, kamu
hizmetlerinde kalite düşüklüğü ve yönetim ile vatandaşlar arasındaki mesafenin büyüklüğünü
belirlemiştir. Fransız ordusu, Sabaudia bölgesinde préfet gibi yüksek derecede formelleşmiş
kariyerler ve güçlü bir hiyerarşiye sahip olan kurumlar empoze etmiştir. Siyasi ve idari
birleşmenin öncesinde Lombardo-Veneto hariç İtalyan devletleri, Fransız idari modeline
yönelmiştir. Ancak birleşmeyi takip eden yıllarda ulusal düzeyde hangi idari modelin
benimseneceği konusunda çok sayıda tartışmalar yaşanmıştır. İki ana seçenek ise yerel
özgünlükleri ön plana çıkaran ve oldukça başarılı olduğu düşünülen, olası durum temelli bir
yaklaşım olan Lombardo-Veneto modeli ve Fransa’dan esinlenilen, organizasyonel tekbiçimliliğe
dayalı Piyemonte modeli. Güneydeki idari sistemlerin bürokratik kırılganlığı ve Bourbon yönetimi
altında yaşanan yerelleşme göz önünde bulundurularak, tereddütlü biçimde Piyemonte modeli
seçilmiştir (Fedele, 2002).
İtalyan idari sisteminin önemli unsurları arasında: ekonomi ve topluma devletin yön vermesi
geleneği; aralarında Consiglio di Stato (Danıştay), Corte dei Conti (ulusal denetim ofisi) ve
Ispettorato Generale’nin (bir mali denetim kurulu) bulunduğu seçkin bir devlet kadrosunun
varlığı; prefetto (vilayet) kişiliğinde somutlaşan, bölgesel düzeyde güçlü bir merkezi devlet
varlığı; devletin özerk bir alana hakim olduğu görüşüne dayanan özel bir idare hukuku organının
önemi (Pollitt ve Bouckaert, 2011) vardır. Kamu hizmeti kültürü son derece tüzeldir (Kickert,
2005, Meneguzzo, 2007).
Bakanlar Kurulu Başkanlığı’ndaki Kamu Yönetimi Departmanı, seçim ve işe alım süreçleri dahil
olmak üzere merkezi yönetim kurumları ve kamu kurumlarının insan kaynakları politikasından
16

İtalya’da Milan Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen durum tespit toplantısı ile kritik girdiler toplanmıştır (bkz.
Ek 1).
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sorumludur. Ekim 2002’ye kadar “Ruolo unico dei dirigenti” adında özel bir meslek kuruluşu
tarafından koordine edilerek bakanlıklar arası bir konu olan üst düzey memurları yönetmiştir,
ancak 2002’den beri her bakanlık kendi üst düzey memurları yönetmektedir. Bazı politikalar
Çalışma Bakanlığı ve Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Bölgeler ve
Yerel Yönetimler (İller ve Belediyeler) kendi personel organizasyonları konusunda tamamlama,
ayırma ve yeterlik ilkeleri uyarınca belirli bir özerkliğe sahiptir (EUPAN, 2013).
İşe alım süreci
2001 yılının 165 sayılı meclis kararnamesi işe alım için usul ve kriterleri belirlemektedir: i)
tarafsızlık, maliyet etkinliği ve uygulama hızının sağlanması için yeterli seçim tanıtımı; ii)
adayların doldurulacak kadroya ilişkin gerekli eğitim ve mesleki becerileri sahip olduklarını
doğrulamak için şeffaf mekanizmalar, iii) fırsat eşitliği ilkesine uymak ve iv) verimliliğin
sağlanması için işe alım usullerinin yerelleştirilmesi. Seçim, çoğunluklu idare ve kamu hukuku
konuları üzerine genellikle yazılı ve sözlü sınavdan oluşan bir yarışmaya (concorso)
dayanmaktadır. Genel olarak, her yıllık Bütçe Kanunu, işten çıkarılan veya emekli olan personele
göre yeni işe alımların oranını belirlemiştir. Her Kamu Yönetimi (merkezi, bölgesel ve yerel)
personel ihtiyacını üç yıllık olarak belirlemektedir. Kamu Yönetimi ve Ekonomi ve Maliye
Bakanlığı, Bakanlar Kurulu Başkanı tarafından imzalanan özel bir kararname uygulayarak her
Kamu Yönetimi için işe alım yetkisi vermektedir.
İtalya’daki her Belediye, yılın başında tespit edilen ve planlanan ihtiyaçları karşılamak için bir açık
yarışma düzenleme hakkına sahiptir. Bu tür yarışmalar düzenlemenin oldukça zorlu ve yüksek
maliyetli olması nedeniyle belediyeler sıklıkla ortak yarışma düzenlemek amacıyla planlama ve
eylemlerini koordine ederek işbirliği yapmaktadır17.
Bir belediyeye yeni personel çekmek için bir alternatif, İtalya kamu yönetimi genelinde iç
hareketlilikten yararlanmaktır (merkezi ve ulusaltı). İç nakil (geçici görevlendirme veya daimi
yeniden konumlandırma olarak) uygulanabilir ancak son derece karmaşık ve bürokratiktir. İlgili
iki kişinin de (biri çalışmakta olan çalışanın, diğeri nakil olmak isteyen çalışanın) rızasını
gerektirmek gibi çeşitli zorlukları olan uzun bir süreç gerektirmektedir. İşe alımda birkaç yıllık bir
dondurma olması ve personel anlamında ihtiyacın önemli olması nedeniyle kamu tüzel kişileri
arasında her zaman uzlaşmaya varılamamaktadır. Bu nedenle nakil isteğinin reddi biçiminde bir
veto hakkı kullanımı oldukça sık görülmektedir.
Belediyelerde personel işe alımı için bir diğer olasılık ise kısa süreli sözleşmelerdir. Bu olasılık
özel, karmaşık kadroları (örneğin ileri düzey BİT sorunları, iklim zorlukları, dayanıklılık vs. ile
ilgili) doldurabilecek yüksek düzeyde becerili personele sunulmaktadır. Çoğu durumda bu
kadrolar Belediye Başkanı’na danışman olarak görevlendirilmektedir ve seçim süreci, özgeçmişin
konu uzmanlarının katılımıyla gerçekleşen bir panel mülakatında (bu durumda yazılı sınav
kullanılmamaktadır) açık, halka açık ve şeffaf bir süreç ile değerlendirilmesinden oluşmaktadır.
17

Örneğin, Milan Büyükşehir Belediyesi, ölçek ekonomisi gerçekleştirmek ve sinerjiyi azami kılmak amacıyla, daha
geniş alandaki 183 belediye adına yarışmaları yürütmektedir.
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Net bir iş tanımı üzerinden asgari gerekleri sağlayan adayların bu yarışmaya dayalı sürece
katılmalarına izin verilmektedir (yatay kadrolar için yazılı sınavlar, üniversite diploması olan tüm
adaylara açıktır). Toplam yönetim kadrolarının en fazla %5’i bu özel statü ile işe alınabilmektedir
(en fazla 5 kadro).
Son olarak, belediyeler mevsimsel/kısa süreli istihdam ihtiyaçlarını temel görevler için (yani
yüksek sayıda turist bulunduran şehirlerde temel ihtiyaçları karşılamak için işçi) kısa süreli
sözleşmeler aracılığıyla karşılayabilmektedir. Mevsimsel personel sayısı, belediyenin idari
personelinin %30’unu geçememektedir.
Üst Düzey Memurluk
İtalya’da üst düzey memurluğun oluşumu 1970’li yıllara gitmektedir (dirigenza) ve o zamandan
beri çeşitli mevzuat değişikliklerinden geçmiştir (1972, 1993-1998 ve 2002’de). Statüleri
1998’den beri çeşitli kanun ve özel sözleşmelere tabidir. Ancak, İtalya’da formel bir üst düzey
memurluk statüsü olduğu söylenebilir. Genel Sekreter, Genel Müdür ve Üst Düzey Yönetici
işlevleri hem üst düzey memurlar hem de siyasi olarak atanmış uzmanlar tarafından
yürütülebilmektedir. Daha düşük düzeydeki Yöneticiler ise siyasi atamaların dışında
bırakılmaktadır.
İtalya’daki üst düzey memurluk iki düzeyden oluşmaktadır: üst düzey yöneticiler (2. düzey
yöneticiler) ve 1. düzey yöneticiler (Genel Müdürler, üst düzey). Bir aday 2. düzey yönetici
olmaya hak kazandığında iki sözleşme imzalamaktadır: 1) boş kadronun oluştuğu kamu
yönetimiyle bir kamu sözleşmesi. Bu sözleşme tam süreli istihdamı tanımlamakta ve toplu
sözleşmeler uyarınca ödeme alma hakkı vermektedir; 2) siyasi düzey tarafından tanımlanan
programlara ilişkin amaç ve başarılacak görevleri belirleyen ve ek ücret sağlayan süreli sözleşme
(3 ila 5 yıl arası).
1. düzey yönetici kadrolarına atama, sorumlu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Başkanı
tarafından müzakere edilirken 2. düzey yönetici kadrolarına atama Genel Müdür tarafından
müzakere edilmektedir. Atama, şu kriterleri göz önünde bulunduracaktır: i) teknik beceriler ve
yönetim becerileri, ii) elde edilen önceki sonuç ve değerlendirmeler ve iii) kamu yönetimi içinde
veya dışında yönetici kadrolarında deneyim.
Bir üst yöneticinin (2. düzey yönetici) Bakanın teklifi üzerine 1. düzey bir kadroya atanması
mümkündür ve beş yılın ardından bu kişi 1. düzeyi elde etmek için hak kazanacaktır. Yalnızca 1.
düzey yöneticiler Genel Sekreter ve Daire Başkanı kadrolarına erişebilmektedir.
Dış profesyoneller yalnızca süreli olarak belirli ve sınırlı bir süre için ve yalnızca kadroların küçük
bir yüzdesi için yönetim kadrolarını doldurmak için işe alınabilmektedir.
2001 yılındaki 165 sayılı Kararname, üniversite diplomasına sahip olması gereken yöneticilerin
dıştan işe alımı için iki sistem belirlemektedir: i) bir kamu yarışma sınavı; ii) bir sınav, Ulusal Kamu
Yönetim Okulu’nda bir ders ve bir kamu kuruluşu veya özel kuruluşta tecrübe (staj). Kamu
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yarışma sınavı yöntemi için adayların en az iki ila beş yıl arasında yöneticilik deneyimine sahip
olmaları gerekmektedir.
Memurlar için yüksek düzeyde şeffaflık ve fırsat eşitliği sağlanması için boş kadrolar için iş
tanımları yöneticinin web sitesinde paylaşılacaktır. 2009 yılındaki 150 sayılı Kararname, üst
düzeylere (Genel Müdürlüğün üst düzey kadroları) erişim için nitelik ve sınavlara dayalı, her
yönetim tarafından her yıl boş kadroların %50’si için izlenen yeni usuller belirlemiştir. İtalya’da
kamu istihdamının çoğunlukla kariyer temelli olması nedeniyle dış adaylar için %50 kadro
ayrılması, bu sistemi daha açık ve kadro temelli hale getirme girişimidir. Seçilen aday ardından
AB üye devlet yönetimleri, AB kuruluşu veya uluslararası kuruluşlarda altı aylık bir eğitim
döneminden geçmesi gerekmektedir.
Şubat 2017’de İKY’nin bazı alanlarında reform yapılmıştır: seçim, sendikaların pazarlık rolü ve
performans yönetimi. Kamu yönetiminde geçici istihdam sorunu ile başa çıkılmıştır. Bu olgu,
kontrol edilemez biçimde büyüyerek işe alım dondurmasından kurtulmuştur. Kararname, özel
bir işe alım planı öngörmektedir. Genel olarak, seçim ve işe alıma yetkinlik temelli bir yaklaşım
getirilmektedir.
Kararname, İKY’nin çeşitli unsurlarının sözleşme tarafından düzenlenebileceği ana çerçeveyi
belirleyen bir model belirlemektedir.

3.6.

İsveç

İsveç’te işe alım politikasının temel ögeleri
Daha önce de belirtildiği gibi, İsveç’in sistemi bu raporda incelenen diğer ülkelere nazaran son
derece özeldir. Fransız düşünce ekolünde olduğu gibi normal memur veya kadro kavramları
yoktur. İsveç’te belediyelere personel almanın tek bir yolu vardır, o da bir açık çağrının ardından
güvenilir ve şeffaf bir usul izleyen, süresiz, doğrudan bir bireysel sözleşme yapmaktır. Kadronun
yapısına göre sıklıkla sınavlara başvurulmaktadır (bu sınavlar akademik bilgi ölçmek yerine
yetkinlik, hedef ve becerilere odaklanmaktadır). Aynı zamanda değerlendirme komiteleri
tarafından panel mülakatları da artarak kullanılmaktadır ve sonunda kadronun yalnızca en iyi
kişiye teklif edileceği konusunda sisteme genel olarak güven duyulmaktadır. Her belediye işe
alım için kendi sürecini kurma özgürlüğüne sahiptir, ancak süreç, personelin en etkin biçimde
seçilmesini desteklemek için gittikçe en gelişkin metodoloji ve araçlara dayanmaktadır18.
Halihazırda İsveç yönetiminin en büyük zorluğu, özellikle yerel yönetimlerde çalışan personelin
hızla yaşlanmasıdır. SALAR ve İsveç belediyeleri ile yapılan mülakatlar boyunca açıklandığı üzere,
mevcut projeksiyonlar ciddi ölçüde yaşlanmakta olan bir nüfus yansıtırken, beklenen yaşam
süresinin uzaması emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğine meydan okumaktadır. Daha belirgin
olarak, İsveç istatistik kurumu 2020’den sonra doğan ve doğacak olan çocukların %50’sinin en az
18

İsveç’te Umea Belediyesi ve SALAR nezdinde yapılan durum tespit görevi yoluyla kritik girdiler toplanmıştır (bkz. Ek
1).
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100 yaşına kadar yaşayacağını tahmin etmektedir. Emeklilik sınırlarının 67 yaşını geçmediği göz
önünde bulundurulduğu zaman, İsveç ekonomisinin mali projeksiyonları üzerinde büyük etki
yaratan bu durum emeklilik ve sosyal yardım mekanizmasının sürdürülebilirliği üzerinde büyük
bir yük oluşturmaktadır. Örnek olarak, İsveç’in kuzeyinde bulunan ve halihazırda 11.800 kişi
istihdam eden Umea Belediyesi’nin 2030 yılına kadar emeklilik nedeniyle 6500 çalışan
kaybedeceği ve personel bakımından asgari ihtiyaçlarını karşılamak için 9400 personel işe alması
gerektiği belirtilmelidir.

3.7.

Yunanistan

Yunanistan’da işe alım politikasının temel ögeleri
İK politikası ve yönetimi, İçişleri Bakanlığı’nın görevleri kapsamındadır (öncesinde İdari Yeniden
Yapılanma Bakanlığı kapsamında). Ancak uygulamada bu bakanlık, İK ile ilgili birçok konuda
Maliye Bakanlığı ile işbirliği yapmakta ve hatta Maliye Bakanlığı’nın kararlarına yenik
düşmektedir. Maliye Bakanlığı derece sistemi, ücret sistemi, emeklilik sistemi ve memurların
bordrolarının kontrolünü kapsamaktadır. İçişleri Bakanlığı ise işe alım ve beceri profillerini
standartlaştırmak, Ulusal Kamu Yönetim Merkezi’nde (EKDD) memurların başlangıç eğitimi ve
hizmet içi eğitimini denetlemek ve giriş düzeyindeki memurlar için yarışmaların yapılmasını,
diğer bir deyişle, bağımsız bir organ olan, bağımsızlığı 2001 tarihli değişik Yunanistan
Anayasası’nda da güvence altına alınan Personel Seçimi Yüksek Konseyi’ne Kanun yoluyla tevdi
edilen yarışmaları, izlemektir. Yerel özerk yönetim, İKY’ye ilişkin anayasal hükümler ile
kısıtlanmaktadır (Anayasa’nın 103. Maddesi). Memur statüsüne sahip personel (“daimi
personel”), yalnızca yerel yönetimin organizasyon şemasında buna karşılık gelen bir paylaşımın
sağlanması durumunda işe alınabilmektedir (Madde 103, fıkra 2).
2190/1994 sayılı Kanun (yıllar boyunca yapılan çeşitli güncellemelerle birlikte), kamu yönetimine
(merkezi ve yerel) işe alıma odaklanan, daha geniş kamu istihdamı çerçevesini öngören bir çatı
kanundur. ASEP, kayırmacılık sistemini asgariye indirmek, yandaş himayeciliği önemli ölçüde
azaltmak ve Yunanistan kamu yönetiminde işe alım, istihdam ve işleyişi kontrol etmekte başarılı
olduğu için kesinlikle Yunanistan’da İK alanında hayata geçirilen en önemli reformdur.
ASEP’in 1994’te kurumsallaşmasından sonra memur (ömür boyu istihdam edilen daimi personel)
işe almanın tek yolu belirli kadrolar için geçerli olan asgari yeterlilikleri karşılayan tüm Yunan
vatandaşlarının erişebildiği açık, kamuya açık ve yazılı bir sınav süreci yürütmekti19. Yunan siyasi
sisteminin yıllar boyunca ASEP’in işleyişi üzerinde uyguladığı yoğun baskılara rağmen, yönetim
için uzun ve ağır işe alım ve sözleşme usulleri izlese de Yunanistan memurluk yapısında liyakati
(merkezi ve yerel düzeyde) desteklemek için etkin bir mekanizma olan ASEP, hala Yunanistan’da
memurları işe almanın temel direğidir20. ASEP’in kuruluşu ve yeni sistemin etkin biçimde
19

Orta Yunanistan Yerelleşmiş Yönetimi nezdinde yapılan durum tespit görevi yoluyla kritik girdiler toplanmıştır (bkz.
Ek 1).
20 Yunanistan’da yerel yönetimlere ilişkin başlıca statü kanunları Belediye Kanunu (3463/2006 sayılı) ve “Kallikratis
Kanunu”dur (3852/2010 sayılı). Belediye Çalışanları Kanunu (3584/2007), Çalışan İşe Alım Kanunu (değişik 2190/1994
sayılı) ve Şeffaflık Kanunu da (3861/2010 sayılı) belediyeler bakımından önem taşımaktadır.
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uygulanmasından önce, onlarca yıl boyunca yerel yönetimler kendi belediye işletmeleri
aracılığıyla ve özel sözleşmeler ile personel işe alabilmekteydi. Geçmişte, geçici belediye
çalışanları belirsiz süreli özel sözleşmeler elde edebilmek için grev yapmıştır. Bu tür yöntemler
aracılığıyla belediyelerde personel sayısı seksenli yılların başında 25.000 kişiden doksanların
sonlarında 50.000 kişiye kadar çıkıp krizin başlangıcına kadar artmaya devam etmiştir ve kriz
başladıktan sonra azalmaya başlamıştır. Kayırmacı yöntemlerin, nitelik temelinde personel
seçimini desteklemediğini belirtmek önemlidir. Bu nedenle, birçok belediyede mühendis,
iktisatçı, muhasebeci, halk sağlığı müfettişi ve bilgisayar uzmanı gibi uzmanlaşmış çalışanlar
yoktur.
Tablo 14. Yunanistan’da kamu tüzel kişiliklerinin çalışanları (sadece daimi istihdam)
Devlet ve Diğer Kamu
Tüzel Kişilikleri
Yetki Genişliği Verilen
Yönetimler
Yerel Yönetimler

2012
527.942

2013
508.212

2014
488.235

2015
477.567

2016
476.126

6.786

6.454

6.811

6.790

6.749

94.386
629.114

84.541
599.207

81.810
576.856

82.556
566.913

82.796
565.671

Kaynak: Register of General Government Employment “Apografi”
Nitelikli personel yokluğu, Kallikratis reformu (3852/2010 sayılı Kanun) ve personel
hareketliliğini teşvik eden çeşitli normların uygulanmasına rağmen çoğu belediye için bir
sorundur. Aynı zamanda bazı belediyeler, daha önceden belediyelere bağlı çeşitli özel ve kamu
tüzel kişilikleri (Kallikratis reformu ile ortadan kaldırılan) için çalışmış, çoğunlukla lise
diplomasına sahip personel nedeniyle zorluk çekmektedir. Bu personel, sendikalar ile uzlaşılarak
mütekabil belediyeye nakil edilmiştir: 3852/2010 sayılı Kanun ve 3463/2006 sayılı KanunBelediye Kodu). Uzmanlaşmış çalışanların daimi yokluğu, belirli belediye çalışanlara “ek görev”
verme uygulamasına yol açarak aşırı iş yüküne yol açmış ve sorumlulukları belirsizleştirmiştir21.
Yunanistan Anayasası’na göre (Madde 103), memur işe alım usullerine nesnel kriterler
uygulanmaktadır. Boş kadrolar, yazılı sınavlar ve adaylarla yapılan mülakatlara dayanan
yarışmalar (ASEP’in sorumluluk veya himayesinde) aracılığıyla doldurulmaktadır. Boş kadroların
duyuruları, gerekli nitelikleri ve başarılı adayların ait olacağı loncası (örneğin iktisatçı, çevre
mühendisi vb. loncası) içermektedir. Yeni işe alınan memurlar için bir deneme süresi vardır,
ancak yeni işe alınanlardan kimse işten çıkarılmamaktadır. Memurluğa giriş noktaları veya giriş
süreleri fark etmeksizin, memurlar (ve belirsiz süreli sözleşmeleri olan kamu çalışanları),
kariyerlerini ilerletmek olarak sayılan hizmet içi eğitim alabilmektedir. Yine de bir çalışanın idari
kadrosunun unvanı, günlük görevlerinin içeriği ve aldığı eğitim arasında uyuşmazlıklar görmek
yaygındır. Bu, muhtemelen hala her kadro için ayrıntılı bir iş tanımı olmamasından

21 Training needs analysis of local government in Greece, N Komninos-Hlepas & C Trutkowski, Council of Europe, 2018.
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kaynaklanmaktadır. Bu, Yunan bakan ve yerel yönetimleri arasında hala devam etmekte olan bir
projedir.
Geleceğin üst düzey memurlarını işe almak için yukarıda adı geçen EKDD merkezi tarafından ayrı
giriş yarışmaları düzenlenmektedir. Başarılı adaylar, Ulusal Kamu Yönetim Okulu’nda (ESDD)
eğitilmekte ve bu eğitim sırasında maaş almaktadır. 1982 yılından beri 2700’den fazla üst düzey
yönetici Ulusal Kamu Yönetim Okulu’ndan mezun olmuştur ve Yunanistan genelinde merkezi ve
yerel yönetimlerde kritik önem taşıyan kadrolarda çalışmaktadır. 2016’dan beri Ulusal Üst Düzey
Yönetici Sicili (4369/2016 ve 4389/2016 sayılı Kanunlar, hala uygulamanın ilk aşamalarında).
Bakanlık ve devlet kuruluşlarında daha üst düzey memurluk kadroları için iç yarışmalarda yer
almak isteyen memurların bu üst düzey yönetici sistemine kaydolmaları beklenmektedir.
Uygulamada, üst düzey yöneticilere ilişkin mevzuatta çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Bakanlar,
Bölge Başkanları ve Belediye Başkanları ise memurlarını kendileri seçip geçici olarak üst düzey
kadrolara atamayı tercih etmektedir ve bu durum ne yazık ki aynı tercih edilen çalışanların tekrar
tekrar geçici olarak atanmasıyla sonuçlanmaktadır.
Yunanistan’da memur sendikaları geleneksel, devlet loncacıcılığı (korporatizmi) anlayışıyla
örgütlenmektedir. Başka bir deyişle, memurların sadakati için mücadele eden sendika yoktur.
Tüm sendikalar, idari meclisi ND, Pasok, Syriza, Komünist Parti ve daha küçük aşırı sol partiler
olan yan örgütlerin katıldığı çekişmeli seçimlerle seçilen ülke çapındaki konfederasyona (ADEDY)
aittir. Partiler, parti kadrolarından, aynı zaman da memur olan adaylar çıkarır. Memur sendikası
konfederasyonu olan ADEDY ve ayrıca yukarıda adı geçen OME-OTA sendikası, devlet hastanesi
personeli sendikası ve ilköğretim ve lise öğretmeni sendikaları (DOE, OLME) gibi bazı diğer üye
sendikalar tamamen siyasi partilerin tahakkümü altındadır ve sıklıkla yönetime karşı grev
yapmaktadır. Bu sendikalar doğal olarak son sekiz yıl (2010-2017) içerisinde yürürlüğe konulan
kemer sıkma politikalarının yol açtığı maaş ve emekli aylığı azaltımlarını reddetmektedir. Aynı
zamanda düzenli olarak büyük ve küçük tüm idari reform (örneğin personelin bir kamu
hizmetinde diğerine nakli, bakanlık ofislerinin yeni bir genel merkeze taşınması ve nakli, bir
bakanlığın örgüt şemasının yeniden çizilmesi ve benzeri) girişimlerine direnmektedir. Aynı
zamanda personel politikasında tüm değişikliklere karşı mücadele etmektedir (işe yeni personel
alımı için olanlar hariç).
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4. Performans Yönetimi ve Yükselme Mekanizması
Modern İKY Sistemlerinde Yetkinlik ve İş Profilleme Kullanmanın Değeri
Yetkinlikler genel olarak bir iş için vazgeçilmez görülen bir dizi davranış, beceri ve bilgi
içermektedir. Yetkinlikler aynı zamanda bir iş ailesi için geçerli olan jenerik özellik listelerinden
de oluşabilmektedir. Örnek olarak, birkaç kamu hizmetinin üst düzey memurluk için geçerli olan
bir dizi yetkinliği vardır. Diğer örnekler arasında ise, yetkinliklerin iş ailesine (örneğin program
yöneticisi, politika analisti), yönetsel yetkinliklere veya danışma bürosu personeli yetkinliklerine
uygulanmasıdır. Bu şekilde yetkinliklerin uygulanması, örgütler arası benzer işlevler arasında
daha fazla personel hareketliliğini mümkün kılmaktadır.
İş profilleme, yetkinlik yönetimiyle ilişkili bir uygulamadır. İş profilleri, kadroları yetkinlikler
bakımından tanımlamanın bir yöntemidir. Yetkinlik yönetimi ile beraber iş profilleme, örgütlerin
ve işin değişmekte olan doğasını yansıtmaktadır. İşleri yerine getirilecek sınırlı bir dizi görev
bakımından tanımlama eğilimi gösteren geleneksel iş tanımları, bir katılık kaynağı olarak
görülmektedir. İş profilleme, bunun yerine sonuçların çıktıları ve işin yapılması için gereken
kişinin profiline odaklanmaktadır. İş profili işin amacı, var olma nedeni ve örgüt için başarması
beklenen sonuçlara odaklanmaktadır. Daha yüksek organizasyonel esneklik, takım çalışması,
çalışan yetkinliği ve bilgi paylaşımı ile ilişkilendirilen bir yaklaşımdır.
Birçok örgüt, yetkinliği iş profilinin bir parçası ve iş için gerekli olduğu düşünülen beceri, yetenek
ve davranışları tanımlama ve ölçme yöntemi olarak kullanmaktadır. Gerekli yetkinlikler, iş profili
ile tanımlanmaktadır: örnek olarak, davranışsal yetkinlikler takım halinde çalışma veya ağ kurma
becerileri gibi unsurlar barındırmaktadır; eğer yönetsel sorumluluklar varsa, yetkinlikler
genellikle sosyal ilişkisel beceriler ve liderlik becerilerini içermektedir; yetkinliklere diğer
örnekler stratejik düşünme, müşteri odaklılık veya analitik beceriler olabilir.
İş profilleme ve yetkinlik yönetimi kendi başlarına bir amaç değildir. İK süreçlerine, özellikle
performans yönetimi, personel gelişimi ve uzun dönem İK planlama ile dikkatlice
bütünleştirilmelidir. Etkin oldukları zaman İKY ile daha geniş organizasyonel ve yönetsel
zorunlulukları bütünleştirmek için bir temel sağlamaktadır. Organizasyonel öncelik ve
performans hedeflerini yansıtarak ardından bireysel personel performans göstergelerini
tanımlamaya yardımcı olmalıdır.
Memurlukta Eğitim ve Ömür Boyu Öğrenme
Eğitim ömür boyu öğrenme, bilgi yönetimi ve beceri gelişimi bağlamında giderek daha fazla
tartışılmaktadır. Sonuç olarak, modern memurlukta, memurların sürekli olarak becerilerini
yenilemelerini ve hızlı biçimde değişen siyasi öncelikler, teknolojik gelişmeler ve vatandaş
beklentilerine yanıt verebilmelerini sağlamak için öğrenme ve eğitimin önemi artmalıdır.
“Eğitimin kamu yönetimlerinde birçok rolü vardır. İlk olarak, görevlerin uygulanması ile ilişkilidir
ve örgütün hedeflerinin yerine getirilmesi için beceri ve yetkinlikler geliştirilmesine
odaklanmaktadır. İkinci olarak, motivasyon sisteminin bir parçasıdır ve üstün nitelikli, yüksek
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becerili işgücü için bir araç işlevi görmektedir. Üçüncü olarak eğitim, memurların rol ve
sorumlulukları hakkındaki bilinçlerini artırmak ve personel arasında ortak değerler oluşturmak
için bir araçtır.“ Bossaert vd. (2008) aynı zamanda eğitimin organizasyonel performans ile ilişkili
olduğunu ve dolayısıyla insan kaynaklarında bir varlık ve yatırım olduğunu ileri sürmektedir. Yeni
mezunlar sıklıkla öğrenme fırsatlarının işlerin en cazip özellikleri olduğunu belirtmektedir.
Bugün, en önemli farklılıklar genel olarak iş güvenliği, işe alım usulleri, ücret sistemleri ve kariyer
gelişimi politikaları politikalarıyla ilgilidir. Ancak, bu özellikler bile büyük değişikliklerden
geçmektedir: İş güvenliği azaltılmakta ve işe alım usulleri daha esnek hale getirilmekteyken ücret
sistemleri bireyselleştirilmiş, kariyer yapıları değiştirilmiş ve hatta bazı durumlarda ortadan
kaldırılmaktadır. Sonuç olarak, kamu sektörü istihdamı, özel sektör istihdamına daha önce hiç
olmadığı kadar benzemektedir.
Kamu sektörü istihdamı ve kamu hizmeti istihdamı arasındaki farklar daha az belirgin hale
gelmekte olsa da kamu sektörünün yüzleştiği zorluklar belki de her zaman olduğundan daha
belirgindir, bu durum ise bu zorluklarla başa çıkmak için gereken istihdam sistemi türünün
keşfedilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Birçok AB üye devletinde iş güvenliği düzeyleri
kamu hukuku memurlar ve iş hukuku kamu çalışanları arasında değişmektedir. Sonuç olarak
yüksek bütçe baskıları yaşayan ülkeler, kamu çalışanları için iş güvenliğinin gevşetilmesine
odaklanmıştır. Bu ülkelerin çoğunda işten çıkarmalar kamu çalışanları için daha kolay hale
gelirken memurlar için bu durum geçerli olmamıştır.
Bu rakamlar kamu sektörü ile özel sektör ve memurlar ile kamu çalışanları arasında görülen
uyumlanma trendlerine rağmen, farklı istihdam kategorileri arasında iş güvenliliği farklılıklarının
artmakta olduğuna işaret etmektedir. Bu durum genel olarak memurlar yerine kamu çalışanlarını
işten çıkarmaya odaklanma nedeniyle yüksek bütçe baskıları yaşayan ülkelerde geçerlidir.
Yerel Yönetimin Zorlukları
Bugünün kamu kuruluşları artarak iç içe geçen, yetki alanları arası ve daha az tahmin edilebilir
hale gelen politika zorluklarıyla yüzleşmektedir. Küreselleşme, teknoloji, yaşlanmakta olan
nüfuslar ve artarak çeşitli hale gelen nüfusun değişmekte olan değerleri, kamu yönetimlerinin
hizmet ettikleri vatandaşların ihtiyaçlarına yetişme kapasitelerine etki eden trendlerden
bazılarıdır. Hızla değişmekte olan bu dünya, örgütler ve iş güçlerinin esnek ve değişime açık
olmalarını gerektirmektedir. Aynı zamanda vatandaşların beklentilerini karşılamak için yenilikler
yapmaları ve çeşitli yetkinliklerden yararlanmaları, aynı zamanda vatandaş ve diğer paydaşlar
için özel çözümler desteklemeleri beklenmektedir. Ayrıca kamu yönetimlerinin, özel olarak
ulusaltı yönetimlerin topluma ve hukuka hizmet etme, nüfusu koruma ve sürdürülebilir biçimde
işleme yönünde demokratik ve ahlaki işlevleri vardır.
Bu bakımdan, AB üye devletlerinde kamu istihdam çerçeveleri oldukça iddialıdır. Temel
değerlerin ve idari hukuk ilkelerinin gözlemlenmesini güvence altına alan ve performans, etkinlik,
verimlilik, dürüstlük ve hesap verebilirlik üzerine odaklanmayı sağlayan istihdam sistemleri
istemektedir. Aynı zamanda eşit işlem ve adaleti sağlamaları, istihdam yapılarını daha çeşitli ve
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nüfusu daha çok temsil edecek hale getirmeleri ve aynı zamanda liyakat ilkesi, fırsat eşitliği ve
ayrım gözetmeme ilkesini gözetmeleri beklenmektedir. En iyi adayları çekmek için yönetimler,
özel sektör politikalarına kıyasla daha cazip ve rekabetçi olmaya çalışmaktadır; ancak vergi
mükelleflerinin parasını ihtiyatlı biçimde yönetmeli ve bireysel performansı ödüllendirmeleri
gerekmektedir.
2008’den beri çoğu AB üye devletlerindeki zorlu ekonomik ve mali durum, yukarıdaki zorluklara
ek bir karmaşıklık katmanı daha eklemiştir. Çoğu Avrupa ülkesi, mevcut sosyo-ekonomik
bağlamda gerilimleri gidermek için insanları yönetmenin farklı yöntemlerini gözden
geçirmektedir:
-

Yönetimler bütçe kısıtlamalarını üretken, memnun, yenilikçi ve yüksek performanslı
çalışanlara sahip olma ihtiyacıyla dengelemelidir.
Örgütler, iş gücü maliyetlerini giderirken aynı zamanda çalışanlarının bağlılık ve
motivasyonunu sağlamak için iş gücü arasında güven ve meşruiyeti korumalı ve
kurmalıdır.
İKY, hem kültür muhafızı hem de yeni bir kültürün mimarı olma ihtiyacı ile ilgilidir (Ulrich,
1997).

-

-

Tablo 15. Seçili AB üye devletlerinde bütçe kısıtlamaları
Seçili AB üye devletlerinde devlet memuru ücret azaltımları (merkezi ve yerel yönetim dahil)
•

Portekiz ücret azaltımı uygulamış, performans primlerini askıya almış ve fazla mesai
ücretini düşürmüştür.

•

İspanya 2010’da maaş azaltımı uygulamıştır ve 2012’de memurlara ek Aralık ödemesi
yapılmamıştır. 2015’te bu primin %25’i ödenmiştir.

•

Polonya 2009’da devlet memuru ücretlerini dondurmuştur. Bu dondurmanın 2016
yılına kadar uzatılması kararı alınmıştır. 2009’da memurların taban aylık ve memurluk
primini (yalnızca memurlara ödenen) belirleyen skala değiştirilmiştir. Ücretin seçmeli
bileşenlerinin özel bir primi de yürürlükten kaldırılmıştır.

•

Macaristan 13. maaşı (her yıl ödenen 13. maaş) yürürlükten kaldırmıştır.

•

Estonya kıdem, yabancı dil ve akademik dereceler için ek ödenek gibi kariyer temelli
maaş bileşenlerini yürürlükten kaldırmıştır.

•

Belçika artışları daha fazla zamana yayarak ve yetersiz performans durumunda
yükselmeleri yavaşlatarak otomatik ücret artışlarını yavaşlatmıştır.

•

Almanya artık orta ve üst düzey yönetimde kıdemi dikkate almamaktadır. Mesleki
kadrolar, sekreter kadroları ve teknik destekteki görevlilerin ücretleri için ise, ücretler
düzenli olarak deneyime bağlı olarak 8 düzeyde artmaktadır. Ücret aynı zamanda
performansa bağlıdır: Olağanüstü performans sergileyen görevliler yeni düzeylere
daha hızlı giriş yapabilir; düşük performans sergileyen görevliler ise düzenli devri aralık
dahilinde yeni düzeye erişemeyebilir.

•

Çek Cumhuriyeti, 2011 yılında uygulanmaya başlayan sistematik olmayan değişiklikler
nedeniyle üst düzey personelin maaşını artırmıştır. Devlet çalışanlarının ücretleri için
genel bütçe %10 azalmıştır. Bu, yüksek sayıda düzenli personelin maaşlarında düşüşe,
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bazı yöneticilerin maaşlarında artışa yol açmıştır.
Kaynak: OECD (2014b), Survey on Managing Budgeting Constraints: Implications for HRM and
Employment in Central Public Administration, OECD, Paris, www.oecd.org/gov/pem/2014humanresource-management-survey.pdf.

Birçok kamu yönetimi, kamunun güven ve inancını artırmak amacıyla vatandaşlara sunulan
hizmetleri geliştirip üretkenliği artırırken aynı zamanda bütçe baskılarına (ve COVID-19 salgını
krizinden kaynaklanan halk sağlığı ile ilgili sorunlara) yanıt vermenin yenilikçi yollarını
aramaktadır.
Bu, personelin deneyim ve yetkinliklerini başarı için temel unsurlar olarak vurgulamaktadır ve
birçok AB üye devleti, maliyet endişelerini giderirken performansı artırmak için doğru İKY
reformları karmasını aramaktadır. Bazı ülkeler bütçe kısıtlamalarını yönetirken aynı zamanda
çalışan katılımını ölçmek ve yönetmek için İKY ve gerekli liderlik araçlarına odaklanarak iş tatmini
ve işe bağlılığı korumaktadır. COVID-19 krizi bu trendi bir kez daha hızlandırmıştır.

4.1.

Belçika

Ulusaltı Yönetimde Kariyer
Belçika’da ulusaltı yönetimler kendi maaşlarını belirlemektedir. Ulusal yönetimin genel ücret
maliyetlerini kontrol etmek veya kısıtlamak için bir çerçeve yürürlüğe koyma veya güçlendirme
olasılığı veya bunun için gereken yasal kapasitesi yoktur. Danışma ve işbirliği için mekanizmalar
olsa da diğer AB üye devletlerinde olduğundan daha az formelliğe sahiptir.
Belçika’da ulusaltı yönetimler, istihdam düzeyleri için iş tanımı (dinamik biçimde gelişen ve yıllar
boyunca yeni trendler, gelişme ve ihtiyaçlara adapte olan) ve yıllık performans
değerlendirmesine bağlı olan ayrıntılandırılmış bir yetkinlik çerçevesi geliştirmiştir. Performans
değerlendirmeye gelince ise performans değerlendirme mülakatının kritik önem taşıdığı bir
performans değerlendirme döngüsü vardır. Performans değerlendirme mülakatı yönetici ve ast
çalışanın yüz yüze oturarak çalışanın performansının tüm unsurlarını ele alıp algı veya
değerlendirmedeki tüm farklılıkları tartışarak çözdüğü, çalışma koşulları ve işbirliği düzeyi
hakkında konuştuğu, gerçeklere dayalı biçimde karşılıklı olarak onay ve eleştiriler dillendirdiği,
gelişmeyi artırmak ve eğitimi geliştirmek için tedbirler üzerinde uzlaşmaya vardığı ve karşılıklı
olarak uzun vadeli hedefler ve odak noktaları üzerinde uzlaştığı bir mülakattır. Mülakat, çalışana
yönetici tarafından yapılan düşük değerlendirmelere karşı kendini savunma şansı vermekte ve
ayrıca yöneticiye çalışanın performansı hakkında ne düşündüğünü açıklama şansı vermektedir.
Performans değerlendirme döngüsü, belediyenin çalışanlara sağladığı çalışma koşulu ve
seçeneklerin değerlendirmesiyle birlikte ilgili tüm hiyerarşik düzeylerin bütüncül
değerlendirmesini (360o değerlendirme örüntüsünü izleyen) içermektedir. Bu yaklaşım, yüksek
düzeyde iş tatmini ve çalışanların, belediyelerin görev ve stratejik hedeflerine katılımını
sağlamaya yönelik daha kapsamlı bir politika ile bağlantılıdır. Parasal olmayan teşvikler (hedefe
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yönelik eğitim, uzaktan çalışma, iş yaşam dengesi, büyüme ve beceri ve yetkinlik geliştirme
imkanları vb. gibi) tespit edilerek çalışma şartlarının geliştirilmesine önemli çabalar
yöneltilmektedir.
Ücret sistemi geleneksel bir sistemdir: maaş düzey, derece ve kıdeme bağlıdır. Maaş ölçeği
kapsamında yıllık veya iki yıllık zamlar öngörülmektedir.
Memurluk maaş sistemi, farklı istihdam (A’dan D’ye, eğitim düzeyine dayalı), sorumluluk ve
kıdem düzeyleri için sabit miktarlara dayalıdır. Federal hükümette performans temelli ücret
sistemi yoktur. Ancak olumlu değerlendirildiğinde kıdem primleri, standart gidişattan daha hızlı
gelebilmektedir. Görevlendirilmiş üst düzey yöneticilerin maaşları, sorumluluk yükünü ölçen 13
kriterli bir formüle dayalı olarak hesaplanmaktadır.
Önceden belirtildiği gibi Flaman yönetimi, yöneticilerin yalnızca önemli başarımlar ve üstün
performans durumunda çalışanlara ufak bir prim (maaşın yaklaşık %5’i) vermesini sağlayan bir
sınır performans ücreti yaklaşımı uygulamaya başlamıştır. Flaman yönetiminin örgüt yapısı,
kurumsal reformlar nedeniyle eklenen yeni yetkiler uyarınca genişlemiştir. Artık yapısal
değişiklikleri kültürel iyileştirmelere (daha fazla iç işbirliği, daha fazla sürekli iyileştirme)
odaklanan bir aşama takip etmektedir. Toplumun yaşlanması emekliliklerin artması ve işgücü
kıtlığı nedeniyle Flaman yönetimine zorluklar çıkarmaktadır.
Anayasal özerklik aynı zamanda çalışanların ücret ve çalışma koşullarını belirleme konusunda
özgürlük sağlamaktadır. Bu, kuruluşlara piyasanın talepleri uyarınca ücret verme ve diğer
avantajlar sağlama olanağı sunmaktadır. Tek kısıtlama, her kuruluşun bütçe taşıma kapasitesidir.
Kendi sorumlulukları olduğu için ulusal yönetimin genel ücret maliyetlerini kontrol etmek veya
kısıtlamak için bir çerçeve yürürlüğe koyma veya güçlendirme olasılığı veya bunun için gereken
yasal kapasitesi yoktur. Ücretleri belirlemedeki bu özgürlük federal hükümet her federal
kuruluştaki tüm memurlara baktığı ve memurların emekli aylıklarını fonladığı sürece gelecekte
önemli olacak bir şeydir.
Federal düzeyde ücret sistemi aşağıdaki genel özelliklere sahiptir:
-

-

-

Kariyer yapısı farklı düzeylere ayrılmıştır (A, B, C ve D) ve A düzeyinde de tekrar sınıf ve
skalalara ayrılmaktadır. B, C ve D ise yalnızca kendilerini ayıran skalalara sahiptir. Her
skala kendi sabit asgari ve azamisine sahiptir;
Bu ayrım bir tarafta işin doğasına dayanmakta, diğer tarafta ise mevcut eğitim sistemi
temelinde açıklanabilmektedir;
Düzey, sınıf veya skala, maaşın temelini oluşturmaktadır;
Geçmişte özel derece tekniği, genel derecelere kıyasla daha üstün ücret skalaları elde
etme yöntemiydi. Son dönemlerde yapılan reformlar, özel derecelere izin verilen
durumları kısıtlamıştır (teknik işlevler, BT, mali işlevler); diğer tüm durumlarda özel
kariyerler kaldırılmış ve genel derecelerle birleştirilmiştir;
Ücret artışı çift yönlüdür: Her skalanın, kıdem temelinde aynı skalada kendi otomatik
yıllık veya iki yıllık sabit maaşı vardır ve skalalar arası olarak belirli koşullar sağlandığında
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-

-

-

bir skaladan daha yüksek bir skalaya geçmek mümkündür;
Alınan maaş performans ile değil, yalnızca çalışma düzeni ile ilişkilidir: tam süreli, kısmi
süreli veya başka bir düzen dahilinde çalışmak maaşı ve diğer çalışma koşullarını
etkilemektedir;
Ücret maaş, ocak ve görev yeri ödeneği (geçerliyse), tatil ödeneği, yıl sonu primi ve diğer
ödeneklerden (örneğin yalnızca belirli skalalar için olan ve miktarı skalaya göre değişen
yetkinlik ödeneği) oluşmaktadır;
Tüm miktarlar endekse bağlanmıştır; yani, temel endeks aşıldıkça, geçerli taban aylık
otomatik olarak bir çarpan ile çarpılır. Enflasyonun artmakta olduğu zamanlarda bu, fiyat
değişimlerine yetişilmesini sağlar, ancak tabii ki bütçe için ek bir yüktür;

Flaman Bölgesi düzeyinde ücret sistemi aşağıdaki genel özelliklere sahiptir:
-

-

-

-

-

-

-

Kariyer yapısı farklı düzeylere ayrılmıştır (A, B, C ve D) ve A düzeyinde de tekrar sınıf ve
maaş skalalarına ayrılmaktadır. B, C ve D ise yalnızca kendilerini ayıran skalalara sahiptir.
Her maaş skalası kendi sabit asgari ve azamisine sahiptir;
Bu ayrım bir tarafta işin doğasına dayanmakta, diğer tarafta ise mevcut eğitim sistemi
temelinde açıklanabilmektedir;
Düzey, sınıf veya skala, maaşın temelini oluşturmaktadır;
Geçmişte özel derece tekniği, genel derecelere kıyasla daha üstün ücret skalaları elde
etme yöntemiydi. Son dönemlerde yapılan reformlar, özel derecelere izin verilen
durumları kısıtlamıştır (teknik işlevler, BT, mali işlevler); diğer tüm durumlarda özel
kariyerler kaldırılmış ve genel derecelerle birleştirilmiştir;
Ücret artışı çift yönlüdür: her skalanın, kıdem temelinde aynı skalada kendi otomatik
yıllık veya iki yıllık sabit maaşı vardır ve skalalar arası olarak belirli koşullar sağlandığında
bir skaladan daha yüksek bir skalaya geçmek mümkündür;
Alınan maaş performans ile değil, yalnızca çalışma düzeni ile ilişkilidir: tam süreli, kısmi
süreli veya başka bir düzen dahilinde çalışmak maaşı ve diğer çalışma koşullarını
etkilemektedir;
Ücret maaş, ocak ve görev yeri ödeneği (geçerliyse), tatil ödeneği, yıl sonu primi ve diğer
ödeneklerden (örneğin yalnızca belirli skalalar için olan ve miktarı skalaya göre değişen
yetkinlik ödeneği) oluşmaktadır;
Tüm miktarlar endekse bağlanmıştır; yani, temel endeks aşıldıkça, geçerli taban aylık
otomatik olarak bir çarpan ile çarpılır. Enflasyonun artmakta olduğu zamanlarda bu, fiyat
değişimlerine yetişilmesini sağlar, ancak tabii ki bütçe için ek bir yüktür;
Daha yüksek maaş skalasına ilerleme çoğunlukla kıdeme dayalıdır, ancak performans
değerlendirmesine bağlı olarak artan oranda yönetimin takdirine bağlıdır. İşlevsel
yükselme artık olumsuz performans değerlendirmesi olmamasını gerektirmektedir.
Flaman Topluluğu performans temelli maaş primleri uygulamaya başlayan tek
yönetimdir, ancak primler nispeten küçüktür. Ancak performans değerlendirmeleri
olağanüstü olan memurlar yıllık maaşlarının en fazla %5’ine karşılık gelen prim
alabilmektedir. Üst düzey yönetim için performans primleri vardır. Flaman Yönetimi,
performans değerlendirmeleri kariyer ilerlemesine daha iyi bağlayan reformlar

80

gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
Başkent Brüksel Bölgesi’nde de kariyer sistemi klasik 5 düzey üzerine kuruludur (A-E düzeyleri).
A düzeyi hariç her düzeyde 2 derece vardır: giriş, seçim derecesi (kod 1) ve yükselme derecesi
(kod 2). A düzeyinde A1’den A7’Ye kadar 7 derece vardır. Her derece bir maaş skalasına karşılık
gelmektedir ve 9 ve 18 yılın ardından bir skaladan diğerine atlamak mümkündür. Bu, memur
seçtiği bir mesleki eğitimi takip ettiğinde 6 ve 12 yıl şeklinde daha hızlı yapılabilmektedir. Federal
sistemin aksine burada sınıflar yoktur. Yetkinlik ödeneği yoktur ancak dil primi (tazminatı) çok
daha tutarlıdır.
Valon Bölgesi düzeyinde ücret sistemi aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:
-

-

-

-

Rütbelere ayrılmış 4 düzey vardır; her rütbe kendi özel maaş skalası olan bir dereceye
karşılık gelmektedir (düzey 1’in ilk, ikinci ve üçüncü düzeyleri için 2);
Her maaş skalasının kıdem işleviyle verilen kendi asgari, azami ve orta kademeleri (yıllık,
iki yıllık ve altı yıllık) vardır. Aynı düzeyde bir skaladan diğerine veya bir düzeyden farklı
düzeye geçmek belirli koşullar sağlandığında mümkündür;
Ücret, yapılan işin niteliğiyle değil çalışma düzeniyle ilgilidir: tam süreli veya kısmi süreli
çalışmak ücret ve diğer çalışma koşullarına doğrudan etki etmektedir;
Ücret maaş, ocak veya ikamet yeri ödeneği (eğer belirli sınırlar aşılmadıysa), tatil
ödeneği, yıl sonu primi ve yapılan işin doğasıyla ilgili diğer mevcut ödenek ve primlerden
oluşmaktadır;
Tüm skalalar endeksin fonksiyonu olarak değişmektedir;
Performansa bağlı ücret yoktur. Yine de kamu yararı gözeten bazı kamu kuruluşları
bireysel ve örgütle ilgili hedeflerin nasıl karşılandığına bağlı olarak üretkenlik primleri
verebilmektedir;
Kariyerler iyi tanımlanmış biçimde gelişmektedir: Aynı işlev içerisinde derece ilerlemesi
yoluyla yükselme, kıdem, olumlu değerlendirme ve yetkinlik doğrulama sınavı geçme
gibi çeşitli kriterlere bağlıdır. Ayrıca, kotalar belirlenmiştir. Personel işlevi içerisinde
derece ilerlemesi aracılığıyla yükselme liyakate dayalıdır ve boş kadro olmalıdır. Daha
üst düzeye geçerek yükselme, boş olduğu ilan edilen bir işlev için yapılan karşılaştırmalı
sınavda başarılı olan kimseye verilmektedir.

Diğer ülkelerle kıyaslandığında, Belçika’da kamu sektöründe ücret primi nispeten düşüktür
(Giordano vd., 2011). Bunun bir olası nedeni benzer kariyerler için -bazen gecikmeli ücret olarak
görülen- emeklilik ödeneklerinin kamu sektöründe özel sektörde olduğundan çok daha yüksek
olmasıdır. Liderlik kadroları incelendiğinde üst düzey yöneticilerin yükseköğretim almış
çalışanların ortalama maaşlarından 3,4 kat yüksek olduğu görülmektedir (OECD ortalaması). Üst
düzey profesyoneller (ortalamanın 1,8 katı), düşük (2), orta (2.2) ve üst düzey (2.7) yönetim,
OECD muadillerinden önemli derecede fazla kazanmaktadır.
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Belçika’da Memurluğa Siyasi Müdahale
Tarihsel olarak, bürokrasiye siyasi müdahale son derece güçlü olmuş ve tüm düzeylerde
gerçekleşmiştir (Dewachter, 1995). Günümüzde durum daha iyidir. Giriş düzeyindeki çoğu atama
için siyasi destek veya müdahale gerekmemektedir. Aynı zamanda orta düzey yönetim kadroları
giderek siyasi müdahalelerden kurtulmaktadır. Üst düzey yönetime yükselme için yine de yerel
yönetim tarafından siyasi bir karar verilmekte, ancak bu yalnızca adayların mesleki
değerlendirmesinden sonra yapılmaktadır. Yetkin olmayan adaylar bu kademenin dışında
bırakılmalıdır.
Ancak atamalarda siyasi müdahale, esasen sistem şeffaf olmadığı için ideal değildir. 2007
yılından bir İK incelemesinde OECD “diğer OECD üye devletleri arasında Belçika’da yönetimler
siyasi/idari ilişkilerde şeffaflık eksikliği konusunda ön plana çıkmakta, bu durum (…) üst düzey
yönetimin hesap verebilirliğinde belirsizliğe yol açmaktadır (sf. 23)” Bu analiz bugün de kısmen
geçerlidir. OECD’ye göre üst düzey yönetimin siyasallaştırılması yalnızca kayırmacılık sistemine
tabi olan kadrolara ilişkin mutlak şeffaflığın olduğu durumlarda kabul edilebilirdir. Bu, halihazırda
Belçika için geçerli değildir.
Bununla beraber, yerel yönetim düzeyinde siyasi döngünün etkisi son 20 yılda önemli ölçüde
azaltılmıştır. Gerçekleşen ve vatandaşlara sağlanan hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artıran
çeşitli reform ve girişimler sayesinde yerel yönetimlerin hem idari hem siyasi personeline olan
güvende önemli bir artış olmuştur. Öte yandan, idari kültür kurumsal hafızayı koruduğu ve uzun
vadeli stratejik hedeflerde sürekliliği muhafaza ettiği için bir belediyenin siyasi personelinde
yaşanan değişimler son derece kısıtlı personel devrine yol açmaktadır.

4.2.

Fransa

Ulusaltı Yönetimde Kariyer
Genel olarak, ulusaltı yönetimde sekiz faaliyet grubuna (sağlık/ sosyal faaliyetler, kültürel/eğitsel
faaliyetler, ekonomik gelişme, ulaşım, kentsel ve kırsal kalkınma alanında faaliyetler, vb.) ait 230
farklı meslek ve 55 iş kümesi vardır.
Sekiz faaliyet: İdari, teknik, kültürel, spor, sağlık/sosyal, animasyon, zabıta, itfaiye. Bu faaliyetler
yerel özerklik temel alanlarını ve aynı iş aileleri için bütün iş kümelerini kapsamaktadır.
55 iş kümesi: Her iş kümesi, işleri ve meslekleri mesleki özellikleri açısından son derece benzer
olan çalışanları içermektedir. Ortak unsurları beceri, yetenek ve bilgileri, eğitimleri, istihdam
türleri, ücret ve hizmette ilerlemedir.
Rütbeler: Çalışanlar her faaliyet kümesinde deneyim, hizmet süresi, nitelik veya sorumluluk
düzeylerine bağlı olarak çeşitli rütbelere ayrılmaktadır.
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Dikey bölüme göre üç iş kategorisi vardır: Çeşitli faaliyetlerde yer alan çalışanlar üç farklı
kategoriye ayrılmaktadır.
-

-

-

Kategori A kavramsallaştırma ve yönetim işlevlerini kapsamaktadır. Bu tür işler
yükseköğrenim nitelikleri (üç yıllık) gerektirmektedir. Kategori A’da sınıflandırılan
memurlar uzman veya yönetsel faaliyetlerde yer almaktadır.
Kategori B uygulama işlevlerini kapsamaktadır. Bu işler ortaöğrenim gerektirmektedir.
Kategori B’de sınıflandırılan memurlar ekip, çalıştay ve hizmetleri yönetebilmektedir.
Orta rütbeli yönetim personelinin parçasıdır.
Kategori C, bazı durumlarda özelleşmiş meslek okullarından edinilen nitelikler gerektiren
uygulama faaliyetlerini kapsamaktadır.

Kamu sektöründe her üç iş tipinde de meslek hayatı, kariyer ilkesine dayanmaktadır. Bu, kişinin
atandığı kadroya göre çeşitli iş türleri yapabilmesini sağlayan faaliyet kümelerinde istihdam
edildiği anlamına gelmektedir. Çalışanın kariyerinin sürekliliği, işveren veya faaliyet değişikliği ile
azaltıma uğramamaktadır.
Esasen, Fransız kariyer sistemi giriş düzeyi personeli yarışma ile işe almakta, yarışmaya dayalı
yükselmeyi mümkün kılmakta, derece ve işi ayırmakta ve ömür boyu istihdam güvencesi
vermektedir. Teoride, bu durum yüksek personel hareketliliği getirmeli ve hizmette adalet,
istikrar ve süreklilik, yönetimde yüksek düzeyde ahlak sağlamalıdır. Ancak bu sistem, çalışanları
değişmeye ikna etmek ve insan kaynaklarının tahsisinde değişiklikler yapmayı daha zorlaştırması
açısından içsel maliyetlere sahiptir. Bu içsel zorluklara hiç baştan incelenmemiş bir sistemin,
“lonca”, düzen ve primlerin çoğalması ve memurluğun bu iki alt grubu etrafında sağlamlaşan
kimlikler (çalışanların “lonca”, “bakanlık” ve hatta “direktörlükleri” ile özdeşleşmesi) ile
nitelenen sonuçları da eklenmelidir. Çeşitli akademisyenlere ve benzer bulgular içeren çeşitli
raporlar takip eden Fransız Yönetimine göre (“Memurluğun Geleceği Üzerine Beyaz Kitap”
tarafından kabul edildiği üzere (Nisan, 2008)), Fransa’da memurluğun karşılaştığı en kritik
zorluklardan bazıları lonca ve istihdam statülerinin çoğalması ve kariyerleri ayırt etme ve liyakati
ödüllendirmenin imkansızlığıdır. Bu loncalar artık meslekleri temsil etmemektedir; bazen
kurumsal bir kimlik yaratabilen bir duruma yol açmıştır, hareketliliği engellemektedir ve aynı
zamanda düzenli olarak artan bordro giderlerinin bir unsurudur.
Fransız İş Sınıflandırma Sistemi: (Répertoire Interministériel Des Métiers De L’état (RIME))
Fransa, RIME olarak bilinen bir iş sınıflandırma sistemi benimsemiştir. “Metier” adı verilen
yaklaşım, i) bir hizmet içindeki gerekli işleri olabildiğince belirli biçimde nitelendirmeyi; ii) iş
profilinin mümkün olan en iyi tanımını sağlamayı; iii) eğitim ve hareketliliğe eşlik edecek
becerilerden oluşan bir referans tablosu sağlamayı; iv) referans eğitim hazırlama ve kurumlar
arası eğitim için referans dayanaklar oluşturmayı; v) yarışmaların içeriğinin gözden geçirilmesine
rehberlik etmeyi ve çeşitli bakanlıklar için ortak yarışmalar düzenlemeyi; vi) edinilmiş mesleki
deneyimi onaylama süreçlerini desteklemeyi hedeflemektedir. RIME her “metier”i (iş) devletin
yönetimi dahilinde tespit etmekte ve tanımlamaktadır. İstihdam politikalarında bakanlık
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düzeyinde ve bakanlıklar arası uyum sağlamak için temel öge olarak görülmektedir. RIME, İKY
alanında bakanlık kapasitelerini geliştirmek için “metiers” üzerine ortak dil teklif etmektedir.
RIME’nin araçları genel olarak: i) 21 sosyal beceri (savoir-être) ve 102 yöntem bilgisi becerisi
(savoir-faire) tanımı içeren bakanlıklar arası yetkinlikler sözlüğü ve yetkinlikler ve eşdeğerlerini
içeren bir veritabanı; ii) RIME ile aynı adlandırmayı kullanan, mevcut kadroların çevrimiçi
veritabanları olan (2006 yılından beri 30.000 iş sunmuştur ve 5,6 milyon bağlantısı vardır)
bakanlıklar arası iş fuarı (Bourse interministérielle de l’emploi public, BIEP) ve bölgesel
bakanlıklar arası iş fuarları (bourses regionals interministérielles de l’emploi public, BRIEP); iii)
hareketlilik kiti.
Performans ve Yükselme Mekanizmasının Yönetilmesi
2007’de, memurluğu modernleştiren kanun, çalışan ve üst arasında bakanlıklara daha yüksek bir
düzeye erişmek için kıdemde azalma veya artışa yol açabilecek bir değerlendirme raporuyla
sonuçlanabilen mülakatlar tayin etme yetkisi vermiştir. Bu tür mülakatlar bugün OECD
ülkelerinin büyük çoğunluğunda mevcuttur ve Avrupa’nın Nordik ülkelerinde ve İngilizce
konuşan ülkelerde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Derece ilerleme tabloları oluşturulurken
değerlendirme raporu da göz önünde bulundurulmaktadır. Bu sistem, aslında performansı
tanımayan geleneksel puanlama sisteminin yerini almıştır.
Aynı zamanda, 2008’de sendikalarla yapılan müzakerelerin ardından yönetim, memurlukta
performansa bağlı ücretleri öncelikli olarak idari personel ve üst düzey kadrolara uygulanacak
bir “işlev ve sonuçlar primi” (Prime de fonction et de résultats, PFR) şeklinde sistematikleştirme
kararı almıştır. Bu prim, biri sorumluluklar, uzmanlık düzeyi ve çalışanın işlevlerine ilişkin özel
taleplere dikkat eden, diğeri ise bireysel değerlendirme usulünün sonuçları ve performans
türüne dayalı olan iki kısımdan oluşmaktadır.
Sistem merkezidir ve bu durum teorik olarak ücret kontrolü ve şeffaflığı mümkün kılmalıdır.
Ancak aslına bakılırsa ücret değerlendirmesi için elverişli bir metodoloji yoktur. Sistem, genel
olarak çeşitli prim ve ödenekler nedeniyle sistemin içinde veya kamu çalışanlarının çalışma hayatı
boyunca toplam ücreti isabetli biçimde değerlendirmek için hiçbir metodolojinin olmadığı
sistemin dışında ücret şeffaflığını güvence altına almayan, yukarı yönlü bir yanlılık biçiminde
kurulan birçok alt sistemin altında kalmıştır.
Performansa bağlı ücret haricinde son dönemlerdeki reformlar ücret yönetim sistemini ele
almamıştır. Bugün, çeşitli prim ve ödenekler (sosyal ödenekler hariç) merkezi yönetim çalışan
ücretlerinin yaklaşık %14’ünü temsil etmektedir (Ministry of the Budget, Public Accounts, the
Civil Service and Reform of the State, 2010a). 2007’den beri değerleri artmaya devam ederken
taban aylık azalmıştır. Bu primler, farklı bakanlık ve loncalar arasında uyumlu hiçbir bağlantı
bulundurmayan köklü ek ödemelerin bir sonucudur ve artık var oluşlarını gerekçelendirmek
zordur. Ek olarak, primlerin neredeyse yarısı memurluk endeks noktasına endekslenmiştir ve bu
durum ücrette dahili, yukarı bir yanlılık oluşturmaktadır. Bu primler, bakanlıklara bırakılan ancak
hiçbir resmi tanınırlığı ve metodik izlenmesi olmayan yönetsel takdir yetkisinin parçasıdır.
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Daha belirgin olarak, doğrudan ücretin, yani maaş ve ödeneklerin başlıca kalemi bakımından,
sistem yüksek düzeyde merkezidir ve sağlam istatistik ve bütçeleme araçlarına sahiptir, ancak
ücreti değerlendirme yöntemi geliştirilebilir ve daha stratejik hale getirilebilir. Bugün enflasyon
ile genel ücret artışları veya özel sektördeki ve kamu sektöründeki ücret artışları arasında
korelasyon yoktur. Ancak özel sektördeki genel ücret düzeyi hala maaşlar ve ücret müzakereleri
üzerinde önemli etkiye sahiptir. Küresel düzeydeki başa çıkılamayan istatistiksel ve metodolojik
sorunlara -farklı nitelikler, farklı nitelik trendleri- ek olarak, genel karşılaştırma ilkesi çok sayıda
göstergeden yalnızca biri olabilir ve mesleğe göre ücret göstergeleri daha önemlidir.
Farklı meslek ve loncalarda ücret konusunda ise bütün ömür boyu ücretleri hesaba katmak için
genel bir metodoloji yoktur. Ek olarak, “papağan merdiveni” adıyla bilinen, memurluğun sürekli
olarak durumlarını karşılaştıran farklı alt grupları arasında yaşanan “yetişme” durumuna çok
fazla önem verilmektedir.
2006-2007’den beri memurlukta Kategori C kariyerinin iyileştirilmesi, Kategori B için çizelgelerin
gözden geçirilmesi ve öğretmenlere daha yüksek başlangıç ücreti verilmesi gibi endeks
çizelgelerinin yenilenmesinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu iyileştirmeler, kariyer
değerlendirmelerini daha uyumlu ve dinamik yapma endişesinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Meslek temelli yaklaşımın kriterler bakımından hala ikinci derecede olduğu görülmektedir. O
halde, genel ücret yönetim metodolojisi ve ücretlerin artırılması için memurluğun cazipliği,
personelin motivasyonu ve ücretin “ahlaki” bir tutum ile uyumluluğunu hesaba katan, mesleğe
dayalı ücret artışı kriterlerini ön plana çıkarmak amacıyla kriterler önemli derecede
iyileştirilebilir.
Bireysel değerlendirme usulleri Fransa’daki tüm kamu çalışanları için yürürlüğe konulmuştur.
Bireysel mülakatlar yıllık olarak yapılmaktadır- memurlar, yöneticileri ile profesyonel sonuçlar,
başarılacak yıllık hedefler ve bireysel kariyer perspektifi üzerine tartışmaktadır. Memur
değerlendirme usulü, idari skalalarda memurların sınıflandırılması ve yükseltilmesi hakkında
kararname ile belirlenmiştir. Değerlendirme, direkt hiyerarşik üst tarafından yapılmaktadır ve
performansla birlikte mesleki gelişim beklentilerine dayalıdır. Memur, değerlendirmenin sonucu
hakkında bilgilendirilir. Her kamu kuruluşunda yönetilecek işlev ve loncalar uyarınca
yürütülmektedir; bunun sonucu olarak sendikalarla mutabakat halinde kendi sınıflandırma
sistemini benimseyebilir. Sınıflandırma, Hizmet Başkanı’nın sorumluluğudur. Kararname, her
kuruluşun özgül özellikleri için izlenecek usul, sınıflandırma, not, vb. tanımlayan bir düzenleme
sağlamaktadır. Değerlendirme yıllık veya yılda iki kere olabilir ve her yönetim için belirlenmiş
kurallara dayanmaktadır. Kendi de idari yargıya başvurma hakkına sahip olan memurun talebi
üzerine tekrar değerlendirilebilir. Memurlukta kıdemin önemi azaltılarak liyakatin önemi
artırılmıştır. Değerlendirmenin sonucu, düzey veya derece değişikliği biçiminde kariyer
gelişimine yaramaktadır. Her derece düzeylere ayrılmıştır ve aynı derece içerisinde düzey
atlamak mümkündür. Üç türlü derece ilerlemesi mevcuttur: Yetkili ataması ile, sınav ile veya
yarışma ile.
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Devlet Kamu Sektöründe Karın Paylaşımına Toplu Katılım
Toplu performansa bağlı primler, memurların bireysel veya toplu performansını ödüllendirmesi
ve hizmetlerinin hakkını vermesini mümkün kılan bir kamu çalışanlarını ödüllendirme
yöntemidir.
Burada geçerli olan temel ilkeler aşağıdakilerdir:
-

-

Devlet yönetimi hedef, gösterge ve elde edilmesi gereken sonuçları belirlemektedir.
Kararname tarafından yalnızca genel anlamda tanımlanan prim verme yöntemlerini
yönetim belirlemektedir: Bir memurun ne kadar süre çalıştığı, kısmi süreli çalışan
görevlileri tam süreli çalışan görevlilerle aynı biçimde seçme olanağı, toplu performans
için diğer ücret dışında diğer gelirlerle birleştirme olanağı,
Prim miktarı statü ve işlev fark etmeksizin tüm çalışanlar için aynıdır.
Prim miktarı ‘önemli olmalı ve iyi bir teşvik görevi görmelidir’, ancak mevcut mali durum
göz önünde bulundurularak, primler çalışan başı 150 ila 600 Avro arasında
değişebilmektedir.

Özel olarak yerel özerk yönetim sektörü için geçerli temel ilkeler:
-

-

Fransa’da her yerel yönetim, çalışanları için ücret ve diğer çalışma koşullarını
belirleyebilir, ancak eylemleri kanunlar ve Fransa’da lonca (veya kariyer) sistemleri için
karmaşık düzenlemeler tarafından düzenlenmektedir.
Her yerel özerk yönetim ilgili departmanlar, başarılacak hedefler, kullanılacak
göstergeler ve prim miktarını belirlemektedir.
Azami prim miktarı çalışan başına ve yıllık 300 Avrodur (bu asgari düzey kararname
tarafından belirlenmiştir, yerel özerk yönetimler daha yüksek prim uygulama
özgürlüğüne sahip değildir).

Ücret Mekanizması
Yerel yönetim ve ulusal memurluk arasında denklik ilkesi uyarınca ulusal memur maaşı, yerel
özerk yönetim memur maaşını aşamasa dahi, yerel yönetimler yine idari özgürlük ilkesi uyarınca
alışanlarının ücretlerinde bir düzey serbestliğe sahiptir. 1984’ten beri her yerel yönetim, ulusal
memurluğun maaş skalalarını aşmadıkları sürece kendi çalışanları için serbest biçimde kendi
maaş skalalarını belirleyebilmektedir ve 19 Şubat 2007 tarihli Yerel Yönetim Memurluğu
Kanunu’ndan beri yerel yönetimler daha üst derecelere ilerleme oranlarını belirlemekte
özgürdürler. Memurların ücreti, endekse bağlanan taban aylık ki bunun brüt miktarı yeni
artırılmış endeks (memurun kendi iş ailesinde endekse bağlı skalasındaki kadrosuna bağlı olan)
ile memurluk puanı değeri (hükümet tarafından belirlenen) ile çarpımına eşittir; bölgeler
arasındaki hayat pahalılığı farklarını hesaba katmak için tasarlanmış bir yaşama ödeneği; sahip
olunan kadro ve bireysel performans ile ilişkili, yerel yönetimler tarafından serbest biçimde
belirlenen prim ve ödenekler; ve geçerli olduğu durumlarda, memurun sahip olabileceği çocuk
sayısına göre değişen ek aile ödeneğinden oluşmaktadır.
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Bir memurun ücreti genel skalalara (memurluk puanı değerindeki değişimler); belirli iş ailelerine
yönelik skalalara; ve bir memurun başka bir iş ailesine veya daha yüksek bir dereceye
ilerletildiğinde, endekse bağlı maaş skalasındaki konumu kıdem aracılığıyla yükseldiğinde (yaş
bileşeni) veya bir yarışmayı geçtiğinde daha yüksek bir derece veya iş ailesine ilerlediğinde
(beceri bileşeni) ücretindeki artıştan kaynaklanan “yaş ve beceriye dayanan değişikliklere”
bağlıdır.
Son yirmi yıl içerisinde bir memurun ortalama ücreti yerel yönetim memurluğunda, ulusal
memurlukta olduğunun iki katı hızlı artmıştır. Bu trend, memurların ortalama nitelik düzeyindeki
iyileşme, düşük vasıflı işlerin dışarıdan alınması ve yönetimin belirli kadrolar için uygulamaya
başladığı asgari nitelik gereğinden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda önemli ölçüde yerel
yöneticilerin verdiği kararlardan ve merkezi yönetimin tahsis ettiği finansman paketinin personel
harcamalarına tahsis edilme biçiminden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak “varlıklı” ve “yoksul”
yönetimler arasındaki uyumsuzluklar maaş skalalarını etkileyebilmektedir. Maaş skalaları
arasında olabilecek farklar nedeniyle yönetimler arasında işe alım konusunda rekabet vardır.
Üst Düzey Yönetim
Fransa’da üst düzey yöneticilerin yönetimi, diğer AB üye devletlerine kıyasla son derece özeldir.
Yöneticiler genellikle kariyerlerinin çok erken dönemlerinde, genellikle mevcudu çok küçük
olan seçkin bir loncadan seçilirken, kariyer gelişimi ile bireysel performans arasındaki bağlantı
çok şeffaf değildir ve çoğu zaman diğer AB üye devletlerine kıyasla çok sayıda olan ve çok sayıda
personel barındıran bakanlıklarda görev yapmayı içeren siyasi işlevlerle yakından bağlantılıdır.
Bu unsurlar Fransa üst düzey memurluğunu eşsiz özellikleri olan, son derece özel kültüre sahip
bir memurluk sistemi yapmaktadır. Dar, fakat genellikle bakanlıklar arası olan loncalar tarafından
gruplandırma ile birlikte bu durum şüphesiz üst düzey memurlukta bilgi akışını kolaylaştırmakta
ve yönetmenin işlem maliyetlerini düşük tutmaktadır.
Yine de ve diğer gelişmiş AB üye devletlerinin aksine, kariyer boyunca eğitim ve değişimin
denetlenmesi ve yönetilmesine ilişkin yetkinliklerin seçimi için proaktif liderlik yönetimi veya
politikası yoktur. Ancak RGPP sırasında yaşanan gelişmeler, memurluğun geleceği için önemli
olacak bir reformun başlangıcına işaret etmiştir. Daha belirgin olarak, üst düzey yönetimdeki en
üst düzey kadroların özel sektörden adaylara sözleşmeli olarak açılmış olması vurgulanmalıdır.
Diğer AB üye devletlerindeki deneyimlerle tutarlı olan bu gelişme, yeni içgörüler getiren ve üst
düzey yönetim kültürünü yenileyen önemli bir gelişmedir.
Ancak üst düzey yöneticilerin yönetimi bakımından ilerleme sınırlı kalmıştır. Bu konu birkaç yıldır
kariyer boyu seçim ve eğitim, örgütlerin performansıyla birlikte performans ölçme ve örgütlerin
yönetimine hesap verilebilirlik getirme açısından daha gelişmiş olan tüm OECD ülkelerinde büyük
ilgi görmüştür. Çeşitli akademisyenlere göre, üniversite eğitiminin sonu yerine kariyer ortasında
ön seçim güçlendirilerek, kamu sektörünün dışından gelen kişiler için şeffaf seçim usulü
uygulanarak, yarışmalar daha profesyonel hale getirilerek, tek bir üst düzey yönetim loncası
oluşturularak ve tüm kadroların verilmesinde sistematik ve şeffaf yarışma için resmi usuller
uygulanmaya başlayarak üst düzey yöneticilerin seçilmesini iyileştirirken aynı zamanda
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yönetimden onları sorumlu tutmak için (özel olarak Kanada veya Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki gibi bir hesap verebilirlik çerçevesi ile) çok daha fazla şey yapılabilir.
İç Hareketlilik Mekanizması
Memurlukta daha fazla hareketliliği desteklemeyi hedefleyen çeşitli girişimler olsa dahi halen
tamamen uygulanabilmesinin önünde birçok engel vardır. 2006-2007 memurluğun durumu
raporuna göre memurların yalnızca %10,8’i 1998 ve 2003 arasında sosyo-mesleki hareketlilikten
yararlanırken (yani daha üst bir iş kategorisine erişim) bu oran özel sektörde %18,8’dir.
Memurlukta hareketliliğin önünde birçok engel vardır. İlerlemek için bir memur ilk olarak bir
yarışmaya girerek veya yükselerek derece veya iş ailesi değiştirebilir. Ancak, hareketlilik ve işe
alımı yöneten, yönetimden yönetime değişen hesaplanamaz sayıda usul vardır (yılda 590
yarışma, 2000 farklı usul). Dolayısıyla memurların uygun olabilecekleri yarışmalar bulmaları kolay
değildir ve sınavların doğası da sıklıkla yüksek derecede akademik ve kadro için gereken
görevlerle ilişkisiz olmaları nedeniyle sorgulanmaya açıktır.
Ek olarak, geçici görevlendirme usulü nadiren kullanılmaktadır: Memurların diğer iş aileleri veya
yönetimlerdeki boş kadrolar hakkında bilgi bulmaları zordur. Hareketlilik aynı zamanda farklı iş
ailelerinde baskın olan belirli kültürler tarafından engellenmektedir. Herhangi bir geçici
görevlendirmeden önce memurun dosyası, yönetiminin ortak idari komisyonu tarafından
incelenmelidir. Ancak bu komisyon yılda sadece bir kere buluşmaktadır ve diğer iş ailelerinden
olan memurların zararına olacak biçimde, genellikle öncelik aynı iş ailesine ait memurlara
verilmektedir.
6 Ağustos 2009 Hareketlilik Kanunu, aynı kategori ve düzeydeki lonca ve iş çerçevelerine geçici
görevlendirme ve entegrasyonun önündeki yasal engelleri kaldırmıştır. Aynı zamanda beş yıllık
geçici görevlendirmenin ardından başka bir lonca veya çerçeveye entegrasyon hakkı, başka bir
lonca veya çerçeveye doğrudan entegrasyon olanağı ve geçici görevlendirme sırasında edinilen
avantajın tanınmasını tayin etmiştir. Son olarak, bu kanun RGPP yeniden yapılandırma
reformlarını destekleyerek yeniden yapılandırılmakta olan bir birimde görevlendirilmiş
çalışanlara yeni güvenceler sunmuştur.
Hareketlilik vurgusu, Fransız kariyer sistemine daha iyi işleme imkanı sağlamıştır. Bu yönde
devam eden çabalar, sistemi diğer AB memurluk sistemlerinde bulunan hesap verebilirlik ve
esneklik derecesine yaklaştırmıştır. Bir çalışan çok daha hareketli olabilmelidir ve bir kadronun
doldurulabileceği çalışan havuzu genişletilmelidir, böylelikle kadro ve personelin daha iyi tahsisi
desteklenecektir. Hareketlilik aynı zamanda Fransa’da 2008 yılında kullanıma giren çevrimiçi bir
araç olan, yönetim birimleri için boş kadrolar sunan ve bölgesel düzeyde de muadili olan Bourse
inter ministérielle des emplois publics (“Bakanlıklar Arası İş Platformu”) tarafından da
desteklenmektedir. Birçok AB üye devletinde yıllardır benzer hizmetler vardır ve yalnızca
hareketliliği değil, kariyer ve nakillerde şeffaflığı da teşvik etmektedir.
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Eğitim
Aynı zamanda çoğu yönetici, özellikle üst düzey yöneticiler bu okullara iki veya üç yıl devam
etmiştir ve bu süre boyunca değişimli olarak pratik ve teorik eğitim alma şansına sahiptirler. Bu
kamu hizmeti okullarında sağlanan eğitim, teknik konularda özelleşmiş geleceğin memurlarıyla
birlikte yalnızca yürütme işlevlerini doldurması hedeflenen memurlara eğitim vermek için
tasarlanmıştır. Bu özelleşmiş okullar aynı zamanda hakim, polis memuru veya üst düzey yönetici
gibi belirli memur kategorileri için tasarlanmış kurslar sunmaktadır. Yalnızca memurluk
hiyerarşisinin en düşük düzeylerinde işe alınan memurların bu yönetim ve kamu hizmeti
okullarına devam etme zorunlulukları yoktur.22
Ek Ödenekler Düzeni ve Emeklilik Mekanizması
Fransa’nın geleneksel, tanımlı bir “maaşa/ücrete ek ödenekler düzeni” vardır. Ulusal memurlar
bir Devlet emeklilik programı kapsamındayken ulusaltı memurlar, devlet altı yönetim çalışanları
için bir emeklilik programı kapsamındadır. Ödenek düzeyi, hizmet süresiyle ilişkilidir ve genellikle
memur 50 ila 60 yaş arasındayken azami düzeye erişir. Kamu iş gücünün kademeli biçimde
yaşlanması, katkılarda kademeli bir artış gerektirmektedir ve yönetim, sistemin sürdürülebilirliği
ile ilgili endişe duymaktadır. Dolayısıyla yönetim, memurların emekliliğe uygun yaşa gelebilmek
için çalışmaları gereken sürenin artırılması dahil olacak biçimde emeklilik ödenek maliyetlerinin
artışını yavaşlatmayı hedefleyen reformlar başlatmıştır.

4.3.

Almanya

Ulusaltı Yönetimde Kariyer
Federal Memur Ücretleri Kanunu, Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki tüm memur, hakim ve
askerlerin ücretlerini düzenlemekte, yalnızca federal çalışanları değil, aynı zamanda Bölgeler,
belediyeler ve diğer özerk kurumları kapsamaktadır. Ek olarak, ücreti yöneten düzenlemeler
vardır. Federalizm reformunun bir sonucu olarak 2006’nın ortalarından beri Bölgeler, Bölgelerin
(ve belediyelerin) memur ve hakimlerini yöneten ücret kanununa ilişkin yasama yetkisine
sahiptir. Bu kişiler için Federal Memur Ücretleri Kanunu, yalnızca ücreti yöneten kanunlar
yürürlüğe girene kadar geçerli olmaya devam etmektedir.
Bölgeler artık aşağıdaki alanlarda özel yasama güçlerine sahiptir:
-

Memurların kariyerleri
Memurların ücretleri
Memurların emekli aylık ve ödenekleri

22

2013 yılında, merkezi yönetim memurları için (öğretmenler hariç), 1.523 milyon Avro eğitim harcaması yapılmıştır,
bunun 715 milyonu okul-kurs eğitimine (kamu yönetim okulları hizmet öncesi eğitim), 813,9 milyonu da hizmet içi
eğitime harcanmıştır.
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Memurlar bakımından genel olarak (kariyer sistemi olarak bilinen) kapalı bir istihdam sistemi
uygulanmaktadır. Ancak memur olmayan kişiler, kariyer sistemine özel olarak üst düzey memur
görevleri (Uluslararası örgütlerde A derecesine eşdeğer olan, Almanya’nın en üst düzey maaş
dereceleri) için girebilmektedir.
Kamu hizmeti çalışanları bakımından sistem genel olarak açıktır (kadro sistemi); ancak
gerçeklikte sisteme erişim giderek kısıtlanmaktadır (personel fazlası, kaynak kıtlığı, bu nedenle
boş kadrolar sıklıkla dahili olarak duyurulmaktadır).
Memurların kamu hizmeti çalışanlarına oranı aşağıdaki gibidir:
Federasyon için: %55 kamu hizmeti çalışanı ve %45 memur; federal Bölgeler için: %36 kamu
hizmeti çalışanı ve %64 memur; belediyeler için: %86 kamu hizmeti çalışanına karşın %14
memur. Bu oranlar, istihdam sisteminin açıklık derecesini yansıtmaktadır. Bölgeler ve tüm büyük
belediyelerde etkin ve modern personel yönetimi uygulanmaktadır. Merkezinde yeni
teknolojilerin kullanımını içeren ileri eğitim programları olan sistematik insan kaynakları ve
personel geliştirme programları bulunmaktadır. Bölgeler, sürekli olarak bu konular üzerinde
deneyim alışverişi yapmaktadır. Bu durum, ulusaltı bölge topluluklarının tüm önemli İKY
konularındaki geniş kapsamlı yetkileriyle uyumludur.
Yükselme Mekanizması
Bu faaliyet toplu sözleşmede belirlenen kriterler uyarınca değerlendirilmektedir ve çalışanın
belirli maaş derecelerine yerleştirilmesinin tek dayanağını oluşturmaktadır. Bir üst maaş
derecesine ilerleme, ilke gereği işverenin çalışanı farklı, daha üst bir işleve ataması koşuluna
bağlıdır. Ancak memurların yükselme uygulamasına benzer olarak, çoğu durumda toplu
sözleşmeler kamu çalışanlarının zaman içinde görevlerini memnun edici biçimde yerine
getirdikleri durumda bir sonraki maaş derecesine ilerlemesini mümkün kılmaktadır (becerilerin
kanıtlanması temelinde yükselme). Bu tür bir yükselme için gereken süre, maaş derecesine göre
değişmektedir; en düşük maaş derecesinde iki yıldan en yüksek maaş derecelerinden birinde 15
yıla kadar değişmektedir. Çalışanlar mevcut istihdam sözleşmesi kapsamında nakledilebilmekte,
geçici görevlendirilebilmekte veya tahsis edilebilmektedir. Ayrıca, bir çalışan kendi rızası ile
Alman işverenlerden (uluslararası ve yönetimler arası örgütler) olmayan bir kamu kuruluşunda
geçici görevlendirilebilmekte veya kamu kuruluşu olmayan bir kuruluşa atanabilmektedir.
Kariyer Yolları
Özel eğitime dayanan karmaşık kariyer sistemi memurların yalnızca münferit görevleri değil,
belirli bir kariyerle ilişkili tüm görevleri üstlenebilmesini mümkün kılmalıdır. Bir memurun özel
kariyer niteliği çerçevesinde çok çeşitli rollere atanabilmesi aynı zamanda İKY’de daha fazla
esneklik sağlamaktadır.
Kamu yönetimi için alışılmışın dışında olan kariyerler için eğitim, bir hazırlık hizmeti boyunca
hizmet içi eğitim olarak sağlanmaktadır. Kamu yönetimi, aynı zamanda belirli görevler için -
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eğitimleri sayesinde- kamu hizmeti tarafından sağlanamayan uzmanlıklar edinmiş ve hazırlık
hizmetinde iyileştirilmeye ihtiyaç duymayan (örneğin doktorlar) uzmanlara ihtiyaç duymaktadır.
Bu uzmanlar için, belirli disiplinler için hizmet kariyerleri oluşturulmuştur. Uzmanların kamu
hizmetine kabulü, hazırlık hizmeti ve kariyer sınavının tamamlanması yerine belirli bir süre tam
süreli iş deneyimi koşulunda gerçekleşmektedir.
Başvuru sahibi gerekli kariyer niteliklerine sahip değilse bile belirli koşullar altında kamu
hizmetine kabul edilebilmektedir. Bu “diğer başvuru sahipleri” durumunda, bir kadronun
görevlerini yerine getirebilme yeteneği, özel bir bağımsız kurum olan Federal veya Bölge
Personel Komisyonu tarafından belirlendiği üzere hayatta ve kamu hizmetinin içinde veya
dışında işlerde edinilmelidir.
Federal ve bölgesel düzeylerde kamu yönetimindeki farklı görevler göz önünde bulundurularak,
belirli kariyer yolları yalnızca Federasyon veya Bölgeler tarafından sunulmaktadır. Örnek olarak,
dışişleri veya askeri yönetimde kariyer yolları yalnızca federal düzeyde sunulurken, ilk ve
ortaokullarda öğretmenler için hazırlık hizmeti Bölge kanunlarına tabidir. Hazırlık hizmetine
kabul için ön koşullar aşağıdakilerdir:
-

-

-

-

Olağan hizmette ortaokul veya tanınan eşdeğerinin başarıyla tamamlanması,
Orta derece hizmette genel eğitimin (10 yıllık) tamamlanması veya orta dereceli okula
devam ile birlikte müteakip mesleki eğitim veya tanınan eşdeğeri,
Üst orta derece hizmette meslek yüksekokulu eğitimi (Fachhochschule) veya
üniversiteye kabul almak için yeterli eğitim veya tanınan eşdeğerinin başarıyla
tamamlanması,
Üst düzey hizmette uygun alanda üniversite eğitiminin başarıyla tamamlanması. Burada,
genel idari hizmet için hukuk eğitimi iktisat, maliye ve sosyal bilimler ile eşit
sayılmaktadır.
Hazırlık hizmeti pratik ve teorik eğitim sağlamakta ve kariyer sınavıyla sonlanmaktadır.
Memurlar, 6 ay ila 2 ½ yıl arası süren hazırlık hizmeti sırasında iptale tabi olarak istihdam
edilmektedir.
Çoğu durumda, teknik olmayan üst orta derece hizmette kariyerler için hazırlık hizmeti,
yönetimin içindeki meslek yüksekokullarında (Fachhochschule) gerçekleştirilmektedir.
Eğitim, bir Fachhochschule’da özel çalışmalardan ve eğitim makamlarının her birinde 18
aylık pratik çalışma dönemlerinden oluşmaktadır.

Bölgeler kendi yönetim meslek yüksekokullarını genel olarak genel yönetim, polislik, mali
yönetim ve yargıda yönetim alanlarıyla yürütmektedir.
Kariyer sınavının başarıyla tamamlanmasının ardından memurlar kendilerini bir deneme süresi
sırasında kanıtlamaktadır. Kural olarak, deneme devresi olağan hizmette bir yıl, orta düzey
hizmette iki yıldan fazla, üst orta düzey hizmette iki yıl altı aydan fazla ve üst düzey hizmette üç
yıldan fazla bir döneme yayılmaktadır. Deneme süresinin başarıyla tamamlanmasının ardından
memurlar en az 27 yaşındalarsa ömür boyu atanmaktadır.
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Ücret Sistemi
Ücretin dayanağı memurlar ve kamu çalışanları için oldukça farklıdır, ancak iki kategori için de
nitelik-özel kadro/işlev ve kıdeme dayalı taban aylığın çeşitli ek ödeneklerle (örneğin aileler,
belirli kuruluşlar, belirli işlevler, belirli yükler için) birleşimine dayalı, oldukça geleneksel kariyer
temelli bir sistemdir ve şeffaf bir ücret grupları sistemiyle (Besoldungsgruppen)
düzenlenmektedir.
Önce 2005’te federal düzeyde, ardından 2006’da eyalet düzeyinde kamu sektörü istihdamı için
ücret üzerinde yeni bir anlaşmaya varılmıştır. Bu, performansa bağlı ücret olanağını
beraberinde getirmiş ve aynı zamanda toplam maaş maliyetlerinin en fazla %8’lik payının
değişken ücret için kullanılmasını da beraberinde getirmiştir. Ancak sistem yalnızca toplam
bordro giderlerinin yalnızca %1’i ile başlamış ve düşük düzeyde kalmıştır. Oldukça bürokratik
olan bir usul ve daha sert ayrım yapmaktan çekinen bir liderlik kültürü, hem daha yüksek
performansı teşvik etmek hem de yönetimin nitelikli işgücü için daha iyi rekabet etmesini
mümkün kılmak açısından bu sistemin uygulamadaki etkisini sınırlandırmıştır. Performansa bağlı
ücretler zamanla geliştirilip iyileştirilen, yalnızca nicel değil aynı zamanda nitel gerekler içeren
bir dizi Kilit Performans Göstergesi temeline dayandırılmıştır.
Belediye teşkilatındaki iş tanımları ve sorumluluklara bağlı olarak, çalışanlara belediye yetkilisi
veya kamu sektörü çalışanı statüsüne sahip olabilir. Genel olarak, niteliklere (Entgeltgruppen)
bağlı olarak 15 maaş derecesi ve hizmet süresine bağlı olarak altı kategori vardır (kaynak: ver.diBundesverwaltung). 1’den 4’e kadar olan gruplar örgün eğitimi olmayan çalışanları
kapsamaktadır. 5’ten 8’e kadar olan gruplar iki ila üç yıl arası örgün eğitimi olan çalışanları, 9’dan
12’ye kadar olan gruplar ise yükseköğretim (meslek yüksekokulu/Fachhochschule, Lisans)
görmüş çalışanları kapsamaktadır. Son olarak, 13’ten 15’e kadar olan gruplar yüksek lisans
diploması olan çalışanları kapsamaktadır.
Kamu sektöründe farklı ve oldukça karmaşık sistemler, genel olarak daha yüksek nitelik düzeyi
ve özellikle memurlar için daha bonkör bir emeklilik sistemi olması nedeniyle kamu ve özel sektör
ücretlerinin sistematik karşılaştırmasını yapmak oldukça zordur. Kamu sektörü sendikaları
sürekli olarak kamu sektöründe genel olarak daha düşük olan ücretlerden şikayet ederken, daha
sistematik karşılaştırma ve analizler ortalama kamu sektörü ücretlerinin oldukça yeterli
olduğuna işaret etmektedir. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) tarafından,
Destatis’in resmi maaş istatistiklerine dayalı yapılan hesaplamalar, farklı nitelikler için ortalama
kamu sektörü maaşlarının, diğer sektörlerle uyumlu olsa da ortalama kimya sektörü maaşlarının
yaklaşık %25-30 altında olduğunu göstermektedir. Aradaki tek uçurum, çok yüksek nitelikli
çalışanlar içindir.
Alman Kamu Yönetiminin Siyasallaştırılması
Alman (federal) bürokrasisi orta düzey siyasallaşma ile nitelenmektedir. Federal bakanlıklar
içerisindeki ilk iki hiyerarşik düzey, neden gösterilmeden görevden alınabilen “siyasi memurlar”
denilenler için ayrılan kadrolardır. Bu anayasal hüküm, üst düzey memurların günün bakanına
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siyasi sadakatini sağlamayı hedeflemektedir. Yeni gelen bakanlar tüm ‘siyasi memurları’
muhakkak değiştirmese ve kariyer yolları genellikle ayrı olsa dahi, genel olarak bakanlar ve en
üst düzey memurlar arasında yüksek düzeyde siyasi mensubiyet uyumu vardır. Bürokratlar,
geleneksel olarak politika oluşturmada önemli bir rol oynamaktadır ve ‘bakan-bürokrat ilişkileri’
karşılıklı alışveriş diyalog modeli olarak nitelenmiştir. Son dönemlerde, daha güçlü işlevsel
siyasallaşma ve artmakta olan politika tavsiyesi çeşitliliği tespit edilmiştir. Ancak, karşılaştırmalı
bakış açısından, bakanlık bürokratları hala politika oluşturmada önemli bir rol oynamaktadır. 20
Avrupa ülkesindeki en üst düzey memurlar arasında yapılan COCOPS araştırması da Almanya’da
kamu yönetiminde Hollanda, İskandinav ve Anglosakson ülkelerinden daha yüksek ancak
Avusturya, Fransa veya Doğu Avrupa ülkelerinde olduğundan daha düşük, orta düzeyde
siyasallaşma olduğunu doğrulamıştır.

4.4.

İspanya

Ulusaltı Yönetimde Kariyer
Genel olarak, memurluğa giriş, merkezi ve bölgesel yönetim için liyakate dayalıdır. Ancak, yerel
düzeyde belirli siyasi müdahaleler vardır. Aynı zamanda yükselme, kural olarak rekabete dayalı
usule dayanmaktadır. Ancak uygulamada, bu iç yarışma neredeyse hiç gerçekleşmemektedir ve
önceden seçilen adaya süreçte avantaj sağlanmaktadır. Her durumda, siyasi kayırmacılığının bu
süreçte muhakkak bir payı olmamaktadır (Parrado, 2012).
İç yarışma en az iki tür anomaliye yol açmaktadır: boş kadronun tasarımı, tercih edilen olası
adayın profiline uydurulmakta, bu da liyakat değerlendirmesinin yozlaşmasına yol açmaktadır.
Bir yandan, boş kadronun profili yalnızca belirli bir adayın karşılayabileceği gerekler dahil
edilerek istenilen sonuca “uydurulabilir”. Ek olarak, bu boş kadro önce gelecekte bu kadroya
sahip olma şansı daha yüksek olacak bir “vekil” memur tarafından doldurulabilir. Öte yandan,
liyakate dayalı sürecin yozlaşması, özellikle mülakat kullanımının adet olduğu bölgesel
yönetimlerde her adayın genel ve özel liyakati değerlendirilirken gerçekleşmektedir. Çoğu
memur, süreçte müdahaleye yer bırakan bu açık sisteme pek güvenmemektedir. Ayrıca
memurluğun içerisinde, üstün isteğe bağlı atamasına açık olan bir dizi kadro vardır.
Özetle, ücret ve yükselme için kadro sisteminden bazı ufak öğeler barındıran, tipik kapalı bir
kariyer sistemidir. Anayasal olarak, memurluk standart istihdam durumudur ancak uygulamada,
bu yalnızca merkezi yönetimde gerçekleşmektedir ve diğer yönetim düzeylerinde iş
sözleşmelerinin oranı daha yüksektir. Yalnızca memurların yerine getirebildiği bazı işlevlerin
haricinde memurlar ve kamu çalışanları arasında büyük farklar yoktur. Seçimlerden sonra
memurluk devri düşüktür.
Ücret Mekanizması
Üç çeşit ücret vardır: temel, ek ve ilave maaş.
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Taban aylıklar maaş ve üç yılda bir verilen primlerden oluşmaktadır. Maaş, akademik dereceye
eşdeğer olan gerekli bilginin karşılığını vermektedir. Üç yılda bir verilen primler, görevliyi hizmet
süresi için ödüllendirmektedir. Görevlinin, maaşına üç yılda bir aldığı ilavelerdir.
Kadroya bağlı olan ek ücret ise: işe bağlı zorluk ve sorumluluğun karşılığını ödemek için kadro ek
ücreti; işin özel koşullarının karşılığını ödemek için özel ek ücret ve üretkenliğin karşılığını
ödemek için tasarlanan değerlendirme ek ödemesinden oluşmaktadır. Bunların sonuncusu daha
çok kağıt üzerindedir ve performansa bağlı ücrete karşılık gelmemektedir.
İspanya’da uygulanan çoklu yönetim sistemi uyarınca, bu ücretlerin bazılar her üç yönetim
düzeyi (merkezi, bölgesel ve yerel) için aynıdır. Dolayısıyla, taban aylık tüm yönetimler için
muhakkak eşittir. Ancak, kadro ek ödeneği, özel ek ücret ve kadro ek ücreti konusunda, farklı
yönetimler farklı miktarlar belirleyebilir. Ücretlerde belirli bir uyumluluk düzeyi sağlayabilmek
için, Devlet Genel Bütçesi tüm yönetimler için azami zamları sınırlandırmaktadır ve bu sınırın
aşılması durumunda durumu çözmek için özel usuller mevcuttur. Diğer istihdam koşulları
konusunda, ulusaltı yönetimler devlet tarafından belirlenen asgari düzey uyarınca kamu
çalışanlarının çalışma saatlerine belirlemekte özgürdür. Hiyerarşik düzey ne kadar yüksek olursa
üç temel bileşene (taban aylık, kıdem ve rütbe) o kadar az, emeklilik programını belirlemek için
kullanılmayan tamamlayıcı ödüllere ise o kadar fazla önem verilmektedir.
Maliye ve Kamu Yönetimi Bakanlığı ve en yüksek temsil oranına sahip kamu sektörü
sendikaları maaş düzeylerini müzakere etmektedir. Ancak ücret artışları için yıllık enflasyon
tahminleri kullanılmaktadır ve her yılın bütçe kanunu, izin verilen azami zammı teklif etmektedir.
Genel olarak, Maliye ve Kamu Yönetimi Bakanlığı her zaman Avro bölgesiyle yakınlaşmadan önce
görevlilerin maaşlarının hayat pahalılığı ile bağlantısını keserek veya ekonomik kriz sırasında
2010’dan itibaren maaş artışlarını dondurarak ücret düzeyi ve genel ekonomi politikasını
birbirine bağlamıştır. Yüksek ekonomik büyüme dönemlerinde ücret artışları tüketici fiyatı
endeksinden uzakta kalmıştır.
İspanya’da memurluğu düzenleyen kanun aynı zamanda hem ulusal hem ulusaltı düzeyde
memur maaş sisteminin yapısını düzenlemektedir. Ücretlerin yıllık artışı, genel Devlet
Bütçesi’nde bulunmaktadır. Sözleşmeli personel, normal işgücü piyasası koşulları altında
istihdam edilmektedir. Bu yetki ulusaltı yönetimlere aktarılacaktır, ancak yeni yetkiler hala
Meclis’te görüşülmekte olan bir yetki kanunu ile tanımlanmalıdır.
İstisnai olarak, bazı örgütler performans yönetimi kullanmakta ve mevcut kaynaklar olduğunda
performans primi ödemektedir. Bu performans yönetimi sistemleri normalde yönetsel
becerilerin eğitim ve gelişimini takip etmektedir. Ancak genel olarak, tüm yönetim düzeylerinde
insan kaynakları eğitimi özel amaçlı ve geçicidir. Çoğu yönetimde yetkinlik çerçevesi yoktur
(bölgesel düzeyde bazı deneyimler hariç) ve düzenli olarak performans veya yetkinlik
değerlendirmesi yoktur. Memurlar performans değerlendirmesini parasal teşviklere bağlamak
istedikleri ve üretkenlik primleri için mevcut fonlarda azaltım yapılmasını zorunlu kılan ciddi bir
kriz yaşandığı için performans değerlendirme metodolojisi çoğu yönetimde uygulamaya
konulmamıştır.
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Genel olarak kamu sektöründe çalışmak, yüksek işsizlik oranları göz önünde bulundurulduğunda
üst düzey kadro maaşlarının düşük olmasına rağmen (daha düşük kadroların maaşları nispeten
daha yüksektir) oldukça caziptir. Kamu sektörü muhtemelen tercih edilen ilk işveren değildir,
ancak çeşitli anketlerin katılımcıları (Ruano vd., 2014) istihdam güvenliğinin kamu sektörü
işlerini cazip kıldığını vurgulamaktadır.
Kamu Yönetiminin Profesyonelleştirilmesi
Zaman içerisinde, İspanya’daki yönetimin verimlilik, tarafsızlık ve bağsızlığını güvence altına
almak için tüm yönetim düzeylerinde (yerel yönetim dahil) üst düzey yönetimin
profesyonelleştirilmesi trendi görülmüştür. Ancak, 6/1997 sayılı Kanun’un kabulünden beri,
devlet bakanları ve genel sekreterler önemli seçim gerekleri olmadan atanmaktadır; sekreter
yardımcıları ve Genel Müdürler gibi yönetsel sorumlulukları olan diğer görevliler ise A
derecesinden görevliler arasından seçilmelidir. Bu atamalar siyasi güven temeline dayalı
yapılmakta olsa da profesyonel kapasite olmazsa olmaz bir koşuldur. Memurluk
düzenlemelerinde belirlenen liyakat ve performans esaslı seçim ilkeleri, Genel Müdür düzeyinin
altındaki tüm kadrolarda tamamen geçerlidir. Sayılanların tamamı profesyonel sorumluluğa
sahiptir, performansından bireysel olarak sorumlu tutulmaktadır ve kendi icra yöneticisi
tarafından izleme ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
Memurlar, kamu yönetimindeki diğer kadrolarına geri dönme güvencesiyle siyasi sorumluluk
alabilir ve milletvekili olabilir. Bu durum, siyaset ve yönetim arasındaki sınırları
belirsizleştirmektedir. Öte yandan, memurlar politika tavsiyesinin ana kaynağı oldukları için,
yönetim bürokrasisinin etkisi yüksektir. Aynı zamanda, kamu sektörü ve özel sektör arasında
hareketlilik, diğer AB üye devletleriyle karşılaştırıldığında pek yüksek değildir, bu durum ise
oldukça endogamik (içevliliğe dayalı) bir idari kültürün oluşmasına (İtalya ve Yunanistan gibi) yol
açabilmektedir.

4.5.

İtalya

Ulusaltı Yönetimde Kariyer
İtalya’da İKY son derece merkezidir ve ülkenin son on yılda karşılaştığı zorlu mali krizle başa
çıkabilmek amacıyla yapılan harcama incelemelerinin bir sonucu olarak daha da
merkezileşmiştir. Bu durum aynı zamanda çeşitli yönetim mekanizmalarının (performans
yönetimi ve diğerleri) pek iyi işlememiş olmasının nedenlerinden biridir.
Küresel ekonomik ve mali kriz sırasında (2008-2013), yeniden yapılandırma ve merkezi kamu
yönetimlerinde istihdamı azaltma amacıyla gönüllü ayrılışların desteklenmesi, dışarıya yaptırma,
işe alımın dondurulması, emekli olan kimselerin yerinin kısmen doldurulması veya
doldurulmaması, en üst düzey için ücretlerin düşürülmesi, Performansa Bağlı Ücretin
düşürülmesi, ücretlerin dondurulması ve eğitim sistemi bütçelerinin azaltılması gibi çeşitli araçlar
kullanılmıştır (OECD, 2016).
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Maaş artışları ve performans ödülü harcamalarının ayrıntılı kuralları engellenmiş olan toplu
sözleşmeler tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla, daha büyük sorumluluklara dayalı
görevler, yurtdışı görevleri, üst düzey eğitim gibi parasal olmayan ödüller göz önünde
bulundurulan tek ödüller haline gelmiştir. Kamu sektörü çalışanları için ücret artışları, 1993
reformuna kadar otomatik gerçekleşmiştir. O zamandan beri ücretler, toplu çalışan sözleşmeleri
tarafından belirlenmektedir.
Kamu çalışanları için maaş artışları (yani özel hukuk kapsamında) toplu sözleşmelerde
belirlenmektedir. 2010’dan beri ücret müzakereleri üç yılda bir gerçekleşmektedir ancak ulusal
düzeyde toplu müzakereler 2013’e kadar Mali Kanunlar tarafından engellenmiştir (2010 tarihli
ve 122 sayılı Kanun ile 2011 tarihli ve 111 sayılı Kanun). 2013’e kadar toplu müzakerenin
engellenmesi nedeniyle yalnızca yerel yapı düzeyinde yıllık yerelleşmiş müzakere vardır.
Üst düzey memurlar için performans değerlendirmesi yıllık yapılmaktadır. Üst düzey
memurların ücret sistemi kıdem veya kamu hizmeti süresi gibi unsurların göz önünde
bulundurulmadığı liyakat, kadro ve üretkenlik esaslarına dayanmaktadır. İtalya’da üst düzey
kamu yöneticileri diğer ülkelerde olduğundan çok daha fazla ücret almaktadır. Kamu sektöründe
(alt) üst düzey memurlar ve sekreterlik düzeyindeki çalışanları arasındaki gelir farkı, ikinci grupta
daha yüksektir. 1993’te yapılan yasal reformların ardından merkezi düzeyde kamu yönetimini
temsil eden merkezi bir kurum (ARAN), daha önce müzakere sürecine müdahalede bulunan
birçok farklı kuruluşun yerini almıştır (Dell’Aringa vd., 2007: 450). Bu durum memurların pazarlık
gücünü artırmıştır. Ek olarak, yaklaşık 1995’ten beri en üst düzey İtalyan memurlar, avantajlı
siyasi durumlarından yararlanarak maaşlarını önemli ölçüde artırmayı başarmıştır.
Toplu pazarlık reformuna yol açan nedenlerden biri, 2000’den beri kamu sektörü ücretlerinin
özel sektörüne kıyasla daha fazla artmasıdır (2000-2009 döneminde reel birim ücretlerin
ortalama yıllık artışı kamu çalışanları için %1,9 ve özel sektör çalışanları için %0,5 olmuştur). Bu
ayrım, 1993’ten 2009’a kadar uygulanan, firmaların ekonomik sonuçlarına bağlı olarak ücretleri
kısıtlayan ancak aynısını kamu yönetimleri için yapmayan bir pazarlık modeli tarafından
belirlenmiştir. 133/2008 sayılı Kanun tarafından ücret artışları ve bütçe performansı arasında
bağlantı kurulmuştur.
Yaygın olarak Brunetta Kanunu olarak bilinen 150/2009 sayılı Kararname aracılığıyla performans
yönetimi alanında önemli bir reform gerçekleştirilmiştir. Bu düzenleme, yerel ve bölgesel
yönetimde liyakate dayalı performans değerlendirmesi oluşturmuştur. Performansın
değerlendirilmesi yalnızca çalışanın önceden belirlenmiş hedefler karşısında sıkı biçimde
değerlendirilmesine odaklanmaktadır, ancak aynı zamanda kuruluşun bizatihi performansının
(yani çalışanın işinin doğasına bağlı olarak belirli bir organizasyonel birim) değerlendirilmesini
içermektedir. Belediye düzeyinde organizasyonel performansa bağlı hedef belirleme, aynı
zamanda bireysel organizasyonel birimlerin ve/veya kişiliğin sektörünün performansını
değerlendirmek için 3 bağımsız uzman/profesyonel seçen kişilerden biri olan Belediye Başkanı
tarafından onaylanmalıdır. Buna paralel olarak, personel performansının değerlendirilmesi hem
organizasyonel hem bireysel performansı etkileyen çeşitli unsurları göz önünde bulunduran,
kapsamlı bir yaklaşım sağlamak için önemlidir. İki düzeyin de olumlu değerlendirilmesi

96

durumunda çalışanlara parasal prim verilmektedir. İtalyan belediyelerle yapılan görüşmeler
aracılığıyla toplanan bilgilere göre, bu prim belediyelerin düzenli çalışanları için 1.500-2.000
Avro, orta düzey yöneticileri için 4.000-4.500 Avro ve üst düzey yöneticiler için 15.000-20.000
Avro aralığında olabilmektedir. Gerçekte, personel değerlendirmeleri çoğu durumda olumlu
veya üstün olmakta, bu durum performans değerlendirme mekanizmasının gerçek ve isabetli
uygulanması bakımından yaşanan bir zorluğu açığa vurmaktadır. Bu değerlendirme, sıklıkla
yukarıda bahsedildiği gibi son 10 yılda etkilenmiş olan personel gelirini artırmak için bir gerekçe
olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda İtalya genelinde uygulama sorunsuz işler hale
getirilmediği için organizasyonel birim düzeyinde başarılacak ortak hedeflerin seçim ve
tespitinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. Aynı zamanda kaynak eksikliği (mali, insani ve teknik
imkanlar bakımından) performans değerlendirme sisteminin etkin uygulanmasını
engellemektedir. Belediye personelinin yaşlanması (örnek olarak, Milan Büyükşehir
Belediyesi’nde her 3 çalışandan 2’si 50 yaşının üzerindedir, 2020’de bu oran her 3 çalışandan
1’iyken ve 2020 yılında hiçbir çalışana annelik izni verilmemiştir).
174/2017 sayılı Kararname aracılığıyla 2017’den beri kuruluşlar performans değerlendirmesi
vatandaşların (müşterinin) bakış açısı dahil edilerek zenginleştirilmiştir. Dolayısıyla son
dönemlerde performans değerlendirme kullanıcı ve paydaşın memnuniyetini içermelidir. Bu
hükmün uygulanması özellikle COVID-19 krizi ve yönetim ve vatandaşlarla etkileşime olan etkisi
nedeniyle hala ilk aşamalarındadır. Bununla beraber, hesap verebilirliği artırmak, yolsuzluğu
azaltmak ve şeffaflığı iyileştirmek için iyi bir araç olması beklenmektedir.
İtalyan memurluk sisteminde istihdam (merkezi ve ulusaltı) net bir kariyer yolu güvencesi
içermemektedir. Yükselmeler yalnızca sınavlarda (yazılı ve sözlü, yetkinlik yerine istatistik
bilgisini değerlendirmeye odaklanan üniversite sınavlarına benzer biçimde) başarılı olduktan
sonra mümkün olmaktadır. Bütçe tertibi sınırlaması nedeniyle eğitimler çoğunlukla belirli
konular üzerine (yolsuzluk karşıtı sistem, işyerinde sağlık ve güvenlik vb.) ve sınırlı bir kitleye
sunulmaktayken 6 aylık başlangıç programı yalnızca yeni işe alınan personele sağlanmaktadır.
Genel olarak yerel yönetimde çalışmak, güvenceli bir çalışma ortamı sunduğu ve tatmin edici bir
iş hayat dengesi ve daha esnek çalışma koşulları (ayda 4-10 akıllı/uzaktan çalışma mecburi hale
gelmiştir) sağladığı için son zamanlarda genç mezunlar için oldukça cazip bir varış noktası haline
gelmektedir. Belediyelere yetenekli mezunlar çekmeyi hedefleyen politikalar (yani stajlar),
özellikle üniversitelere ev sahipliği yapan belediyeler tarafından kapsamlı olarak
kullanılmaktadır.
Siyasi Kayırmacılık ve Siyasallaşma Düzeyi
Anayasanın 98. maddesi uyarınca İtalyan memurlar yalnızca ulusa hizmet etmektedir. Ancak,
İtalya’nın siyasi partiler ve yönetim arasında belirgin siyasi kayırmacılığı, kayırmacılık ve
himayecilik ile nitelenen diğer güney Avrupa ülkelerine benzediği kabul edilmektedir (Kickert,
2011). Öte yandan, bakanlık yetkililerinin politika oluşturma süreçlerinde düşük düzeyde etki
sahibi oldukları düşünülmektedir.
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İtalya, kapsamlı siyasi yerelleşmeye tanıklık etmiştir ve bazı yazarlara göre bu durum siyaset ve
yönetim arasındaki sınırı değiştirmiştir. Siyasi sisteme olan güven 1980’lerin sonları ve 1990’ların
başlarında oldukça düşük düzeylere düşmüştür ve 1990’ların ortalarında ‘siyasi olmayan’ iki
teknokrat hükümeti bile olmuştur (Gianfrancesco, 2010).

4.6.

İsveç

Ulusaltı Yönetimde Kariyer***
Maliye Bakanlığı, İK dahil merkezi yönetim için genel politikadan sorumludur. Ancak, İsveç’te
idari İK sorumluluğu son derece yerelleşmiş, yani 345 merkezi yönetim kurumunun her birine
devredilmiştir. Her kurum, Hükümet tarafından atanan kurum başkanları hariç kendi
personelini işe almakta, yönetmekte ve işten çıkarmaktadır. Devlet kurumları, toplu işveren
politikalarını oluşturmak için İsveç Kamu İşverenleri Kurumu (SAGE)’nin çerçeveleri dahilinde
işbirliği yapma yükümlülüğündedir (EUPAN, 2013). Günümüzde İsveç’te kamu sektörü çalışanları
için genel sendikalaşma oranı yaklaşık %80’dir (Kjellberg, 2017).
Merkezi ücret sistemi yoktur, bu nedenle kamu istihdamını yöneten kurumların her biri,
bütçelerinin bir kısmını personel maaşlarına tahsis edecek biçimde kendi bütçesini yönetmekten
sorumludur23. Neticede, sosyal ortaklar ödeme, çalışma koşulları, çalışma ortamı, iş güvenliği
ödenekleri, ek emeklilik ödemeleri vb. üzerinde sözleşmeler bağlayarak düzenlemeler
oluştururlar. Toplu sözleşmeler ilk olarak merkezi düzeyde24, ardından her kurumun içinde ve
son olarak bireysel olarak müzakere edilmektedir. Yerel düzeyde, 1980’lerde İsveç’te kamu
sektöründe performansa bağlı ücret ilkesine dayalı bireysel maaşlar uygulanmaya başlamıştır;
bu durum bireysel düzeyde müzakere için kapsam sağlamaktadır. Genel hedef, aynı tür
faaliyetler yerine getirilirken ücretin işgücü piyasasında rekabetçi olmasını sağlamaktır. Genel
olarak, özel sektörde ücretlerin kamu sektöründe olduğundan daha yüksek olduğunu belirtmek
gerekmektedir. Ancak, kamu sektörü genellikle cazip istihdam koşulları, örneğin esnek çalışma
saatleri, sağlık ödenekleri ve daha uzun tatiller sunabilmektedir (Dahlstorm, 2015). Hükümet ve
Meclis’in devredilen işveren politikası birçok yıldır İsveç merkezi yönetiminin özel sektöre kıyasla
daha fazla ücret vermemesi, ancak ücretlerin yetkin personelin işe alımını güvence altına alacak
kadar rekabetçi olması gerektiği olmuştur.
Çalışanların performansının değerlendirilmesi konusunda İsveç, Belçika’da kullanılan sisteme
oldukça benzer bir sistem izlemektedir. Daha belirli olarak, değerlendirme süreci hedef
belirleme, kilit performans göstergelerinin gözden geçirilmesi ve hedefler bakımından
performansın tartışılması için çalışan ve yönetici arasında yılda en az 2 bireysel konuşma/toplantı
23

Ortalama ücret düzeyi genel olarak oldukça rekabetçidir. Örneğin, Stockholm Belediyesi Genel Sekreteri, İsveç
Başbakanı’ndan daha fazla maaş almaktadır. Belediyeler çalışanların ve belediyedeki siyasetçilerin ücretlerini
belirlemede özgürdür. Ahlaki riskten kaçınmak için , ücret belirlemenin seçimlerden önce yapılması gerekmektedir.
24 Hükümet yalnız üst düzey memur (yani, kurum başkanlarının) maaşlarını belirler. Genel ücret çerçevesi anlaşması,
ulusal sosyal ortaklar tarafından ulusal düzeyde belirlenir, ancak müzakereler yerel düzeyde her kurumda yapılır.
Merkezi yönetim kurumlarının başkanlarının maaşları, nitelik ve deneyimlerine göre belirlenir. Maaşlar ayrıca işgücü
büyüklüğü, bütçe, karmaşıklık, elde edilen sonuçlar, yıllık değerlendirmeler vs.ye de dayanır.
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düzenlenmesine odaklanmaktadır. Tüm tartışmalar, bir dizi sıkı gösterge ve hedefin başarı
düzeyini değerlendirmektense olumlu biçimde çalışanların beceri, yetkinlik, yetenek ve
niteliklerinin geliştirilmesine (ya eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ya da özel eğitim programı
seçimi veya uygulamalı yönetim aracılığıyla) yöneliktir. Buna paralel olarak, maaş üzerine bir
önceki dönemde elde edilen başarımlara dayalı olan diğer bir tartışma yapılmaktadır. Maaşın
belirlenmesi için iki ana kriter: a) Profesyonellik ve iyi çalışma ruhu ve b) sonuçların
başarılmasıdır (Demmke ve Moilanen, 2010). Genel olarak belediye yönetimi, çalışma koşulu ve
çevrenin karşılanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi aracılığıyla çalışanların motivasyon ve uzun
dönem katılımına öncelik vermekte ve yetenekli personel çekmek için daha fazla teşvik
sağlamaktadır.
Yetenekli çalışan çekme yöntemlerinden biri iyi geliştirilmiş staj mekanizmasına sahip olmaktır.
Belediyeler genellikle genç ve seçkin öğrenci veya mezunları hem beceri ve yetkinliklerini
geliştirmek hem de yerel topluluklar için çalışmanın doğası ve niteliklerini anlamaları ve bu
yapıları tanımaları için belediye içerisinde veya yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde olan bir
şirkette staj yapmaya teşvik etmek için yerel üniversiteler, iş dernekleri veya belirli büyük ve
önde gelen şirketlerle ilişkilenmektedir.
İsveç’in merkezi ve ulusaltı yönetimlerinde kariyer yolu yoktur. Yerel yönetimlerde yükselmeler
yalnızca belirli bir kadroya (ki bu her zaman kadro için gereken özel yetkinlikleri tanımlayan açık
iş profiline dayalı olarak tanımlanmaktadır) başvurulup ilgi gösterildikten sonra mümkün
olmaktadır. Başvurular, ilgilenen tüm vatandaşlara açıktır (yönetimin içerisinden veya özel
sektörden gelen). Başvurular, liyakat ve kişisel kapasiteye (akademik geçmiş ve amaca/iş
profiline uygun iş deneyimi) dayalı olarak değerlendirme komitesi tarafından
değerlendirilmektedir.

4.7.

Yunanistan

Ulusaltı Yönetimde Kariyer
Yunanistan’da İKY’nin uygulanması prensipte yerelleşmiş olsa da uygulamada, merkezi yönetim
İKY’nin uygulanmasında sağlam bir gözetim uygulamakta ve yerelleşmiş hizmetlere kanunların
nasıl yorumlanıp uygulanacağı hakkında ayrıntılı talimatlar vermektedir. Belediyelerde İKY,
yalnızca işe alım usulleri üzerine sert yasal kısıtlamalar tarafından etkilenmemektedir. Yerel
yönetimler, kendi İKY sistemlerini geliştirmekte pek özgür değildir. Maaşlarda yönetsel özerklik,
bazı birim başkanlığı kadrolarının geçici sözleşmeleriyle sınırlıdır ve ek ödeme ve ek iş
saatleri/günlerinin ödemesini sağlayan ek ödeneklerle ilişkilidir. Ücret bakımından,
Yunanistan’ın maaş sistemi bir yandan her maaşta üç bileşen olması ve öte yandan bakanlık ve
devlet kurumuna göre (yani Bağımsız Kamu Geliri İdaresi, İşgücü İstihdamı Kurumu -OAED, Ulusal
Sosyal Sigorta Kurumu -EFKA vb.) farklılıklar olması nedeniyle karmaşıktır. Yunanistan kamu
yönetimi genelinde (merkezi, bölgesel ve yerel) yaygın olan üç bileşen: a) eğitim düzeyine bağlı
olan taban aylık, b) üç yılda bir taban aylığa eklenen kıdem ödeneği ve c) yalnızca yönetim
kadrolarında hizmet veren memurlar, örneğin bir direktörlüğün başındaki direktör kadrosu, için
bir kadro ödeneğidir. Taban aylık, kıdem ve kadro ödeneği, devletin mali durumuna bağlı olarak
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genellikle yıllık olarak değişen kanunlar tarafından belirlenmektedir. Örnek olarak, 2010’dan
ekonomik krizin başlangıcından beri memur maaşlarından yıllık düşüşler olmuştur. Ayrıntılı
olarak, 2009 ve 2013 arasında memurların ortalama geliri %8 düşerken kamu şirketi
çalışanlarının ortalama geliri (nispeten çok daha yüksek bir düzeyde başlayarak) %25,2
düşmüştür. Buna kıyasla, aynı dönemde bankacılık harici özel sektörde maaşlar %19,1
düşmüştür.
En büyük düşüşü yaşamış olan kamu şirketi çalışanı maaşlarının eskiden memur ve özel sektör
çalışanlarının maaşlarından oldukça yüksek olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Maaşlar
kamu şirketi ve aynı zamanda bakanlığa göre değişiklik gösterdiği ve hala değişiklik göstermekte
olduğu için maaşlarda değişimin genel örüntüsü tam olarak ortaya konulamamaktadır. Örnek
olarak, maaşlara ek olarak ödenen ödenekler bakanlıktan bakanlığa değişiklik
gösterebilmektedir ve her bakanlık tarafından ayrı ayrı belirlenmektedir. Bu eğilim 2010’dan beri
azalmıştır, ancak örneğin Maliye Bakanlığı’nda çalışan memurların maaşları, diğer bakanlıklarda
hizmet veren benzer rütbeli memurların çok daha düşük olan maaşlarıyla karşılaştırıldığı zaman
hala belirgindir. Aynı durum yerel ve bölgesel yönetimdeki maaşlar için de geçerlidir.
Performansa bağlı prim yoktur. Birbirinin ardından gelen hükümetler ilgili bir performansa bağlı
değerlendirme kanunu onaylamış, ancak sonrasında uygulamaktan çekinmiştir. Memur
sendikaları, tüm sol partiler ve aynı zamanda geleneksel, siyasi kayırmacılıktan beslenen merkez
ve sağ partili siyasetçiler herhangi bir değerlendirme planı oluşturma konusunda aynı
çekingenliği göstermiştir. Sol sendika ve eleştirmenler, performansa bağlı değerlendirmenin
memurlar ve kamu çalışanlarının işten çıkarılmasına yol açan neo-liberal bir uygulama olduğunu
ileri sürmektedir.
2017 sonbaharında yetkili bakan, performansa bağlı değerlendirme uygulamayı reddetmeyi
memurlukta kariyer ilerlemesi için olumlu olabilecek hareketlilik planlarına katılım ile
ilişkilendirmiş olsa da, memur sendikaları tüm performansa bağlı değerlendirmelere özellikle
karşıdır. Performansa bağlı tüm değerlendirmeleri tamamen reddetmek, katılmazlık veya
memur olarak görevlerini yerine getirmekte çekingenlik sergileyen kamu yönetimi tarafları için
elverişlidir. Öte yandan, tüm performansa bağlı değerlendirmelere karşı direniş sergilemek,
geçmişte memurların siyasi inançları nedeniyle ayrımcılığa uğramış olmaları ve aynı zamanda
kamu çalışanlarına uygulanacak işten çıkarma veya ek maaş azaltımlarıyla ilgili korkulardan
kaynaklanmaktadır (Hlepas, 2015).
1999’dan beri memur sendikaları (merkezi ve ulusaltı yönetim için) maaş müzakere etme hakkı
elde etmiş olsa bile uygulamada ekonomik kriz başlamadan önce dahi maaş düzeylerine
hükümetler karar vermekteydi. Böylelikle bakanlığa dayalı sendikaların desteğini kazanmayı
hedefleyerek farklı bakanlık ve devlet kurumlarında geçerli olan eşitsiz maaş örüntülerini
sürdürmeyi başarmıştır. 2010’dan sonra, Yunanistan’ın alacaklılarının baskıları nedeniyle
hükümet maaş düzeylerini kararnameyle belirlemeye başlamıştır. Yine de memurlar ekonomik
krizden özel sektör çalışanları kadar kötü etkilenmemiştir. En büyük özel şirketlerde en üst düzey
yöneticilerin maaşları beklendiği gibi üst düzey memurların maaşlarını aşsa da geleneksel olarak,
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memurların giriş düzeyi ve ortalama maaşları önceden olduğu gibi hala özel sektörde çalışan
insanların maaşlarından daha yüksektir.
Krizin etkileri aynı zamanda kamu sektörünün boyutu üzerinde de görülmüştür. Kamu
istihdamının küçülmesi 2010’dan sonra başlamıştır. Görünür hale gelmesi, kamu sektörünün
nicel veya nitel herhangi bir reformuna ilişkin fazlaca siyasi direnç ve bürokratik eylemsizlik
olduğu için yaklaşık iki yıl sürmüştür.
Yukarıdakiler göz önünde bulundurularak Yunan merkezi ve yerel yönetiminde siyasallaşmanın
oldukça yaygın olduğu belirtilmelidir (Makrydimitris, 2013). Memurluğa giriş, merkezi, bölgesel
ve yerel yönetimde liyakate dayalı olsa da her aşamada, yani memurların işe alım, nakil ve
yükselmelerinde çokça siyasi müdahale vardır. Kamu sektöründe kısa süreli, siyasi kayırmacılığa
dayalı işe alım biçiminde geçici istihdam oldukça yaygındır. Yükselme, kural olarak her bakanlık
ve devlet kurumunda yetkin bir komite tarafından yürütülen şeffaf bir seçim usulüne dayalı olsa
da uygulamada siyasi kayırmacılığı bu süreçte büyük rol oynamaktadır. Bu durumların hiçbiri yeni
değildir ancak 1950’den beri kamu yönetimini incelemek için art arda Yunanistan’ı ziyaret eden
uzman ekipleri ve aynı zamanda uluslararası kuruluşların daha yakın tarihli raporları tarafından
gözlemlenmiştir (OECD, 2012).
2016’da idari bir seçkin kesimin oluşturulmasını öngören yeni kanunların kabul edilmesine
rağmen (4069/2016 sayılı Kanun tarafından öngörülen Üst Düzey Yönetici Sicili) uygulamada
yükselmelerin sorunsuz işler hale getirilmesi usulü başarılı olmamıştır. Önceden de belirtildiği
gibi, bakanlar idari birim başkanlığı kadrolarına geçici atamalar yapma eğilimi sergilemektedir.
Geçici atamalar genellikle yenilenmektedir ve dolayısıyla bölüm başkanları yalnızca siyasi
kriterler temelinde seçilip atanmaktadır. Dolayısıyla, her bakanlığın organizasyonel yapısına bağlı
olarak memurlukta takdire bağlı atamalara açık olan yüksek rütbeli bir dizi kadro vardır. Aynı
model bölgesel ve yerel yönetimde de geçerlidir. Hem Bölge Başkanları hem Belediye Başkanları,
basit üniversite diplomasına sahip kişileri, yüksek derecede rekabetçi ücretlere sahip danışman
kadrosuna danışman olarak atama hakkına sahiptir. Bölge Başkanları 5 danışman işe alabilirken
Belediye Başkanları, belediye başkan yardımcısı sayısına eşit sayıda (belediyenin coğrafi kapsam
ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak 3 ila 8 belediye başkan yardımcısı arasında değişebilmektedir)
danışman işe alma hakkına sahiptir.

4.8.

Portekiz

Ulusaltı Yönetimde Kariyer
Kamu yönetiminin modernizasyonu, yakın zamandaki tüm Portekiz hükümetleri tarafından
ülkenin ekonomik büyüme stratejisinin temel parçası olarak görülmektedir (OECD, 2021)
Aşağıdakiler üzerine odaklanmıştır:
-

Devlet merkezi yönetimini PRACE adı verilen, kamu hizmetlerinin kalitesini iyileştirme,
işlevleri yerel yönetimlere yerelleştirme ve doğrudan yönetim ve kamu kurumlarının
kamu hizmetlerini ve personel sayısı dahil olmak üzere kaynaklarını azaltmayı
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-

-

hedefleyen bir program ile yeniden yapılandırmak.
Kamu hizmetinin reformu.
Düzenlemeleri modernize etmek ve basitleştirmek (daha iyi düzenleme ve SIMPLEX).
Kamu yönetimini modernize etmek (hizmetlerin bütçe uygulamalarını güçlendirmek için
bakanlık alanında mali kontrolcü kadrosunun oluşturulması; mirasa dayalı mülk ve devlet
mülkü yönetiminin kurulması).
E-yönetimin geliştirilmesi (Yönetimin Teknolojik Planı; Devlet Elektronik Belgelendirme
Sistemi’nin oluşturulması).

Memurluk sisteminde yapılan değişiklikler bakımından yeni istihdam sistemi, kamu yetkisi
güçlerine sahip olan işlevler için bir atama sistemi ve diğer işlevler için kamu işlevlerinde istihdam
sözleşmesi arasında bölünmüştür. Dolayısıyla, artık çoğu kamu çalışanının kamu yönetimiyle
genel iş hukuku sözleşmesi olan bir sözleşmesi olacaktır. Mevcut kariyer ve ücret sisteminin
gözden geçirilmesiyle mevcut kariyerlerin sayısının (reformdan önce 1460) büyük ölçüde
azaltılması, yapılarının basitleştirilmesi ve memurların mesleki ilerleme, yükselme ve ücretlerinin
performanslarıyla ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir.
Ücret ve Performans Yönetimi
Portekiz Anayasası’na ek olarak 2014’te Portekiz’in kamu çalışanları için kapsamlı bir hukuki
çerçeve geliştirmesini mümkün kılan temel bir kanun oluşturulmuştur. Merkezi yönetim
düzeyinde memurluk/kamu çalışanı düzenlemesinin ana temeli, içeriği ve reformu 35/2014 sayılı
Kanun’un yayınlanmasıyla başarılmıştır. Portekiz kamu yönetimi reformu tarihinde ilk kez kamu
istihdamıyla ilgili tüm konulara (çalışanların güvence ve görevleri, işe alım yöntemleri, aday
belirleme, kariyerler, işe alım ve seçim, eğitim, ücret, yükselme, performans değerlendirme vb.)
ilişkin tüm yasal hükümleri düzenlenmiş biçimde içeren tek bir kanun vardır.
Yukarıdaki düzenleyici çerçeve temelinde, son birkaç yıl içerisinde daha titiz ve şeffaf olduğu
iddia edilen bir performans değerlendirme sistemi (SIADAP) geliştirilmiş, liderlerin yalnızca
bilgilerini değil aynı zamanda liderlik davranış modellerini yenileyebilmeleri için yöneticilerin
eğitimine yatırım yapılmış (CAGEP ve FORGEP programları), iki yeniden yapılandırma ve azaltım
programı uygulanmış (PRACE ve PREMAC) ve en üst düzey yöneticilerin seçiminde siyasallaşmayı
sona erdireceği iddia edilen bir komisyon oluşturulmuştur (CRESAP). Kariyer ilerlemesi ve ücret
kademesi değişimi -teoride- mevcut bütçe tahsisi uyarınca ve performans değerlendirmesine
dayalı olarak gerçekleşmektedir. Kamu yönetiminde yeni entegre yönetim ve değerlendirme
sisteminde ilk kez, en üst ve orta düzey yöneticilerle geri kalan personelin değerlendirmeleriyle
birlikte birim veya hizmetin değerlendirmesi yapılarak hizmet performansının ve orada çalışan
personelin uyumlu hizalanması kolaylaştırılacaktır (OECD, 2016).
Özel sektörde istihdam kurallarına yakınlaştırma mantığına dayanarak 35/2014 sayılı Kanun ve
diğer reform önlemleri eleştirel değerlendirmeden muaf değildir. Ancak sonuçların ilk
beklentileri karşılayıp karşılamadığı tartışılabilirdir. Maaşların son 10 yılda güncellenmediği,
kamu çalışanlarının iyi performans sergilemelerinin uygulamada yükselme veya çalışma
koşullarının iyileşmesine hiçbir katkıda bulunmadığı ve neredeyse hiç yeni işe alım olmadığı göz
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önünde bulundurularak, özel sektördeki klasik istihdam modeline yaklaşma çabaları görünürde
pek değerli değildir. Halihazırda, Portekiz kamu yönetiminde İKY’nin teori ve uygulaması
arasında mutlak bir çelişki olduğu görülmektedir.
OECD’ye göre (2016), yüksek bütçe baskıları olan ülkeler aynı zamanda İKY sistemlerinde daha
kapsamlı değişiklikler uygulamış ülkelerdir. Mutabakat Anlaşması’na (MoU) bağlı olarak 4 yıl
boyunca mali ve kısıtlayıcı önlemler uygulanması, Portekiz kamu yönetiminde alışılmamış bir
duruma yol açmıştır.
Ücret mekanizmasına ilişkin, önemli sayıda ücret kademesi içeren tek ücret düzeni
oluşturulmuştur. Ek ücretler rasyonelleştirilmiştir ve zorlu koşullar altında işlevlerin yerine
getirilmesi için verilmektedir (OECD, 2012). Ücret düzeyinin belirlenmesi, sözleşmeli çalışanlar
için çalışan ve hizmetin en üst düzey yöneticisi arasında yazılı olarak yapılmaktadır (atamalar için,
ücret skalası önceden duyurulmaktadır).
Kamu yönetiminde yönetici personel atama ve işten çıkarma prosedürleri de değiştirilmiştir
(Matheson vd., 2007). Hükümet değişikliği olduğunda yalnızca en üst düzey yönetim kadroları
otomatik olarak feshedilmektedir (EUPAN, 2013). Orta düzey yönetim kadroları için
basitleştirilmiş açık yarışmalar yürürlüğe konulmuştur.
Ek olarak, merkezi kamu yönetiminde yöneticiler için uygun eğitim kurslarının oluşturulması,
işlevlerin nasıl yerine getirildiğini değerlendirmek amacıyla ilgili yöneticilerin işlevleri için belirli
görev standartları geliştiren bir görev çizelgesinin oluşturulması, uygun başvuru sahiplerinin
olmaması durumunda yöneticileri dışarıdan işe alma olanağı ve kamu hizmetinde bağdaşmazlık
ve çıkar uyuşmazlıklarının açıklığa kavuşturulmasını içeren diğer değişiklikler de yürürlüğe
konulmuştur. Kamu yönetiminde insan kaynakları yeterliliği çerçevesi kapsamında, yöneticiler
ve üst düzey personel için eğitim, hareketlilik ve diğer sektörlerde çalışmaya başlamaya yönelik
eğitim ve başlangıç eğitimine odaklanarak AB yapısal fonları (Kamu Yönetimi Operasyonel
Program 2014-2020) tarafından önemli miktarlarda yatırım yapılmıştır.
Sosyal Koruma Mekanizması
Sosyal korumaya ilişkin, memurluk sosyal koruma standartları (ve 32 özel rejim), emeklilik
koşulları ve emekli aylıklarının hesaplanmasına ilişkin genel sosyal koruma standartlarıyla
uyumlaştırılmıştır. Emeklilik yaşı kademeli olarak 2015’te 65 yaşa kadar çıkarılmıştır ve erken
emeklilik mümkün olsa da caydırılmaktadır.
Sürdürülebilirlik faktörü uygulanmaya başlamıştır. Emekli aylıklarının hesaplanmasını ortalama
beklenen yaşam süresinde yaşanan artışa, yani bir çalışanın emekli aylığından yararlanmayı
bekleyebileceği yıl sayısına bağlamıştır. Çalışan, sürdürülebilirlik faktörünü telafi etmek için 65
yaşından sonra birkaç ay daha çalışabilir, bir süre daha indirim olabilir veya emekli aylığında bir
azalma olmasını kabul edebilir. 2009’dan beri tüm memurlar, işlerini kaybetmeleri durumunda
işsizlik ödeneği haklarını güvence altına almak için maaşlarından işsizlik fonuna giden ek %1’lik
bir kesintiye tabidir.
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5. Sonuçlar - Son Söz
Avrupa Birliği’ne üye 8 ülkenin analiziyle netleşen temel unsurlardan biri yalnızca çok az vakada
(örneğin İsveç), ulusaltı yönetime bağımsız bir biçimde, önemli düzeyde yetki ve öz düzenleme
ve yönetme yetkileri, merkezi yönetimin denetim, kontrol, izleme ve rehberliği olmaksızın kendi
Belediyeleri, Bölgeleri, Eyaletleri ve Valisi vb.nin insan kaynaklarının sunulmuş olmasıdır.
Dolayısıyla, merkezi düzeyde İKY’nin kurumsal, organizasyonel, kültürel yapısını göz ardı
etmek ve buna uygun olarak bölgesel ve yerel düzeyde tüm kritik faktörlerin bağlantısı,
ilişkileri ve filli müdahalesini incelemek oldukça etkisiz olacaktır.
AB üye devletlerindeki son 20 yıldaki reformlardan alınan derslerden biri İKY’ye ağırlık vermeden
(ne ulusal ne de ulusaltı düzeyde) bir yönetim reformunun yapılamayacağıdır. Devlet ilişkilerinin
yönetimindeki tüm reformlar personelin katılımını gerektirdiğinden, tüm reformlar diğer
reformlar kapsamında personelin en iyi nasıl yönetileceğine ilişkin bir bileşeni içermelidir.
Kuruluşların öncelikleri evrildikçe, işgücü şu anda evrilmesi gereken stratejik bir kaynak olarak
düşünülmekte ve daha kapsamlı yönetim reformuna yönelik tutumları çok önemli ve başarılı
biçimde yönetilmesi zorunlu olan bir şey olarak görülmektedir.
Büyük kamu yönetimi reformu deneyimi, insan kaynaklarının önemini dikkate almamanın veya
hafife almanın reform çalışmalarını engelleyebileceği veya istenmeyen ve zararlı etkiler
yaratabileceğini göstermektedir. Örneğin, personel yönetiminde esnekliğin olmaması Belçika,
Fransa, Yunanistan gibi ülkelerde performans yönetiminin uygulanmasında zaman zaman
zorluklar yaratmıştır. Bazı vakalarda, örneğin, kurumların oluşturulması -idari kapasite
geliştirmek ve/veya politika sorunlarına yanıt vermek için esnekliği artırmak amaçlanmıştır- aynı
zamanda bütün devlet perspektifi ve yatay hareketliliği zayıflatarak kamu hizmetlerinin küçük ve
kapalı paralel sistemlerinin geliştirilmesi ile sonuçlanmıştır. Bu durum, sorumlulukların, bütçe ve
personelin özerk yönetimlere hızlı biçimde devredilmesinin hizmet sunumunun çeşitli
alanlarında kaynak mükerrerliğine ve personel hareketliliğin azalmasına yol açtığı ve ülke
genelinde dağınık kamu yönetimlerine yol açtığı İspanya’daki mevcut durum ile benzerdir.

Farklı kurumsal çerçevelere ilişkin düşünceler
En bariz olan, kapsamın önemli olduğu ve istihdam düzenlemesi, İKY uygulamaları ve reform
stratejilerinin AB üye devletleri genelinde önemli ölçüde değişkenlik göstermesi dışında,
kurumsal yapıya ilişkin ilk özetin sonuçlarından kesin sonuçlara varmak zordur.
Önceki, kısaca sunulmuş ülkeler gelişigüzel seçilmemiştir. Yetki devriyle verilen ve/veya
devredilmiş sorumluluklara ilişkin tarihe sahip ülkeler, ulusal kapsam dikkate alındığında, uygun
bir biçimde ulusal ve ulusaltı yönetimler arasındaki ilişkileri yönetmek için modeller bulmuştur.
Buna ilişkin durum örtüktür ve hiçbirinin önemli zorluklarla karşılaşmış gibi görünmediği
gözlemine dayanmaktadır. Tek istisna geleneksel lonca sisteminin bazı zorluklara yol açmış gibi
göründüğü Fransa olabilir. Bunların sorumlulukları ulusaltı yönetimlere devretme ve yetki
devriyle verilen ve/veya devredilmiş yetkileri yönetme deneyimi veya ilgisi olan ülkeleri temsil
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etmektedir. Yerel yönetimlerin daha sınırlı sorumluluklara sahip olduğu ve ulusal yönetime daha
bağlı olduğu İrlanda gibi diğer AB üye devletleri bulunmaktadır.
Avrupa yavaş gelişme/büyümenin yaşandığı on yıllık uzun bir dönemden geçmiştir ve bu dönem,
analiz kapsamında seçili ülkelerin hemen hemen hepsinde kamu maliyesi, stratejik işgücü
planlaması ve kamu istihdamında önlenmesi olanaksız bir etkisi olmuştur. Birkaç mali önlem
(yeniden yapılandırma, işe alımın dondurulması -en azından kadrolu/daimi-, çalışanların sayısını
azaltma) alınmıştır. Yukarıda söz edilen önlemlerin yapı, kalite, verimlilik ve etkinlik bakımından
-çoğunlukla yerel düzeyde- hizmetlerin sunumu ve birkaç ülkede (özellikle İspanya, Portekiz,
Yunanistan ve İtalya) yerel yönetimin değerleri üzerinde bile önemli bir etkisi olmuştur. Ulusaltı
yönetim genç ve önde gelen üniversite öğrencilerinin gözünde daha az cazip hale gelirken, hızla
yaşlanan nüfusun eşdeğer, yetenekli, yeni kaynaklar ile düzgün biçimde değiştirilmemesi
nedeniyle, yerel/ulusaltı yönetimde işgücünün yapısı önemli bir örnek oluşturmaktadır.
Genellikle, ulusal yönetimler ücretin belirlenmesi ve diğer istihdam koşulları konusunda daha
kaygılı görünmektedir ve formelden enformele bir dizi farklı koordinasyon önlemi
bulunmaktadır. Bu durum, başlıca kaygının mali giderler değil, ücret odaklı enflasyonu önleme
ihtiyacı olduğunu yansıtabilir. Burada temel öge aynı türde beceriler için rekabet etmeleri
nedeniyle, bir ülkenin yerel yönetimleri arasında işbirliği ve bu yerel yönetimler genelinde
koordinasyon ihtiyacıdır.
Genellikle, AB üye devletleri ulusal ve ulusaltı düzeyde aynı tür istihdam düzenlemelerine sahip
olma eğilimindedir. Bu, ülkeler memurluk sistemlerine (kariyer temelli sistemler) sahipse, bu
sistemlerin hem ulusal hem de ulusaltı yönetimleri kapsadığı anlamına gelmektedir. Bu
sistemlerin lehine olan bir argüman, sıklıkla kamu yönetimleri arasında hareketliliği sağlama
ihtiyacıdır. Ancak, kapsamlı kamu istihdam sistemlerine (kadro temelli sistem) sahip ülkelerin
herhangi bir hareketlilik sorununa sahip gibi görünmediği belirtilebilir. Makul bir sonuç,
dolayısıyla, sorun potansiyelinin paralel ancak farklı memurluk sistemlerine sahip olmaktan
kaynaklandığıdır. Bu bulgunun, birden fazla büyük memurluk sistemi olması nedeniyle, Türk
Devlet Memurluğu için özel bir değeri olabilir.
Yerel yönetim kapasitesi açıkça yetki devriyle verilen ve/veya devredilmiş sorumluluklara ilişkin
tarihe sahip ülkeler için önemli bir endişe kaynağı olmuştur. Bu ülkelerin birkaçı yerel yönetimin
zorla veya gönüllü birleşmeleri sürecinden geçmiştir (Yunanistan, İtalya). Diğer ülkeler ortak
kuruluş ve ortak hizmetlere yol açan komşu yerel yönetimler arasında resmi işbirliğini sağlamış
ve teşvik etmiştir (İsveç, Almanya ve Belçika).
Birkaç ülke aynı zamanda sorumlulukların asimetrik dağılımı ile deney yapmaya başlamıştır.
Birkaç İzlandalı belediye, örneğin, deneysel olarak, başta sağlık hizmeti ve engelli ve yaşlılara
yönelik hizmetler olmak üzere, hizmetler konusunda devlet ile hizmet sözleşmeleri imzalamıştır.
İsveç aynı zamanda birleşmeler gerçekçi olmadığında sorumlulukların asimetrik dağılımını bir
seçenek olarak tartışmakta ve bunun, ülkenin kuzeyinin iç kısımlarında küçük yalıtılmış yerel
yönetimler için olduğunu ifade etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusaltı yönetiminin
özellikleri dikkate alındığında, nüfus miktarı, binaların yoğunluğu ve km2 başına düşen sakinler
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bakımından farklılıklar, şehir planlama, çevresel zorluklar ve arazi çapı, coğrafya ve ekonomik
faaliyetin doğasına dayalı belirli ihtiyaçlar, sorumlulukların asimetrik dağılımı -teoride- yerel
ihtiyaçların yönetimine yönelik daha fazla ihtiyaca yönelik bir yaklaşımı destekleyebilir ve yerel
yönetimlere daha yüksek düzeylerde çeviklik sağlayabilir.
Yerel yönetimlerin ulusal yönetimlerden, örneğin hizmetlerin çağdaşlaştırılmasında ve yeni
insan kaynakları yönetim uygulamalarının geliştirilmesinde, daha yenilikçi olabileceğine ilişkin
oldukça az örnek ve vaka bulunmaktadır. Ancak, yenilikçiliği artırma ve İKY’de birinci sınıf
çözümler geliştirme nedeninin ulusaltı yönetimlere yönelik görev ve yetkilerin yerelleşmesi
yerine yönetsel özgürlüğün sonucu olması olasılığının yüksek olması nedeniyle, düşünceler
değişiklik göstermektedir. Her durumda, Türkiye yerel işlerin yönetiminde ve bileşenlerinin
ihtiyaçlarına iyi hedeflenmiş sonuçlar bulunmasında profesyonelliği ve etkinliği artırmak
amacıyla, inovasyonu ve yenilikçi araçlar, yöntem ve sistemlerin (BT ile ilgili olması
gerekmemektedir) tanıtılmasını güçlü biçimde desteklemelidir. Dolayısıyla, inovasyon
kültürünü Türkiye’nin yerel ve bölgesel yönetiminde tanıtmak gelecek yıllar için önceliklerden
biri olmalı ve bir dizi eğitim programı ve kariyer danışmanlığına yansıtılmalıdır. Aynı zamanda,
üstün başarılı memurlara inisiyatifler alması ve yenilik yapma olanakları sunulması için alan
bırakılmalıdır.
Kamu hizmetinin performansı, memurların kapasitesine bağlıdır. Türkiye, üst düzey
memurluktan aşağıya doğru tüm düzeyleri kapsayarak, yetkinlik temelli İK sistemi üzerine
kurulu performans yönetimi kültürü geliştirme konusunda daha kapsamlı olarak düşünmede
diğer AB üye devletlerini takip edebilir. Birçok AB üye devleti halihazırda son yirmi yılda bu
alanlarda ilerleme kaydetmiştir. Bu bakımdan, Türkiye benzer geçişler yapmış ülkelerin birikmiş
deneyiminden ve alınan derslerinden yararlanmayı bırakmamaktadır. Etkin ve verimli İKY
sağlamak için en iyi tek bir yol olmamakla birlikte, AB üye devletlerinin deneyimi hükümetler
tarafından karşılaşılan zorlukları ve yerel yönetimdeki İKY’yi yeniden düzenlerken ülkelerin
karşılaştıkları ödünleşimleri işaret etmektedir.
İKY Performansını Yetkinlik Yönetimi ile Entegre Etmek
AB üye devletlerinde, yetkinlik yönetimi İKY işlevinin kendisinin çeşitli bileşen parçalarını
entegre etmenin yanı sıra, İKY işlevini organizasyonel iş hedefleri ile entegre etmenin bir yolu
olarak kullanılmıştır (işe alım, oryantasyon (eğitimi), yükselme, eğitim, gelişim, performans
yönetimi, disiplin, ödül vb.). Yetkinlikler bir işte veya iş kümesinde etkin biçimde yerine
getirilmesi gerekli görülen temel davranış, beceri ve deneyimleri ortaya koyma yolu olarak
kullanılmaktadır. Tam potansiyeli ile kullanıldığında, yetkinlikler personelin seçilmesi,
geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için ortak bir temel sağlamaktadır. Yetkinlikler yükselmeyi,
kariyerde ilerlemeyi ve transfer edilebilir becerilere odaklanarak personelin kurum içi
hareketliliğini kolaylaştırır.
Yetkinlikler genellikle bir iş için son derece önemli olarak görülen davranış, beceri ve bilgi birikimi
setlerini içermektedir. Yetkinlikler aynı zamanda bir iş ailesi için geçerli olan özelliklerin genel
listeleri de olabilir. Örneğin, birçok kamu hizmeti üst düzey memurluk için geçerli yetkinlik
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setlerine sahiptir. Diğer örnekler, iş ailesine yönelik yetkinlikleri (örneğin program yöneticisi,
politika analizcisi), yönetsel yetkinlikleri veya danışma bürosu personeli için yetkinlikleri
uygulamaktır. Yetkinlikleri bu biçimde uygulamak, kuruluşlar genelinde benzer işlevler
kapsamında daha büyük personel hareketliliğine olanak sağlamaktadır.
İş profilleme, yetkinlik yönetimi ile ilgili bir uygulamadır. İş profilleri yetkinlikler bakımından
kadroları tanımlama yoludur. Yetkinlik yönetimi ile birlikte, iş profilleme kuruluşların ve işin
değişen doğasını yansıtmaktadır. İşleri yapılacak sınırlı görev kümesi bakımından tanımlama
eğiliminde olan geleneksel iş tanımları, bir katılık kaynağı olarak görülmüştür. İş profilleme,
bunun yerine, sonuçların çıktılarına ve işi yapmak için gereken kişinin profiline odaklanmaktadır.
İş profili işin nedeni, neden mevcut olduğu ve kuruluş için başarılması beklenen sonuçların neler
olduğu hakkındadır. Bu, daha büyük organizasyonel esneklik, ekip çalışması, çalışan yetkinlikleri
ve bilgi birikiminin paylaşılması ile ilişkili bir yaklaşımdır. İş profili örnekleri yatay veya dikey
kadroları içerebilir. Yatay iş profilleri ile -özdeş bile olsa, yerel ihtiyaçlara dayalı olarak yalnızca
küçük farklılıklar ile- İK Direktörü, Satın Alma Yetkilisi, Kamu Maliyesi Daire Başkanı, BİT Birimi
Başkanı vb. gibi, yatay ihtiyaçları kapsayan Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin tüm
belediyelerinde bulunabilecek kadrolarda karşılaşılabilir. Dikey iş profilleri XXX Belediyesi’nde
kanalizasyon koordinasyonundan sorumlu yetkili, YYY Büyükşehir Belediyesi’nde Turizm Ofisi
Başkanı, ZZZ Belediyesi’nin liman yetkisini yönetmekten sorumlu yetkili vb. gibi alan odaklı
kadrolar olabilir.
Birçok kuruluş, yetkinlikleri iş profilinin bir parçası olarak, iş için gerekli görülen beceri, yetenek
ve davranışları tanımlama ve ölçme yolu olarak kullanmaktadır. Gereken yetkinlikler iş profili ile
tanımlanmaktadır: Örneğin, davranışsal yetkinlikler ekip içinde çalışma veya ağları geliştirme
yeteneği gibi şeyleri içerebilir; yönetsel sorumluluklar varsa, yetkinlikler genellikle kişiler arası
beceriler ve liderlik yeteneklerini içerir; diğer yetkinlik örnekleri stratejik düşünme, müşteri
odaklılık veya analitik beceriler olabilir.
İş profilleme ve yetkinlik yönetimi, kendi başlarına birer amaç değildir, daha yüksek bir amaca
hizmet etmektedir. Bunların dikkatli biçimde İK süreçlerine özellikle performans yönetimi,
personel geliştirme ve uzun süreli İK planlamasına entegre edilmesi gerekmektedir. Etkin
olduğunda, bunlar İKY’yi ve daha kapsamlı organizasyonel ve yönetim zorunluluklarını entegre
edecek bir temel sunmaktadır. Organizasyonel öncelikleri ve performans hedeflerini yansıtmalı
ve sonrasında bireysel personel performans göstergelerini tanımlamaya yardımcı olmalıdır.
Türkiye henüz entegre insan yönetimini sağlayacak ülke çapında bir yetkinlik yönetimi
çerçevesine sahip değildir. Hem merkezi yönetimde hem de ulusaltı yönetimde bazı kuruluşlar
standartlaştırılmış iş tanımının asgari düzeyine ulaşmak için tasarlanmış araçları kullanırken, araç
ve formatlar kuruluşa ve geliştirildiği alana göre değişkenlik göstermektedir. Türkiye AB üye
devletlerinin (Fransa, İtalya veya Belçika gibi) deneyimlerinden yararlanan entegre bir yetkinlik
yönetim çerçevesi geliştirmeyi düşünebilir.
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Yetkinlikler ve Hareketlilik
Hükümetler işgücünü yönetmek için esnekliğin artırılmasını hedeflediğinden, yetkinlik yönetimi
ve iş profillemenin kullanımı birçok AB üye devletinde kariyer yapıları ve hareketliliğin evrimi ile
ilişkilendirilmiştir. Yerel yönetimin tümü için ortak olan standart yetkinliklere dayalı olarak,
kadroları tanımlayacak standart bir yol geliştirmek, kamu hizmetinin farklı kısımlarındaki farklı iş
sınıflandırma sistemleri gibi, hareketliliğin önündeki ortak engelleri aşmaya yardımcı olabilir.
Benzer türde işlere yönelik gerekleri standartlaştırmak ve gereken yetkinlikleri tanımlamak,
memurların diğer departman ve kurumlarda boş kadrolar için etkin biçimde yarışmasını ve
gereken yetkinlikleri geliştirmek için sorumluluk almasını mümkün kılmaktadır. Bunun işe
yaraması için, Türkiye’nin eğitim ve geliştirme programlarına yatırım yapması gerekecektir.
Türk yerel yönetiminde daha stratejik bir İKY işlevinin uzun süreli yararlarına ulaşmak, üst düzey
memurluk liderliğinin kapasitesine bağlı olacaktır. Yerel yönetimdeki üst düzey memurlar
bütünlük, tarafsızlık, şeffaflık ve liyakat gibi temel kamu hizmeti değerlerini somutlaştırmalı ve
iletmelidir. Bunlar, performans ve dürüstlük bakımından örnek teşkil etmelidir ve gelecek
planlaması ve stratejik kapasitenin geliştirilmesinde çok önemli aktörlerdir. Herhangi bir
kuruluşta performans yönetimine odaklanmaya yönelik bir adım, güçlü yönetim hesap
verebilirliği, tutumlarda değişiklik ve yöneticilerin odağı, yeni yönetim yetkinlikleri ve
performans yönetim sistemine ilişkin sahiplenme geliştirmeyi gerektirmektedir. Bu,
yöneticilerin kendilerinin performans yönetimi anlamına gelmektedir. Bu, hem yönetsel hesap
verebilirliği ve performansı geliştirmekte hem de yerel yönetimin üst düzey kademelerinin
performans yönetimi konusunda ciddi olduğuna ilişkin personele işaret göndermektedir.
Kariyer temelli sistemler genellikle sonuç olarak yönetim rollerini üstlenmesi için kurum içi
personelin geliştirilmesini vurgulamaktadır. Kurum içi liderlik geliştirme ihtiyaçlarına odaklanan
her kuruluşun yöneticilerin yalnızca işlevsel performansına dayalı olarak değil aynı zamanda
yönetsel becerileri ve etkinliğine de dayalı olarak yükselmeyi sağlayacak adımları atması
gerekmektedir. Yöneticilere yönelik yetkinlik veya hesap verebilirlik çerçevesi aynı zamanda
ortak yönetsel beklentiler ve performansı ölçme araçları oluşturmaya yardımcı olabilir. Bir
kariyer sistemi -teoride- işe alım prosedürünü etkilemek daha zor olduğundan, siyasileşme ve
kayırmacılığın önündeki en iyi engeli de sunmaktadır ve kariyer mevcut işverenin etkisine daha
az dayalı olacaktır.
Bir kariyer sistemine karşı ana argüman, büyük olasılıkla değişime direnç gösterecek olan köklü
işgücü ile değişimi uygulamanın ve etkili reformu desteklemenin zor olmasıdır. Dolayısıyla,
performans temelli ücret ve siyasi görevin süresi ile sınırlı olan sözleşmeler bazı ülkelerde
uygulamaya konulmuştur. Bu, aynı zamanda kariyer temelli sistemde de mümkündür. Ancak,
zorluk daha çok istihdam rejiminden değil, hedeflerin belirlenmesi ve siyasi önceliklerin hızlı
biçimde değişebileceğini unutmayarak bu hedeflere ulaşılmasının değerlendirilmesinden
kaynaklanmaktadır.
Diğer yandan, süre sınırlı sözleşmeler açık amacına ters düşebilir: Siyasi ve yönetsel sorunlar
arasında açıkça tanımlanmış bir ayrım yaparak yöneticilerin görevlerine adanmışlığını
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kolaylaştırmak yerine, siyasileşmenin artması ile sonuçlanabilir. Devlet ve yerel yönetimin kamu
hizmetinin birbirinden yalıtılmış biçimde yaşamaması önemlidir. Bir hizmetten diğerine transfer
etme olasılığı olmalıdır. Bu, profesyonel deneyim bakımından yararları getirmektedir ve
yükselme olanaklarını artırabilir. Kamu hizmetinin her iki şubesi benzer ilkelere dayalı olmalı,
rütbeler paralel olmalı ve ücretler eşit olmalıdır, ancak görev ile ilgili belirli sorumlulukların
karşılığı da olmalıdır.
Siyasi ve idari arenalar arasındaki sınırları yönetmek hiçbir zaman kolay değildir. Ancak, birçok
ülke yönetimin ihtiyaçlara yanıt verirliğini sürdürürken, politikanın uygulanması, hizmetlerin
sunulması ve tarafsız bir biçimde kamu kurumlarının yönetimini dengelemek amacıyla kendi
yollarını bulmuştur. Bu sistemlerde sıklıkla bulunan özelliklerden bazıları giriş süreçlerine
güvenmeyi, yükselmeyi ve üst düzey memurları açık ve şeffaf yetkinlik temelli kriterler kullanarak
bir meslek kuruluşuna atanmasını (ASEP durumunda Yunanistan) ve tarafsız profesyonelliğini
ihlal etmeksizin üst düzey yönetimin ihtiyaçlara yanıt verirliğini artırmanın bir yolu olarak
performans değerlendirmelerini ve ödülleri kullanmayı içermektedir.
Türkiye üst düzey memurların siyasi tarafsızlığını güçlendirecek mekanizmalar oluşturmaktan
yararlanmalıdır, ki bu uzun vadeli politika hedeflerinin daha güçlü sürdürülebilirliği ile
sonuçlanabilir. Çok zorlu bir seçim sürecine dayalı olarak seçilecek üst düzey
yöneticiler/yetkililerin özel kadrolarını oluşturma, teknik ve yönetsel becerilerin yanı sıra,
gelişmiş eğitsel becerilerle uyumlu olma olasılığı incelenmelidir. Belediyelerin siyasi
yönetimindeki siyasi döngü ve ardışık değişikliklerin etkilerinden korunacak olan birçok üst
düzey teknik uzman kadrosunun ön koşulu yerel yönetime kararlı biçimde yüksek düzeyli hizmet
sunmanın gerekli ön koşullarının oluşturulmasına olanak sağlayacak ilave kurumsal güvenceler
(açıkça önceden belirlenmiş yetkinlik çerçevesi ve özel niteliklere dayalı şeffaf ve zorlu bir seçim
süreci geliştirmek, halka açık seçim mülakatları gerçekleştirmek, önceden belirlenmiş nitel ve
nicel önceden belirlenmiş TPG’lere dayalı olarak, belirli bir kariyer yolunu yapılandırmak, uzun
süreli adanmaya ilişkin nitelikli üst düzey uzmanlar/uygulayıcıların katılımını güvence altına
alacak daha yüksek maaşlar ve parasal olmayan teşvikler sunmak vb.) ile korunmalıdır.
AB üye devletlerindeki deneyimler, ulusaltı yönetime sahip farklı katmanların sorumluluklarının
açık biçimde sınırlarının çizilmesinin (örneğin üst yönetim ve siyasi danışmanlar arasında) bu
dengeyi bulmaya yardımcı olduğunu göstermektedir (İsveç, Belçika). Yönetim kadrolarında
olmayan siyasi olarak atanan kişilerin kuruluşların yöneticisi rolü oynamaması çok önemlidir.
Memurluğun siyasi olarak tarafsız kısmında liderliğin ortaya çıkmasına olanak sağlayan
mekanizmalar geliştirmek ve açık raporlama süreçleri ve mekanizması oluşturmak gerçekten çok
önemlidir.
Üst yöneticilerin uygulamalarını doğrudan hedeflemek, yerel yönetimdeki üst düzey memurlara
yönelik ayrı yönetim yapıları oluşturmayı gerektirebilir. Birçok AB üye devleti üst yönetim için
ayrı olarak yönetilen üst-düzey memurluk (SCS) sistemleri oluşturmuştur. Üst düzey memurluk
sistemi genellikle büyük kurumlarda ilk üç veya dört yönetim düzeyi için geçerlidir ve dengeyi ve
profesyonelliği sağlamak amacıyla, genellikle uygun merkezi kurumlar ve prosedürler yoluyla
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yönetilmektedir, ancak yerel yönetimdeki değişiklikleri birbirine uydurmak için gerekli esnekliğe
de olanak sağlamaktadır.
Bazı AB üye devletleri performans yönetimini ve departmanlara yönetim görevlerinin devrinin
artırılmasını desteklemek amacıyla, kapsamlı yönetim hesap verebilirlik çerçeveleri
oluşturmuştur. Bu sistem amir kurallar ve ağır merkezi kontrolden risk temelli izleme ve
sonuçlara yönelik yönetsel hesap verebilirliğin daha esnek bir yönetim sistemine geçişini
desteklemiştir. Bu sistemin önemli bir özelliği yönetimin anlamının açık biçimde
işlevselleştirilmesidir – kilit göstergeler sistemin üst yöneticilerin ilerlemeyi değerlendirmesine
ve sonuçlara yönelik hesap verebilirliğini artırmasına yardımcı olmak için kullanılmasını sağlamak
amacıyla belirlenmektedir.
İşe alım
AB genelinde işe alım mekanizması ve sistemine ilişkin analize dayalı olarak, AB üye
devletlerindeki tüm memurluk işe alım planlarının aşağıdakileri varsaydığı vurgulanmalıdır:
1) İşe alım sistemi memurluk kapsamında belirli bir kadro için mevcut olan en uygun
adayı seçmeyi hedeflemektedir;
2) Ülkenin yasal çerçevesi ırk, etnik grup, cinsiyet, aile soybağı, dini inanışlar veya siyasi
tutumları önemsemeyen memurluk veya kamu istihdamına eşit, liyakate dayalı erişim
hakkını tanımaktadır.
Yukarıdaki mevcut koşullar ile, işe alımın yapısı bu ilkeleri somutlaştıran ve gerçek yaşamda etkin
ve pratik biçimde uygulanmasını güvence altına alan kurallar kümesi ile oluşturulmaktadır. Bu
durumda, AB üye devletlerinin en yaygın biçimde uygulanmış standartlarına uygun olarak, kabul
edilebilir bir işe alım prosedürünün asgari yapısal unsurları aşağıdaki gibidir:
1) İşe alım prosedürlerini kontrol eden kurallar genel gerekler kümesini karşılayan
adaylar arasında açık bir yarışmaya dayalıdır. Bu gerekler genellikle şunlardır:
Vatandaşlık, yasal erişkinlik, ilgili üniversite derecesi veya akademik nitelik kanıtları,
temiz bir adli sicil ve yapılacak iş ile tutarlı fiziksel uygunluk.
2) Bilgi birikimi ve mesleki deneyim bakımından adayların yapılacak gerçek bir işin özel
gereklerini karşılaması zorunlu kılınabilir. Bunu tespit etmek amacıyla, bir tür sınav ve
CV taraması gereklidir.
3) Yarışma duyurulmalı ve boş kadro duyurusunun mümkün olduğunca geniş bir biçimde
ülke genelinde yayıldığından emin olunmalıdır. Bir kural olarak, resmi gazete
kullanılmaktadır. Elektronik yayın ve ticari gazeteler gibi diğer araçlar da
kullanılmaktadır.
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4) Boş kadro duyurusu, prosedüre yönelik her gereği, varsa, özellikle sınav için konu
listesini, başvuruları sunmak ve belgeleri onaylamak için son tarihleri ve değerlendirme
komisyonu tarafından göz önünde tutulabilecek her ilave meziyeti (örneğin değerli
mesleki deneyim, ek eğitim nitelik kanıtları, yabancı dillerde belgelendirilmiş hakimiyet,
belirli bilgisayar becerileri vb.) içermektedir. Ya sunulacak gerekli dokümanları toplamak
için ya da sınava hazırlanmak için adaylara makul bir süre verilmelidir.
5) Daha sonra, adayları değerlendirmek için bağımsız bir komisyon oluşturulacaktır.
Adillik, nesnellik ve özenli prosedür komisyonun çalışması için yol gösteren ilkeler
olmalıdır. Adayın veya ailesinin akrabalarının veya yakın arkadaşlarının olduğu
komisyonun her üyesinin komisyondan çekilmesi gerekmektedir. Sınav için konu listesi
arasından rastgele seçim veya çoktan seçmeli testler kuraldır.
6) Adaylar, makul bir son tarih içerisinde mahkemelerden önce komisyon kararını
sorgulama yetkisine sahiptir. Mahkeme kararı değerlendirme komisyonunun kararına
aykırı ise, önceki karar geçerli olmaktadır ve hemen uygulanacaktır.
Profesyonellik ile Siyasi Liderlik arasındaki Çatışma
Devamlılığı korumak için, kamu yönetimi daimi personele ihtiyaç duymaktadır: Bu hem Devlet
hem de yerel yönetim memurluğu için ortaktır. İstikrarlı personel iyi işleyen bir kamu yönetimi
sağlamak için temel ögedir ve bu kamu yararınadır. Yüksek personel devir oranı kurumsal
hafızanın kaybına yol açmaktadır. Ayrıca, yönetimin misyonunu ve değerler sistemini paylaşan
çalışanlar arasında işbirliği ruhunu teşvik etmek daha kolaydır. Bu büyük olasılıkla kamu
yönetimindeki sözleşme temelli istihdam rejimlerinde bile iş istikrarının neden özel sektördeki
eşdeğer işlerden çok daha güvenli olduğunu açıklamaktadır (Belçika, İsveç).
Ancak, yöneticilere ilişkin olarak, yerel yönetim hizmetinin özel gerekleri profesyonellik ve siyasi
liderlik arasında çatışmalara yol açabilir. Kamu hizmeti istihdamına ilişkin çoğu kanun, insanların
liyakate dayalı olarak işe alındığını işaret ederek profesyonelliği teşvik etmeye çalışmaktadır ve
bir ölçüde siyasi liderden (belediye başkanı veya başka bir yetkili) bağımsızdır. Birkaç AB üye
devleti genelinde son reformlar vatandaşlara hesap verebilirliği güçlendirmeyi, siyasi liderliği
pekiştirmeyi hedeflemiştir. Bu durum, özellikle daha üst kadrolar için atamaların yapılmasında
siyasi lidere artan takdir yetkisi vermektedir. Yerel yönetim hizmetine ilişkin mevzuatı çevreleyen
çok önemli bir konu, siyasi liderler için asgari düzeyde takdir yetkisini saklı tutarken, aynı
zamanda kamu hizmetinde profesyonelliğin ve tarafsızlığın nasıl güvence altına alınacağıdır. Bu
konuya ilişkin düzenleme çerçevesi net değilse, bu siyasileşmenin artmasına yol açabilir. Bu
durum Türk yerel yönetiminde sıklıkla karşılaşılmaktadır.
Uygun bir işe alım prosedürünün takip edilmesi çok önemlidir. Açık bir yarışma ilkesi geniş ölçüde
kabul edilmesine rağmen, daha çok prosedürün türüne ve kullanılan yarışmaya dayalıdır. Salt
sözlü sınavlara ve psikometrik testlere dayalı yarışma, nesnellik ve tarafsızlık bakımından yalnızca
sınırlı güvence sunarken, tek tek kadro esasıyla yapılan işe alım kamu yönetimlerinin ve
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ihtiyaçlarına her zaman yanıt vermeksizin ve özellikle yerel yönetim hizmetlerinde zahmetli
olabilir.
İşe alım sorunları görevin coğrafi konumuna ilişkin olarak ortaya çıkabilir. Uzak yönetimler için
bazen uzak dağlık alanlar ve ana karadan uzak birkaç küçük adadan dolayı yetkili yöneticileri işe
almak zor gelmektedir (Yunanistan). Olası bir çözüm net ve katı asgari süre zorunlulukları
(Yunanistan’da en az 8 yıl için belirli bir yerel yönetimde zorunlu olarak çalışma önkoşulu
bulunmaktadır) ve taşınması ve/veya ailesini de taşımasını gereken kişiler için ek
yardımlar/motivasyonlar ile belirli, uzak alanlar (örneğin 20-40 veya daha fazla) için düzenli
aralıklarla bir işe alım prosedürü organize etmektir. Bu çözümün yöneticilerin değerli deneyimler
kazanmasını sağlarken, uzak konumlara ihtiyaç duyulan yöneticileri sağlama avantajı vardır.
Ancak, böyle bir prosedür yalnızca yerel yönetim hizmeti mevzuatının uygun kariyer olanaklarını
memurlara profesyonel ve coğrafi hareketlilik ile sunduğu durumlarda mümkündür. Bu, yerel
yönetim hizmetinde kariyer sisteminin lehine önemli bir argüman olarak düşünülmekle birlikte,
bir yükselme, örneğin, işverenin değişikliğine işaret edebileceği için bunu organize etmek zordur.
Bu yalnızca, transferler için tüm kadrolar ayrılırsa ve hemen yeni bir kadro bulamayanlar için izin
organize edilirse mümkündür. Bu çözümler aynı zamanda Fransız yerel yönetimi tarafından test
edilmiş ve düzenlenmiştir.
Yerel yönetimde çalışmanın cazibesi
İnsan kaynakları stratejik bir varlık ve değişim ortağı olarak görülmelidir. Hem halihazırda görev
yapan personel hem de genç, becerikli ve yetenekli üniversite öğrencileri için belediyeler veya
bölgeler için çalışmayı cazip hale getirmek amacıyla, AB üye devletleri tarafından takip edilen
birkaç araç ve değişen yöntemler bulunmaktadır.
AB’deki ulusaltı yönetimler çok sık olarak çok zorlayıcı mali koşullarda çalışmaktadır (özellikle
Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Fransa’nın durumunda), ki bu ücret ve parasal teşviklerin
sağlanması bakımından sınırlı esnekliğe çevrilmektedir. Bu sınırlama dikkate alındığında, yerel
yönetimdeki maaşlar yetenekli, yeni ve önde gelen çalışanlar için güçlü bir motivasyon olma
konusunda zorluk (?) yaratacaktır. Dolayısıyla, yerel yönetimlerde istihdamı daha cazip hale
getirmek amacıyla, parasal olmayan nitelikteki diğer önlemlerin seferber edilmesi ve organize
edilmesi gerekmektedir. Toplam ödül sisteminin geliştirilmesi (bkz. aşağıdaki grafik) Türk yerel
yönetimi kapsamında peyderpey seferber de edilebilir. İş-aile yaşamı dengesi, çalışma
koşullarında esneklik (uzaktan çalışma, ailevi nedenlerle izinler bakımından daha fazla esnek,
pilot, test etme düzeyinde, teşvik edici tanıma ve ekip ödüllerinde yeni fikirlerin uygulanmasına
ve inovasyona olanak sağlayacak elverişli ortam, eğitim ve mentörlük programları yoluyla kişisel
gelişime odaklanma vb.) gibi konular kamu algısını farklılaştırabilir ve yerel yönetimde çalışmanın
istikrarlı bir çalışma ortamı olduğu dikkate alındığında bu, genel yaklaşımı geliştirebilir. Böyle
önlemler almanın, personelin iş tatmin düzeyi üzerinde olumlu bir etkisi olabilir ve hareketsizlik
veya teşvik eksikliğinden kaynaklanan tükenmişliği veya hayal kırıklığını önleyebilir.
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Tablo 16. Birleşik Krallık’ta Ödüller

Intrinsic

Elements
which
contribute to
interval value
or
mo va on
E trinsic
All the things
to which we
can assign a
monetary
value

Common e amples

Re ard
elements

1.
2.

Engagement
factors

Total award

6. Tangible bene ts
e.g. car, professional
memberships,
discounts

Ac ve bene ts

Total renumera on

7. Re rement
8. Health and welfare
9. Holidays

Passive bene ts

Total direct compensa on

10. Stock/e uity
11. Performance
shares

Long term
rewards or
incen ves

Total cash

12. Annual incen ves
13. Bonus/split
awards
14. Team awards

Short term
variable

. Base salary
. Hourly wage

Base cash

3.
4.
5.

Aralık değeri veya
motivasyona katkı
sağlayan içsel
unsurlar

Dışsal Unsurlar
Parasal bir değer
atayabileceğimiz her
şey

uality of work
ork life
balance
Inspira on/valu
es
Enabling
environment
Growth /
opportunity

Ortak örnekler
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Toplam ücret

Pasif faydalar

Toplam doğrudan tazminat
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Kısa süreli
değişken

Toplam nakit

Taban nakit

Kaynak: Civil Service and Integrity, OECD 2009
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Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme
Eğitim ve yaşam boyu öğrenme AB üye devletleri genelinde kullanılan en önemli politika
araçlarından biridir (özellikle İtalya, Yunanistan, İspanya, Portekiz ve Fransa’da hedeflenen
eğitim için uygun olan fonlar üzerinde mali krizin yarattığı etkiye rağmen). Çeşitli kurumlar, ya
kamu yönetiminin bir kısmı (Yunanistan’daki Yaşam Boyu Öğrenme Enstitüsü gibi) ya da
üniversiteler ve eğitim enstitüleri farklı zamanlarda seferber edilmiştir ve ulusaltı yönetimlerin
çalışanlarının beceri, yetkinlik ve yeteneklerinin geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.
Eğitim ya bir kariyer yolu ya da bir kişisel gelişim planı ile bağlantılı hedeflenen, önceden
belirlenmiş eğitim amaçları ile bağlantılı olduğunda (Belçika ve İsveç’te olduğu gibi), çok daha
değerli olmakta ve çalışanları motive etmektedir. Eğitim aynı zamanda personelin yeniden tahsisi
ve personele yeniden beceri kazandırılması ve/veya kalan ve fazla çalışan personel riskini
azaltmak için odaklanılan ve hedeflenen işe alım durumlarında da değerli olabilir. Kalan
personelin daha verimli biçimde çalışmak için donanımlı olmasını ve desteklenmiş hissetmesini
sağlamak için eğitime ve gelişime önemli ölçüde yatırım yapmaya devam etmek de akıllıca
olabilir.
Kurum içi hareketliliği ve geçici görevlendirmelere ilişkin rotasyon sistemini yaygınlaştırmak
Yerel yönetimler genelinde (veya tüm kamu yönetimi genelinde bile) kurum içi hareketliliği
artırmak amacıyla birçok AB’ye üye devlet çalışanları görevlendirme olasılığından geniş ölçüde
yararlanmaktadır. Geçici görevlendirme bir çalışanın başka bir belediye veya ilgili kuruluşa geçici
transferidir. Geçici görevlendirilenler kariyer gelişimi olanaklarına erişmekte ve belediyeler
beceri temelini geliştirme şansı elde etmektedir. Geçici görevlendirilen bir kişi diğer – büyük
olasılıkla çok daha etkin biçimde organize edilmiş ve faaliyet gösteren belediyeler kapsamında
ilk elden deneyim edinebileceğinden, kısa süreli geçici görevlendirmeden önemli ölçüde
yararlanabilir ve geçici görevlendirilenlere bilgi birikimini genişletme ve kariyerinde yükselme
olanağı verilmektedir. Geçici görevlendirilen kişiler yeni alanlarda ve zorlayıcı alanlarda değerli
deneyimler edinmekte ve farklı organizasyonel çevrelerde özel becerileri uygulama yeteneği
kazanmaktadır.
Stajlara yönelik yeni bir politika yerel yönetimin imajını geliştirecek başka bir araç olabilir. Birkaç
AB’ye üye devlette, stajlar belediyeye katma değer sunabilen genç, yetenekli potansiyel adayları
filtrelemek açısından yerel yönetime bir giriş mekanizması olarak düşünülmektedir (İsveç,
Belçika, Almanya).
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Ek 1. Görüşülen Ülkeler
Bu raporda analiz edilen AB’ye üye 8 ülkenin 4’ünden bölgesel ve yerel yönetimler ile birkaç
çevrimiçi durum tespit görüşmesi Nisan ve Mayıs 2021’de gerçekleşmiştir. Toplanan girdi çok
önemliydi ve önemli ölçüde raporlanan somut gerçeklerin doğruluğunu ve bir masa başı
araştırmasından toplanan bilgilerin çapraz kontrolünü desteklemiştir. Daha belirli biçimde,
aşağıdaki görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Ülke

Bölgesel/Yerel Yönetim

Yunanistan
İsveç
İsveç
Belçika
İtalya

Orta Yunanistan Bölgesi
SALAR
Umea Belediyesi
Zoersel Belediyesi
Milan Büyükşehir Belediyesi

Durum tespit
görüşmesinin tarihi
6/5/2021
26/4/2021
26/5/2021
27/5/2021
24/5/2021
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Ek 2. Kurumsal ve Organizasyonel Çerçeve
Okuyucuya yerel yönetimdeki İKY sistemi önceden sunulmuş olan AB’ye üye 8 ülkeye ilişkin daha
kapsamlı bir anlayış sunmak amacıyla, Ek her birinin daha kapsamlı kurumsal ve organizasyonel
çerçevesinin oldukça kısa bir sunumunu içermektedir. Dolayısıyla, başlıca özelliklerini (yönetim
kademeleri, farklı yönetim düzeyleri arasında yetkilerin dağılımı, geçmişteki yerelleşme
girişimlerinin ana hatları, belirli ülke özellikleri ve yerel yönetimle ilgili özellikler vb.) kısaca
sunmak amacıyla önemli bir çaba gösterilmiştir.

1. Belçika
Kurumsal yapı – Yönetim kademeleri
Belçika, seçimlere dayalı beş yönetim kademesi olan federal bir devlettir. İlk kademe olan federal
düzey uluslararası ilişkilerin çoğu dahil olmak üzere, tüm Belçika toprakları için çalışmaktadır.
Yönetimin ikinci kademesi daha karmaşıktır. Bu, hem Topluluklar (gemeenschappen) hem de
Bölgeler (gewesten) ile ilgilidir.
Bölge temeline dayalı olarak 3 Bölge bulunmaktadır: Flaman Bölgesi, Valon Bölgesi ve Başkent
Brüksel Bölgesi. Bölgesel yönetimlerin bölgesel yetkileri vardır; yani belirli bir yer ile bağlantılı
olabilecek yetkiler.
Dile dayalı olarak 3 Topluluk bulunmaktadır: Felemenkçe konuşan Flaman topluluğu, Fransız
topluluğu ve Alman topluluğu. Flaman Bölgesi Felemenkçe, Valonya Fransızca konuşmaktadır ve
Brüksel iki dillidir (ancak büyük bir çoğunluk Fransızca konuşmaktadır). Topluluk yönetimleri
kişiye dayalı yetkilere sahiptir; bireysel vatandaşlara atfedilebilen yetkiler. Flaman topluluğu ve
bölgesi bir parlamento, hükümet ve idareye entegre edilmiştir. Diğer bölgeler ve topluluklar ayrı
kurumlara sahiptir.
Yönetimin üçüncü kademesi İl’dir. Belçika’da 10 il bulunmaktadır. Başkent Brüksel Bölgesi
Brüksel’deki ilin sorumluluklarını üstlenmektedir. Yönetimin dördüncü kademesi Belediye’dir.
Birkaç bin sakinden birkaç yüz bine büyüklük olarak hatırı sayılır ölçüde farklılık ile Belçika’da 589
belediye vardır (Antwerp, Brüksel, Ghen, Charleroi ve Liège). Yönetimin beşinci kademesi ilçedir.
Yalnızca Antwerp ilçe yönetimlerini seçmiştir.
Yönetim kademelerinin dört, beş ve altı yıllık seçim döngüleri vardır. Federal yönetim dört yılda
bir seçilmektedir. Bölgesel seçimler Avrupa seçimleri ile birlikte, beş yılda bir gerçekleşmektedir.
Yerel il ve ilçe seçimlerinin altı yıllık döngüsü vardır. Seçim döngülerini farklı zamanlamanın
devlet sistemi için iki sonucu vardır. İlk olarak, bu siyasi sistemde siyasi asimetriyi uygulamaya
koymaktadır. Farklı yönetim düzeylerinde ve yönetimin aynı kademesinde farklı koalisyonlar
mevcuttur. Siyasi asimetriler yönetimler arası işbirliği için her zaman destekleyici değildir. İkinci
olarak, farklı seçim döngüleri yönetişimde sürekli seçim iklimine yol açmaktadır. Siyasi partiler
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halen yönetme taleplerini dengelemeyi ve diğer yönetim kademelerinde kampanya yaparken ve
yüzleşme talep ederken bir yönetim kademesinde uzlaşmaya çalışmayı öğrenmektedir.
Federal yönetim devletin tanımlayıcı görevlerini düzenlemektedir: Şiddet kullanımı (polis ve
savunma), adalet sistemleri, dışişleri ve diplomasi. Mali yönetim ve mali politikalar aynı zamanda
büyük ölçüde federal bir sorumluluktur. Sosyal güvenlik federal portföyün diğer büyük
parçasıdır. Sosyal ödenekler diğerlerinin içinde sağlık, işsizlik, emekli aylıkları ve tatil için kamu
sigorta sistemi içinde yönetilmektedir. Çocuk yardımları son devlet reformunda bölgelere
devredilmiştir. Demiryolu şirketleri ve posta sistemi gibi kamu şirketleri, ekonomik ve işgücü
düzenlemesinin unsurlarının yanı sıra, bölge çapında ağlar ile federal olarak kalmaktadır. Çoğu
Brüksel’de bulunan birçok büyük ulusal bilimsel ve kültürel kurum federaldir.
Bölgeler/topluluklar geniş bir insan yelpazesine ve yere bağlı sorumluluklara sahiptir. Bütçe ve
personel bakımından, eğitim ve refah en önemli olanlarıdır. Bölgeler fonlarının çoğunu karmaşık
bir dağıtım kriterleri kümesine dayalı olarak federal yönetimden elde etmektedir. Ancak,
bunların mülkiyette vergilendirme yetkisi ve yol vergileri de vardır ve federal vergiye bölgesel
bir ek vergi koyabilir.
Yerel yönetimler açık bir görev ortamına sahiptir. Bunlar yerel meclislerin yerel çıkarının
olduğunu varsaydığı her şeyi yapabilir. Yönetimin daha yüksek kademelerine atfedilmiş
görevleri yapamazlar, ancak bunları tamamlayabilirler. Bir şehir, örneğin, kendi toplu taşıma
sistemini geliştiremez, ancak Flaman toplu taşıma kuruluşunun ve federal demiryolu şirketinin
hizmetlerini tamamlayacak bir bisiklet paylaşma sistemi geliştirebilir. Büyüklük bakımından ve
yerel politika ihtiyaçları bakımından büyük farklılık nedeniyle, yerel yönetimlerin yönetişim
kapasitesi ve politika hedefleri de çok çeşitlidir.
İl yönetimleri esas olarak daha küçük belediyelerin görevlerini tamamlayan çeşitli yetkiler
kümesine de sahiptir. İl yönetimlerinin mekansal planlama ve izin verme, su politikaları, kırsal
politikalar, turizm, kültür ve eğitim konularında sorumlulukları vardır. Birkaç il aynı zamanda
belediye grupları ile alan temelli politikaları geliştirmeye çalışmaktadır. Flaman Bölgesi’nde,
illerin rolü sorgulanmıştır. Flaman finansmanı azaltılmış ve görev ortamı alan temelli yetkilerle
(kişi temelli yetkiler hariç) sınırlandırılmıştır. Müzelerin ve diğer kurumların belediyelere veya
Flaman yönetimine devredilmesi gerekmektedir. Valonya’nın illere ilişkin benzer reformu
bulunmamaktadır, ki bu Belçika’da kurumsal asimetriye yol açmaktadır.
Kanunlar Hiyerarşisi – Yetkilerin Dağılımı
Tüm anayasal demokrasiler gibi, Belçika kanunlar hiyerarşisinde üstünlük ilkesini takip
etmektedir. İkincil mevzuat ile birincil mevzuat uyuşmazlık içinde olduğunda, ikincisi üstün
gelmektedir. En yüksek normlar anayasa ve uluslararası antlaşmalardır. Anayasadan sonra, her
iki dil grubunda çoğunluğa ihtiyaç duyan özel kanunlar bulunmaktadır. Bu özel kanunlar ülkenin
kurumsal yapısını belirlemektedir. Üçüncü düzeyde, federal parlamentodan kanunlar, bölgesel
ve topluluk parlamentolarından kararlar ve Başkent Brüksel Bölgesi’nin kararnameleri
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bulunabilir. Ancak, bu yasal işlemler arasında hiyerarşi bulunmamaktadır. Federal kanun
bölgesel bir kararnameyi bozmamaktadır.
Teoride, hiçbir hiyerarşiye ihtiyaç duyulmamaktadır. Yetkiler genellikle münhasırlık ilkesine
dayalı olarak dağıtılmaktadır. Bir yetki federal yönetimin veya bölgesel/topluluğun
sorumluluğudur ve dolayısıyla, yönetim kademeleri arasındaki çatışmalar nadir olacaktır.
Yetkilerin paylaşımında münhasırlık ilkesine yönelik bazı istisnalar bulunmaktadır. Ekonomik
politika için, federal yönetim çerçeve yetkilere sahiptir. Ülkedeki parasal ve ekonomik birliğin
sürdürülmesi için, federal yönetim bölgelerin ekleyebileceği genel ilkeleri oluşturabilir. Mali
konularda, bölgeler ve federal düzey örtüşen yetkilere sahiptir: Her kademe vergileri
uygulamaya koyabilir ancak her ikisini uygulamaya koyamaz. Bu durumda, federal girişim önce
gelmektedir ve bazı hiyerarşiler uygulamaya konulmaktadır. Ancak, federasyonun hüküm
sürdüğü Alman kuralına benzer genel bir kural yoktur (Bundesrecht bricht Landesrecht).
Gerçekte, diğerinde bir hükümetin politikalarına müdahaleyi önlemek zordur. Basında epey
üzerinde durulan bir örnek, hava aracı gürültü normları ile ilgilidir, ki bu bölgesel bir yetkidir.
Başkent Brüksel Bölgesi’nin yönetimi, Flaman Bölgesi’nden daha katı normlar oluşturmuştur.
Brüksel’in havaalanı Flaman Bölgesi’nde bulunmaktadır ancak Brüksel’e yakındır. Sonuç olarak,
havaalanının yükü Flaman Bölgesi’ne doğru kaymaktadır. Bu bölüm, havaalanının yararları ve
giderlerini yeniden bölüştürmek için bölgeler arasındaki uzun mücadelede sonuncudur.
Hareketlilik, ekonomik kalkınma, su politikaları, bölgelendirme kararları ve perakende geliştirme
gibi diğer politika sorunlarının tamamının idari sınırlar üzerinde etkileri vardır. İşbirliği ve
koordinasyon ihtiyacı yüksektir.
Büyük olasılıkla yetkilerin federal düzeylerden Bölgeler’e ve Topluluklar’a devredilmesi veya
devredilmesi süreci ile ilgili en önemli unsur yetkiler devredildiği takdirde, kaynakların da
devredilmesidir. Bu kritik sürecin sürdürülebilirliği için çok önemli bir faktördür. Yetkilerin
devredilmesi ile ilgili olmayan yönetimler arasındaki gönüllü hareketlilik ender görülmektedir ve
bu, daha çok bireysel bir uzlaşma gibidir. Ancak, 2007 tarihli tüzük federal sistem bünyesinde bir
hareketlilik sistemi kurmaktadır. Böyle bir hareketlilik yalnızca belirli kanuni koşullar karşılandığı
takdirde mümkündür, ancak federal sistem bünyesinde hareketlilik ile bu işe başvuran kurum
için boş kadroyu görüşüp görüşmemeye karar vermek, katılınacak yönetimin hakkı olduğundan
başka bir federal kuruluşa devredilme hakkını vermemektedir. Ayrıca, onların tarafındaki farklı
kuruluşlar yürütme tüzüklerini hazırlamak zorundadır.
Yönetimler Arası İşbirliği
Belçika federasyonunda yönetimler arası işbirliği zordur. Bazı nedenler halihazırda ele alınmıştır.
Politikaları entegre eden koordinasyon mekanizmaları bulunmamaktadır; bölgeler idari
sistemlerini ve kurumsal ortamı (iller ve belediyeler) geliştirmektedir, ki bu kurumsal asimetriye
yol açmaktadır ve yönetim kademelerinin seçim döngüleri düzenlenmemektedir, ki bu
koalisyonlarda siyasi asimetriye yol açmaktadır. İki engel bu listeye eklenebilir. İlk olarak, çoğu
federal ülkenin aksine Belçika federasyonu yalnızca iki büyük kuruluştan oluşmaktadır.
Dolayısıyla, müzakere ve koalisyon oluşumu için alan dardır. Flaman Bölgesi ve Fransızca
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konuşan topluluk arasındaki tartışmalar kazanma-kaybetme sorunları olarak kolaylıkla
şekillendirilmektedir. İkinci olarak, 1970’lerde, Belçikalı siyasi partiler Fransız ve Flaman partiler
olarak ayrılmıştır. Seçim bölgeleri de Flaman Bölgesi’ndeki Flaman partiler ve Valonya’daki
Fransızca konuşan partilere yönelik listeler ile ayrılmaktadır. Brüksel’de her iki parti kendilerini
seçmenlere sunmaktadır. Bu yapı, demokratik hesap verebilirlik eksikliğini oluşturmaktadır.
Fransızca konuşma listesine ilişkin olarak seçilen federal bakan Flaman seçmen tarafından
seçimlerde sorumlu tutulamaz (ve tersi de geçerlidir). Sonuç olarak, partilerin dil engeli
karşısında işbirliğini hedeflemesi için güçlü bir teşvik bulunmamaktadır. Dolayısıyla, siyaset
bilimciler federal parlamentoda birçok mevki için federal bir seçim bölgesini uygulamaya
koymayı önermiştir. Ancak, bu teklif çok fazla siyasi destek almamıştır.
Hangileri Ulusaltı Yönetimlerdir?
Belçika üniter devletten federal devlet haline dönüşmüş federal bir ülkedir. 1970’lerden beri
devam eden uzun ve evrim geçiren bir süreç olmuştur ve bölgesel farklılıklar ve hedefler dikkate
alındığında, halen devam etmektedir. 1831’de Belçika’nın 2.739 belediyeye bölünmesi söz
etmeye değer bir noktadır. 124 belediye Hollanda’ya bırakıldığından ve diğer 119 belediye
Lüksemburg Büyük Dükalığı olduğundan, 1839’da Belçika sınırları yeniden çizildiğinde
belediyelerin sayısı 2508’e düşmüştür. Yeni belediyeler 1928’e kadar oluşturulmuştur ve
1929’da 2675 belediye vardır. 1961’de Yürütme Erki’ne belediyeleri kaldırmak için Parlamento
tarafından yetki verilmiştir. Belediyeler mali nedenlerle veya coğrafi, dilsel, ekonomik, sosyal
veya kültürel nitelikteki nedenlerle birleştirilebilir. Bu yetkinin uygulama süresi 1971’de sona
erdiğinde, Belçika halen 2.359 belediyeye sahiptir. 1975’te yeni bir kanun sayıyı 596’ya
düşürmüştür.
Belçika federalizmi kökenlerine atıf olmaksızın anlaşılamaz: Bir yanda dilsel-kültürel ergin kılınma
(Flaman Bölgesi) ve diğer yanda uygun ekonomik politika geliştirme (Valonya). Bölgeler ve
Toplulukların dille ilgili kanunlar ile belirlendiği ve Anayasa tarafından teyit edildiği üzere, dil
bölgelerinin faaliyet alanlarını tam olarak takip etmesi tesadüf değildir.
Belçika federalizminin özel bir federalizm türü olduğunu vurgulamak zorunludur. Geleneksel
federal devletlerde olanın aksine, güç devrinin yatay yapısı ve gücün eşit dengesi tüm merkezi
yönetimleri aynı düzeye getirmiştir. Böylece, diğer hiyerarşik sistemlerde olduğu gibi ulusaltı
yönetimlerden söz edemeyiz.
Belçika Devleti’nin yetkileri federal düzey, Bölgeler ve Topluluklar arasında devredilmektedir. 3
yetki düzeyi eşdeğerdir. Her federal kuruluş (federal düzey, bölgesel veya topluluk düzeyi) kendi
politikalarını geliştirmektedir ve bu politikalar için gerekli araçlar şunlardır: Kendi öz mevzuatı
(“Parlamento”), yürütme organı (“Hükümet”) ve kendi öz merkezi yönetimi. Yalnızca federal
düzeyin iki meclisli bir sistemi vardır (Parlamento, Senato). Her kuruluş bağımsızdır ve – kısmen
veya tamamen ona devredilmiş ve yönettiği bölgeye ilişkin – yetkiler için münhasıran yetkilidir.
Yetki paketlerinin tümü homojen veya kolay anlaşılır değildir. Nihai sorumluluklar veya yetkilerin
hukuki biçimde kullanılması hakkında bazen sorular ve çeşitli yorumlara neden olan bazı yetkiler
paylaşılmaktadır. Bir tarafın yetkilerini kullanma biçimi, diğer tarafın yetkilerine zarar veriyorsa,
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veriyor görünüyorsa veya verecek gibiyse, bazen çatışmalara ve/veya hukuki işlemlere yol
açmaktadır. Federal düzeyin ulusaltı yönetimler (Bundesrecht bricht Landesrecht) tarafından
alınan kararları bozma olasılığının olduğu Almanya’daki durumun aksine, bir Bölge veya
Topluluğun yasama ve/veya yürütme organının kararları federal düzey tarafından bozulamaz.
İtiraz ve/veya adli temyiz halen mümkündür.
Federalizm 2 takip sistemine dayanmaktadır: Bir yanda bölgeyle bağlantılı yetkiler vardır –
Bölgelerin yetkileri – ve bireyle bağlantılı yetkiler, Toplulukların yetkileri. Bölgelerin ve
Toplulukların yapıları yoluyla bireyle ilgili veya bölgeyle ilgili benzerliklere ilişkin yetkileri
ayırmanın bu olağandışı yapısı iki dilli Başkent Brüksel Bölgesi için uygulanabilir bir çerçeve
belirlemek için olanak sağlamaktadır. Bu yapıda hem Flaman Topluluğu hem de Fransız
Topluluğu Başkent Brüksel Bölgesi’nin faaliyet alanına ilişkin yetkilerini kullanabilir. Bu sistem
Almanca konuşan Topluluğun Valon Bölgesi’nde yaşamasını ve yalnızca bireyle ilgili yetkiler için
yetkili olmasına ve tüm bölgeyle bağlantılı yetkilerin Valon Bölgesi’nde devam etmesine de
olanak sağlamaktadır. Flaman Bölgesi’nde, Bölge ve Topluluk bir kuruluşta birleşmiştir. Valonya
ve Fransızca konuşan Topluluk’ta, şu anda her iki kuruluş için yalnızca bir Bakan – Başkan
olmasına rağmen, 2 kuruluş ayrı kalmaktadır.
Belçika federalizmi ülkenin birliğini ve farklı toplulukların birleşmesini desteklemek amacıyla
karmaşık denge ve denetleme ile birleştirilmektedir (federal dayanışma ve federal bağlılık).
Federal bağlılık menfaat çatışmalarını önlemek için omurgadır: Her kuruluş başka bir kuruluşun
yetkilerini çiğnemekten kaçınmalıdır.
Bu amaçla, işbirliğini artırmak ve ortaya çıkan çatışmaları önlemek amacıyla araçlar
oluşturulmuştur:
-

-

Danışma Komitesi ve Bakanlıklar Arası Konferansların oluşturmasında kuruluşlar
arasındaki işbirliği kurumsallaştırılmıştır. İlki her yönetimden üyelerden oluşurken ve
geçici durumları ele alırken, ikincisi belirli bir politika alanı için kuruluşlar arası politikaları
hazırlamak ve geliştirmek (çalışmak) için kullanılmaktadır (örneğin memurluk
politikaları)
Yetkiler paylaşılırsa veya yetkilerin düzgün biçimde yürütülmesi kuruluşlar arası
konferansı veya işbirliğini gerektirirse, yararlı olan başka bir araç işbirliği protokolleridir:
Bazı durumlarda, diğer kuruluşları öngörülen politikalar hakkında bilgilendirme görevi
bulunmaktadır. Diğer durumlarda, diğer kuruluşların tavsiyesi zorunludur;

Ulusal ve Ulusaltı Yönetimler arasındaki İstişareler
Belçika, yönetim düzeyleri arasında istişareler için büyük olasılıkla en gelişmiş ve dolayısıyla
karmaşık bir sisteme sahiptir. Bu, federal düzey için üstünlüğü olmayan Belçika’nın anayasal
düzenlemelerini ve farklı federal kuruluşlar arasındaki yüksek düzeyli çatışmaları yansıtmaktadır.
Yönetim düzeyleri arasındaki işbirliği bir Danışma Komitesi ve Bakanlıklar Arası Konferanslar
oluşturarak kurumsallaştırılmıştır. İlki her yönetimden üyelerden oluşmakta ve geçici durumları
ele almaktadır. İkincisi ise belirli bir politika alanı için ortak politikaların hazırlanması ve
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geliştirilmesi için kullanılmaktadır. Yetkilerin paylaşıldığı ve yetkilerin düzgün biçimde
uygulanması yönetimler arası işbirliğini gerektirdiği durumlar için de İşbirliği Protokolleri
bulunmaktadır.
Çatışma Çözüm Mekanizması
Yönetim kademelerinin hukuki işlemleri arasındaki çatışmaları çözecek bazı mekanizmalar
bulunmaktadır. Yetki çatışmaları ve çıkar çatışmaları arasında bir ayrım vardır. Hukuki bir işlem,
yetki dağılımını ihlal ettiğinde, Anayasa Mahkemesi bu vaka ile ilgilenecektir. Hukuki bir işlem
bir yönetimin yetkileri kapsamında olduğunda ve diğer yönetimin menfaatine etkisi olduğunda,
bu vaka Belçika’nın farklı yönetim liderlerinin yerinin olduğu bir danışma komitesine sevk
edilecektir. Bu komite aynı zamanda yetkilerin potansiyel çatışmalarını engellemek ve Anayasa
Mahkemesi için uzun prosedürleri önlemek için toplanabilir. Çatışmaları çözecek prosedürlere
sahip olmak yararlı olmakla birlikte, Belçika mekanizmalarının başlıca sınırlaması reaktif
doğasıdır. Bir sorun siyasileştirildiğinde ve hemen sonrasında, mekanizmalar devreye
girmektedir. Politikaların planlama aşamasında (ortak) çıkarın işbirlikçi koordinasyonu güçlü
biçimde geliştirilmemektedir. Rutinin koordinasyonu, siyasi olmayan konular da zordur.

2. Fransa
Kurumsal Yapı – Yönetim Kademeleri
Fransa’da yönetimin teşkilatı, güçlü ve üniter bir Devlet etrafında idari merkezileşme ilkesini
birlikte güvence altına alan Fransız Devrimi ve İkinci İmparatorluk’un doğrudan mirasıdır. Daha
sonra Üçüncü Cumhuriyet’te harekete geçirilen ve 1982-1983 ve 2003 tarihli Kanunların
kabulünü takip eden iki ardışık yerelleşme dalgasında zirveye ulaşan yetki genişliği ve yerelleşme
hareketi olmuştur. Sonuç olarak, Fransa’daki idari yetki alanları yerelleştirilmiş bir biçimde
organize edilmektedir (departmanlar ve belediyelere ilişkin 1871 ve 1884 tarihli Kanunlar’da
güvence altına alınmış ve ardından yerelleştirmeye ilişkin olarak 1982 ve 1983 tarihli Kanunlar’da
iyileştirilmiştir). 13 Temmuz 1983 tarihli Kanun merkezi yönetim, yerel yönetim ve hastaneler
tarafından istihdam edilenler arasında ayrılırken, tüm memurlar için tek bir statü oluşturarak
memurluğu birleştirmiştir.
Fransa’da üç bölgesel yönetim vardır. Bu yönetimler resmi olarak 28 Mart 2003 tarihli Anayasa
değişikliği kapsamında oluşturulmuştur ve Anayasa Kesim 72, Fransa’da 26 bölge (4’ü denizaşırı),
100 departman (96’sı Fransa anakarasında) ve 36.773 belde (komün) olduğunu ifade
etmektedir. Bunların çoğunda 19.000 yerel kamu kuruluşunun yanı sıra, 5000 sakin
bulunmaktadır. Bölgesel yönetimler ulusal yönetimden farklı olan ve adalet dağıtmalarını, kendi
personelini istihdam etmelerini ve kendi bütçesini yönetmelerini sağlayan tüzel bir kişilik
kazandırılan idari yapılardır. Yerel yönetimin (Genel Yerel Yönetim Kanunu’nda güvence altına
alınmış) düzenleyici yetkisi yerel yönetimler için idari özgürlük ilkesine uygun olarak seçilmiş
temsilciler meclisi yoluyla kullanılan müzakereci karar alma yetkisi vardır.
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Yasama bakış açısından belediyeler, departmanlar, bölgeler ve merkezi yönetim arasında yetki
alanlarının dağılımı bölgesel yönetim düzeylerine devredilen yetki alanlarını tanımlayan ve
merkezi yönetimin vergi geliri payını yerel yönetimlere devreden 7 Ocak ve 22 Temmuz 1983
tarihli Kanunlar ile değiştirilmiştir. Ancak, bu, yerelleşme ilkesinin Anayasa’ya eklendiği ve yerel
yönetimler üzerindeki merkezi yönetim denetiminin kaldırılması ile birlikte, merkezi yönetim ve
yerel yönetimler arasındaki yerindenlik ilkesinin güvence altına alındığı 28 Mart 2003 tarihli
Anayasa’nın kabulü ve yerelleşme sürecine ilişkin Kısım II’nin uygulanması ile gerçekleşmiştir.
Belediyelerin yürütme organı, belediye başkanı ve belediye başkan vekillerinin yanı sıra, 6 yıl
süre ile seçilen müzakereci bir kuruluşu, diğer bir deyişle Belediye Meclisi vardır. Belediye
Meclislerindeki seçilmiş görevlilerin sayısı (100’den daha az sakini olan belediyeler) 9 ile (300.000
veya daha fazla sakini olan belediyeler) 69 arasında değişmektedir. Belediye Meclisi (“işletme
bölümü” ve “yatırım bölümü”ne ayrılan) fiili bütçe dengesini oylamakta, belediyenin
taşınmazlarını yönetmekte, yeni belediye hizmetlerinin oluşturulmasına karar vermekte ve
sözleşmeleri imzalaması ve hukuki işlemi başlatması için belediye başkanını yetkilendirmektedir.
Departmanlar Eski Rejim’in idari bölgelerini organize etmek için 1790’da oluşturulmuştur ve
ardından yerelleştirilmiş yönetimin yanı sıra, Devlet’in idari bölgesi olmak için 1871’de merkezi
yönetimden özerkliğini elde etmiştir. Departmanların yöneticisinin yetki devri ve rolü
belediyeler, departmanlar ve bölgelerin hakları ve özgürlüklerine ilişkin 2 Mart ve 22 Temmuz
1982 tarihli Kanunların geçmesi ile köklü biçimde değişmiştir. Genel Meclis Başkanı, Vali yerine
departmanların yöneticisidir ve harcamaları emreden ve departman düzeyinde vergilerin
konulmasını emreden öncekidir. 1982’den beri Vali departmanın yöneticisi değildir, ancak
bununla birlikte, yönetime yerel durum hakkında danışmanlık yapması ve Devlet’in yetkisini
elinde bulundurmayı sürdürmesi nedeniyle, siyasi yetkilerini muhafaza etmiştir. Dağıtılmış tüm
yetkilerin devredildiği kişi olarak, kanun uygulama ve kamu düzeninden sorumludur.
1972’de bölgeler tarafından elde edilen bölgesel kamu kuruluşu statüsü 1982’de yerel yönetime
dönüşmüştür. Bölge Meclisi karar alma yetkisine sahiptir ve bölge seçilmiş parlamento üyeleri
ve Genel Meclisler ve Belediye Meclisleri’nin temsilcilerinden oluşmaktadır. Fransa’da farklı
bölgeler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır: Ile-de-France bölgesinde hemen hemen 11
milyon sakin bulunurken, Korsika’da yalnızca 260.000 sakin vardır; Alsace yalnızca 8.290
kilometre karelik yüzey alanına sahipken, Midi-Pyrenées bölgesi 45.000 kilometre kareye kadar
uzanmaktadır.
35.416 belde vardır. Bu, çok büyük bir bölgesel bölünmedir ve küçük ölçekli bir niteliktir. Bu idari
yapı geniş ölçüde başarısız belediye birleştirmeleri nedeniyle genellikle Ortaçağ’a kadar
gitmektedir. Belediyelerin %90’ında 2000’den az sakin ve yalnızca %1’inde 20000’den fazla sakin
bulunmaktadır. 2015’ten beri, daha büyük belediyeler oluşturmak için birkaç küçük belediyenin
birleştirilmesine yönelik yeni bir trend vardır.
Vali (préfet) yerel düzeyde özellikle önemli bir rol oynamaktadır. Hükümet tarafından atanan
valiler bir bütün olarak devleti ve -daha belirli bir biçimde- hesap verdikleri İçişleri’nin bakanını
temsil etmektedir. Valiler yerel düzeyde devletin yetkisini ve otoritesini somutlaştırmakta ve
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bakanlıkların şubelerini ve saha hizmetlerini gözetmektedir. Valiler, departmanlarda en üst idari
amir ve yerel yönetimde üst düzey memurlardır. Valilerin dört ana görevi bulunmaktadır:
•
•
•

•

Kanun ve düzenin ve kamu güvenliğinin sürdürülmesi, acil durum ve afet yardımının
düzenlenmesi, gösteriler sırasında düzenin muhafaza edilmesi vb.
Himayeleri altında sıklıkla gerçekleştirilen sendikalar ve çalışanlar arasındaki
görüşmelere, ekonomik ve işgücü uyuşmazlıklarına ilişkin arabuluculuk yapılması.
İdari denetim: Vali belde, departman veya bölge tarafından alınan bir kararın hukuka
aykırı olduğunu düşündüğünde, idare mahkemesinin bunu iptal etmesini isteyebilir. Son
söz, yargı ve yürütme ayrılığı nedeniyle herhangi bir hükümetten veya valilik
kontrolünden tamamen bağımsız olan idare mahkemesindedir.
En eski ve son görevi askeri, adli ve belirli mali eğitsel sorunlar dışında, ulusal
yönetimden kaynaklanan politikaları ve mevzuatı yönetmektir.

Bölgesel başkentin bulunduğu departmanın valisi aynı zamanda bölge valisidir ve bundan dolayı,
bölgesel düzeyde devletin eylemlerini koordine etmekte ve bölgesel yönetimi gözetmektedir.
İdari seçim çevreleri bölge, departman, ilçe ve belediyedir.
Yerelleşme ve Modernizasyon Süreci
Kısa bir süre önce, Fransa tam üniter merkezileştirilmiş bir devlet modeliydi. 25 yıl içinde
yerelleşmiş ve bu dönüşüm mevcut katlı pastayı (millefeuilles administrative) rasyonelleştirme
girişimleri ile Devlet yönetimi reformunun beraberinde gelmiştir. Yerelleşmeye doğru stratejik
değişiklik 1980’lerin ortalarında gelmiştir ve bu tarihlerde Başkan Mitterand liderliğindeki
sosyalist yönetim valilerin vesayetini kaldırmış ve özerk yönetimler olarak yerli ortakları
oluşturmuştur. Doğrudan seçimler bölge meclisleri için oluşturulmuştur ve 1982’deki mevzuat
yerli ortaklara önemli yeni vergilendirme ve bütçeleme yetkileri vermiştir.
1992 tarihli yetki genişliği koşulu yetkinin merkezden çevreye kaydırılmasında ilave bir adımı
göstermiştir. Fransızca bağlamında: Yerelleşme yetkinin merkezi devletten bölgesel ve yerel
yönetimlere devri anlamına gelmektedir. Yetki genişliği, yetki ve yönetim yetkisinin kuruluşların
yanı sıra, merkezi yönetimin yerel idari birimlerine devredilmesi anlamına gelmektedir. Personel
yönetim, bütçe yönetiminde ve idari kararlar için özerklik yetkisi genişletilen devlet hizmetlerine
ve valilere devredilmiştir.
Önceki tartışmalar ve girişimler 1980’ler boyunca gerçekleşmiş olmasına rağmen, ikinci tema –
modernizasyon– 1989’da Başbakan Rocard’ın denetimi altında ön plana çıkmıştır. “İdari
modernizasyon”un müteakip aşaması Sol ve Sağ’ın hükümetleri arasındaki parti üyesi farklılıkları
yerine politikanın kapsamlı devamlılığı ile nitelenmiştir. Gücü elinde tutan partiler arasındaki çok
daha büyük ıraksama ile nitelenmiş olan üçüncü bir tema özelleştirmedir.
2000’den beri, ilk olarak bağlantısız olan üç reform hareketi birleşen ve karşılıklı güçlenen bir
yönde gelişmiş gibi görünmektedir. İlk olarak mali yönlendirme kontrolünü ve potansiyel
değerlendirmeyi çok sayıda tekli kalemlerden sınırlı sayıdaki misyon ve programa modernize
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eden “Mali Kanunlarla İlgili Organik Kanun” gelmiştir (LOLF- 2001). İkinci olarak, zorlu tasarruflar
ile başkanlıkla ilgili olarak yönlendirilmiş politika değerlendirme gündemini birleştiren Kamu
Politikalarının Genel Değerlendirmesi (RGPP -2007) gelmiştir ve sonuç olarak bakanlığın yeniden
yapılandırılmasında etkinlik ve verimliliğe odaklanılmıştır. Üçüncü olarak, bölgelerin
oluşturulduğu ve bölge valisinin yetki genişliği verilen, bölgesel ve bakanlıkla ilgili faaliyetlerinin
yol gösterme ve koordine etme kapasitesini kazandığı Fransız devletinin bölgesel reformu
gelmiştir.
Yerel yönetim makamlarının yetkisini artırmak için yerelleşme kapsamında gösterilen büyük
çabalara rağmen, sınırlı mali özerkliğe sahip olmaları nedeniyle, bunlar merkezi yönetimin tam
ehliyetli ortakları olarak düşünülemez. Merkezi yönetim halen yerel vergi oranlarını
belirlemekten sorumludur ve merkezi yönetim tarafından yerel yönetimlere devredilen işletme
giderleri için genel ödenekler büyüme yerine enflasyona endekslidir. Yerelleşme ile güvence
altına alınan özerklik ve idari özgürlük ilkelerine rağmen, Fransa’daki merkezi yönetim ve yerel
yönetim arasındaki ilişkiler halen güçlü biçimde merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde
kullandığı denetim yetkisi ile belirtilmektedir.
Kanunlar veya AB Direktifleri’nin yerel düzeyde doğrudan bir etkisi olduğunda, merkezi yönetim
yerel yönetimi dahil etme konusunda halen yavaştır. Sonuç olarak, yerel yönetimler sıklıkla
merkezi yönetimin buyurgan şişkinliğinin mağdurlarıdır ve sonuç olarak, yerel düzeyde etkisi
olacak mevzuat ve direktiflerin etkisini incelemek amacıyla Ulusal Standart Değerlendirme
Komisyonu kurmak önerilmiştir. Belirli yabancı yerel yönetim makamlarının (örneğin Almanya
veya İtalya) aksine, Fransız yerel yönetimlerinin deneme olarak kendi kamu politikalarını
oluşturma ve uygulama yetkisinden başka hiçbir emredici yetkisi bulunmamaktadır. Ortaklık
temelli yaklaşımın geliştirilmesini teşvik ederek, ulusal memurluk ve yerel yönetim memurluk
arasındaki hareketlilik sorunu oldukça sınırlandırılmış durumdadır. Kamu sektörü istihdamının
yönetimi yönetsel anlamda gerçekten yenilikçi olan yerel yönetim makamları tarafından
benimsenen modelden ciddi ölçüde etkilenmektedir. Seçilmiş görevlilerin kullanıcılara yakınlığı
gezici yerel yönetim çalışanları tarafından oluşturulan uyumlu, etkin ve reaktif yerel girişimlerin
geliştirilmesini desteklemektedir.
Sorumlulukların Dağılımı
Merkezi yönetim ve üç ulusaltı yönetim düzeyi arasındaki sorumlulukların dağılımı, merkezi
düzeyden yerel düzeye yetkilerin artan devri ile nitelenmektedir. Yerel yönetim makamları bu
tür faaliyetlere ilişkin hiçbir sınırlayıcı tanım olmaksızın yetki alanlarında yerel işleri çözmelerini
sağlayan genel bir yetki hükmüne tabidir. Dolayısıyla, bu makamlar yetki alanı mevzuat
kapsamında başka bir kamu kişisine devredilmemişse, yerel kamu yararına dayalı olarak bir
yargıcın gözetiminde herhangi bir alana müdahale edebilir.
Belediyelerin altyapı, yerel hizmetler, arazi kullanımı, park ve bahçeler, konut ve şehir plancılığı,
sosyal hizmetler ve eğitim (anaokulları, okullar ve dinlence merkezlerinin yapımı), kültür, spor ve
zabıtanın yönetilmesinde yetkisi vardır. Belediyelerin yalıtılmışlığının getirdiği sorunları azaltmak
amacıyla, belediyeler arası işbirliği önemli ölçüde artırılmıştır. 2005’te 20.500 belediye grubu
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vardır. Bunların 2.525’inin kendi vergi koyma yetkisi vardır. Belediyeler arası işbirliğinin
artırılması ve sadeleştirilmesine ilişkin 12 Temmuz 1999 tarihli Kanun kendi vergi koyma yetkileri
ile (kent toplulukları, belediye toplulukları, kent toplulukları) belediyeler arası işbirliği için
yetkiler ve çalışanların belediyelerden kamu kuruluşlarına transferinin artmasına, hizmet
sunumunun artmasına ve yönetim kadrolarındaki görevlilerin sayısının artmasına neden
olmuştur.
Departmanlar teminatlı asgari gelir (RMI) gibi temel sosyal ödeneklerin yönetilmesinin yanı sıra,
ortaokullar ve öğretmenlik yapmayan personel, okul ulaşımı, sağlık, hijyen ve sosyal hizmetlerin
yönetiminden sorumludur. Genel Meclis belirli zorunlu harcamaları (sosyal yardım, sağlık, yol ve
otoyollar) onaylama, departman tarafından sunulan kamu hizmetlerini oluşturma ve organize
etme, yol ağını yönetme ve ekonomik girişimlere katılma konusunda yetkilidir. 1983’teki
yerelleşme sürecine ilişkin Kısım I, 13 Ağustos 2004 tarihli Kanun’da teyit edildiği üzere, sosyal
eylem ve sağlık bakımından merkezi yönetimden departmanlara büyük yetki devirleri temeline
dayanmıştır.
Yetki genişliği ve uygulanması ilişkin tüzük hakkında 1 Temmuz 1992 tarihli Kararname’nin
kabulünden beri, bölge ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişime ilişkin ulusal politikaların ve AB
politikalarının uygulanması için bölgesel düzeydir. Bölgeler mesleki eğitim ve ortaokul
yönetiminin yanı sıra, kültür, çevre, kentsel ve kırsal alanlara ilişkin ulusal yönetim politikalarını
gerçekleştirmeye çalışmaktan ve koordine etmekten sorumludur. Bölgeler yatırım kredilerini
planlayarak ve ulusal yönetimden tahsis ederek ve yıllık programlar için merkezi yönetim ve yerel
yönetimler arasındaki sözleşmesel düzenlemeleri oluşturarak departmanları dahil eden
eylemleri koordine etmektedir.
Fransa’da merkezi yönetim ve yerel yönetim arasındaki ilişki yerel yönetim kuruluşlarının geniş
çeşitliliği ve ilgili yetki alanlarını ve ulusal yönetimle karşılaştırınca mali ve siyasi özerlik
derecesini belirlemenin zorluğu nedeniyle özellikle karmaşıktır. Merkezi yönetim ve yerel
yönetim arasındaki ilişkiler, özerklik ve yerelleşme ile güvence altına alınan idari özgürlük
ilkelerine rağmen, halen merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde kullandığı denetim yetkisi
ile güçlü biçimde belirtilmektedir.
Fransa Büyükşehir Kanunu (2013)
Fransa Büyükşehir Kanunu (2013) kendi vergi koyma yetkilerine sahip yönetişim yapılarını ve
bölgeler ve departmanlardan yetkilerin değişimini dahil etmek amacıyla Aix-Marseille, Lyon ve
Paris için farklılaştırılmış yönetişimi tasarlamıştır. Fransa’da kentsel düzeyde işbirliğini teşvik
etmek için 2000’lerde halihazırda merkezi yönetim tarafından çaba harcanmıştır. Ancak, 1966’da
kent topluluklarının oluşturulmasından başka, az başarı göstermiştir. Büyükşehir Kuruluş Kanunu
(2010) bir kez daha düzenlemenin reformu teşvik etmek için yeterli olmadığını teyit ederek,
yalnızca bir büyükşehrin (Nice Côte d’Azur) oluşturulmasına neden olmuştur. 2013’te
büyükşehirlere ilişkin yeni kanun hakkındaki ilk görüşmeler ile yeni bir adım atılmıştır. Hükümet
bölgesel özgünlükler ve yerel ihtiyaçlara uyarlanmış yönetişim çözümlerine dayalı olarak, yeni
bir yaklaşım benimsemiştir. Bölgesel kamu eylemi ve büyükşehirlerin modernizasyonuna ilişkin
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2014 tarihli MAPTAM Kanunu Fransız bölgeleri çapında bir çeşitlendirme düzeyini uygulamaya
koymuştur. On dört büyükşehre (400.000’den fazla sakin) “standart” belediyelerden veya
belediyeler arasındakinden daha büyük sorumluluklar verilecek ve bunlar, daha büyük
boyutlarına ve kentsel doğasına göre haklı gerekçelere dayandırılacaktır. Bunlar arasında, en
büyük üç büyükşehir (1982 PLM Kanunu’ndan beri halihazırda özel bir statüye sahip olan AixMarseille-Provence, Lyon ve Paris) geçici farklı yönetişim yapılarını, yani, farklı kuruluş,
sorumluluk ve kaynakları almıştır.
Ocak 2015’ten beri faaliyet gösteren Lyon Büyükşehir’in (Aix-Marseille Provence ve Paris’in
aksine) belirli bir büyükşehir statüsü vardır: Yaklaşık 1,3 milyon kişiyi kapsayarak, mevcut
belediyeler arası işbirliği kuruluşu Büyük Lyon’un ve Rhône departmanının sorumluluklarını
birleştirmiştir – bu, Fransa’da nevi şahsına münhasırdır. Büyükşehir için siyasi temsilciler
2020’den itibaren doğrudan oy hakkı ile seçilecektir. “Cumhuriyet’in birliği kapsamında
bölgelerin çeşitliliğini tanımaya” dayalı olan bu yenilikçi “asimetrik” yaklaşım önceki politikaların
bölgeler (denizaşırı bölgeler dışında) boyunca tekbiçim olduğu Fransa’da nispeten yenidir.
Organizasyonel yapı ve politikaları uygun bir ölçekte bölgelerin ayırt edici özelliklerine
uyarlamayı hedeflemektedir. Başka bir yenilik Aix-Marseille- Provence ve Grand Paris için iki
geçici belediyeler arası “ön biçimlendirme” görev güçlerinin kurulmasıdır. Vali tarafından
yönetilen ve ulusal ve yerel memurlar ve uzmanlardan oluşan bu görev güçleri reformları
hazırlamış ve sonrasında geçiş sürecine yardımcı olmuştur. Bunlar aynı zamanda vatandaşlar,
yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum tarafından destek almaya çalışmaktadır. Son olarak,
Fransız büyükşehir reformu yerel belediye başkanlarından ve büyük olasılıkla bölgesel düzeyden
direncin (en azından Aix-Marseille ve Grand Paris örneklerinde) doğru bir gösterimidir. Uygulama
süreci reformun kendi doğası kadar önemlidir: Bir kanunu kabul etmek pratikte
uygulanamayabileceği veya yalnızca kısmen uygulanabileceği için yeterli değildir.

3. Almanya
Kurumsal Yapı – Yönetim Kademeleri
Federal Almanya Cumhuriyeti’nin anayasal olarak oluşturulan üç yönetim düzeyi vardır: Federal
yönetim (Bund), 16 eyalet (Länder; 12 alan eyaleti ve 3 şehir eyaleti), ve 295 ilçeden
(Kreisverwaltungen) oluşan yerel yönetim düzeyi ve 11.091 belediye (Kommunen/Gemeinden).
Bu sistem 23 Mayıs 1949 tarihli Temel Kanun’a (GG, Grundgesetz) dayalıdır ve kökleri halihazırda
federal yapıyı belirleyen 1871 tarihli Alman İmparatorluğu Anayasası’na dayanmaktadır. Her
eyaletin (Land) kendi anayasası, anayasa mahkemesi ve denetim kurulu vardır. Bireysel belediye
veya illerin mevcudiyet garantisi olmamasına rağmen, yerel yönetimlerin “özerklik” konusunda
anayasal hakkı vardır (örneğin 1970’lerden beri tekrar tekrar olduğu gibi, eyalet hukuku bölgesel
sınırları yeniden çizebilir). Yönetim düzeyleri arasında yetki dağılımı merkezi (federal) düzeyde
yasama yetkilerinin oldukça yüksek ölçüde merkezileşmesi ile ancak veto aktörleri olarak
eyaletlerin güçlü katılımı ile (federal mecliste, parlamentonun üst meclisinde temsili yoluyla)
nitelenmektedir. Yetkilerin dağılımı eyaletlerin temel yetkileri olarak eğitim, polis ve kültür ile,
politika alanları (bkz. aşağıdaki Tablo) arasında önemli ölçüde değişkenlik göstermektedir. Ancak,
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genel bir örüntü olarak, mevzuat ve finansman sıklıkla merkezi düzeye düşerken, uygulama
eyaletlere ve daha aşağıya yerel düzeylere devredilmektedir. Bu yetkilerin dağılımı nedeniyle,
Alman sistemi “idari” veya “işbirlikçi federalizm” olarak adlandırılmıştır.
Yetki Dağılımı – Yetkilerin Paylaşılması
Bu yetki dağılımı yönetim düzeyleri arasında karşılıklı bağımlılıklar sistemi ile sonuçlanmaktadır:
Çoğu politika alanında tek bir baskın düzey yoktur ve sistem bunlar arasında işbirliği ve
müzakerelere bel bağlamaktadır. Federal düzeyin yasama ve düzenleme kapasitesinde sahip
olduğu şeyler, (federal düzey son yıllarda polis ve göç gibi alanlarda sunum kapasitesini artırmış
olmasına rağmen) sağlama (sunum) kapasitelerinde eksiktir. Eyalet düzeyinin federal kanunlar
ile belirlenen sınırlar kapsamında sınırlı bazı yasama ve düzenleme kapasiteleri vardır ancak
yüksek sunum kapasiteleri vardır. Yerel düzey (en önemlisi yerel arazi kullanımı planlaması ile
ilgili) çok sınırlı yasama ve düzenleme kapasitesine sahiptir, ancak yüksek sunum kapasitesine ve
koordine etme, entegre etme ve yenilik yapma konusunda yüksek kapasiteye de sahiptir.
Temel Kanun’a (Grundgesetz) göre, yetkiler federasyon ve federal eyaletler arasında
paylaştırılmaktadır. Mevzuata ilişkin olarak, daha fazla yetki federasyona aittir; yönetim
bakımından, federal eyaletlerin daha büyük yetkileri vardır. Federal eyaletler Eyalet düzeyinde
çoğu mevzuatı ve çoğu federal kanunu uygulamaktadır. Federasyonun eyaletleri denetleme ve
onlara talimat verme hakkı vardır, ki bu federal mevzuatın uygulanmasını etkilemeyi
sağlamaktadır. Belediyeler kendi sorumluluğundaki yerel işleri yerine getirmektedir. Yerel özerk
yönetim hakkı Almanya Anayasası’nda güvence altına alınmıştır (Temel Kanun’un 28. Maddesi).
Belediyeler federal eyaletler tarafından özel denetime tabidir (soru 6 ile karşılaştırın) ve
belediyeler, kamu görevlerini yerine getirdikleri Eyalet yetkililerinin talimatı ile bağlanmaktadır.
Yetkiler aşağıdaki gibi ayrılmaktadır:
o

o

Federal Eyaletler: Eyaletler (örneğin eğitim durumunda, endikatif bir örnek olarak) okul içi
yönetimden sorumludur. Bu, öğretmenlerin eğitimi ve işe alımı, müfredat ve öğretim
kavramları ve okul denetimini içermektedir. Ancak, okul yönetimi belediyelerin görev
alanındadır. Yükseköğretim federal eyaletlerin bilimsel yönetimine verilmektedir. Bu,
bilimsel, sanatsal ve idari personeli kapsamaktadır. Polis ve vergi yönetimi de federal
eyaletlerin görev alanındadır.
Belediyeler: Belediyeler, en geniş anlamıyla, özellikle yapı yönetiminden (şehir planlama,
yol yapımı, konut yardımına ihtiyaç duyanlar için barınmanın sağlanması), sosyal hizmetler,
sağlık hizmetleri ve kamu tesislerinden (örneğin halka açık yüzme havuzları, çocuk
bakımevleri, spor tesisleri) sorumludur. Belediyeler okul dışı işlerden de sorumludur. Bu,
okulların yapımını, okulları mobilya, kitaplar vb. ile donatmayı ve (öğretmenler dışında) okul
personelinin yönetimini içermektedir. Ayrıca, belediyeler yerel toplu taşıma, atık
bertarafından ve vatandaşlara su, gaz, elektrik ve uzun mesafeli ısıtma temin etmekten
sorumludur. Altyapı hizmetleri öncelikli olarak özel hukuk kapsamında işletmeler olarak
yürütülmektedir ve bunların bir kısmı sadece ticari sağlayıcılar ile rekabet etmektedir.
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1 Eylül 2006’da Temel Kanun değiştirilmiştir (federalizm reformu) ve bu, federasyon ve federal
eyaletler arasındaki birçok yetkinin yeniden dağılımına yol açmıştır. En önemli değişiklikler
memurluk kariyer kanunu dahil olmak üzere, Eyaletin memurlar ve hakimleri için ücret ve emekli
aylıklarının yanı sıra, yükseköğretim, cezaevi hizmetleri, kurul kanunu, dükkan açılış saatlerini ve
restoranları düzenleyen kanuna ilişkin olarak eyaletlere sorumlulukların yeniden tahsisi ile
ilgilidir. Federasyona silahlar ve patlayıcı maddelere ve askeri olmayan amaçlarla nükleer
enerjinin üretilmesi ve kullanımına ilişkin olarak daha fazla sorumluluk verilmiştir.
Genel olarak, Almanya’daki paylaşılan sorumluluklar ve yetkiler sistemi birçok politika alanı
arasında yakından koordine etmek için farklı yönetim düzeylerini gerektirmektedir;
koordinasyonun genel kalitesinin oldukça yüksek olduğu düşünülebilir ve politika alanları
arasında önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Eğitim alanı ve anayasalara göre devletlerin
uygulamada finansmana ilişkin olarak federal ve eyalet yönetimleri arasındaki çok eleştirilen
“işbirliği yasağı”nı (Kooperationsverbot) işaret eden münhasır yetkilerinin olduğu üniversiteler
özel bir durumdur. Koordinasyonun önemli koordinasyon platformları eyalet yönetimlerini
federal yasama sürecine bağlayan federal meclisi ve farklı politika alanlarındaki bakanlık ve
kuruluşları içermektedir. Ayrıca, eyaletlerin başbakanları ile zirve toplantılarının yanı sıra, aynı
alana ait (Ministerkonferenzen) bakanlıklar arasında daimi çalışma grupları biçiminde yatay
düzeyde devletler arasındaki koordinasyon iyi gelişmiştir. Bu zirveler sıklıkla devletler ve federal
düzey arasındaki koordinasyon için federal başbakanı da dahil etmektedir. Yönetim düzeyleri
arasında gelişmiş koordinasyon biçimine rağmen, Alman idari sistemi “işbirlikçi federalizm’’
sistemi kapsamında sorumlulukların karmaşık dağılımı nedeniyle yüksek derecede bölünme ile
nitelenmektedir. Bu işbirlikçi federalizm (rekabetçi federalizmin aksine) anayasada (Madde 72
fıkra 2 GG) belirtilen eşit yaşam koşullarının gereklerine dayalıdır. Bunun için kilit mekanizma
daha zengin eyaletlerden daha yoksul olanlara transferi sağlayan oldukça karmaşık bir mali
denkleştirme planıdır. 2016’nın sonunda, federal ve eyalet yönetimleri 2021’den itibaren
oluşturulacak bu sistemin reformu konusunda mutabık kalmıştır ve federal yönetimin yetkilerini
güçlendirmenin karşılığında (yaklaşık 9,5 milyar Avroluk ek transfer ile) bu tür denkleştirmenin
güvence altına alınmasında federal yönetim tarafından daha güçlü bir rol lehine bu yatay
denkleştirme sistemini kaldırmayı amaçlamaktadır.
Genel anlamda, Federal Almanya Cumhuriyeti’ndeki federal sistem değerini kanıtlamıştır. Bu
sistemin başlıca özellikleri istisna olan bazı ortak yetkiler ile eşlik edilen, federasyon ve eyaletler
arasındaki yetkilerin açıkça sınırlarının çizilmesidir. Ancak, istisnaların sayısı geçmişte sürekli
olarak artmıştır. Öyle ki, bazı politika alanlarında uzun ve karmaşık karar alma süreçleri olmuştur.
Dolayısıyla, bazıları tarafından federasyon ve eyaletler arasındaki yetkilerin daha kolay anlaşılır
olması gerektiği savunulmuştur. 2006 federalizm reformu bu sorunu çözmeye büyük bir katkı
sağlamıştır. İşbirliği ve rekabetin ortasını bularak, federasyon ve federal eyaletler arasındaki
sorumluluklar açık biçimde tanımlanmıştır.
İdari Reformlar için Yönetim Düzeylerinin Uygunluğu
Paylaşılan yetkiler sistemi, idari reformlara yönelik sorumluluklara yansıtılmaktadır: Hükümet
genelindeki reformları kabul edebilecek ve uygulayabilecek güçlü bir merkez yoktur. Bunun
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yerine, tüm yönetim düzeylerinin idari reformda bazı önemli rolleri vardır. Federal düzeyde
memurluğun düzenlenmesinden sorumludur, ancak memurluk düzenlemelerinin kanunlarda
güçlü biçimde yerleşik olması nedeniyle reform kapasitesi eksiktir (temel ilkeler anayasada
düzenlenmektedir). Ayrıca, bakanlara kendi portföylerini yönetmede güçlü bir pozisyon sağlayan
ve merkezi düzeyde hükümet genelindeki reformların kabulünü zorlaştıran bölümlenme ilkesi
nedeniyle, idari yapıdaki değişiklikleri uygulamak zordur. Eyalet düzeyinde istihdam edilen çok
sayıda personel dikkate alındığında, kamu hizmetlerine ilişkin reformlar için eyalet düzeyi yüksek
öneme sahiptir, ancak kamu hizmetlerinin düzenlenmesinde düşük özerklik düzeyi ile
kısıtlanmaktadır. Yerel düzey kamu hizmetlerinin sunulmasındaki önemi nedeniyle büyük öneme
sahiptir, ancak küçük boyutuna dayalı olarak birçok yerel yönetimin oldukça sınırlı kapasitesi ile
birlikte, oldukça düşük özerklik düzeyi ve sorumlulukların bu düzeye kadar artan devri ile de
kısıtlanmaktadır.
Genel olarak, yönetim düzeyleri arası girişimler istisna olmak üzere, her yönetim düzeyi kendi
idari reformundan sorumlu olduğundan, Almanya’nın idari reform için güçlü bir merkezi yoktur.
Her düzeyler arası girişimin 16 eyalet ve federal yönetim arasındaki müzakerelerde
kararlaştırılması zorunludur, ki bu E-Devlet gibi alanlarda reformları yavaşlatmaktadır.
Bölünmenin olumlu yönü kendi yetkileri ile sınırlı olduğu müddetçe farklı yönetim düzeylerinin
diğer düzeyden bağımsız reformları gerçekleştirmeye çalışmasına olanak sağlamasıdır. Örneğin,
Yeni Kamu Yönetimi’nin (NPM) Alman varyasyonu 1990’ların başlarında yerel düzeyde
başlatılmıştır. Federal yönetim kapsamında, idari reformlara yönelik sorumluluklar benzer
biçimde bölünüktür. Genellikle, her bakanlık kendi yönetiminden sorumludur ve tüm yönetimleri
kapsayan reformlar merkezi karar ile uygulanamaz. İdari reform alanında önemli yetkilere sahip
bakanlıklar içişleri bakanlığı (memurluk düzenlemesi, e-devlet), başbakanın ofisi (bürokrasiyi
azaltma ve daha iyi yasama, kanıt temelli politika belirleme) ve maliye bakanlığını (harcama
incelemeleri) içermektedir. Genellikle, federal düzeyde idari reform reformların merkezi
koordinasyonu olmaması nedeniyle uyumsuzluktan dolayı sorun yaşamıştır. Dijitalleşme ve edevlet reformlarını koordine etmek için "BT Planlama Konseyi”ni ve Alman Borç frenlemesinin
uygulanmasını koordine etmek ve kontrol etmek için bir “İstikrar Konseyi”ni kurumsallaştırma
şeklinde yönetimler arası koordinasyonu güçlendirmek için son on yılda iki büyük girişim
olmuştur.

4. İspanya
İspanya’da Yerelleşme Sürecinin Özel Durumu
İspanya Anayasası’nın resmen ilan edilmesi ile, siyasi-idari sistem yakın tarihindeki en önemli
dönüşümü geçirmiştir: Her biri kendi siyasi kuruluşuna ve farklı bir yönetime sahip olmak üzere,
17 Özerk Topluluğun oluşturulması. Siyasi düzeyde, bu federal benzeri bir sistemin oluşturulması
anlamına gelirken, idari düzeyde kamu mal ve hizmetlerinin sunulması için vatandaşlar ile yeni
iletişim hatlarının yanı sıra, karar almaya yönelik yeni aktör ve süreçlerin oluşturulması anlamına
gelmiştir. 1978 Anayasası’ndan önce İspanya Avrupa’da en merkezileştirilmiş ülkelerden
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biriyken, bugünlerde kaynaklar ve ulusaltı yönetimlere verilen siyasi yetkiler bakımından en
yerelleştirilmiş ülkedir.
İspanya, Almanya veya ABD gibi tam olarak bir federal devlet değil, ancak kanun çıkarma
kapasitesine sahip özerk bölgelere sahip federal benzeri bir devlettir. Belirli sayıda sorun söz
konusu olduğunda bu kapasite münhasırdır ve diğerleri söz konusu olduğunda Devlet ile
paylaşılmaktadır. Tüm Özerk Topluluklar 1979 ile 1983 arasında oluşturulmuş ve Özerklik
Haritası Ceuta ve Melilla için Özel Statüler’in onaylanması ile 1995’te tamamlanmıştır.
Bununla birlikte, bu süreç ne yalın ne de basit olmuştur. Daha belirli biçimde, 1970’lerin
ortalarından başlayarak, Anayasa bölgeler için iki isteğe bağlı özerklik düzeyi oluşturmuştur: Beş
yıldan sonra azami düzeye ulaşmak için bir ara adım olarak, indirgenmiş ancak kolaylıkla
erişilebilir olan (“via lenta” – yavaş yoldan) ve başlangıçtan itibaren azami olası özerkliğin elde
edildiği (“via rápida” – hızlı yoldan). Endülüs’ün yanı sıra, “tarihi bölgeler” olarak adlandırılanlar
en yüksek düzeyde özerkliği tercih ederken, Özerk Toplulukların çoğu indirgenmiş düzeyde
özerklik elde etmiştir. Katalonya, Bask Ülkesi, Galiçya ve Endülüs Özerklik Kanunları’nın
onaylanması için referandumlar gerçekleştirmiştir. Tüm Özerk Topluluklar 1970’lerin sonları ile
1980’lerin başları arasında kurulmuştur.
1990’ların başlarına kadar, “via lenta” Özerk Toplulukların tam özerkliğe ulaşamadığı ve anayasal
olarak hedeflenen tekbiçimliliğe ulaşılmadığı ortaya çıkmıştır. Ana siyasi partiler arasındaki
“Özerklik Anlaşması” bu on yıllık dönemin sonuna kadar özerklik sürecini sonuçlandırmak
amacıyla merkezi yönetimin yetkileri devretmesi ve kanuni değişiklikleri yapması için kabul
edilmiştir. O zamandan beri, bazı farklılık ve özelliklerin olduğu gibi kalmasına rağmen, tüm Özerk
Toplulukların aşağı yukarı aynı temel sorumlulukları vardır ve siyasi kurumlarının (parlamento,
hükümet ve başkanlar) benzer görevleri vardır (örneğin özel dillere sahip Özerk Topluluklarda
dilsel düzenlemelere veya tarihi nedenlerle bazı bölgelere de özel olan medeni hukuka ilişkin).
Teoride Özerklik Sürecinin 1995’e kadar bitmiş olması gerekirdi. Ancak, 2005’ten itibaren,
Özerklik Rejimi’nde reform yapmak için bir hareket başlamıştır ve bu bölgelerin statülerinin
değiştirildiği uzun bir sürece yol açmıştır. Bu, halihazırda Endülüs, Aragon, Balear Adaları,
Katalonya ve Valensiya Topluluğu gibi birçok Topluluk’ta meydana gelmiştir.
Anayasa’da dayanışma ilkesi ile birlikte, vatandaşlara daha yakın olan bir yönetimi işaret etmesi
ve vatandaşlara bütün bölge genelinde eşitlik koşulları altında temel kamu hizmetlerine erişim
sunması nedeniyle, “Özerk Devlet” konfigürasyonunun kuşku götürmez avantajları vardır. Ancak,
anayasal sistem yetkilerin aitliğinde oldukça karmaşıktır ve çoğu politika alanı iki veya daha fazla
yönetimin paylaşılan sorumluluğudur, ki bu hesap verebilirliği zayıflatmakta ve gereksiz
tekrarları teşvik etmektedir. Diğer ülkelerde yerelleşmeye rehberlik eden “bir yönetim, bir yetki”
ilkesi İspanya anayasal sistemine dahil edilmemektedir.
Bu yerelleşme sürecinin temel noktası, son 20 yılda, Özerk Bölgeler’de kamu sektörünün
büyüklüğü ve özerk hakları artarken, bir bütün olarak Devlet kamu sektörünün büyüklüğü (insan
kaynakları, yetkileri, bütçe vb.) azalmıştır. 1978 tarihli İspanya Anayasası’ndan itibaren,
İspanya’yı üniter devletten bir tür yerelleşmiş üniter devlete dönüştüren bir yerelleşme süreci
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yaşanmıştır. Halihazırda, İspanya 17 Özerk Bölge ve 2 Özerk Şehir halinde idari örgütlenmeye
sahiptir.
Kurumsal Yapı – Yönetim Kademeleri
Yukarıda söz edildiği gibi, İspanya yönetimi yüksek düzeyde yerelleştirilmiş, federal benzeri bir
sistemdir. Merkezi yönetimin dışında, bölgesel düzey Özerk Topluluklara karşılık gelmekle
birlikte yerel düzey ise illeri, belediyeleri, ve Balear ve Kanarya adalarına ait resmi makamları
kapsamaktadır. Her düzeyin özerk yetkileri vardır ve yasama organlarının üyeleri dört yılda bir
seçilmektedir. Yerel düzeyde yönetim, şehrin büyüklüğüyle ilgili küçük idari farklılıklar olmakla
birlikte oldukça homojen bir yapıya sahipken, bölgesel yönetimde birtakım asimetriler
mevcuttur.
İspanya’nın mevcut yapısı başka dönemlerle karşılaştırıldığında, belki de en büyük tezat Özerk
Topluluklar halinde düzenlenmesidir. Özerklik Statüsü olarak tanımlanan bölgesel teşkilat,
önceki rejimlerde görülen tekbiçim ve yüksek düzeyde merkezileşmiş Devletten, çoğul ve geniş
ölçüde yerelleşmiş Devlete doğru köklü bir dönüşümü ifade etmektedir. Anayasada Kesim VIII’te
yer verilen teşkilat yapısı, Devlet, Özerk Topluluklar, ve Yerel Yönetimi oluşturan İller ve
Belediyeler olmak üzere üç farklı özerklik düzeyine sahip olacak biçimde oluşturulmuştur. Ayrıca
bu üç düzeye ilave olarak Ceuta ve Melilla Özerk Şehirleri mevcuttur.
Şu anda İspanya bölgesel olarak 17 Özerk Topluluk, 2 Özerk Şehir, 50 İl ve 8.111 Belediye
biçiminde teşkilatlanmıştır. Özerk Toplulukların haritası, İspanya’nın çeşitli bölgeleri özerklik
hakkı elde ettikçe peyderpey oluşturulmuştur.
Özerk Topluluklar, Devlettekine benzer bir yapıda teşkilatlanmıştır ve dolayısıyla şu kurumlara
sahiptir:
-

-

Nispi temsil sistemi çerçevesinde genel oylama ile seçilen Yasama Meclisi.
Meclis tarafından kendi üyeleri arasından seçilen ve Kral tarafından atanan Topluluk
Başbakanı. Başbakan, Topluluk Yönetiminin başkanı ve üst düzey temsilcisi olmasının yanı
sıra Devletin Topluluk içindeki olağan temsilciliğini de üstlenir.
Başbakan başkanlığında, yürütücü ve idari işlevleri yerine getiren Bakanlar Kurulu.

Özerk Topluluklar, temel kurumsal normlarını oluşturan ve yetkileri, Anayasada belirtilen
biçimde, kendileri ile Devlet arasında paylaştıran Özerklik Kanunları uyarınca kendileri için
belirlenen yetkileri üstlenmiştir. Anayasada, şu konulara göre üç farklı türde yetki
tanımlanmıştır:
-

Münhasıran Devletin yetki alanına giren konular.
Münhasıran Toplulukların yetki alanına giren konular.
Yetkinin Devlet ile Özerk Topluluklar arasında paylaşılabileceği konular.
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Her durumda, Devlet, ülke genelinde tüm İspanyolların eşitliğini, ve tüm bölgeler arasında belirli
bir derecede uyum sağlanmasını güvence altına alan temel kuralları koyma yetkisini saklı
tutmaktadır. Özerk Topluluklar, Özerklik Kanunları kapsamında kendilerine tanınan tüm yetkileri
fiilen üstlenmiş durumdadır.
Yetkilerin Dağılımı – Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi
İspanya’daki yönetimler arası sistem, Devlet fonksiyonlarına ilişkin farklı yetkilerin, başta ulusal
ve bölgesel olmak üzere çeşitli yönetim düzeyleri arasında iç içe geçtiği örtüşen yetki modeli ile
şekillendirilmiştir.
Bu sistemi niteleyen üç özellik mevcuttur. Bunlardan ilki, çeşitli politika alanlarının yetki
dağılımına, yani merkezi yönetime münhasır yetkiler, paylaşılan yetkiler, ve Özerk Topluluklara
münhasır yetkilere göre ulusal ve bölgesel yönetimlerin katılımını gerektirmesidir. İspanya
Anayasası’na göre merkezi yönetim, vatandaşlık ve göçmenlik; uluslararası ilişkiler; silahlı
kuvvetler; yargı sistemi; yurttaşlık, ticaret, ceza ve iş kanunları; gümrük hizmetleri ve dış ticaret;
parasal ve mali sistemler; basın; balıkçılık, deniz taşımacılığı ve büyük limanlar; hava sahaları ve
büyük havalimanları; birden fazla Özerk Topluluk sınırlarından geçen demiryolları, karayolları ve
sular; posta hizmetleri ve telekomünikasyon; çevre koruma; bilimsel araştırmaların
koordinasyonu; sosyal güvenlik mevzuatı ve finansmanı; ve kamu yönetim statüleri üzerinde
münhasır yetkiye sahiptir.
Özerk Topluluklar ise su projeleri, topluluğa hizmet veren demiryolları ve karayolları ve ilgili
taşıma araçları, küçük limanlar ve havalimanları; tarım, ormancılık, tatlısu balıkçılığı, avcılık,
turizm, kültür, spor, sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik ve çevre koruma uygulamaları da dahil
olmak üzere, kendi bölgelerindeki bölgesel ve kent yönetimi, konut, ve kamu çalışmalarından
sorumludur. Özerk Topluluklar aynı zamanda, ulusal ekonomi politikası ile belirlenen hedefler
çerçevesinde kendi bölgelerinin ekonomik kalkınmasından da sorumludur. Bununla birlikte,
merkezi yönetim bu alanlarda da temel mevzuat çıkarma yetkisine sahiptir. Ayrıca bölgesel
yetkiler bakımından her toplulukta kendi Kanunlarına göre farklılıklar mevcuttur; örneğin üç
Özerk Topluluk bölgesel güvenlik güçlerine, altı Özerk Topluluk eş resmi dile, altı Özerk Topluluk
ise kendine özgü yurttaşlık kanununa sahiptir. Sorumluluk dağılımı İspanya Anayasası’nda ve her
Özerk Topluluğun ve Özerk Şehrin Özerklik Kanunlarında ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.
Belediyelere ait münhasır yetkilere yönelik benzer bir konu listesi bulunmamaktadır. Belediyeler
Özerk Topluluklara bağlıdır ve su temini, çöp toplama, ve yerel yolların yapımı ve bakımı gibi
temel işlevleri yerine getirmektedir.
İkinci özellik, münhasır ve müşterek yasama yetkisi kombinasyonlarından anlaşılacağı gibi, farklı
yetki alanlarının sınırlı özerklik ve takdir yetkisine sahip olmasıdır. Merkezi yönetim kendi
politikalarını dayatamayacağı ve bölgelerin yetkileri konusunda ‘son kararı verme hakkı’
bulunduğundan, farklı yönetim düzeyleri arasında anlaşmalar ve müzakereler yapılması
gerekmiştir. Kurumsal olarak işbirliğinin artırılmasına yönelik tasarlanan İspanyol sistemi,
başlangıç aşamasında siyasi düzeyde, Anayasa Mahkemesi’nin de zaman zaman ele alması
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gereken, ulusal ve yerel memurların işbirliği ve sorun çözme stratejileri uyguladıkları birtakım
çekişmeler yaşamıştır. Politikaların yarısından fazlası müşterek yetkilere tabidir (Argullol, 2004;
Agranoff, 2007) ve ‘tüm İspanya vatandaşlarının eşit olmasını’ veya ‘ekonomik faaliyetlere
yönelik genel planlamanın koordinasyonu’ güvence altına alan anayasal görevler, yönetimin
eğitim, sosyal hizmetler, sağlık, tarım, sanayi veya ticaret gibi politika alanlarındaki bölgeye
münhasır yetkileri potansiyel olarak gasp etmesine imkan tanımaktadır (Colino, 2008). Bu
müşterek yetkilerin fiilen kullanılmasında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmıştır. Üçte ikisi bölgeler
tarafından merkezi yönetim aleyhine başlatılan işlemler olmak üzere, yaklaşık 1.300 uyuşmazlık
Anayasa Mahkemesine taşınmıştır. Yılda iki ila dört uyuşmazlığın yaşandığı Almanya ile
karşılaştırıldığında, bu rakam oldukça yüksektir. Sistemin biraz daha yerleşmesi ve
uyuşmazlıkların yargı dışında çözümlenmesi ile, son dönemde uyuşmazlıkların sayısı azalmıştır.
Söz konusu yargılama taleplerinin birçoğu geri çekilmiştir.
İspanya’nın yönetim biçimi ayrılıkçı ve merkezcil güçlerin çekişmesine sahne olagelmiştir. Bir
yandan Bask Ülkesi ve Katalonya tarafından ayrılıkçı baskılar olmakla birlikte, diğer yandan
merkezi yönetimin uyguladığı merkezcil strateji ile tüm bölgelere aynı yetkiler devredilmiştir.
Ekonomik kriz ile birlikte, bazı bölgeler birtakım yetkilerinin merkezi yönetime iade edilmesini
bile düşünmüştür. Ancak yaşanan mali açık, sisteme yaptıkları net mali katkıların daha yüksek
olması, ve merkezi yönetimin Katalunya’nın sistem içindeki konumuna ilişkin bakış açısını tatmin
edici bulmamaları gibi nedenler Katalanları öfkelendirmiştir. Bu çekişmeli ilişki ise hukuka aykırı
bir referandum, tek taraflı bağımsızlık ilanı, ve Aralık 2017’de yeni seçimler yapılana kadar
özerkliğin merkezi yönetim tarafından askıya alınması ile sonuçlanmıştır. Bu durum şüphesiz,
yönetim içindeki işbirliği örüntülerine leke sürmüştür.
İkinci meclis görevi gören Senato, İspanya sisteminde bölgesel talepleri ileri sürmek ve
yönetimler arası uyuşmazlıkları çözmek için yeterli bir araç değildir. Dolayısıyla yönetimler arası
ilişkiler alternatif mekanizmalar aracılığıyla yönlendirilmektedir. Genellikle bölgesel çıkarlar,
yönetimler arası organlarda yer alan yöneticiler aracılığıyla temsil edilmekte ve bu iki şekilde
sonuçlanmaktadır. Bir yandan, yönetimler arası ilişkiler yöneticiler tarafından yönetilmekte,
bölge parlamentoları ise ikinci rolü üstlenmektedir. Ulusal ve bölgesel düzeydeki sektörel
bakanlıklar, mevkidaşları ile ilişkilerinde nispeten özerk yapıdadır. Diğer yandan ise, çeşitli çok
taraflı ve iki taraflı yönetimler arası dikey organ (30’un üzerinde canlı sektör konferansı), merkez
ve bölgeler arasındaki ilişkilerin yoğunluğunu 1980’li ve 90’lı yıllarda en fazla 45, 2000’lerde ise
65’in üzerinde yıllık toplantı yapılması ile açıklamaktadır. Çok taraflı organlar ağırlıklı olarak
sektörel politikalar konusundaki anlaşmalarda (yılda yaklaşık 200-250 anlaşma yapılmaktadır)
kullanılırken, iki taraflı organlar yetki devri konularında, yakın dönemde ise yönetimler arası
uyuşmazlıkların yargı dışında çözümlenmesinde tercih edilmektedir. Bunlara ek olarak, tüm
Başbakanların (Başkanlar Konferansı) katıldığı konferans, çevre sorunları veya terörizm gibi özel
öneme sahip ortak kesişen olaylar için toplanmaktadır. Bu konferansların tümü, yönetimler arası
gündemin memurlar tarafından belirlendiği birkaç bin komisyon tarafından desteklenmektedir.
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Yerelleşme Sürecinin Etkileri
İspanya’da kamu sektörü, yerelleşme sürecine paralel olarak genişlemiştir. İspanya AB’nin en
yerelleşmiş ülkelerinden biri olmanın yanında, aynı zamanda son 15 yılda en hızlı yerelleşen
ülkedir. Şu anda kamu harcamalarının neredeyse yarısı bölgesel yönetimler (%34’ü Özerk
Topluluklar, %12’si yerel kurumlar) tarafından yönetilmektedir. 2009 yılında yapılan özerk
finansman sistemi reformu ile yerelleşme daha da artmıştır. Özerklik Kanunlarında yapılan
reform bağlamında gerçekleştirilen kapsamlı müzakereler sonucunda yapılan bu reform, özerk
yönetimlere yeni yetkiler devrederek özerklik düzeylerini artırmıştır. Buna ek olarak,
tedarikçilere yapılan ödemeleri kolaylaştırmak üzere finansman sağlamak amacıyla hükümet
tarafından Özerk Likidite Fonu (Fondo de Liquidez Autonómica, FLA) oluşturulmuştur.
Yerelleşme aynı zamanda ulusaltı yönetimlerde harcamanın ve kamu istihdamının son derece
hızla artmasına neden olmuş, ancak her zaman merkezi yönetimde buna eşdeğer bir azalma
meydana gelmemiştir. Yönetimlerini oluştururken birçok bölgesel yönetim, merkezi yönetim
modelini taklit etmiş ve yetersiz yapılar oluşmasına neden olmuştur. Aynı zamanda, bölgesel
yönetimi oluşturma ve konsolide etme süreci muazzam bir kurumsal çaba gerektirmiş, aynı
dönemde OECD ülkelerinde yaygın görülen daha performans odaklı bir yönetimin
geliştirilmesine yönelik olanlar gibi diğer idari reformlar üzerindeki dikkati muhtemelen
dağıtmıştır.
İspanya’nın siyasi yapısı, kamu kaynaklarındaki büyüme, yetkilerin Özerk Topluluklara
devredilmesine yönelik kesintisiz süreç, ve Özerk Toplulukların sahip olduğu yoğun özerklik kamu
kurumlarının olağanüstü biçimde yaygınlaşması ile sonuçlanmıştır. Bunların bazıları kamu
denetçileri veya iç denetçiler gibi geleneksel kurumlar iken, diğer birçoğu ise vakıflar ve kamu
işletmeleri gibi geleneksel olmayan kurumlardır. Aşağıda ana hatlarıyla belirlendiği gibi,
geleneksel olmayan kurumların yaygınlaşması merkezi yönetimde de görülmüştür; bazı
gözlemciler bu olayı, kamu yönetiminin katı idari rejiminden “çıkış stratejileri” ile
ilişkilendirmektedir. Bu yapıların rasyonelleştirilmesi ise mali konsolidasyonun ve idari reformun
odak noktası haline gelmiştir.
Yerelleşme Süreci ve Kamu Görevinde İstihdam Üzerinde Etkileri
Anayasada güvence altına alınan Kamu Hizmetleri homojen bir temele sahip olması dışında diğer
anlamlarda çok çeşitlidir. Homojen bir temele dayanması ve diğer konularda çeşitlilik
göstermesi, İspanyol Kamu Hizmetinin bir özelliğidir. Memurlara yönelik ve tüm Kamu
Yönetiminde uygulanan esas kanuni rejimin düzenlenmesine ilişkin Devlet yetkilerinin
tahsisinde, Anayasa, Kamu Hizmetleri sistemine temel yönleri bakımından yeterli tutarlılığı
sağlamaktadır. Diğer yandan ise, Özerk Topluluklara kendi kamu hizmetlerini düzenlemeye
yönelik verilen özel yetkinin Anayasa tarafından tanınması, Kamu Hizmetinin doğası bakımından
temel olmayan yönleri konusunda çok çeşitli düzenlemelerin önünü açmaktadır. Dolayısıyla 12
Nisan’da onaylanan 7/2007 sayılı Kamu Çalışanları Temel Kanunu, Özerk Toplulukların konuyu
geliştirmesi için geniş pay bırakarak, hem memurlar hem de sözleşmeli çalışanlar olmak üzere
bu personeli düzenleyen esas sistemi tanımlamaktadır. Bölgesel anlamda, kamu hizmetlerinde
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istihdam yüksek derecede yerelleşmiş olup büyük bölümü Bölgesel Yönetimlerde (Özerk
Topluluklar ve Yerel Yönetim) gerçekleştirilmektedir. Tüm kamu sektöründeki işlerin yarısı bu
Kamu Yönetimlerinde bulunmaktadır.
Kamu hizmetlerinde istihdamın önemli düzeyde bölgesel olarak yerelleşmesinin temel nedenleri
şunlardır:
-

Tüm eğitim, üniversite ve üniversite dışı hizmetlerin Özerk Topluluklara devredilerek, çok
fazla istihdama yol açması (Özerk Topluluklardaki toplam rakamın neredeyse %50’si), ve
Çoğu sağlık hizmetinin (personelin yaklaşık %36’sının) Özerk Topluluklara devredilerek,
benzer biçimde çok sayıda iş oluşturması.

5. İtalya
Kurumsal Yapı – Yönetim Kademeleri
İtalya, federalleşme trendlerinin bulunduğu bölgesel bir devlettir. Yerelleşme süreci belediye
başkanlarının doğrudan seçilmeye başlanması ile 1990’larda başlamış, mali federalizm ilkelerini
ortaya koyarak bölgelere ve yerel yönetimlere yönelik daha yüksek düzeyde özerkliği teminat
altına alan 42/2009 sayılı Kanun ile 2009 yılında en yüksek noktaya varmıştır. 2001 yılında
onaylanan mevzuatta yerel yönetimlerin (belediyeler ve iller), bölgelerin, ve merkezi yönetimin
Cumhuriyetin eşit bileşenleri olduğu belirtilmiştir (Cepiku, 2013; Mussari ve Giordano, 2013).
İtalya 20 bölge (15’i olağan statüye, 5’i ise daha fazla yetki veren özel statüye sahip), 103 il ve
8.088 belediyeden oluşmaktadır. Bu belediyelerin yalnızca 136’sının nüfusu 50.000’in üzerinde
olmakla birlikte, belediyelerin %92’sinden fazlasında (toplam 7.466 belediyede) nüfus 15.000
kişiye ulaşmamaktadır.
Birleşme süreci, ulusal kimliği güçlendirmeyi amaçlayan, güçlü biçimde merkezileştirilmiş bir
devlet modelini temel almıştır. Bu yeni model siyasi hesap verebilirliği merkezileştirmeyi, ve
politika oluşturma ve icrai faaliyetleri birleştirmeyi amaçlamaktadır. Birleşmenin sonrasında,
merkezi yönetim, yerel düzeyin neredeyse her alanında yetki kazanmıştır. Otoriter faşist rejim
(1922-43) döneminden kalma odaklanma, bölgesel farklılıklara yer olmayan milliyetçiliğin
uygulanmasına devam etmiştir.
Bazı bölgelere verilen özel statünün tanınması, tekbiçimliliği temel alan yukarıdan aşağıya
yaklaşımından kurtulamamış, özel statüler devletin anayasal düzenlemeleri ile onaylanmıştır.
1948 yılında kurucu meclis tarafından özel statüye sahip dört bölge belirlenmiştir. Sicilya ve
Sardinya güçlü ayrılıkçı hareketlerle anılmış; ve Valle d’Aosta Frankofon, Trentino-Alto Adige ise
Germen dil azınlıklarının korunması amacıyla bu dört bölgeye dahil edilmiştir. 1963 yılında FriuliVenezia Giulia bölgesinin özel statüsü tanınmış, sınır ötesi yapısı ve daha az gelişmiş ekonomisi
kabul edilmiştir.
Konuyla ilgili ikinci evre ise, İtalya’da üç önemli reformun getirildiği 1970’lerde başlamıştır
(Giannini reformları): sağlık hizmetleri reformu, mali sistem reformu, ve bölgesel yönetimlerin
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oluşturulması. Yerelleşme trendi 1977’de, ve daha sonra 1997-98’de hayata geçirilmiştir. Ancak
1970’lerde bölgeciliğin aynı zamanda, eşitliğin sağlanmasına yönelik (başarısız) mücadelenin
tekbiçimliliğini güçlü biçimde temel aldığı da belirtilmelidir.
İtalya’da en köklü kamu yönetimi reformları 1990’lı yıllarda gerçekleştirilmiştir. 1980’lerde ise
öncelikle bazı zengin ve dinamik bölgeler, artık dezavantajlara veya tarihi nedenlere
dayanmayacak biçimde daha fazla özerklik talep etmiştir. 59/1997 sayılı Bassanini Kanunu ile,
önemli düzeyde hakkaniyetin sağlanmasına yönelik bir araç olarak (bölgelerden yerel
yönetimlere aktarılan işlevler bakımından) asimetri trendi yürürlüğe girmiştir. Bu durum 1999
ve 2000’de gerçekleştirilen reformlar ile teyit edilmiş, bölge başkanlarının doğrudan seçilmesi
(1999) ve bölgesel kanunların getirilmesiyle uygulamaya konulmuştur.
Günümüzde İtalya’nın farklı bölgeleri arasındaki boşluğun azaltılmasında tekbiçimliliğin ne kadar
etkin olduğunu sorgulamak oldukça makul olacaktır. Birleşme öncesi İtalya’sındaki büyük
kültürel ve ekonomik farklılıklar sürerken, modernleşme ve yönetsel reformlar farklı hızlarda
ilerlemiştir. Bunların yanı sıra, özel bölgelere ilişkin deneyimler pek teşvik edici değildir.
İstatistiklere bakıldığında (ISTAT [ulusal istatistik kurumu] tarafından yayınlanan yoksulluk
endeksi, Sağlık Bakanlığı veya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı verileri, gibi), kamu hizmetleri ve
politikaları İskandinav ülkeleriyle kıyaslanabilecek düzeyde olan bölgelerin, yoksulluk oranları
son derece yüksek bölgelerle yan yana olduğu bir ülke ortaya çıkmaktadır. Bölgelere ait daha
yüksek maliyet ve harcamalar ise daha yüksek kaliteye tekabül etmemektedir.
Dolayısıyla İtalya’da bölgeler iki şekilde sınıflandırılabilir:
-

-

Anayasa tarafından, özel statüye sahip ve olağan statüye sahip bölgeler arasında yapılan
ayrıma göre resmi sınıflandırma. Bazı sınır bölgelerine verilen bu özel statü, yeni
oluşmaya başlayan Cumhuriyet tarafından bu bölgelerin sadakatini elde etmek için
ödenmesi gereken bedel olmuştur. Günümüzde ise yalnızca mali ve boyut bakımlarından
görülen bu farklılaşma, artık tarihi kökenler nedeniyle ileri sürülmemektedir.
Bölgeler (kuzey ve güney) arasında görülen, idari kapasite ve performans bakımından
farklara göre esas gap sınıflandırma. Kuzey ve güney arasındaki boşluk, Sicilya’nın
durumunda da olduğu gibi, özel statü verilip verilmemesinden bağımsızdır.

İtalya’da kamu sektörü reformları, yoğunluk düzeyi değişmekle birlikte, genellikle yönetimin her
düzeyini (merkezi yönetimler, bölgeler, iller, yerel yönetimler, kurumlar, hastaneler,
üniversiteler) kapsamaktadır. Yerel yönetimler özelinde, 1990’ların başında yapılan reformlar üç
temel alanda artan özerkliğe işaret etmiştir (Anessi Pessina, 2002):
-

-

1990’da Yerel Yönetim Reform Kanunu, 1993’te memurluk reformu, ve 1995’te yerel
yönetim muhasebe reformu ile organizasyonel (yönetsel) özerklik.
Yerel vergilerin getirilmesi ve yönetimler arası hibelerin giderek azaltılması ile mali
özerklik. Özellikle, 1993 yılında ICI (belediye emlak vergisi), 1999’da ise yerel yönetimler
tarafından kişisel gelire ek vergiler getirilmiştir.
İdari işlev ve yetkilerin, yönetimin merkezi kademelerinden yerel kademelerine
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devredilmesi ve idari usullerin sadeleştirilmesi ile karar verme özerkliği (“Bassanini
Kanunları” olarak da bilinen 59/1997 ve 127/97 sayılı Kanunlar).
İtalya Anayasası’nın İkinci Kesiminde yapılan reform ve sorumlulukların farklı yönetim
kademeleri arasında tahsis edilmesine yönelik rehber ilke olarak yatay yerindenlik ilkesinin
getirilmesi ile, reform süreci 2001 yılında büyük ölçüde tamamlanmıştır. Gerçekten de anayasal
düzeyde, bu reformlar yalnızca merkezi ve bölgesel yönetimler arasında yasama yetkilerini değil
(Madde 117), aynı zamanda merkezi ve yerel yönetimler arasındaki idari işlevleri de yeniden
dağıtmış, daha düşük düzeydeki yönetimlere daha fazla mali özerklik tanımıştır (Madde 119)
(Bordignon vd., 2007).
Her ne kadar reformların temel amacı çok katmanlı bir yönetimde etkinlik, hesap verebilirlik,
yönetilebilirlik, ve özerkliği artırmak olsa da, sonuçları ve yarattıkları etkiler tartışma yaratmıştır.
Özellikle son 15 yılda İtalya’da kamu sektörü harcamalarında genel artış görülmektedir. İlk
olarak, yetkilerin merkezi yönetimlerden yerel yönetimlere geçirişi merkezi kuruluşların
harcamalarında beklenen düşüşe yol açmamış, diğer taraftan ise yerel yönetimler yeni
işlevlerini yönetmek üzere, harcamalarını genel olarak artırmıştır. İtalya’nın siyasal sahnesinde
bu sonuç yetki devrinin maliyeti olarak bilinmektedir. İkinci olarak, yönetimler arası mali
ilişkilerin verimsiz olması (verimsizlik; geçmiş harcamalar üzerinden hesaplanan hibeler, merkezi
kurtarma paketi beklentileri, ve yerel yönetimlerin mali disiplinsizliğine yönelik yaptırım
mekanizmalarının eksikliği ile tezahür etmiştir), yerel yönetimlerin kendi içinde aşırı harcamaları
arttırmış ve sürdürülebilir olmayan açıklara yol açmıştır. Bu sonuç, eğer ulusaltı yönetimlerin bir
yandan harcamalarını artırırken diğer yandan maliyetleri başkalarının üzerine yıkmalarına izin
veriyorsa, yerelleşmenin tehlikeli olabileceğini ortaya çıkarmıştır. Üçüncü olarak ise, hizmet
devrinin beraberinde getirdiği batık maliyetler gibi olumsuz etkenler, çoğu zaman verimsizliklere
ve çok daha fazla kamu harcamasına yol açmıştır. Bunların yanı sıra, hizmetlerin devri çoğunlukla
yerel yönetimlerin sahibi olduğu özel kuruluşların kurulması ile sonuçlanmış, ki siyasetin etkileri
ile bu kuruluşların genellikle verimsiz olduğu ve kötü yönetildiği ortaya çıkmaktadır.
Bu reformların bıraktığı başka bir miras ise, yönetim düzeyleri arasındaki ortak yönetim
alanlarında mükerrerlik ve karışıklık olmuştur. Diğer konuların yanı sıra enerji, turizm, sanayi gibi
politika alanlarında eşzamanlı bir mevzuat (yani aynı etkiye sahip ulusal ve bölgesel kanunlar)
getiren 2001 Anayasa reformu buna örnek olarak sayılabilir. Bundan ve koordinasyon
mekanizmalarının zayıf olmasından dolayı, bölgesel ve merkezi yönetimler arasındaki
uyuşmazlığın düzeyi artmıştır. Sorumlulukların yeniden tanımlanması ile kamu sektörünün
makro yapısı yeniden şekillendirilerek, karma ve karmaşık yapıya sahip çok düzeyli bir yönetişim
biçimi oluşmuştur. 1980’li yılların ortasından başlayarak yerel yönetimlerin özerkliğinin sürekli
arttığı dönemin ardından, 1999 yılından beri merkezi yönetim tarafından yerel yönetimlerin mali
özerkliği kademe kademe azaltılmıştır.
Yönetimler Arası İşbirliği
Hizmetler Konferansı, farklı düzeylerdeki kamu yönetimlerinin yürüttüğü faaliyetlerin
sadeleştirilmesi ve koordine etmesi amacıyla (241/1990 sayılı) Kanun ile getirilen, ülkenin
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kalkınmasını kolaylaştıran bir kurumdur. Kamusal karar alma süreçlerindeki yavaşlığın
üstesinden gelmek ve bayındırlık projelerini üstlenmeye veya iş kurmaya yönelik gerekli izinlerin
alınmasında yaşanan muazzam gecikmeleri ortadan kaldırmak amacıyla, hizmetler konferansı,
başta idari usullerle ilgili tüm çıkarların değerlendirilmesi olmak üzere, iş projelerinin veya yeni
iş faaliyetlerinin farklı yönlerinin bağlamsal sınavlardan geçmesini zorunlu kılmaktadır. Yakın
dönemde yapılan bir reform ile, temel sorunların üstesinden gelmek ve sadeleştirmeler ve
yenilikler getirmek amacıyla, kuruluşundan 25 yıl sonra kurum üzerinde değişiklik yapılmıştır.
1990 yılından beri, hizmetler konferansına ilişkin ve (241/1990 sayılı) Kanunla tanımlanan
düzenleme, günümüze kadar, başta 2005 yılında 15 sayılı Kanun ile olmak üzere neredeyse tüm
yönetimler tarafından değiştirilmiştir. Kamu yönetimlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Kararname’nin (7 Ağustos 2015 tarihli ve 124 sayılı Kanun) 2nci maddesi, hizmetler konferansına
ilişkin düzenlemenin; gecikmelerin ve konferans zorunlu olduğunda vaka sayılarının azaltılması,
devlet dairelerinde BİT kullanımının teşvik edilmesi, ve konferansın eşzamansız biçimde
gerçekleştirme olasılığı gibi çeşitli yönlendirici kriterlere göre yeniden tanımlanmasını ve
sadeleştirmesini gerektirmektedir. Ayrıca Madde 2, tüm kamu yönetimlerini temsilen tek bir
delegenin katılımını öngörerek ve kamu yönetimi yöneticilerinin hangi vakalarda fiziksel olarak
orada bulunması gerektiğine karar vererek, karar örneğinin sadeleştirilmesini öngörmektedir.
Hizmetler Konferansının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 127 Sayılı Kararname Bakanlar Kurulu
tarafından 15 Haziran 2016’da onaylanmış ve 28 Temmuz 2016’da yürürlüğe girmiştir.
Çok Düzeyli Yönetişim ve Kamu Sektörü Reformu
“Yerelleşme süreci, hiçbir ödenek ve bunları yerine getirmek için yeterli kaynaklar olmaksızın,
merkezi yönetim tarafından kendilerine yeni görevler verildiğine dair iller ve bölgeler tarafından
dile getirilen endişeleri de beraberinde getirmiştir” (Pollitt ve Bouckaert, 2011). İtalya’da
yönetimler arası mali ilişkiler geleneksel olarak, hem merkezi hem de yerel yönetimler tarafından
düşük düzeyde adanmışlık ile nitelenmektedir. Farklı yönetim düzeyleri ve bölgeler arasında
dikey ve yatay mali dengesizliklerin büyüklüğünün yanında merkezi kurtarma paketi
beklentileri, tarih boyunca mali disiplinsizliği teşvik etmiştir. Ahlaki riskleri ortadan kaldırmak
ve yerel birimlerin mali sorumsuzluklarının bedelini kolektife yüklemelerini önlemek için, İtalya
merkezi yönetimi – ki Avrupa düzeyinde kamu maliyesinin durumundan doğrudan sorumlu tek
organdır – ulusaltı düzeyde son derece katı kurallar (bütçe dengelerine, harcamaya yönelik tavan
değerler, yerel gelirlere yönelik üst sınırlar) benimsemiştir. İtalya Ulusal İstikrar Paktı, ulusaltı
yönetim birimlerinin mali davranışlarını ulusal taahhütlerle uyumlaştırma konusunda mütevazı
başarılar elde etmiştir (Cepiku vd., 2016; Mussari ve Giordano, 2013).
Bu endişeleri ele almak amacıyla, İtalyan Hükümeti tarafından 2009’da mali federalizm hayata
geçirilmiştir. (5 Mayıs 2009 tarihli) 42 sayılı Kanun (Anayasanın 119ncu Maddesine uygun olarak,
mali federalizm konularında hükümete yetki devri), vergi sisteminin kademeliliği korunurken,
bölgelere ve yerel yönetimlere yönelik daha yüksek düzeyde gelir özerkliğini garantileyecek
İtalyan mali federalizminin ilkelerini belirlemektedir. İlk olarak, belediyelere, illere,
büyükşehirlere ve bölgelere, ilgili yetkileri bakımından ve egemenlik ilkesine uygun biçimde,
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özerk kaynakların tahsis edilmesini öngörmektedir. İkinci olarak, kanun, her ne kadar devlet
hukuku tarafından belirlenen sınırlamalar çerçevesinde de olsa, bölgelerin ve yerel yönetimlerin
vergileri “kaydırabilmesini” güvence altına almaktadır. Üçüncü olarak ise, kamusal işlevlerin
denkleştirme ile tamamen finanse edileceğini belirtmektedir. Tam finansman gerçekte
yüklenilen maliyetlerle ilgili olmayacak, ancak “standart ihtiyaçları” yani ortalama iyi yönetim
maliyetlerine tekabül eden harcamaları temel alacaktır. Bunun sonucunda, bölgesel ve yerel
yönetimler, finansman elde etmek için bir kez daha mali kaldıraçlara başvurmaktan kaçınmak
için verimli olmaya mecbur bırakılmaktadır. 42/2009 sayılı Kanun, 24 ay içinde (bu süre altı ay
daha ertelenmiştir), mali federalizmin hangi kurallar ve mekanizmalar kapsamında işleyeceğini
belirleyen sekiz Kararname’nin hükümet tarafından kabul edilmesini gerektirmiştir.
İl düzeyinde yönetimi ortadan kaldırmayı hedefleyen reform 2013 yılında Letta hükümeti ile
başlamış, 2014’te ise Renzi hükümetinde, Delrio kanunu olarak bilinen düzenlemenin
onaylanması ile devam etmiştir. Bu reform, ortadan kaldırılan illerin büyük bölümünün temel
işlevlerini üstlenmesi beklenen büyükşehirleri oluşturmuş olup, diğer işlevlere yönelik
belediyeler arası işbirliğini ve birleşmeleri teşvik etmektedir. Bununla birlikte enti di area vasta
olarak yeniden adlandırılan bazı iller varlığını korumaya devam etmiş olup yeniden örgütlenmek
ve okul binalarının bakımı, yol bakımı, çevrenin koruması ve geliştirilmesi, ulaşım ve il yollarının
bakımı, istihdam uygulamalarında eşit fırsatlar ve ayrımcılıkla mücadele gibi hizmetleri yerine
getirmek zorundadır. Söz konusu reform çeşitli bakımlardan başarısız olmuştur: mali stres
altındaki yerel yönetimlerin illere ait işlevleri devralması uzun sürmüş; kalan illere verilen fonlar
ciddi kesintilere uğramış ve söz konusu iller bu nedenle kanun tarafından kendilerine verilen
işlevleri yönetemez olmuş; bölgesel sorumlulukların yeniden tahsisini düzenlemesi talep edilen
birkaç bölge ise bu konuda yenilikçi yaklaşım sergilemiştir. Ocak 2017 itibarıyla tüm illerin
yöneticileri yenilenmiş; seçilmiş başkanlar yerine belediye başkanları getirilmiştir. Aslına
bakıldığında, illerin ortadan kaldırılması, yıllar sonra gerçekleştirilen 2016 reformunun da içerdiği
Anayasa değişikliğini gerektirmiştir.

6. İsveç
İsveç üniter ancak yüksek düzeyde yerelleşmiş, parlamenter bir devlettir. Ulusal yönetim
düzeyinin yanı sıra, anayasada belediyeler ve il meclisleri/bölgeler (primärkommuner ve
landstingskommuner/regioner) aracılığıyla yerel özerk yönetimden söz edilmektedir (Devlete
İlişkin Belge, Kesim 1). Ulusal, bölgesel ve yerel yönetim düzeylerinde demokratik meclisler
seçilmektedir. (Giderek artan) Çok partili sistemin yanında yüksek düzeyde orantılı seçim sistemi
de mevcuttur. Ulusal düzeyde azınlık yönetimleri oldukça yaygındır (Wockelberg, 2015). 20 özerk
birimin (il meclisleri/bölgesel meclisler) bulunduğu bölgesel düzey ve 290 belediyenin bulunduğu
yerel düzey olmak üzere, iki bölgesel düzeyde ulusaltı yönetimler mevcuttur. Ulusaltı
yönetimlerin her ikisi de eşit konumdadır, yani bölgesel düzeylerden biri diğerini kontrol
edememektedir (Montin, 2015).
Merkez ile yerel ve bölgesel yönetim arasındaki yetki paylaşımını kolayca açıklamak mümkün
değildir. Uluslararası perspektiften bakıldığında İsveç’te yerel öz-yönetişim nispeten güçlü
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olmakla birlikte (Lidström, 2015) GSYH’nin yaklaşık %25’ini sarf etmektedir. Belediyelere ait
yetkilere yönelik, anayasada tanımlanmış olmakla birlikte oldukça zayıf kalan anayasal
korumalar mevcuttur. Yerel ve bölgesel yönetim ayrıcalıklarını ortadan kaldırmaya yönelik nihai
yetki ulusal parlamentoya aittir ve yargı sisteminde, ulusaltı yönetim düzeylerinin, özerkliklerine
saygısızlık eden ulusal yönetim eylemleri karşısında şikayette bulunmasına yönelik yöntemler
(anayasa mahkemesi gibi) eksiktir (Lidström, 2015). Ayrıca yerel ve bölgesel yönetimler vergi
toplama hakkına sahip olmakla birlikte, merkezi yönetim “Robin Hood” olarak anılan vergi
sistemi kapsamında vergi gelirlerinin bir bölümünü yeniden dağıtmaktadır. Ulusal düzeyin yerel
ve bölgesel yönetimlerin performansına olan ilgileri; sağlık hizmetleri (bölgesel düzey), ve sosyal
bakım ve eğitim (yerel düzey) dahil olmak üzere birçok sosyal hizmetin ana sağlayıcısı
konumunda olmaları nedeniyle artmaktadır. Sosyal hizmetleri sağlamak, beraberinde büyük
harcamalar ve bu hizmetlerin kalitesine ve birbirine uyumuna yönelik merkezi düzeyden (değişik
ölçülerde) siyasi ilgiyi getirmektedir. Bu nedenle merkezi yönetim, yerel ve bölgesel yönetim
düzeyleri tarafından zorunlu görevlerin yerine getirildiği politika alanlarını yasamakta,
düzenlemekte (diğer bir deyişle, devlet kurumları düzenlemekte) ve izlemektedir (Montin 2015;
Lidström, 2015).
Bölgesel düzeyler arasındaki yetki paylaşımını tam olarak anlayabilmek için, analize son on
yıllarda gerçekleşen üç ana gelişmenin dahil edilmesi gerekir. İlk olarak, sosyal bakım sistemleri
ve yerel düzeydeki eğitimin piyasalaştırılmasını hedefleyen kamu yönetimi reformları, yeni aktör
ve ilişki türlerini öne çıkarmıştır. İkinci olarak, yerel ve bölgesel düzeylerde işbirliğine ve ağ
yönetişime yönelik ihtiyaçtan söz edilmelidir. Üçüncü olarak ise, İsveç’in AB üyeliği, yerel ve
bölgesel yönetimlere karar verme ve uygulamaya yönelik yeni bir merkezi bağlantı noktası ve
altyapı, dolayısıyla da AB düzeyindeki kurumlarla doğrudan ilişki kurma fırsatı sağlamıştır
(Montin 2015; Lidström, 2015).
İsveç sistemi genel olarak, bölgesel düzeyin bulunduğu ince bel bölgesi ile bir kum saati şeklinde
tarif edilmektedir. Bir yandan yasamayla ilgili ve düzenleyici görevler, diğer yandan ise
finansman ve tedarik bakımından yetkilerin paylaşımına bakıldığında, yerel yönetimler özerk
birimlerden ziyade uygulayıcı kuruluşlar olarak algılanabilmektedir. Yerel özerkliğe yönelik
anayasal korumalar mevcut olmakla birlikte, ulusal yönetimin yerel yönetimleri kontrol etmeye
yönelik uygulamalı kapasitesi apaçık ortadadır. Bununla birlikte, bölgesel düzeyler arasındaki
ilişkiler kimi zaman müzakere düzeni olarak tanımlanmaktadır (Feltenius, 2015; Montin, 2015)
ki bu, sosyal işlevlerin uygulanmasında ulusal yönetimin yerel yönetime olan bağımlılığı
nedeniyle ulaşılması oldukça makul bir sonuçtur.
Belediyelerin görevleri
Zorunlu görevler:
- Sosyal hizmetler (yaşlı hizmetleri, engellilere yönelik hizmetler ve bireysel ve aile
hizmetleri dahil)
- Okul öncesi, zorunlu ilköğretim ve lise eğitimi
- İmar ve yapı konuları
- Çevreyi ve genel sağlığı koruma
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- Çöp toplama ve atık yönetimi
- Su ve kanalizasyon
- Kurtarma hizmetleri
- Sivil savunma
- Kütüphane hizmetleri
- Konut
İsteğe bağlı görevler:
- Eğlence ve kültür
- Teknik hizmetler
- Enerji temini
- Sokakların bakımı
Belediyeler ve il meclislerinin ortak görevleri
- Bölgesel ve yerel toplu taşıma
İl meclislerinin görevleri
Zorunlu görevler:
- Sağlık ve tıbbi bakım
- Çocuklara ve 20 yaşına kadarki gençlere yönelik diş bakımı
İsteğe bağlı görevler:
- Kültür
- Eğitim
- Turizm
Yönetimler Arası İşbirliği
Batı’daki birçok gelişmiş refah devletinde de olduğu gibi, günümüzün İsveç’inde bölgesel ve
sektörel sınırlar arasında koordinasyona yönelik ihtiyaç, karmaşık sorunları ve birçok alanda
sürdürülebilir politikaya yönelik talepleri ele alabilmek için bir zorunluluk olarak
tanımlanmaktadır. Devlet sektörü boşaltma borusuna benzer işleyiş biçimine ve kuruluşlara
sahip ve parçalı olarak tanımlanırken, birçok kamu kurumu hem zorunlu hem de gönüllü yatay
işbirliklerinde yer almaktadır (Johansson, 2017). Yerel ve bölgesel yönetim düzeyleri, kaynak
toplama aracı olarak ve ortak problemleri çözmek amacıyla faaliyetlerini koordine etmektedir.
Ağ yönetişimi ise bölgesel politikanın özelliklerinden biridir (Sundström, 2015).
İsveç ulusal yönetimleri düzeyler ve sektörler arasındaki süreçleri koordine etmek için çeşitli
politika araçlarını kullanmaktadır. Yakın dönemde, birçok politika alanında koordinasyona
yönelik itme ve çekme faaliyetlerini yerine getirmek üzere geçici ulusal koordinatör veya çar
olarak anılan kişiler görevlendirilmiştir. Ulusal koordinatör (nationell samordnare) unvanı, farklı
organizasyonel düzenlemelerin yanı sıra geniş birtakım görevleri kapsayabilmektedir. Üç ana
ulusal koordinatör türü mevcuttur: müzakereciler, analistler ve azmettiriciler (Statskontoret,
2014c). Merkezi yönetim karmaşık bir problemi çözmek için çalışmalarını koordine edebilmek
amacıyla birçok aktöre ihtiyaç duyduğunda genellikle ulusal koordinatör atanmaktadır. Normal
devlet aygıtlarının (kurum ve kuruluşlar) dışında çalışan koordinatör, devlet dairelerinde ya da
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bir tür geçici devlet kurumu olan soruşturma komitesi biçiminde, devlet aygıtlarının içinde bir
tür organizasyonel merkeze sahiptir. Koordinatörlerin çalışma yöntemleri ve son ürünleri
çeşitlilik göstermekle birlikte ana fikir, koordinasyonun gönüllülük temelinde olması gerektiğidir.
Ulusal koordinatörlere yönelik yakın tarihli değerlendirmeye göre hem olumlu hem de olumsuz
izlenimler mevcuttur. Koordinatörlerin görevlerinin esnekliği hem değerli bir şey, hem de bir
problem olarak (örneğin şeffaflık bakımından) tartışma konusu olmuştur (Riksrevisionen, 2016).
Koordinasyon faaliyetleri ulusal düzeyde yönetilmemekle birlikte, daha makul biçimde, güçlü
enformel boyutları olan bir müzakere düzeni olarak tanımlanabilir. Düzeyler arasında
koordinasyon, seçilmiş temsilciler arasındaki güçlü siyasi bağlar aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda, bir yanda İsveç yönetimleri, diğer yanda ise özel bir
kuruluş olan İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) arasında yakın işbirliği ile
düzenlenmektedir. Güncel analizler, SALAR’ı çok düzeyli sistemin son derece önemli bir aktör
olarak öne sürme ve büyük ölçüde devlet tarafından finanse edilen özel kuruluş statüsüne dikkat
çekme eğilimindedir (Montin, 2015). Gerçekte ise SALAR, deneyimlerini paylaşmak, zorlukları
tartışmak, ortak çözümler aramak, merkezi yönetimin savunuculuğunu yapmak (önlemlerin ele
alınmasının kolaylaştırılması, küresel salgının yerel düzeydeki birçok boyutuyla mücadele
etmeye yönelik acil müdahalelerin finanse edilmesi gibi yollarla, yakın zamanda COVID-19
krizinin etkileri nedeniyle olduğu gibi), yerel yönetimleri AB kurumlarıyla ve AB ve AB dışı
ülkelerdeki muadilleriyle irtibata geçirmek üzere belediyelere yönelik bir merkez/ağ görevi
görmektedir.
İsveç’te Çok Düzeyli Yönetişim ve Temel Zorlukları
Verimlilik, eşit ve adil muamele gibi konularda kolaylık sağlamak amacıyla, devlet sektörü, devlet
dairelerinin birleştirilmesi yoluyla merkezileştirilmiştir. Sektörel boşaltma borusu benzeri işleyiş
biçimi olarak tanımlanan olgu, devlet dairelerinin politika alanları ve düzeyler ile ortak kesişen
problemleri çözmek için birbirleriyle veya yerel yönetimlerle koordinasyon sağlamaya
çağrıldığında genellikle sorunlu olarak tanımlanmaktadır (Niklasson, 2012).
İsveç yerel yönetimleri ortalama olarak oldukça büyük toprakları kapsamakla birlikte (Lidström,
2015), büyüklükleri ve dolayısıyla 290 belediye ve 20 il/bölge meclisi genelindeki kaynakları
bakımından son derece farklılık göstermektedir. İster nüfus isterse vergi geliri bakımından olsun,
skala son derece sık tartışılan bir konudur. Ulusal yönetim tarafından vergi gelirlerinin ve (sınırlı
ölçüde) yerel veya bölgesel yönetimlerin faaliyetlerine yönelik destek fonlarının yeniden
dağıtılması, yerel ve bölgesel yönetimler genelinde olanakları ve performansları eşitlemenin
yolları olarak görülmektedir (Feltenius, 2015). Günümüzde görülen göç olayı, çok düzeyli
sistemin karşılaştığı koordinasyon sorunu türlerinin açık bir örneğidir. Kısacası, ulusal politika
amaçları ve standartları genellikle (ancak her zaman değil) çıktı ve sonuç bakımından homojenliği
hedeflemekte, kaynaklar ve zorluklar ise farklı bölgesel düzeyler arasında ve bunların kendi
içinde farklılık göstermektedir.
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Ulusaltı Yönetişim Konusunda Başlıca Reform Girişimleri
Yerelleşme, piyasalaştırma, yönetimselleştirme ve ağ yönetişimi, 1970’li yıllardan beri kamu
yönetimi reformlarının ana temaları olmuştur. Yerelleşme ve piyasalaştırma genellikle daha
yüksek düzeyde kullanıcı tercihi ve hizmet odaklılığa yöneliktir. Bununla birlikte, 1980’li yıllarda
yaşanan mali kriz, hem kamu kontrollerinin kaldırılması hem de kamu sektörü içindeki reformlar
biçiminde, farklı türde piyasalaştırma uygulamalarına yönelik ilgiyi de artırmıştır. Yönetim
reformları, sonuç temelli yönetim ve kamu makamlarının yönetselileştirilmesi biçimlerinde
uygulanmıştır. Ağ yönetişimi ise nihayet bölge düzeyinde daha da öne çıkmaktadır (Sundström,
2015).
Tarih boyunca merkezi yönetim, kendi örgütlenmeleri gibi konularda belediyelere ve il/bölge
meclislerine daha fazla özerklik sağlayan idari reformlar uygulamıştır. Aynı zamanda ulusal
mevzuat, ulusaltı yönetimlerin mali özerkliğini, dengeli bütçelere yönelik bir gereksinim
belirleyecek kadar düzenlemektedir. Ayrıca piyasalaştırmaya yönelik bazı reformlar zorunlu iken
(örneğin, belediyeler özel okul sağlayıcılarına izin vermelidir), bakımla ilgili bazı politikalar hangi
örnek hükümleri uygulayacakları konusunda belediyelerin ve/veya il meclislerinin kendi kararını
vermesine izin verecek biçimde şekillendirilmiştir. Bu da, yerel ve bölgesel yönetimlerin bazı
temel reformlardaki rolünün değişiklik gösterdiği anlamına gelmektedir.
İsveç okul sistemi, 1990’ların başında kapsamlı siyasal reformların hedefi olmuştur. Sosyal
Demokrat hükümet, 290 yerel belediyeye öğretmenlere yönelik işveren sorumluluklarının
yüklendiği belediyeleşme ve yerelleşme reformunu başlatmıştır. Bir sonraki sağ görüşlü hükümet
ise okul seçme imkanı ve bağımsız okulları getirerek piyasa reformu başlatmış, bu durum ise
kamu dışı eğitim sağlayıcılarının kuponlarla (skolpeng) finanse edilen okullar açmasının önünü
açmıştır. Okulda eğitim sisteminin yerelleşmesi ve piyasalaştırılması okulları ve öğretmenleri
kontrol etmeye yönelik performans odaklı yöntemlerin ortaya çıkmasıyla, ve “müşteri”nin yani
okul öğrencilerinin ebeveynlerinin güçlenmesiyle sonuçlanmıştır; bunlara ek olarak ise, okulları
ve buralardaki personeli yakından incelemek üzere Okullar Müfettişliği kurulmuştur.
Günümüzde İsveç’te yaşanan toplumsal tartışmalarda, öğretmenlik mesleğinin
profesyonellikten uzaklaştırılmış olması kabul edilmekte ve gündemin ilk sıralarında yer
almaktadır. Hatta şu anda, bazı siyasi ve akademik yorumcular okul sisteminin yeniden
kamulaştırılmasını önermektedir. Bu gelişmenin tam merkezinde ise, OECD tarafından
yayınlanan PISA sıralamasında İsveç’in sonuçlarında, bu sıralamalar yapılmaya başladığından
beri görülen ani düşüşler yer almaktadır. Bu reformların, okul sonuçlarındaki düşüşün dışında,
okullar arasındaki sonuçlarda görülen farklılıkların ve okul ayrımcılığının artmasıyla sonuçlandığı
öne sürülmektedir (Molander, 2017).
Politika sorunlarının ulusal yönetimden yerel düzeylere aktarılma süreci resmi olarak yukarıdan
aşağıya doğru gerçekleştirilmektedir. Ayrıca devlet düzeyi, İsveç’te etkin olan birçok Yeni Kamu
Yönetimi fikirlerinin hayata geçirilmesinde nispeten erken davranmıştır. Bununla birlikte,
günümüzde birçok belediye ve il/bölge meclisi tarafından, performans yönetimi gibi YKY tarzında
yönetim fikirlerinin hayata geçirildiğini de belirtmek gerekir (Montin, 2015).
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Skala konusuna geri dönmek gerekirse, ulusal yönetimin bölgelerin örgütlenmesine ilişkin
girişimleri defalarca başarısızlığa uğramıştır. Bölgesel düzeydeki devlet kurumları ve bölgesel
özerk birimlerin birleştirilmesine yönelik ileri sürülen argüman, daha büyük kurumların, coğrafya
ve demografi nedeniyle kamu sisteminde ortaya çıkan zorlukları gidermek için daha donanımlı
olacağı yönündedir. Bu durumda, bunun siyasi bedeli ağır olacağı için, ulusal düzeyin bölgeleri
birleşmeye zorlamak istemediği, hatta buna muktedir olmadığı anlaşılmaktadır. Özerk bölgelerin
örgütlenmesine yönelik yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilecek bir reform, önemli
paydaşların bakış açısından, hiç rağbet görmeyen bir gelişme olacaktır. İsteğe bağlı birleşmeleri
teşvik etmeye yönelik teşebbüsler ise şimdiye kadar yeterince başarılı olmamıştır.

7. Yunanistan
Kurumsal Yapı – Yönetim Kademeleri
Yunanistan Anayasası’na göre, kamu yönetimi prensipte yerelleşmiştir (Anayasanın 101nci
maddesi). Ancak Yunanistan’ı üstünkörü gözlemleyen kişilerin bile fark edeceği üzere,
Yunanistan’da kamu yönetimi yüksek derecede merkezidir. Hükümet harcamalarının büyük
bölümü merkezi yönetime ait, ulusaltı yönetimler ise nispeten daha az kaynağa ve yetkinliğe
sahiptir. Merkezi yönetim, her birinin gözetiminde çok sayıda kamu kuruluşu ve devlet dairesi
bulunan Bakanlıkların merkezi hizmetlerinden oluşmaktadır. Ayrıca 7 merkezi olmayan yönetim
(esasen, Yunanistan çevresindeki merkezi yönetim şubeleri), 13 bölgesel yönetim (1986 yılında
kurulmuştur ve seçilmiş bölge valileri ve bölge meclisleri tarafından yönetilir), ve 325 belediye
(1034 belediye birleştirilerek 2011 yılında kurulmuştur ve belediye başkanları ve belediye
meclisleri tarafından yönetilir) mevcuttur.
2011 yılında, ölçek ekonomileri oluşturmak, yerel yönetimlerin harcamalarını azaltmak, ve AB
tarafından sağlanan fonların absorbe edilmesinde yararlı olacak kaynak ve becerileri bir araya
getirmeye yetecek kadar büyük yerel yönetim birimlerini oluşturmak amacıyla belediyelerin
birleştirilmesi gerekli görülmüştür. Geçmişte küçük, yeterli kaynaklara sahip olmayan belediyeler
yeterli finansmana erişim sağlayamamıştır. Ancak Yunanistan’ın kutuplaşmış parti sisteminin bir
sonucu olarak siyasi partiler arasındaki ülke genelindeki rekabetin yerel siyasete nüfuz etmesi ve
ulusal siyasi düşmanlıkların ulusaltı düzeyde yinelenmesi yüzünden, yeni idari kapasitelerden
tam anlamıyla yararlanılamamıştır. Daha küçük belediyeler birleştirilerek daha büyük belediyeler
haline getirilmiş, ancak diğer önkoşullar sağlanamadığı için her zaman istenen sonuçları
yaratamamıştır. Örneğin yerel yönetimlerde çalışanları örgün eğitim yetkinlikleri ve beceri
düzeyleri her zaman, merkezi yönetimlerde çalışanlarınkinin gerisinde kalmıştır.
Karar süreçlerinin merkezileştirilmesi yalnızca yerel yönetimlerde değil, aynı zamanda sektörel
politikalarda da görülmektedir. Devlet hastaneleri ve devlet üniversiteleri gibi tüzel kişilikler,
hastaneler ve üniversiteler tarafından verilen personel alımına (örneğin, tıp doktorları,
profesörler, araştırmacılar) ilişkin dilekçelerde ve devlet bütçe fonunun bu tüzel kişiliklere
yönlendirilip yönlendirilemeyeceğine karar veren merkezi yönetim tarafından çok yakın
denetime tabidir. Aynısı, örneğin Yunanistan devletine ait demiryolları şirketi (OSE) veya Atina
Su ve Kanalizasyon Şirketi (EYDAP) gibi çeşitli devlet kurumları için de geçerlidir.
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Uygulama yetkisinin belediye ve – daha nadiren – bölgesel düzeylere düşürüldüğü bazı politika
sektörleri dışında, yetkilerin büyük bölümü merkezi yönetimin elindedir. Uygulamada, ulusaltı
yönetimler münhasır yetkilere sahip olsa da özerklik düzeyleri ve takdir yetkileri oldukça
sınırlıdır. Çevrenin Yunanistan devletinin merkezine böylesine bağımlı olmasının nedeni ise,
vergi gelirlerinin neredeyse tümünün merkezi yönetim tarafından toplanmasıdır. Bunun yanı
sıra, Yunanistan yönetiminde merkez-çevre ilişkilerini yöneten genel politika ve özel
düzenlemeler merkezi yönetim tarafından sıkça değiştirilmektedir. Bunun sonucu olarak, farklı
yönetim düzeyleri arasında nadiren sözleşme ve müzakere yapılmaktadır.
‘Aşağıdan gelen’, aşırı merkezileşme eğilimlerinin değiştirilmesine yönelik baskılar yakın gibi
görünmemektedir. Örneğin, belediyeleri temsil eden ulusal düzeyde bir örgüt olan Yunan
Belediyeler Birliği (KEDE), siyasi partilerin resmi görüşleri bakımından genellikle kendi içinde
bölünmüştür ve hiçbir zaman, Yunanistan’da yerel yönetimi denetleyen İçişleri Bakanlığı’ndan
bağımsız hareket edecek ekonomik kaynağa veya siyasi nüfuza sahip olmamıştır.
Bunlara rağmen, beş yılda bir, bölge vali ve yönetim meclis seçimleri ile aynı zamana denk gelen
belediye başkan ve belediye meclis seçimleri gerçekleştirilmektedir. Daha önce belirtildiği gibi,
bölgesel ve yerel yönetime paralel olarak, merkezi yönetimin ‘Merkezi Olmayan Yönetimler’ adı
verilen yedi yerelleştirilmiş şubesi mevcuttur. 2011 yılında kurulan ve devlet tarafından atanan
görevli tarafından yönetilen bu yönetimlere, bölgesel yönetimleri ve belediyeleri denetleme
görevi verilmiştir. Yunanistan Anayasası ve 3852/2010 sayılı Kanun’dan yola çıkılarak, merkezi
olmayan bu yedi yönetimin hepsi – anayasaya göre – yerel yönetim tarafından yönetilmemesi
gereken tüm yetkilere sahiptir. Bu yetkilerin arasında belediyeler tarafından çıkarılan idari
kanunların hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi, ormanların korunması, ve devlete ait
gayrimenkul gibi varlıkların yönetimi yer almaktadır.
‘Merkezi Olmayan Yönetimler’ Fransa’nın ‘préfet (vali)’ sistemine benzemektedir. Ne de olsa
1830 yılında başlangıcından beri, Yunanistan’ın idari sistemi ve idari hukuku Fransa tarafından
bırakılan birçok etkiyi taşımaktadır. Bundan sonra çok uzun süre boyunca, 1994’teki bölge
seçimlerine kadar, Yunanistan’ın bölge valileri ve/veya ‘préfet’leri o günün yönetimi tarafından
seçilmekteydi. Toplamda, günümüzde 13 bölgesel yönetim altında sınıflandırılan 50 ‘vilayet’
mevcuttu. Ancak geçmişte işler çok başkaydı. Yunanistan ‘préfet’leri, kendi ‘vilayetlerindeki’
seçilmiş belediye başkanlarını izlemek üzere atanan siyasi görevlilerdi. İleride ise, yerel siyasi
koşullara bağlı olarak, belediye başkanları bu ‘préfet’lerin otoritesine itiraz edecekti. Bu
bağlamda, şu an mevcut olan (sayıca küçük ancak boyut olarak büyük) yedi ‘Merkezi Olmayan
Yönetim’ geçmişte 50 ‘vilayetten’ oluşan sistemin bıraktığı bir miras, ve Yunanistan’ın ulusaltı
yönetimlerinden sorumlu seçilmiş görevliler ile atanmış görevliler arasındaki uzun tarihsel
gerilim konusunda bir uzlaşı olarak görülebilir.
Zaman içinde, ve AB makamları tarafından yapılan baskılar nedeniyle, bölgesel yönetimler
birtakım idari yetkiler elde etmiştir. 1986 yılında kuruluşlarından beri, 13 bölgesel yönetim de
Avrupa Birliği’nin bölgesel politikası ile temin edilen AB fonlarını absorbe etmiştir. Ancak,
yetkilerin büyük bölümü hala merkezi yönetimin elindedir. En önemlisi ise, farklı politika
sorunları konusunda bazı yetkiler merkezi yönetim ile ulusaltı yönetimler arasında paylaşılmakta,
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bu sayede merkezi yönetim bölgesel ve yerel sorunların günlük yönetiminde pay sahibi
olmaktadır.
İtalya ve İspanya gibi diğer Güney Avrupa ülkelerinin aksine, Yunanistan’da din, dil veya tarih
bakımından konsolide olmuş pek az bölgesel kimlik mevcuttur. Dolayısıyla bölgesel yönetimler
ile merkezi yönetim, diğer Güney Avrupa ülkelerinde görülenler gibi bölgesel kimlikler üzerinden
pek fazla ayırt edilememektedir. Dahası, art arda gelen Yunan hükümetlerinin gösterdiği uzun
vadede merkezileşme eğilimleri, merkezi yönetimin istediği anda, geçmişte yetkilerin ulusaltı
yönetim düzeylerine devredildiği politika alanlarında da dahil olmak üzere, bölgesel ve yerel
düzeylerdeki münhasır yetkileri gasp edebileceği anlamına gelmektedir. Özellikle bölge valileri,
1994 yılında ilk bölge seçimleri yapılana kadar merkezi yönetim tarafından atanmaktaydı.
Ayrıca, bölgesel ve yerel yönetim düzeylerinin genel idari kapasiteleri son derece dengesizdir.
Birkaç istisna dışında, bölgesel ve yerel yönetimlerde çalışan memurlar merkezi yönetimdekiler
kadar vasıflı değildir. Ulusaltı yönetim düzeylerin verimlilik bakımından optimalin altında kaldığı
açıktır. Yunanistan’ın kamu yönetimlerinde merkezden çevreye aktarılan kaynak – örneğin
personel, finansman ve dijital altyapı – akışı, politikaların uygulanmasında genellikle yetersizdir.
Mali Yönetim ve Kriz Yönetimi
Sorumluluklar, bütçe ve kapasite; İçişleri Bakanlığı’nın bölgesel ve yerel yönetimler üzerinde
disiplin kurabileceği ölçüde uyumludur. Krizin başlangıcından beri, bu görev uygulamada Maliye
Bakanlığı tarafından üstlenilmiştir. Geçmişte belediye başkanları ve bölge valileri, tipik iş karşılığı
oy alışverişi ile geçici çalışanlar gibi fazladan idari personeli işe alarak bütçeyi aşma eğilimi
gösterdiğinden, Maliye Bakanlığı finansmanı sert biçimde azaltmıştır. Geçmişte belediye
başkanları, belediye bütçelerindeki açıkların giderilmesinde ya merkezi yönetim tarafından son
anda yapılan müdahalelere ya da kamu ve özel bankalar tarafından belediyelere verilecek
kredilere bel bağlamıştır. Tüm bunlara son veren ise, Yunanistan’ın artan kamu borçlarını
yönetebilmek için ‘Troyka’ (yani Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu ve Uluslararası Para
Fonu) tarafından uygulamaya konan 2010-2017 mali konsolidasyonu olmuştur. 2011’deki
belediye reformunu büyük ölçüde güdümleyen, merkezi yönetim tarafından yapılan ve yerel
yönetimlere yönlendirilen harcamaları azaltma ihtiyacıdır. Ancak kriz patlak vermeden önce,
birçok belediyenin mali işleri halihazırda sürdürülemez durumda olmakla birlikte belediye
başkanları büyük borçlar altına girmiştir. Bunun sonucu olarak şu anda birçok belediye borçlu
durumda, Peloponez bölgesindeki bir belediye ve Atina yakınlarındaki iki büyük belediye ise
2016-2017 yılında resmi olarak temerrüt ilan etmiştir. Bu belediyeler şu anda Maliye Bakanlığı
tarafından denetlenen ayrı kurtarma programına alınmıştır.
Yukarıdakiler göz önüne alındığında, çeşitli yönetim düzeyleri arasındaki işbirliği genellikle gergin
biçimde sürdürülmektedir. Yetkili bakanların ve bölge valileri veya belediye başkanlarının karşıt
görüşlü taraflarda yer almasından kaynaklanan siyasi çatışma, finansman kıtlığı nedeniyle daha
da şiddetlenmektedir. Bu örüntü, 2010, 2012 ve 2015 yıllarında Yunanistan’ın neredeyse ülke
borçlarını ödeyemez hale gelmesinden sonra daha da belirginleşmiştir. Troyka sürecinde
Yunanistan’ın merkezi, bölgesel ve yerel yönetimlerine empoze edilen mali kısıtlar sayesinde
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sistem geçmişte olduğundan daha az dağınık olmakla birlikte, hala tam olarak homojen yapıda
değildir.
Ulusaltı yönetim düzeyleri, nadiren reforma önayak olmaları nedeniyle kamu yönetimi
reformları konusunda pek önemli sayılamamaktadır. Yapılan tüm idari reformlar ‘üst makamlar’,
yani İçişleri Bakanlığı ve Dijital Yönetişim Bakanlığı (önceki adıyla İdari Reform ve E-Yönetişim
Bakanlığı) tarafından tasarlanmış, oluşturulmuş, meclise sunulmuş ve hayata geçirilmiştir.

8. Portekiz
Kurumsal Yapı – Yönetim Kademeleri
Portekiz, iki özerk bölgeye (Madeira ve Azores takımadaları) sahip üniter bir devlettir. Ülke 18
bölge, 308 belediye ve 3.092 köye ayrılmıştır. Romalılara dayanan idari bölge düzeni,
belediyelerin yerel yönetişim sistemidir (Matoso, 1993). Bununla birlikte yönetimin aşırı
merkezileşmesinin sorumlusu kırk yıl süren diktatörlük olmuş, 1974 Devrimi ile ise yeni bir
Anayasa çıkarılarak Portekiz kendilerine ait yönetim kurumlarına sahip iki özerk bölgeyi içeren
üniter bir devlet olarak tanımlanmıştır; ancak bu devlet yapısı ve faaliyetleri bakımından
yerindenlik ilkesine, yerel yönetimlerin özerkliğine ve kamu yönetiminde demokratik
yerelleşmeye saygı duyacaktır. Bu ilkeler Portekiz’in geçmişiyle tamamen kopardığı bağlarını
temsil etmekle birlikte uygulamada çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Kaynaklar bakımından merkezi
devlete bel bağlasa da, tarih boyunca istikrarlı yapıda ve Portekizli kimliğine bağlı belediyeler en
önemli bölgesel aktörlerdir. Köyler ise son derece kısıtlı işlevlere, kıt kaynaklara ve çok az teknik
ve idari kapasiteye sahiptir.
Hiçbir zaman idari bölgeler oluşturulmamıştır ki bu durum, bu tür yapılara olan ülkesel/bölgesel
talebin ne kadar sınırlı olduğunu ve bölgeleşmeye karşı yapılan merkeziyetçi itirazları
yansıtmaktadır. Ancak idari bölgelerin olmaması, belediyelerin de üzerinde yapıların
oluşturulması ile dengelenmiştir; nitekim belediyeler üstü kurumlar ve yetkileri dağıtılmış
bölgesel kurumlar (örneğin, Bölgesel Koordinasyon ve Kalkınma Komisyonları) mevcuttur.
Özellikle, üyeleri adına lobicilik yapmak amacıyla bir çıkar ve baskı grubu olarak oluşturulan
Ulusal Belediyeler Birliği de dahil birkaç belediye birliği ortaya çıkmıştır (Ruivo, 2000). Yerelleşme
siyasi ve kurumsal yeniden yapılandırmanın temel unsurlarından biri olarak ortaya çıkmışsa da,
kaynakların ve gelirlerin dengesiz dağılımı ile birlikte kıyı bölgeleri ve iç kısımlar, Kuzey ve Güney,
kırsal ve kentsel bölgeler gibi ülkeyi bölen derin ikilikler, yetkinin ve idari organların başkentte
yoğunlaşmasını teşvik etmiştir. Sosyal devletin, siyasi düzenin dağılımı ve demokratikleşmesiyle
ilgili birçok temel sorununa hiçbir zaman değinilmemiştir. Devlet politika belirleme konusunda,
1974 öncesi dönemde olduğu gibi, büyük ölçüde merkezi ve baskın durumdadır (Rodrigues ve
Madureira, 2010).
Portekiz Parlamentosu, Cumhuriyet Meclisi adında tek bir Meclisten oluşmaktadır.
Cumhurbaşkanı, Hükümet ve Mahkemelerin yanında Anayasa ile takdir edilen egemenlik
organlarından biri olan Parlamento, temel kanunlara göre, “tüm Portekiz vatandaşları temsil
eden meclistir”. Tüm diğer ülkelerde olduğu gibi Portekiz’de de Devlet ve Kamu Yönetim
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Örgütlenmesi engin ve karmaşık bir gerçekliktir. Geleneksel olarak Portekiz Kamu Yönetimi iki
anlama sahiptir: organizasyonel ve maddi. Organizasyonel anlamda kamu yönetimi, kolektif
ihtiyaçların düzenli ve sürekli olarak yerine getirilmesini hedefleyen Devlete ait birimler, yapılar
ve kurumlardan ve diğer kamu kuruluşlarından oluşan bir sistemdir. Maddi anlamda kamu
yönetimi ise bu birimler, yapılar ve kurumlar tarafından geliştirilen uygun faaliyetlerdir.
Organizasyonel anlamı dikkate alındığında, Portekiz’in Kamu Yönetimindeki kurumlar üç büyük
gruba ayrılabilir:
-

Merkezi Kamu Yönetiminde Doğrudan Devlet Yönetimi,
Merkezi Kamu Yönetiminde Dolaylı Devlet Yönetimi,
Azores ve Maderia Özerk Bölgelerinde Özerk Yönetimler.

Bu büyük grupların, Kamu Yönetimindeki en yüksek yapılar olarak anayasal nitelikleri
bakımından Hükümet ile kurdukları ilişkiler farklıdır ve artan biçimde daha zayıftır. Doğrudan
Devlet Yönetimi kapsamındaki kurum ve kuruluşlar Hükümete bağlı (yönetim yetkisi), Dolaylı
Devlet Yönetimi kapsamındakiler Hükümetin denetiminde ve himayesinde (yönlendirme ve
denetim ve kontrol yetkisi), ve Özerk Yönetimleri oluşturan kurum ve kuruluşlar ise yalnızca
Hükümetin himayesindedir (denetim ve kontrol yetkisi). Kamu yönetimlerinin sınıflandırılmasına
ve karşılaştırılma biçimlerine göre Portekiz, güçlü merkezi yönetim; merkezi yönetim bünyesinde
kapsamlı, siyasi kültürde yer etmiş düzenleyici otorite; ve güçlü merkezi bürokrasi ile karakterize
edilen, Kıta Avrupasına özgü Napolyonik Modelin parçasıdır (Kuhlmann ve Wollmann, 2014: 16).
Napolyonik gelenekler kapsamında Portekiz, resmi olarak egemen olan, kanunlara harfiyen uyan
gelenek ve yapısıyla dikkat çeken Güney Avrupa Ülkeleri alt kategorisine dahil edilmiştir. Genel
olarak Portekiz’de yetkiler ve karar alma çokça Merkezi Yönetimin elinde yoğunlaşmıştır.
Bununla birlikte, finansman ve kanuni hükümler düzeyinde bölgeler ve yerel yönetimler bazı
yönlerden özerktir.
Tablo 17. Portekiz’in kamu yönetim özellikleri ve performansı
Yönetim düzeyi
Merkezi
yönetim

Mevzuat
Ülke
kanunları
Cumhuriyet
Meclisi
ve
Merkezi Yönetim
tarafından
oluşturulur.

Eyalet/bölgesel
yönetim

Azores
ve
Madeira
Özerk
Bölgeleri,
ilgili
siyasi-idari

Düzenlemeler
Portekiz’de
düzenlemeler
hala
oldukça
ilkel düzeydedir.
Şimdiye kadar,
bu
alandaki
sorumluluklar
yalnızca
Merkezi
yönetim
tarafından
üstlenilmiştir.

Finansman
Özellikle vergiler
ve borçlanma ile
elde edilir.

Kanuni hüküm
- Savunma
- Dışişleri
- İçişleri
- Adalet
- Maliye
- Ekonomi
- Çevre Koruma
- Sosyal Yardım
- Sağlık
- Bilim ve araştırma
- Eğitim.

bölgelerde
üretilen
ekonomik
faaliyetlerden

Özerk Bölgeler, ulusal
savunma ve dışişleri
hariç tüm alanlarda
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statülerinde
belirtilen
ve
egemenlik
organlarına
mahsus olmayan
konularda bölge
kapsamında
kanun
çıkarabilmektedir.

Yerel yönetim

Yerel
Yönetimlerin
hiçbir
yasama
gücü yoktur.

alınan
vergilerden elde
edilen
gelirler
veya
bölge
gelirleri,

hizmet
verebilmektedir.

- borçlanma,
Devlet
Bütçesinden
aktarılan gelirler,
- ortak çıkar
projelerinden
elde
edilen
gelirler.
- belediyelerin
gelirleri: vergiler,
harçlar
ve
ücretler
Merkezi
Yönetimden
(Devlet
Bütçesinden)
aktarılan
finansman,
- borçlanma,
Merkezi
olmayan işbirliği
(sözleşmeler ve
işbirliği
protokolleri),

Belediyeler
alanlarda
sahiptir:

şu
yetkiye

Kırsal
ve
kentsel
ekipman,
enerji,
ulaştırma ve iletişim,
eğitim, kültür ve miras,
eğlence ve spor, sağlık,
sosyal
eylemler,
barınma, sivil koruma,
çevre
ve
temel
sanitasyon, tüketicinin
korunması, kalkınmayı
teşvik etme, imar
planlama ve kentsel
planlama,
belediye
zabıtalığı ve dış işbirliği.

yatırım
projelerinin
finansmanında
kamu-özel
ortaklıklarının
kullanılması
Kaynak: Public administration characteristics and performance in EU28: Portugal, EC, p. 10

Bölgesel Yönetimleri Merkezi Yönetimden ayıran şey, bölgesel ve maddi yetkileridir. Gerçekten
de, Merkezi Yönetim’de görev yetkileri tüm konularla ilgilidir ve ulusal topraklar genelinde
kullanılırken Madeira ve Azores Bölge Yönetimlerine ait kamu kurum ve kuruluşları ve hizmetler,
Anayasal ve kanunlar gereğince Merkezi Yönetim ile sınırlı (örneğin, ulusal savunma ve dışişleri)
olmayan, ilgili nüfusların çıkarlarına yönelik konularda sınırlı görev yetkisine sahiptir ve görev
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yetkilerini münhasıran ilgili bölgenin toprakları üzerinde ve Cumhuriyet Anayasası’nda ve ilgili
siyasi-idari usullerde tanımlanan bölgesel özerklik sınırları çerçevesinde kullanmaktadır.
Yerel yönetim, yerel kurum/kuruluşlardan (kendi halklarının çıkarlarını gözeten kendilerine ait
temsilci organlarına sahip tüzel kişilikler) oluşmaktadır. Yerel yönetim organları ve hizmetlerinin
(özerk) görev yetkileri de ilgili yerel yönetimin toprakları ve kanunla belirlenen konular ile
sınırlandırılmıştır. Geleneksel olarak, çok çeşitli alanlar ve faaliyet sektörlerinde (şehircilik ve
bölgesel düzenleme, çevre, sağlık, eğitim, sosyal yardım, altyapı, vb.) temel görev yetkilerine
sahiptir. Devletin yerel özerklikler halinde yerelleşmesi, bu gelişimin yapısal ilkelerini
oluşturmaktadır. Başka bir eğilim ise yukarıda sözü geçen, devletin yerel oluşumlarını teşkil eden
ve yerel özerkliklerde bölgesel düzenleme, destek ve planlama alanlarında ilgili işlevlere sahip
olan Bölgesel Koordinasyon ve Kalkınma Komisyonlarının (CCDR) güçlendirilmesiyle ilgilidir.
Kendi bütçeleri ve kanunlarını yönetebilseler de, bölgesel ve yerel yönetimler daima Merkezi
Yönetime ve Devlet Bütçesi tarafından sağlananlara bel bağlamaktadır. Portekiz’de kamu
yönetimi reformu neredeyse her zaman Merkezi Yönetimin alacağı kararlara bağlıdır. Gerçekten
de, 2012 (Belediye Yönetimlerinin Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuni rejim – 22/2012
sayılı Kanun) ve 2013 (Köy Yönetimlerinin Yeniden Yapılandırılması – 11-A/2013 sayılı Kanun)
tarihlerinde yerel düzeyde getirilen, ve esasen ülkedeki köylerin sayısının azaltılmasına katkıda
bulunan değişiklikler bile merkezi yetkiler kapsamında kanunlaştırılmaktadır.
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Sorumluluk Reddi: Yerel Yönetim Reformu Aşama III (YYR-III), Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir. Bu Projenin yararlanıcıları Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. Projenin
sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir. Proje’nin uygulanmasına ilişkin teknik destek Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı tarafından sağlanmaktadır. Bu raporun içeriği Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın resmi görüşünü
yansıtmamaktadır. Bu raporda belirtilen bilgi ve görüşlerin tüm sorumluluğu yazarlara aittir.
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