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BİRİNCİ BÖLÜM: 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KAVRAMI, 
GELİŞİMİ VE FONKSİYONLARI

1

İnsan kaynakları yönetimi kavramı nispeten yeni olmakla beraber, 
günümüzde üzerinde en çok tartışılan ve sürekli gelişim içinde olan kavram-
lardan biridir.  Üretim faktörlerinin en önemlisi olarak kabul edilen “emek” 
faktörünü, üretim için gerekli metalardan biri olarak görmenin ötesinde, üre-
timin temel dinamiği olarak kabul eden bu yaklaşım, bir taraftan verimliliği 
arttırmayı hedeflerken, diğer taraftan çalışanları geliştirerek; gerek iş doyum 
düzeylerini ve gerek yaşam doyumu seviyelerini yükseltmeyi hedeflemek-
tedir.

Günümüz çerçevesinde üretim anlayışının temelleri Sanayi Devrimi 
ile birlikte atılmasına rağmen, insan kaynakları yönetimi anlayışının orta-
ya çıkması çok daha geç bir tarih olan 20. yüzyıl ortalarına rastlamaktadır. 
Verimlilik artışını hedefleyen uygulamaların önceleri fabrika ve imalatha-
nelerdeki fiziksel şartlarla ilgili olduğu düşünülürken, ilerleyen yıllarda 
çalışanların sosyal ve psikolojik durumlarının da verimlilik üzerinde etkili 
olduğu; hatta neredeyse üretimle ilgili fiziksel şartlardan daha önemli oldu-
ğu düşüncesi yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu konuda ilk çalışmaların 1920’li 
yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılmaya başlandığı, son-
rasında ise hızlı bir biçimde tüm dünyayı etkisi altına aldığını görmekteyiz. 
Ancak asıl ilerlemenin 1980’li yıllardan sonra yaşandığını söylemek doğru 
bir yaklaşım olacaktır. 

1970’li yıllarda üretim biçimlerinde yaşanan dönüşüm, mavi yakalı 
çalışanların yerini hızla beyaz yakalı çalışanların almaya başlaması, imalat 
sektörünün önem kaybederek hizmetler sektörünün yükselmesi ve değişen 
müşteri istekleri gibi etkenler organizasyonları da değişmeye zorlamış; bu 
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değişimden çalışanlar ve organizasyonların çalışanlarına bakış açıları da 
etkilenmiştir. Bu döneme kadar hâkim olan anlayışın “personel yönetimi” 
olduğunu görmekteyiz. Klasik bir anlayışla çalışanların özlük işlemlerini 
düzenlemek ve raporlamak olarak algılanan personel yönetiminin yetersiz 
kalması; verimlilik artışı ve çalışan memnuniyeti gibi konularda etkilerinin 
sınırlı olması da bu dönemler itibari ile yeni arayışları ortaya çıkarmıştır. 
Bürokratik işlemler bütünü olarak kabul edebileceğimiz personel yönetimi 
anlayışının çalışanların gelişimi konusunda yetersiz kalması da insan kay-
nakları yönetimi anlayışını güçlendiren etkenlerden biridir.

Personel yönetiminin aksine ve bürokratik işlemler bütünü olmanın öte-
sinde insan kaynakları yönetiminin belki de en ayırt edici özelliği yönetimin 
bir fonksiyonu olmasıdır. Organizasyonların yönetimi ve gelişimi açısından 
insan kaynakları yönetimi sadece çalışan personel ile ilgili verilerin tutularak 
raporlanması değil, aynı zamanda organizasyonun diğer yönetim fonksiyon-
larıyla koordine biçimde hâlihazırdaki ve gelecekteki insan kaynağı ihtiya-
cının planlanması, geliştirilmesi ve hazır hâle getirilmesini de içermektedir.

Bu bakış açısıyla insan kaynakları yönetimi pro-aktif bir anlayışa sahip-
tir. İnsan kaynağı ile ilgili problemlerin çözümü ve ihtiyaçların giderilmesin-
de, sorunlar ortaya çıkmadan önce gerekli çalışmaları yaparak, çözüm odaklı 
bir yaklaşımla organizasyonun diğer tüm fonksiyonlarına destek olmayı 
amaçlayan insan kaynakları yönetimi günümüzde tüm başarılı organizas-
yonlar için vazgeçilmez bir yere sahiptir.

Kendi içinde farklı fonksiyonları bulunan insan kaynakları yönetimi, 
salt olarak doğru işe doğru personeli seçmek olarak anlaşılmamalıdır. 
Bahsedildiği üzere, bu anlayışın çok ötesinde bir yaklaşım olan insan kay-
nakları yönetiminin işlevleri henüz personel seçim aşamasından önce baş-
lamakta ve personel ile organizasyonun ilişkisi sona erdikten sonra dahi 
devam etmektedir. Kendi içinde iş analizi, planlama, seçme ve yerleştirme, 
oryantasyon, performans yönetimi, eğitim ve geliştirme gibi fonksiyonları 
bulunan insan kaynakları yönetimi anlayış olarak organizasyonların verim-
liliklerinin çalışanlarına bağlı olduğu prensibi ile hareket ederek, çalışan-
ların kariyerlerinin her aşamasında içimde bulundukları organizasyon ile 
aralarında bir köprü vazifesi görmekte; gerek organizasyonun gelişimine ve 
gerek çalışanın gelişimine katkı sunmaktadır.

Bu çerçevede insan kaynakları yönetimi kendi içinde çeşitli fonksiyonla-
rı barındırmasına rağmen, bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak incelenmeli; 
bu fonksiyonların bir zincirin halkaları gibi birbirlerine bağlı oldukları unu-
tulmamalıdır.
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1. Kavramsal Açıdan İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi, görece yeni bir kavram olmakla beraber, 
çalışma yaşamı içinde hızla kendine yer edinmiş ve önemi gün geçtikçe 
artan bir kavramdır. Gerek kavramsal açıdan ve gerek uygulama açısından 
günümüzde tartışmaların hâlâ sürmesi kavramın ve bunun yanında uygula-
manın önemini ortaya koymaktadır. Literatürde insan kaynakları yönetimi 
ile ilgili birbirine yakın tanımlar olduğunu görmekle birlikte, tanımlar ara-
sındaki farklılıkların çoğunlukla sektörel, ekonomik ve bölgesel olduğunu 
görmekteyiz. Ayrıca kavrama yönelik tanımlar incelendiğinde dikkat çeken 
bir diğer önemli noktada, tanımların çoğunlukla “personel yönetimi” ile kıyas-
lamalı olarak yapıldığıdır. Böyle bir kıyaslama ihtiyacı ise çoğunlukla insan 
kaynakları yönetiminin, personel yönetimi anlayışını önceleri tamamlayan, 
sonrasında ise yerini alan bir yaklaşım olarak kabul edilmesidir. Ancak 
tarafımızca böyle bir yaklaşım çok doğru değildir. Birçok araştırmacının da 
kabul ettiği üzere, insan kaynakları yönetimi, personel yönetiminden tama-
men farklı, daha dinamik ve çözüm odaklı bir yaklaşımdır.

İnsan kaynakları yönetimi ile personel yönetimi arasındaki farkları orta-
ya koyabilmek için öncelikle her iki kavramında tanımlanması gerekmek-
tedir. Personel yönetimi anlayışı “bir organizasyon içindeki çalışan unsurunun 
planlanması, koordine edilmesi, denetlenmesi ve faaliyetler sonucunda raporlan-
ması” sürecidir (Kaya ve Taş, 2015: 22). Bir başka tanıma göre ise personel 
yönetimi “kurum içinde çalışanlarla ilgili rutin sayılabilecek işlerden sorumlu, 
çalışanların dosyalarını tutarak, gerekli raporlamaları yapan ve üst yönetime sunan 
anlayış” biçimindedir (Okakın ve Şakar, 2015: 1). Tanımlardan da görüldüğü 
üzere personel yönetimi, anlayış olarak daha çok bürokratik bir yapı içinde 
kalarak çalışanlarla ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve raporlanmasını içer-
mektedir. Ancak insan kaynakları yönetimi gerek tanım ve gerek uygulama 
açısından çok daha geniş kapsamlıdır. Personel yönetimin aksine insan 
kaynakları yönetimi, anlayış olarak insanı sadece bir üretim faktörü olarak 
(emek) görmemekte, bunun aksine yatırım yapılması gereken en önemli 
kaynak olarak ele almaktadır (Güler, 2006: 17-18). 

Tanımları incelediğimizde insan kaynakları yönetiminin birbirine yakın 
olmakla beraber, farklı biçimlerde tanımlandığını görmekteyiz. Bir tanıma 
göre insan kaynakları yönetimi “herhangi bir kurumsal yapı içinde, insan faktö-
rünün, kuruma, çevreye ve çalışanın kendisine faydalı olacak biçimde, yürürlükteki 
kanunlar çerçevesinde etkin bir şekilde yönetilme süreci” şeklindedir (Köksal, 
2005: 2). Bingöl (2006: 6) insan kaynakları yönetimini daha yalın bir yakla-
şımla “organizasyonun hedeflediği stratejik amaçlara ulaşarak, işgörenlerin kişisel 
istek ve ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde, insan kaynaklarının verimli ve etkin 
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kullanılması süreci” biçiminde tanımlamaktadır. Sabuncuoğlu (2012: 5) ise 
yaptığı tanımda daha bütüncül bir yaklaşım sergileyerek insan kaynakla-
rı yönetimini “gerek yöneticilerin ve gerek daha alt kademe çalışanların örgüte 
kazandırılması, işe yerleştirilmesi, eğitim ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde 
etkinliklerinin ve performanslarının arttırılmasını amaçlayan tüm işlevler” olarak 
tanımlamaktadır. Yüksel (2004: 9) ise kavramı “organizasyon içinde rekabet-
çi bir biçimde çeşitli üstünlükler oluşturmak için gereken insan kaynağının 
temin edilmesi, işe yerleştirilerek geliştirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar 
yaparak; planlama, örgütleyerek denetleme ve yönlendirme faaliyetlerinin 
tümü” şeklinde tanımlamıştır.

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere insan kaynakları yönetimi perso-
nel yönetimine kıyasla, çalışanların gelişimi ve bu gelişimin sürdürülebilir 
olmasıyla ilgilenmektedir. Bu bakış açısıyla insan kaynakları yönetiminin 
gerek örgüt ve gerek çalışanlarla ilgili gelişmeleri daha uzun süreli bir pro-
jeksiyonla ele aldığını söylemek mümkündür. Her iki yaklaşım arasında bir 
karşılaştırma yapmamız gerekirse şunları söylemek mümkündür (Dolgun, 
2007: 9-13):

 z Personel yönetimi anlayışı sadece çalışan odaklıdır. Bundan dolayı 
sadece çalışanların rutin işleri ile ilgilenir. Ancak insan kaynakları 
yönetimi anlayışı daha bütüncül bir yapıya sahiptir. Sadece çalışan-
larla değil, organizasyon içindeki tüm kaynakların efektif ve koordi-
neli bir biçimde kullanılmasıyla ilgilenir.

 z Personel yönetimi anlayışı bir yönetim fonksiyonu olmaktan uzak-
tır. Ara bir fonksiyon olarak başarı kriteri önceden planlanmış uygu-
lamaların hedefe ulaşıp ulaşmamasıdır. Ancak insan kaynakları 
yönetimi, yönetim anlayışının bir fonksiyonudur ve başarı kriteri 
organizasyonun genel başarısıdır.

 z İki yaklaşım arasındaki bir diğer önemli farkta kendisini felsefelerin-
de gösterir. Personel yönetimi iş merkezli bir bakış açısına sahiptir 
ve organizasyon çıkarları çerçevesinde çalışanların istek ve ihtiyaç-
larını dikkate almayabilmektedir. Ancak insan kaynakları yönetimi 
merkezine çalışanları alır ve çalışanlarla ilgili her konuyu yakından 
takip eder.

 z Personel yönetimi için çalışanlar bir maliyet unsurudur, ancak insan 
kaynakları yönetimi çalışanları bir maliyet unsuru olarak görmez, 
aksine çalışanlar organizasyonun geleceği için bir yatırım unsuru-
dur ve geliştirilmeleri gerekir.

 z Personel yönetimi bürokratik bir anlayışla, hiyerarşik yapılanma 
içinde kısa dönemli çalışmalara öncelik verirken; insan kaynakları 
yönetimi daha uzun süreli ve stratejik planlamaları odağına alır.
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 z Personel yönetimi, organizasyonun iç çevresinde çalışanlarla örgüt 
arasındaki mali ve hukuksal işlemleri, organizasyonun dış çevre-
sinde ise örgüt ile diğer örgütlerin ilişkilerini konu edinir. Bu bakış 
açısıyla personel yönetimi, insan kaynakları yönetimi anlayışının alt 
unsurlarından biridir.

Görüldüğü üzere insan kaynakları yönetimi hem kapsam olarak hem de 
felsefe olarak personel yönetimden daha geniş bir perspektife sahiptir. Bu 
bakış açısıyla insan kaynakları yönetimi anlayışının personel yönetiminin 
bir devamı veya güncellenmiş bir hâli olduğunu söylemek çok da doğru bir 
bakış açısı olmayacaktır. 

İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı, organizasyon içindeki tüm 
fonksiyonlar arasındaki koordinasyonu sağlayarak üretkenliği ve verimliliği 
arttırmaktır. Okakın ve Şakar (2015: 3-4) insan kaynakları yönetiminin amaç 
ve hedeflerini şu şekilde sınıflandırmaktadır:

 z Organizasyonel Hedefler: İnsan kaynakları yönetimi anlayışı önce-
likle içinde bulunduğu organizasyonun amaçlarını gerçekleştirmeyi 
hedeflemektedir. Bundan dolayı organizasyon içindeki tüm fonksi-
yonların, ortak bir hedef doğrultusunda hareket etmesini sağlamak 
gerekir.

 z İşlevsel Hedefler: İnsan kaynakları Yönetiminin içinde bulunduğu 
organizasyona uygun olması gerekmektedir. Organizasyonun diğer 
fonksiyonları ile uyum için olmalı; ne fazla basit ne de gereğinden 
daha karmaşık bir sistem hâlinde olmalıdır.

 z Çalışanlara Yönelik Hedefler: Organizasyonun hedefleri kadar 
çalışanların bireysel hedefleri de önemlidir ve çalışanlara kişisel 
amaçlarını gerçekleştirme imkânı tanınmalıdır. İnsan kaynakları 
yönetiminin amacı çalışanların bireysel hedefleri ile organizasyonun 
hedeflerini birleştirerek uyumlu bir hâle getirmektir.

 z Dış Çevreye (Topluma) Yönelik Hedefler: Toplum nezdinde orga-
nizasyonun imajını koruyarak; organizasyonu sınırlayabilecek veya 
aleyhine gelişebilecek olay ve olgularla mücadele etmek de insan 
kaynakları yönetiminin hedeflerinden biridir.

İnsan kaynakları yönetimi birbiri ile bağlantılı bir takım amaç ve hedef-
lere sahiptir. Bu amaçların ve hedeflerin hiçbirini diğerinden bağımsız 
biçimde ele almak, insan kaynakları yönetimi yaklaşımı açısından müm-
kün görünmemektedir. İnsan kaynakları yönetimi bahsedilen bu hedeflere 
ulaşmak için çeşitli fonksiyonlara sahiptir. Detaylı olarak ele alınacak bu 
fonksiyonlar bir personel organizasyona katılmadan önce işlemeye başlar 
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ve organizasyon ile personelin bağlantısı koptuktan sonra dahi devam eder. 
İnsan kaynakları yönetimin fonksiyonlarını Benligiray (2004: 10) şu şekilde 
belirtmektedir:

 z İnsan Kaynaklarının Teminine Yönelik Fonksiyonlar:
- Personel temini,
- Personel seçimi,
- Personelin işe yerleştirilmesidir.

 z İnsan Kaynağının Organizasyon İçinde Kalmasının Sağlanmasına 
Yönelik Fonksiyonlar:

- Ödüllendirme,
- Eğitim ve geliştirme,
- Ücretlendirme politikaları,
- Sendikal ilişkiler,
- İş sağlığı ve güvenliğidir.

 z Organizasyonel Fonksiyonlar:
- İnsan kaynağının planlanması,
- İş analizleri ve iş tasarımıdır.

 z Organizasyonun ve Personelin Performansını Arttırmaya Yönelik 
Fonksiyonlar:

- Kariyer planlama,
- Disipline yönelik faaliyetler,
- Performans değerlendirme çalışmalarıdır.

Bahsi geçen bu fonksiyonlar sayesinde insan kaynakları yönetimi, içinde 
bulunduğu organizasyona kimi faydalar sağlamaktadır. Bu faydalar ise şu 
şekildedir (Dolgun, 2007: 24):

 z Organizasyonun verimliliği, doğru şekilde seçilmiş çalışanların yine 
doğru bir biçimde eğitim ve geliştirme faaliyetlerine tabi tutulmala-
rıyla sürdürülebilir biçimde arttırılabilecektir.

 z Organizasyon çalışanlarını gerek yönetim ve gerek üretim süreçlerine 
etkin bir biçimde dâhil ederek, iş gücü maliyetlerini azaltabilecektir.

 z Çalışma şartları düzenlenip, iyileştirilerek çalışanların iş doyum 
düzeyleri ve kurumsal bağlılık seviyeleri yükseltilebilecektir. İş 
doyum düzeyleri ve kurumsal bağlılık seviyeleri artmış çalışanlar 
kendi amaç ve hedefleri ile organizasyonun amaç ve hedeflerini 
daha kolay örtüştürebilecekler; bu durum çalışanların performansı-
na ve verimliliğine olumlu bir biçimde yansıyacaktır.
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 z Endüstri ilişkilerinin iki farklı aktörü olan işveren ve çalışan arasın-
da ortaya çıkabilecek gerek sendikal ve gerek yasal uyuşmazlıklar 
çatışma ile değil, çalışma barışı ile çözüme kavuşturulabilecektir.

İnsan kaynakları yönetimi belirli ilkeler çerçevesinde gelişen ve uygu-
lama alanı bulan bir disiplindir. İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının 
başarıya ulaşabilmesi kendi içinde ortaya çıkan ilkelerin doğru bir biçimde 
uygulanmasıyla mümkün olabilecektir. 

Bu ilkelerden ilki “yeterlilik (liyakat)” ilkesidir. İnsan kaynakları yönetimi 
açısından yeterlilik ilkesini dar ve geniş anlamda ele almak mümkündür. 
Dar anlamda yeterlilik ilkesini hem organizasyon içindeki boş kadroları yine 
organizasyon içinden doldururken herkese açık duyuruların yapılması ve 
eşit davranılması olarak ele alabileceğimiz gibi organizasyona yeni girecek 
personellerin seçiminde de uygun adayların objektif kriterler çerçevesinde 
seçilmesi olarak ele almak mümkündür. Geniş anlamda yeterlilik ise daha 
çok terfi ve atamalarla ilgilidir. Terfilerin ve atamaların yeterlilik ilkesine 
göre gerçekleştirilmesi organizasyonun geleceği için önem taşıdığı kadar, 
çalışanların iş doyum düzeylerinin ve kurumsal bağlılık seviyelerinin arttı-
rılması ile de yakından ilgilidir (Köksal, 2005: 10-11).

“Kariyer” ilkesi de insan kaynakları yönetimi anlayışında kendisine 
anlam bulmaktadır. Kariyer geniş anlamda tüm yaşamı kapsarken, daha 
dar anlamı ile bir çalışanın iş hayatı boyunca sahip olduğu ve hedeflediği 
aşamaları belirtmektedir. Organizasyonların çalışanlarına kariyer fırsatları 
sunmaları, işgörenlerin kendi kariyer hedefleri doğrultusunda ilerlemelerine 
imkân sağlayacağı gibi insan kaynakları yönetiminin en önemli hedeflerin-
den biri olan çalışanlarla organizasyonun amaçlarını bütünleştirmeyi de 
kolaylaştıracaktır (Yüksel, 2004: 28).

İnsan kaynakları yönetimi açısından bir diğer önemli ilke de “eşitlik” 
ilkesidir. Eşitlik uzun yıllardır tartışılan ve yaşamın her alanında sağlanması 
gereken bir olgu olmakla beraber, insan kaynakları yönetimi açısından eşit-
lik ilkesini fırsatlarda eşitlik, paylaşmada eşitlik ve terfilerde eşitlik olarak 
ele almak mümkündür. Fırsat eşitliği organizasyon içinde tüm çalışanlara 
yetenek ve donanımlarına göre eşit imkânların tanınmasını ifade etmektedir. 
Paylaşma eşitliği ise organizasyon içindeki eğitim ve gelişme fırsatlarının 
eşit olarak paylaşılması anlamına gelirken, terfilerde eşitlik ise atama ve 
yükseltmelerin liyakat ölçütüne göre olmasını ifade etmektedir (Köksal, 
2005: 10-11).

Bir diğer önemli ilke ise “tarafsızlık” ilkesidir. Organizasyonların çalışan-
larına karşı tarafsız olmaları, herhangi bir işlemi çalışanlarının din, dil, ırk, 
etnik köken, ideoloji vb. ayrımlarına göre yapmaması gerek organizasyo-
nun sağlıklı işlemesi ve gerek çalışanların motivasyonunun sağlanması için 
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büyük öneme sahiptir. İnsan kaynakları yönetimi bu çerçevede tarafsızlık 
ilkesini hayata geçirerek organizasyonun sağlıklı bir biçimde işlemesini sağ-
lamak noktasında devreye girmektedir (Can vd., 2016: 19).

İnsan kaynakları yönetiminin son ilkesi ise “güvence” ilkesidir. Çalışanlar 
içinde bulundukları organizasyonda kendilerini güvende hissetmek isteye-
ceklerdir. Burada bahsi geçen güvence çoğunlukla iş güvencesi olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Çalışanlar işlerini koruyabileceklerini ve haksız yere 
organizasyondan uzaklaştırılmayacaklarını veya işlerini kaybetmeyecekle-
rini bilmek isterler. İnsan kaynakları yönetimi, uygulamaları ile çalışanlara 
bu güveni vererek hem motivasyonlarını yükseltebilmekte hem de kurumsal 
bağlılık seviyelerini arttırabilmektedir (Yüksel, 2004: 29-30).

İnsan kaynakları yönetimi, organizasyonlar içinde yönetimin bir fonk-
siyonu olarak kabul edilmekte ve organizasyonun gelişimi, başarısı ve 
devamlılığı için günümüz şartlarında vazgeçilmez bir unsur olarak kabul 
edilmektedir. Gerek işlevleri ve gerek içinde barındırdığı ilkeleri ile hem 
organizasyonların gelecek hedeflerine hem de çalışanların kendi kariyer 
planlarını içinde bulundurdukları organizasyonun hedefleri ile bütünleşti-
rerek gerçekleştirmelerine katkı sağlamakta; organizasyonlara ve çalışanlara 
ışık tutmaktadır. Bu bakış açısıyla insan kaynakları yönetimi, organizasyo-
nun tümünü uyumlu bir biçimde ayakta tutan bir iskelet görevi görerek 
planlanan amaçlara ulaşma noktasında önem taşımaktadır.

2.  Üretim Anlayışındaki Değişim ve İnsan Kaynakları 
Yönetimi Anlayışının Gelişimi

Günümüz anlamındaki üretim süreçlerinin ve çalışma ilişkilerinin baş-
langıcı olarak Sanayi Devrimi bir milat niteliğindedir. Bu döneme kadar üre-
timin çoğunlukla kırsal alanda tarımsal faaliyetler ve şehirlerde zanaatkârlar 
tarafından yapıldığını; kâr güdüsünün değil, hayatta kalma güdüsünün 
baskın olduğunu görmekteyiz. Ancak Sanayi Devrimi ile birlikte sadece 
üretim ilişkileri değil, aynı zamanda toplumsal yapıda değişime uğramış ve 
bu değişimin etkilerini her alanda göstermiştir. İnsan kaynakları yönetimi 
anlayışının ortaya çıkış süreci de aslında bu değişimlerin bir sonucudur. 
İşverenlerin daha yüksek kâr elde etme güdüleri, verimlilik artışı için çalış-
malar, yeni teknolojilerin kullanımı vb. faktörler sonucunda verimlilik artı-
şının “insan” unsurundan geçtiği anlaşılmıştır.

İnsan kaynakları yönetimi yaklaşımının gelişimini daha iyi anlayabil-
mek için Sanayi Devrimi’nin hemen öncesinden başlayarak üretim biçim-
lerini ve verimliliği arttırma çalışmalarını incelemek gerekmektedir. Bir 
sıralama yapılması gerekirse; tarım toplumlarında üretim biçimleri, Sanayi 
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Devrimi ve bilimsel yönetim yaklaşımı, beşeri (insani) ilişkiler yaklaşımı ve 
sonrasında ise insan kaynakları yönetimi şeklinde olacaktır.

Sanayi Devrimi’nin hemen öncesi feodal toplumlar olarak kabul edil-
mekte ve bu toplumlarda üretim çoğunlukla tarımsal faaliyetlere dayanmak-
tadır. Bu dönemin ayırt edici özelliklerinden biri ise geniş aile yapısının ön 
plana çıkmasıdır. Bu durum çalışma yaşamının şekillenmesinde önemli rol 
oynamıştır. Bu dönemde tarımsal faaliyetlerin genellikle aile bireyleri ile bir-
likte yapıldığı ve üretimin çoğunlukla ailenin ihtiyacını karşılayacak kadar 
ve kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu dönem için düzenli bir iş gücünden veya 
düzenli bir çalışma disiplininden bahsetmek mümkün değildir. Genellikle 
çalışma zamanları dağınık ve gelişigüzel bir şekilde belirlenmekte ve her-
hangi bir iş disiplini görülmemektedir. Ancak bu durumu sadece tarım top-
lumlarının geniş aile yapısına ve tarımsal faaliyetlerde aile ile birlikte çalı-
şılmasına bağlamak çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Dönemim şartları 
incelendiğinde teknolojik açıdan yeterli gelişmelerin yaşanmamış olması, 
ulaşım konusunda hem güvenlik hem de gerekli araçların yetersizliği gibi 
etkenler uzak pazarlara yönelik ve kâr elde etme güdüsüyle üretim yapmayı 
neredeyse imkânsız hâle getirmektedir (Zencirkıran (a), 2018: 186-187).

Bu dönem de çalışma anlayışını bir diğer tarafını da şehirlerde bulunan 
zanaatkârlar oluşturmaktadır. Hemen hemen her alanda faaliyet gösteren 
zanaatkârların çoğunlukla ticaretle uğraşan “tüccarların” istekleri doğrultu-
sunda üretim yaptıklarını görmekteyiz. Ancak kırsal alanda tarımla uğraşan 
halk kitlelerinin aksine, şehirlerde faaliyet gösteren zanaatkârların “lonca” 
isimli çeşitli meslek örgütleri altında toplandıkları görülmektedir. Her mes-
lek grubuna ait farklı loncalar olmakla birlikte, bu loncaların görevi üretilen 
ürünleri kontrol etmek, fiyatları belirlemek ve hatta çalışma saatlerini karar-
laştırmak olarak kendini göstermektedir. Ancak bu dönem gerek pazarın 
küçük olması ve gerek zanaatkârlar arası rekabet sebebiyle kişisel zanaat 
atölyelerinin açılmasının oldukça zor olduğu bir dönemdir (Parlak, http://
auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/calismasosyolojisiau233.pdf, 58-59).

Görüldüğü üzere Sanayi Devrimi öncesi dönem için verimlilik ve kâr 
arayışından bahsetmek mümkün değildir. Bu dönem genellikle insanların 
kendilerine yetecek kadar üretimi hedefledikleri, modern tarım veya üre-
tim tekniklerinden söz edilemeyecek ve yaşamın çoğunlukla kırsal alanda 
sürdüğü bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine bu dönem piyasa 
mekanizmasının gelişmediği ve büyük pazarların olmadığı bir karakteris-
tiğe sahiptir. Ancak Sanayi Devrimi ile birlikte çalışma biçimleri açısından 
bu dönem kapanmış; yeni üretim teknikleri ile birlikte kırsal alandaki nüfus 
yoğunluğu azalarak kalabalık kentler yükselişe geçmiş ve üretimin amacı 
kâr elde etme güdüsüne doğru yönelmiştir.



10  Yerel Yönetimler ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan sanayi toplumları, temelde top-
lumsal düzenin ve yaşamın imalathaneler ve fabrikalar etrafında yeniden 
düzenlenmesini ifade etmektedir. Tarım toplumlarının üretim alışkanlıkları 
ile birlikte toplumsal düzene dair alışkanlıklarının da bu dönemde kökten 
değişime uğradığı görülmektedir (Zencirkıran (b), 2018: 12). Birbirinden farklı 
dönem ve sınıflama çalışmaları olmakla beraber sanayileşme sürecini kendi 
içinde “dokuma endüstrinin gelişimi”, “demir ve çelik endüstrisinin gelişimi”, “ula-
şım teknolojilerinin gelişimi”, “kimya endüstrisinin gelişimi”, “elektrik endüstrisinin 
gelişimi” ve “benzinli motorların gelişimi” şeklinde sıralamak mümkündür 
(Bozkurt, 2012: 8-10). Bu dönem, tarım toplumlarının disiplinsiz ve belirli 
olmayan zaman dilimlerindeki çalışma alışkanlıklarından çok farklı, düzenli 
ve disiplinli bir iş gücüne ihtiyaç duyulan fabrika ve imalathanelerin dönemi-
dir. Ulaşım teknolojilerinin gelişmesi, yol güvenliğinin sağlanması, üretimde 
makineleşmenin artarak teknolojinin yaygınlaşması beraberinde kitle üretimi-
ni de getirmiş ve kitle hâlinde üretilen ürünler pazarlara hâkim olmaya başla-
mıştır. Bu dönemin bir diğer çarpıcı özelliği ise sermaye sahiplerinin şiddetli 
rekabeti sonucu sürekli bir verimlilik arayışı ve kâr güdüsüdür.

Sürekli olarak verimliliği arttırma çabaları beraberinde yeni arayışları 
getirmiş ve hemen hemen her gün üretimde yeni tekniklerin geliştirilmesine 
öncülük etmiştir. Bu dönemde verimliliği arttırma çalışmalarında Frederick 
W. Taylor tarafından geliştirilen “Bilimsel Yönetim Yaklaşımı” ön plana 
çıkmaktadır. Taylor’a göre verimlilik artışını sağlamak akılcı bir sorundur 
ve akılcı çözümler gerektirmektedir. Taylor’un “bilimsel yönetim” adını ver-
diği bu yaklaşıma göre her işi yapmak için sadece bir tane “en iyi yöntem” 
bulunmaktadır ve mesele bu en iyi yöntemi bulmaktır. Taylor çalışmaların-
da, işgörenlerin ekonomik olarak motive edilebileceklerini, ayrıca sürekli 
yönlendirilmeleri gereken ve fizyolojik açıdan kapasiteleri belli olan bireyler 
olarak kabul etmektedir. Yine Taylor’a göre öncelikle çalışanların fiziksel 
sınırları belirlenmelidir ve bunu yapmak içinde hem zaman hem de işlerin 
analiz edilmesi gerekmektedir. Bu analizler sonucunda ise bir işi en iyi ve en 
hızlı yapmanın yolu bulunabilecektir (Levent, 2014: 91). Taylor tarafından 
ortaya konan bilimsel yönetim anlayışı dört temel prensibe dayanmaktaydı. 
Bu prensipler ise şunlardır (Köroğlu ve Koç, 2017: 5):

 z Bilimsel anlamda gerçekçi bir yönetim anlayışı ile her işin en hızlı ve 
en iyi nasıl yapılacağının belirlenmesi,

 z Çalışacak işçiler seçilirken bilimsel teknikler ve yöntemler kullanıla-
rak, işçilerin hangi işleri daha iyi yapacaklarının belirlenmesi,

 z İşçilerin bilimsel yöntemlerle eğitilmeleri ve gelişmelerinin sağlan-
ması,

 z İşçilerle yönetim kademesi arasında dostane ilişkilerin kurulmasıdır.
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Taylor tarafından ortaya konan bilimsel yönetim yaklaşımının öncelikli 
amacı işçileri olabildiğince çok çalıştırmaktır. Bu durum sadece organi-
zasyon için değil, toplumun tamamı için önem taşımaktadır. Taylor’un bu 
düşünce yapısının temelinde yatan gerekçe ise herkesi çok çalışırsa göze-
time gerek kalmayacak olmasıdır. Taylor bunu sağlamak için daha fazla 
çalışan işçilere ekstra ücret vermiştir (Köroğlu ve Koç, 2017: 6). Taylorizm 
olarak adlandırılan bu prensiplerin ve düşünce yapısının başarıya ulaşması 
öncelikle yöneticilerle birlikte çalışanlarında düşünce yapılarını değiştirme-
lerinden geçmektedir. Taylor’a göre önemli olan kâr değil, üretimdir. Çünkü 
üretimin artması yanında kâr artışını da getirecektir ve hem organizasyonun 
gelirleri hem de işçilerin ücretleri artacaktır (Ertürk, 2000: 13-15). Taylor’un 
ortaya koymuş olduğu bilimsel yönetim anlayışının temel ilkelerini şu şekil-
de sıralamamız mümkündür (Köroğlu ve Koç, 2017: 6):

 z İşletmelerde işlerin bilimsel açıdan incelenerek geliştirilmesi ve 
bilimsel yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Hiçbir iş keyfi 
biçimde yapılmamalıdır.

 z İşletmelerde bireysellik anlayışı yerine kolektif hareketin geliştiril-
mesi gerekmektedir. Yardımlaşma anlayışı bu açıdan önemlidir.

 z Her işletme için bir organizasyon şeması geliştirilmeli ve yönetim 
anlayışı buna göre düzenlenmelidir.

 z İşçi seçimi ve işe yerleştirmede bilimsel yöntemler kullanılmalı; bir 
işçi seçileceği zaman o işi en iyi yapacak işçinin seçilerek işe alınması 
gerekmektedir. İşçileri düşük verimli değil maksimum verimli ola-
cak biçimde seçilmelidir.

 z Bilimsel yönetim yaklaşımında verimlilik ve verimlilik artışı esastır. 
İnsan unsuru verimlilikten sonra gelmektedir.

 z Organizasyon içinde verimlilik artışının sağlanabilmesi için işçilerin 
eğitilmesi ve çalışanların uymaları gereken iş tanımlarının belirlen-
mesi gerekmektedir.

 z Daha çok çalışana daha fazla ücret verilmesi ve ödüllendirilmesi 
gerekmektedir.

 z Organizasyonların dizaynında, makine ve işçi seçiminde akılcı dav-
ranılmalıdır.

 z Her iş mutlaka denetlenmelidir.

Frederick W. Taylor tarafından ortaya konulan bilimsel yönetim yak-
laşımı, özünde verimlilik artışına yönelik çabaları barındırmaktadır. Sanayi 
Devrimi sonrası dönemlerde işletmelerin verimlilik artışına yönelik arayış-
larında oldukça kabul gören bu yaklaşım, verimlilik artışını organizasyon-
ların fiziksel şartlarında, makine-insan uyumunda ve denetim süreçlerinde 
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görmektedir. Taylorist yaklaşımın konumuz çerçevesinde en çok eleştirilebi-
lecek yönü “insan” unsurunu ikinci plana atması; verimlilik artışı için insanı 
bir makine olarak görmesidir. Ancak günümüzdeki gelişmeler göstermekte-
dir ki, bir organizasyon için en değerli kaynak insan kaynağıdır. Verimlilik 
artışı ancak insan kaynağının doğru bir şekilde değerlendirilmesi, ihtiyaç ve 
isteklerinin karşılanması ile mümkün olabilecektir.

İnsan kaynakları yönetimi anlayışına giden süreçte bir sonraki aşama 
ise beşeri (insan) ilişkiler yaklaşımıdır. Beşeri ilişkiler yaklaşımı, Taylorizmin 
aksine verimlilik artışının organizasyon içinde yer alan çalışanların sosyal 
süreçleri ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. 

Beşeri ilişkiler yaklaşımının bilimsel yönetimin insanı ikinci plana atan 
ilke ve prensiplerine bir tepki olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Ağırlıklı 
olarak iş süreçleri ile ilgilenen bilimsel yönetim anlayışı, çalışanları makine 
veya makinelerin uzantısı olarak görmekte; çalışanların monoton ve rutin 
işlerin sonucunda sıklıkla yabancılaşma duygularını arttırmaktadır. Bilimsel 
yönetim anlayışının bu insan unsurunu dışlayan yaklaşımı çalışma barışını 
sağlamak bir yana, aksine işçi-işveren çatışmalarının körüklenerek artması-
na sebep olmuştur (Baştürk, 2018: 65).

Hemen belirtmek gerekir ki beşeri ilişkiler yaklaşımını ortaya koyan 
çalışmalar başlangıç aşamasında bilimsel yönetim ilkelerini çürütmek veya 
farklı ilkeler belirlemek için başlamamıştır. 1920’li yılların ortalarına doğru 
başlayan ve neredeyse 1930’lu yılların sonlarına kadar süren bir dizi deney-
sel çalışmayı içeren beşeri ilişkiler yaklaşımı, Elton Mayo ve Fritz Jules 
Roethlisberger’in önderliğinde Chicago’da bulunan Hawthrone elektrik 
fabrikasındaki araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Çalışmanın temelini 
çeşitli fiziksel unsurların (ışıklandırma, dinlenme saatleri, çalışma saatleri 
vb.) verimlilik üzerine etkilerini ölçmek oluştursa da hiç umulmadık sonuç-
lar elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre bir organizasyonun her 
şeyden önce sosyal bir sistem olarak ele alınması gerekmektedir. Bunun 
yanında çalışanların içinde bulundukları sosyal çevre, çalışanların davra-
nışlarını yönetimin koyduğu kurallardan ve düzenlemelerden daha fazla 
etkileyebilmektedir (Nişancı, 2015: 269).

Her ne kadar Hawthrone deneylerinin amacı çeşitli fiziksel unsurların 
ve bir takım teşvik edici ücret uygulamalarının verimlilik artışları üzerine 
etkilerini test etmek olsa da, elde edilen sonuçlar verimlilik unsurunun her 
şeyden önce insan ve insanın içinde bulunduğu sosyal çevreyle olan etkile-
şimle ilgili olduğunu ortaya koyması açısından ilginçtir. Deneyin en önemli 
sonuçlarından biri bilimsel yönetim anlayışının iddialarının aksine, verim-
lilik artışının fiziksel ortam ve koşullarla olan ilgisinin düşünülenden daha 
zayıf olduğudur (Eren, 2008: 21-22). Fiziksel ortam ve fiziksel koşulların 
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aksine verimlilik üzerinde çalışanların içinde bulunduğu sosyal grupların 
davranışlarının, yöneticinin rolünün, arkadaşlık ilişkilerinin daha etkili 
olduğu gözlemlenmiştir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2001: 19-20).

Hawthrone deneylerinin ortaya koyduğu ve en başta tahmin edileme-
yen bu sonuçlar, gerek organizasyon modellerinin oluşturulmasına ve gerek 
işgörenlerin çalışma şartlarına olan bakış açısının değiştirilerek, yeni bir 
anlayışın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Beşeri ilişkiler yaklaşımının 
ortaya koyduğu sonuçların “çalışma” ve “çalışan” kavramlarına olan etkile-
rini şu şekilde özetlemek mümkündür (Baştürk, 2018: 66-67):

 z Çalışma yaşamı içinde en temel öge olarak kabul edilen insan bir 
makine veya bir makinenin uzantısı olarak değil, psikolojik ve sos-
yal yönü kuvvetli bir varlık olarak ele alınmaya başlamıştır. Bunun 
sonucunda ise çalışma ortamında sosyal ilişkilerin fonksiyonu ve 
etkileri önem kazanmıştır.

 z Çalışanların içinde bulundukları sosyal ortamlar dikkate alınmadan 
geliştirilecek yönetim politikaları eksik kalacaktır. Çünkü çalışanla-
rın verimlilikleri fizyolojiden çok sosyal kurallar ile ilgilidir.

 z Çalışma eyleminin tek amacı ücret veya maddi kazançlar dir. 
Verimlilik artışının tek başına ücretlendirme veya ücret politikaları 
ile sağlanması mümkün değildir. İnsanlar maddi kazancın yanında, 
saygı, değer görmek ve sevgi içeren sosyal süreçleri de hedeflemek-
tedirler.

 z Üretim süreci içinde kurallara bağlı gerçekleştirilen organizasyon 
yapıları kadar, yazılı kuralları olmayan ve kendiliğinden gelişen 
organizasyon yapıları da verimlilik üzerinde etkili olmaktadır.

 z Katı bir hiyerarşi içindeki organizasyon yapıları yeterli değildir. 
Farklı kademelerden çalışanların da seslerini duyurabilecekleri bir 
ortam yaratılmalıdır. Endüstriyel çatışmalar ancak bu şekilde bitiri-
lerek çalışma barışı sağlanabilir.

Görüldüğü üzere beşeri ilişkiler yaklaşımı, bilimsel yönetim ilkelerinin 
aksine üretim süreçlerinde verimlilik artışı için insanı ve insan ihtiyaçlarını 
ön planda tutmaktadır. Bir organizasyon içindeki sosyal süreçlerin, çalışan-
ların verimliliği üzerinde fiziksel şartlar ve çalışma koşullarından daha etkili 
olduğu düşüncesi ile hareket eden beşeri ilişkiler yaklaşımı, günümüz insan 
kaynakları yönetimi yaklaşımının temellerini atmıştır demek yanlış olma-
yacaktır. Sosyal süreçler içinde kendine yer bulan çalışanların, psikolojik 
ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal gruplar içinde kabul görmeleri ve ait olma 
duygularının tatmin edilmesi verimlilik artışında fiziksel koşullardan daha 
etkili olabilecektir.
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İnsan kaynakları yönetimi anlayışının yükselişe geçmesi 1980’li yıllara 
rastlamaktadır. Bu dönem insanın rekabette stratejik bir faktör olarak kabul 
görmeye başladığı ve yönetim anlayışının insan odaklı dönüşümler geçirdiği 
bir dönemdir. İnsan kaynakları yönetimi, üretim için gerekli tüm diğer kay-
naklarla ve yönetim fonksiyonları ile birlikte insan unsurunun nasıl koordi-
ne edilebileceğini açıklamaya çalışan ve uygulama alanı olan bir disiplindir. 
İnsan kaynakları yönetimi anlayışının 1980’li yıllarla birlikte yükselişe geç-
mesinin nedenleri şu şekildedir (Dolgun, 2007: 7-8):

 z Tüm dünyayı etkisi altına alan küreselleşme süreci,
 z Bilgi teknolojilerinin çalışma yaşamında ağırlıklı olarak yer edinme-

ye başlaması ve çalışmanın dönüşümü,
 z Sektörel değişimler; imalat sektörünün güç kaybetmesi ve hizmetler 

sektörünün yükselişi, buna paralel olarak beyaz yakalı çalışanların 
tüm dünyada sayısının giderek artmasıdır.

Bu değişimler çalışma yaşamında yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına sebep 
olmuş; endüstri ilişkilerini değişime zorlamıştır. İnsan kaynakları yönetimi-
nin yükselişi de endüstri ilişkilerine bir takım etkiler yapmıştır. Günümüzde 
endüstri ilişkileri ile insan kaynakları yönetimi arasındaki ilişkiye yönelik 
farklı görüşler bulunmaktadır. Çoğunlukla tarafların bakış açılarındaki fark-
lılıklardan kaynaklanan bu görüş ayrılıkları, endüstri ilişkileri ile insan kay-
nakları yönetiminin rakip olmadıkları düşüncesinden, insan kaynakları yöne-
timinin bireyselliği ön planda tutan tekniklerinin endüstri ilişkilerinin sonunu 
getireceği düşüncesine kadar değişmektedir. Bu görüş farklılıklarının sebebi 
her iki yaklaşımın uyguladığı tekniklerden ve kapsamlarından kaynaklan-
maktadır. Bireyselliği ön planda tutan insan kaynakları yönetimi işçi-işveren 
ilişkileri üzerine yoğunlaşırken; çoğulcu bir yaklaşım sergileyen endüstri iliş-
kileri sadece işçi-işveren ilişkilerini değil, aynı zamanda işverenlerle çalışma 
yaşamının kurumsal faktörleri olan sendikalar işverenlerin ilişkilerini, hatta 
devlet-işveren-sendika ilişkilerini de kapsamaktadır (Tokol, 2017: 239-240).

İnsan kaynakları yönetimi anlayışı günümüzde özel sektör organizas-
yonları için hâkim anlayış olmakla beraber, artık kamu sektörü içinde de 
kendisine yer bulmakta; çalışanların verimlilik üzerindeki etkileri kabul 
edilerek gerek yönetim ve gerek üretim süreçlerinde “insan” unsuru odak 
noktası hâline gelmektedir. Her ne kadar insan kaynakları yönetimi birey-
sel tekniklerle hareket etse de kendi içinde birbiri ile bağlantılı birçok 
işlevi barındırmakta ve bu bakış açısıyla çalışanlara bütüncül bir şekilde 
yaklaşmaktadır. Bu bütüncül bakış açısı çalışanların iş doyum düzeylerini, 
kurumsal bağlılık seviyelerini, kariyer hedef ve planlarını, kişisel gelişim ve 
eğitimlerini beraberce ele alarak; organizasyonların ve çalışanlarının amaç-
larını bütünleştirmeyi hedeflemektedir.
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3. İnsan Kaynakları Yönetimi’nin Fonksiyonları

İnsan kaynakları yönetimi, organizasyonun rekabet ortamında ayakta 
kalarak, sürdürülebilir olması için emek faktörünün en verimli biçimde 
kullanılmasını hedeflemektedir. Bahsedilen verimliliğin sağlanması ise orga-
nizasyonun hedef ve amaçları ile çalışanların hedef ve amaçlarının örtüştü-
rülerek, organizasyonun toplum nezdindeki sorumluluklarının beklentileri 
karşılayacak biçimde yerine getirilmesi ile olabilmektedir (Calp, 2016: 547). 
İnsan kaynakları yönetimi, organizasyonun başarılı bir biçimde hedeflerine 
ulaşması için çeşitli fonksiyonları kullanmaktadır. Bu fonksiyonlar uygula-
nış açısından organizasyonlar arasında farklılık göstermekle birlikte, genel-
likle belirli adımlarla gerçekleşmektedir (Zaim ve Polat, 2013: 39).

İnsan kaynakları yönetiminde kullanılan fonksiyonların varlık gerek-
çesi, belirlenen görevlerim en iyi şekilde yerine getirilerek, organizasyon 
içindeki farklı birimler arasında personel açısından koordinasyonun sağ-
lanmasıdır. Organizasyon da insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını 
gerçekleştirirken, sadece personele yönelik işlevlerde bulunmamakta, bunun 
da ötesinde organizasyon içindeki diğer tüm birimlere danışmanlık hizmeti 
vererek, uyumu tesis etmeyi amaçlamaktadır (Tahiroğlu, 2002: 48-49). Bu 
çerçevede insan kaynakları yönetiminin kullandığı fonksiyonları detaylı 
olarak incelemek gerekmektedir.

3.1. İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi

Organizasyon içinde çalışanların yaptıkları işler hakkında hem yöneti-
cilerin hem de çalışanların bilgi sahibi olması, organizasyon açısından insan 
kaynağının planlanarak etkin bir biçimde kullanılması için büyük önem taşı-
maktadır. Bir tanım yapmak gerekirse iş analizi, organizasyon içindeki farklı 
işleri tanımlamak için kullanılan ve kendi içinde sistematiği bulunan bir 
süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 
iş analizi yapmak için bilgi toplanması süreci, çalışanların işi nasıl yaptığı-
nı belirlemek için değil, işin nasıl yapılması gerektiğini belirlemek içindir 
(Okakın ve Şakar, 2015: 9). Bu bakış açısıyla iş analizi, organizasyon içindeki 
işlerin gerçekleştirilmesi ve başarılı bir biçimde yapılması için gerekli birey-
sel özelliklerin ortaya konması amacıyla işlerin detaylı bir biçimde incelen-
mesi sürecidir (Köksal, 2005: 52).

İş analizi kavramının gerek literatürde ve gerek uygulama sürecinde iki 
farklı yaklaşımla ele alındığı görülmektedir. Bunlardan ilki, insan kaynakla-
rı yönetimi açısından iş analizleri ile insan kaynağının planlanması, eğitim 
ve geliştirme faaliyetlerin koordine edilmesi, ücretlendirme politikalarının 
oluşturulması vb. şeklindeyken, ikinci yaklaşımın daha çok iş süreçleri ile 
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ilgili olduğunu ve çoğunlukla mühendislik bilgisi çerçevesinde kantitatif 
çalışmalarla gerçekleştirildiği görülmektedir. İş analizleri günümüzde insan 
kaynakları yönetimi ile sıklıkla ilişkilendirilmesine ve insan kaynakları yöne-
timinin en önemli fonksiyonlarından biri olmasına rağmen, uygulamada 20. 
Yüzyıl başlarında kullanılmaya başlanmıştır. İş analizlerinin bu dönemler-
de öncelikle yönetim açısından bir teknik olarak geliştirildiği ve “Bilimsel 
Yönetim” yaklaşımı çerçevesinde kullanıldığı görülmektedir. Sanayileşme 
ve makine kullanımının artması neticesinde verimliliği arttırma çabalarının 
bir sonu olarak Frederick W. Taylor tarafından ele alınan iş analizleri; işlerin 
değerlenmesi, işçi seçimi ve işe yerleştirilmesi, yapılan işlerin denetlenmesi 
gibi süreçlerin başlangıç noktasını oluşturmuştur. 20. yüzyıl ortalarından 
sonra ise özellikle davranış bilimleri ile ilgilenen araştırmacıların iş değiş-
keni kavramına ağırlık vermeleri ile birlikte, iş analizine olan ilgi canlanmış; 
1980’li yıllardan sonra ise iş analizi kavramının daha geniş bir çerçevede ele 
alınması gereği hissedilmeye başlanmıştır (Uyargil ve Uluhan, 2000: 51-52).

İnsan kaynakları yönetimi açısından iş analizi ele alındığında, kendi 
içinde de farklı ve birbiri ile bağlantılı kavramları içerdiğini görmekteyiz. 
Günlük yaşamda sık sık birbiri yerine kullanılan ve yanlış kullanımlarda 
anlam farklılığı oluşturan bu kavramlar şu şekildedir (Okakın ve Şakar, 
2015: 10-11):

 z Meslek: Farklı organizasyonlarda hemen hemen aynı faaliyetlerin 
meydana getirdiği iş grubudur.

 z İş: Organizasyon içinde özellikleri ve nitelikleri bakımından birbiri-
ne benzeyen işlevlerin gerçekleştirildiği pozisyonlar.

 z Sorumluluk: Organizasyon içinde çalışanların tarafından yerine 
getirilmesi beklenen ve bağlantılı çeşitli görevler.

 z Görev: Organizasyonda belirlenmiş bir amacı gerçekleştirmek için 
yapılan işle iliği işlevler.

 z İş Gereklilikleri: Organizasyon içinde belirlenmiş görevleri yerine 
getirmek için gerekli tüm zihinsel ve fiziksel işlevler.

Bu kavramlar, iş analizi aşamasında detaylandırılarak tanımlanacak 
işlerin belirlenmesinde, birbirleri ile bağlantılı olarak kullanılmakta; her biri 
diğerini tamamlayarak sağlık bir biçimde iş analizinin yapılmasında kulla-
nılmaktadırlar.

İş analizleri yapılırken belirli amaçlar çerçevesinde hareket edilmekte-
dir. Ancak iş analizlerinin amacı hiçbir zaman sadece çalışan ihtiyacını belir-
lemek değildir. İş analizi personel ihtiyacının belirlenmesinden daha geniş 
kapsamlı olmakta; insan kaynaklarının diğer fonksiyonlarının hemen hemen 
hepsiyle bağlantılı olarak gerçekleştirilmektedir (Aldemir vd., 2004: 70-71). 
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Konu bu açıdan ele alındığında iş analizleri organizasyonların belirlen-
miş hedef ve amaçlarına ulaşmaları açısından büyük öneme sahiptir. İş ana-
lizi ile elde verilerin çoğunlukla organizasyon içindeki tüm iş süreçlerinin 
değerlendirilmesinde kullanıldığı görülmektedir. Bu çerçevede özellikle iş 
analizleri, insan kaynakları yönetimi bakımından en temel araç olarak kar-
şımıza çıkmaktadır (Köklü, 2018: 123-124). Bu bakımdan iş analizi ile elde 
edilen verilerin insan kaynakları yönetimi açısından Şekil 1’deki işlevleri 
yerine getirirken kullanıldığını söylemek mümkündür:

Çalışma/Endüstri İlişkileri

İşgücü Planlaması

İş Analizi

İş Tannımı 
(Görev ve 

Sorumluluklar)

İş Gerekleri 
(Bilgi, Beceri ve 

Yetenek)

İşgücü Temini ve Seçimi

Eğitim ve Geliştirme

İş Değerleme

Ücretlendirme

Performans Değerlendirme

İş Sağlığı ve Güvenliği

Şekil 1. İş Analizlerinin Kullanıldığı İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri
Kaynak: Bingöl, D. (2006), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, 6. Baskı, Arıkan Yayınlar, İstanbul, s. 77.

İş analizleri bir organizasyon da belirli amaçlar çerçevesinde yapılmakta 
ve organizasyonun başarısı üzerinde doğrudan rol oynamaktadır. İş analiz-
lerinin kullanım amaçları oldukça fazla olmakla birlikte, organizasyonlar 
arasında farklılıklar gösterebilmektedir. İş analizinin belli başlı amaçlarını şu 
şekilde sıralamak mümkündür (Köksal, 2005: 52):

 z Çalışanların seçilerek, işe yerleştirilmeleri,
 z Çalışanların terfi ve atamaları ile işlerin transferleri,
 z Organizasyonel yapının analiz edilerek geliştirilmesi
 z Ücret politikalarının oluşturulması,
 z İş değerleme çalışmalarının yapılması,
 z Endüstri ilişkilerinin düzenlenmesi ve çalışma barışının sağlanması,
 z İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
 z Performans değerlendirme işlemlerinin daha sağlıklı biçimde ger-

çekleştirilmesidir.
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İş analizinin, organizasyon içinde insan kaynakları yönetiminin temel 
hareket noktası olması, organizasyonun diğer tüm fonksiyonlarıyla da 
yakından ilişkili olduğu gerçeğini beraberinde getirmektedir. Tüm faaliyet-
lerin başarı ile yerine getirilebilmesi her şeyden önce gerçekleştirilecek faali-
yetler hakkında doğru ve gerçekçi bilgiler elde edilmesiyle mümkün olmak-
tadır (Bingöl, 2006: 80). Bu çerçeve de iş analizi ile cevap aranması gereken 
bir takım sorular bulunmaktadır. Bu sorular şunlardır (Çetin vd., 2017: 64):

 z Çalışanlar işlerini yaparken nelere dikkat etmelidirler?
 z İşin tamamlanma süresi nedir?
 z İşin bitirilme noktası nedir?
 z İşin gerçekleştirme sebebi nedir?
 z Çalışanların işi yapabilmek için ne gibi niteliklere sahip olmaları 

gerekir?
 z Çalışanların işi yapabilmeleri için gereken fiziksel ve zihinsel özel-

likler nelerdir?

İş analizi yapılırken hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, iş analizinin 
anlamlı ve kullanılabilir veriler sunması gerekmektedir. Bunun için iş anali-
zi ile birlikte mutlaka yapılacak işin içeriği, işi gerçekleştirmek için gereken 
malzemeler, işin gerçekleştirildiği koşullar ve fiziksel ortam, işin gerektirdiği 
faaliyetler, işi gerçekleştirecek çalışanların yetkinlikleri, donanımları, fiziksel 
ve zihinsel özellikleri gibi konularda yeterli ve tatmin edici bilgilere ula-
şılmalıdır (Barutçugil, 2004: 250). Tüm bunların sonucunda iş analizleri ile 
sağlanabilecek faydalar ise şu şekildedir (Çelikten, 2005: 129-130):

 z Organizasyon içindeki işler hakkında bilgi sahibi olunduğu gibi bu 
işleri yapan çalışanların sahip olması gereken özellikler ve ilerleyen 
süreçte bu işleri yapması gerekebilecek çalışanların özellikleri hak-
kında da bilgi edinilmiş olur.

 z İşlerin gerektiği gibi nasıl yapılacağına yönelik sistematik bilgiler 
edinilmiş olur.

 z İşlerin başarı ile gerçekleştirilebilmesi için oluşturulması gereken 
standartlar belirlenebilir.

 z Standartlara uygun nasıl hareket edilmesi gerektiğine yönelik şüp-
heler ortadan kaldırılmış olur.

 z Yüksek performans için standartlar oluşturulabilir.
 z Çalışanların hangi alanlarda eğitim ve geliştirme faaliyetlerine ihti-

yaç duyduğu belirlenebilir.
İş analizleri, organizasyon içindeki farklı işler hakkında bilgi toplama 

süreci olmakla birlikte, iş analizleri yapılırken çeşitli teknikler kullanılabil-
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mektedir. Hangi tekniğin veya tekniklerin kullanılacağı organizasyonun 
yapısı ve analiz edilecek işe göre değişmekle beraber genellikle tercih edilen 
belli başlı yöntemler bulunmaktadır. Bu tekniklerden en sık kullanılanları şu 
şekilde sıralamak mümkündür; 

 z Gözlem: Gözlem yönteminde işi analiz etmekle görevli kişiler, çalı-
şanları işlerini yaparken izlemekte ve elde ettikleri verileri düzenli 
bir biçimde kayıt altına almaktadırlar. Hem basit olması hem de 
oldukça fazla bilgi edinme imkânı tanımasından dolayı uygulama-
da sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak gözlem tekniğinden istenilen 
sonuçların elde edilebilmesi için genellikle kısa süreli ve bedensel 
işlerde uygulanması faydalıdır (Çetin ve Özcan, 2014: 24). Ancak, 
özellikle gözlem altındaki çalışanların stres kaynaklı olarak ve 
bilinçli bir şekilde davranış değişikliğine gitme ihtimallerinin bulun-
ması, gözlem yöntemi ile elde edilebilecek verilerin güvenilirliğini 
etkilemektedir (Köklü, 2018: 127). Bu yönteme getirilen önemli eleş-
tiriler ise işe ilişkin elde edilen verilerin sözle ifadeler dayanması ve 
sayısal bir değerlendirme yapma imkânı sunmamasıdır (Okakın ve 
Şakar, 2015: 13).

 z Anket: Anket tekniğinde, daha önceden hazırlanmış sorulardan 
oluşan formları, çalışanların doldurmasıyla verilerin elde edilmesi 
amaçlanmaktadır. Anket ile iş analizine yönelik veriler toplanırken 
dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri, soruların dikkat-
li bir biçimde ve amaçlara yönelik olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca 
hazırlanan soruların net ve anlaşılabilir ifadeler içermesi, gereksiz 
sorular sorulmaması gerekmektedir. Anket tekniğinin en önemli 
avantajları, görece ucuz bir yöntem olması, standart verilerden oluş-
ması ve aynı anda çok sayıda çalışana ulaşma imkânı tanımasıdır 
(Çolak, 2007: 66). Ancak anket yönteminin bir takım sakıncaları da 
bulunmaktadır. Bu sakıncaların başında ise eğitim düzeyinin yeterli 
seviyede olmaması sonucu kimi çalışanların doğru şekilde düşünce-
lerini ifade edememeleri gelmektedir (Uyargil ve Uluhan, 2000: 59).

 z Görüşme (Mülakat): Görüşme yöntemi öncelikle üç şekilde gerçek-
leşmektedir. Bunlar yapılandırılmış görüşme, yarı yapılandırılmış 
görüşme ve yapılandırılmamış görüşmedir. Yapılandırılmış görüş-
mede, iş analizi yapacak kişiler öncede belirli hedefler doğrultusun-
da açık uçlu biçimde soruları hazırlamakta ve çalışanlara yönelt-
mektedir. Yarı yapılandırılmış görüşmede ise yine önceden belirli 
hedefler çerçevesinde sorular hazırlanmakla beraber, görüşme esna-
sında gidişata göre ek sorular sorulabilmektedir. Yapılandırılmamış 
görüşme ise herhangi bir soru seti hazırlanmadan yapılan ve 
soruların görüşme esnasında belirlenmesi ilkesine dayanmaktadır 
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(Okakın ve Şakar, 2015: 53-55). Bu yöntemde hangi görüşme tekniği 
kullanılırsa kullanılsın amaç çalışandan yerine getirdiği grevler doğ-
rultusunda bilgi edinmektir. Görüşme yönteminde çalışan yaptığı işi 
kendi düşünceleri ve sözcükleri ile ifade edebilmektedir. Anket yön-
temi ile kıyaslandığında daha maliyetli ve daha çok zaman gerekti-
ren bir yöntem olması, uygulama da çoğunlukla birebir değil, grup 
görüşmeleri yapılmasını da beraberinde getirmektedir (Bingöl, 2006: 
88). İş analizi açısından en etkili yöntemlerden olan görüşme tekniği, 
gözlem yöntemi ile elde edilmesi zor olan verilerin toplanması ve 
gözlem ile elde edilen bilgilerin ise kontrol edilmesi imkânı sunmak-
tadır. Ayrıca çalışanların kendilerine ifade etme olanağı sağlaması 
da görüşme tekniğinin önemli avantajlarından biridir (Saruhan ve 
Yıldız, 2014: 129).

 z Dokümanların İncelenmesi: İş analizinde kullanılan bir diğer yön-
tem de, organizasyona ait ve daha önce elde edilmiş bilgilerin kulla-
nılmasıdır. Bu çerçevede resmi belge ve dokümanlar, yapılan işlere 
yönelik hazırlanmış raporlar, faaliyet çizelgeleri, işlerin özelliklerini 
gösteren belgeler vb. de iş analizinde kullanılabilmektedir (Örücü ve 
Mortaş, 2005: 28-29).

 z Kritik Vakalar: Kritik vakalar tekniğinde aynı işi yapan ve iyi per-
formans gösteren çalışanlarla kötü performans gösteren çalışanların 
yaptıkları işe dair davranışları ortaya konmaya çalışılmaktadır. 
Bunun sonucunda yapılan işe ilişkin olaylar toplanarak iş analizi 
yapılması amaçlanmaktadır. Burada sadece iki çalışanın değil, işi 
yapan birçok çalışanın iş davranışlarının toplanarak kategorize edil-
mesi önemlidir (Okakın ve Şakar, 2015: 15). Eğer sadece iki çalışanın 
işe yönelik davranışları üzerinden hareket edilirse, iş analizinden 
çok karşılaştırmalı bir performans değerlendirme olacaktır.

İş analizinde hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın asıl amaç işe yönelik 
bilgiler toplanması olmalıdır. Unutulmamalıdır ki buradaki hedef işlerin nasıl 
daha iyi ve verimli biçimde gerçekleştirilebileceği ve buna bağlı olarak doğru 
çalışanların doğru işlerle eşleştirilmesidir. Aksi davranışlar amacından sapabi-
leceği gibi çalışanlar üzerinde olumsuz etkiler gösterebilecek ve etkinliği azal-
tabilecektir. İş analizleri sonucunda belirli çıktılara ulaşılmakta ve bu çıktılar 
doğrultusunda organizasyon içindeki işler düzenlenerek doğru personel seçimi 
yapılabilmektedir. Bu çıktıların en önemlileri “iş tanımları” ve “iş gerekleridir”.

İş tanımları, iş analizleri sonucunda elde edilen bilgilerle, her bir işin 
içeriğini oluşturan faaliyetlerin, görev ve sorumlulukların, işin yerine getiri-
lebilmesi için sağlanması gerekli şartların yazılı bir biçimde açıklanmasıdır 
(Özgen ve Yalçın, 2018: 65). İş tanımları genellikle atama ve terfilerde, işe 
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personel seçiminde, performans değerleme sistemi için performans standart-
larının oluşturulmasında ve iş değerleme çalışmalarında kullanılmaktadır. 
Bunun yanında insan kaynakları yönetiminin bir diğer önemli fonksiyonu 
olan eğitim ve geliştirme çalışmaları çerçevesinde, çalışanların ihtiyaç duy-
duğu veya gelecek dönemlerde ihtiyaç duyabilecekleri eğitimlerin belirlen-
mesinde de iş tanımlarından yararlanılmaktadır. İş analizi sonucunda ortaya 
konan iş tanımları, gerekli düzenlemeler gerçekleştirildikten sonra mutlaka 
işin gerçekleştirileceği bölümden bir üst yönetici ile insan kaynakları depart-
manından bir uzman tarafından kontrol edilerek gözden geçirilmelidir. 
Ayrıca iş tanımlarına yönelik bu kontrollerin belirli zaman aralıkları ile tek-
rarlanması ve kişileri değil, işi tanımladığına dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Yapılan iş analizleri sonrasında oluşturulacak iş tanımlarında bulunması 
gereken bilgiler şunlardır (Çetin, vd., 2017: 39):

 z İşin kimliği,
 z Yapılacak işin özeti,
 z İşe ilişkin sorumluluklar,
 z İşe ilişkin görev ve yetkiler,
 z İşin performans standartları,
 z İşin yerine getirilebilmesi için gerekli çalışma şartlarıdır.

İş analizleri sonucunda elde edilen bir diğer önemli çıktı da iş gerekle-
ridir. İş gerekleri, çalışanların belirlenmiş işleri tamamlaması için gereken 
temel özellikleri ortaya koyan yazılı belgelerdir. İş gerekleri ile işlerin ayrın-
tıları çıkarılarak, gereken kişisel donanım, tecrübe, formel eğitim seviyesi vb. 
özellikler belirlenmiş olmaktadır (Özgen ve Yalçın, 2018: 66).

İş analizleri ile organizasyon içinde gerçekleştirilmesi planlana işleri 
detaylandırmak ve bunun doğrultusunda başta insan kaynakları yönetimi 
açısından doğru kararları alarak uygulamak mümkünken; organizasyonun 
diğer tüm fonksiyonları içinde bir veri bankası ve yol haritası oluşturulmak-
tadır. Bu sayede öncelikle personel temini başta olmak üzere, organizasyon 
içinde insan faktörünün yer aldığı tüm faaliyetlerin aksamadan yerine geti-
rilmesi için önemli adımlar atılmış olacaktır.

3.2. İnsan Kaynakları Yönetiminde Planlama

İnsan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonlarından olan insan 
kaynakları planlaması, organizasyonların gelecek dönemlerdeki insan kay-
nağı açısından oluşabilecek ihtiyaçlarının belirli bir sistematik içinde plan-
lanarak oluşabilecek açık pozisyonların organizasyon içinden veya organi-
zasyon dışından uygun adaylarla doldurulması için yapılan planlardır (Işık, 
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2018: 209). Çoğunlukla birbirine benzer biçimde tanımlanmakla beraber, 
organizasyonların yapıları doğrultusunda insan kaynakları planlamasına 
atfedilen anlamlar değişiklik gösterebilmektedir. Fındıkçı (2018: 128-129) 
insan kaynakları planlamasını; organizasyon içindeki insan kaynağının, 
gerek örgüt içi ve gerek örgüt dışı yaşanabilecek bir takım gelişmeler ve 
değişimler doğrultusunda verimli ve etkili bir biçimde kullanımının sağ-
lanması için kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi ve gözden geçirilmesi 
süreci olarak tanımlamaktadır. Bir bakıma insan kaynakları planlaması, 
organizasyon için en önemli üretim faktörü olan “emek” faktörünün, günün 
değişen sosyal, kültürel, ekonomik, politik vb. şartlarına göre güncel tutul-
masını içeren stratejik bir fonksiyondur. Sabuncuoğlu (2012: 32) ise insan 
kaynakları planlamasını, organizasyonun her kademesi için önem arz eden 
ve gelecek dönemlerde ihtiyaç duyulabilecek çalışanların nicelik açısından 
olduğu kadar niteliksel açıdan da belirlenmesi ve ortaya çıkabilecek bu ihti-
yacın nasıl ve nereden karşılanacağının planlanması olarak tanımlamaktadır.

İnsan kaynakları planlaması ile ilgili ilk çalışmaların 19. yüzyıl başların-
da öncelikli olarak üretim sürecinde doğrudan yer alan çalışanlar üzerine 
olduğu görülmektedir. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası çekilen iş gücü 
eksikliği nedeniyle insan kaynakları planlamasına verilen önem artmış ve 
günümüze kadar gelen süreçte insan kaynakları yönetimi anlayışının vazge-
çilmez bir fonksiyonu olmuştur (Yumuşak ve Kışlalıoğlu, 2013, 58). Doğru 
bir insan kaynakları planlaması yapmak belirli aşamaları içermektedir. Bu 
aşamalar (Arslan, 2012: 90):

 z Organizasyonun kurumsal hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedefler 
belirlenirken satış miktarları, organizasyonun kârlılığı ve pazar için-
deki payı gibi faktörlerin de dâhil edilmesi,

 z Organizasyonun geçmiş dönemlerden itibaren çalışan envanterinin, 
çalışanların tüm demografik özelliklerinin, iş gücü devir hızının ve 
iş gücüne ait diğer verilerin de planlamaya dâhil edilmesi,

 z Organizasyonun ihtiyaç duyacağı iş gücüne yönelik düzenli tahmin-
ler yapılması,

 z Boş pozisyonlar için personel seçimi, organizasyonun çalışan plan-
laması, doğal aşınmalar (emeklilik, işten ayrılma, ölüm vb.) gibi 
etkenleri de dikkate alarak insan kaynakları planlarının tamamlan-
masıdır.

İnsan kaynaklarının planlanması anlamında karşılaşılabilecek belki de 
en büyük sorun, temel unsurun “insan” olmasıdır. Diğer bir anlatımla insan 
faktörünün, gerek psikolojik, gerek sosyal ve gerek fizyolojik özellikleri 
sebebiyle değişken olmakla beraber, herhangi bir değerleme kıstasına tabi 
tutulması zordur. İnsan kaynakları planlaması bu açıdan kolay olmayan 
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bir işlevdir. Sağlıklı ve verimli bir insan kaynakları planlaması bahsedilen 
güçlüklerden dolayı iki yönlü olarak ele alınmalıdır. Bunlar öncelikle plan-
lamanın teknik yani matematiksel ya da sayısal boyutudur. Diğeri ise davra-
nışsal olarak ele alınması gereken psiko-sosyal boyutudur. İnsan kaynakları 
planlaması bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gereken, kendi içinde ayrı 
işlevleri olan bir fonksiyondur. Organizasyon için gerekli iş gücü ihtiyacı-
nın belirlenmesi ile başlayıp, iş gücünün temini, eğitimi ve geliştirilmesi, iş 
gücünün doğru işlere yerleştirilerek, gerektiğinde iş gücünün çıkarılmasına 
kadar uzanan bir süreci ifade etmektedir. Organizasyonlar açısından verim-
liliği ve bununla paralel biçimde kârlılık ile sürdürülebilirlik süreçlerini etki-
leyen temel öge olarak kabul edilebilecek olan insan kaynakları planlaması, 
sadece iş gücü tasarrufunu değil, aynı zamanda işe uygun iş gücü seçimini 
de gerektirmektedir ki bu sayede verimlilik, kâr ve sürdürülebilirlik sağlan-
mış olsun (Kaynak, 2000: 83).

Organizasyonlar, insan kaynakları planlaması ile verimliliği arttırmak 
için en yüksek sayıda çalışanı istihdam etmeyi amaçlarlar. Bu en temel amaç 
yanında insan kaynakları planlamasının diğer amaçlarını şu şekilde sırala-
mak mümkündür (Yılmazer, 2013: 66):

 z İş gücü ihtiyacını karşılamak,
 z Organizasyon içindeki boş pozisyonları en uygun adaylarla dol-

durmak,
 z Doğru çalışanları seçerek, organizasyona kazandırmak,
 z Organizasyonun hem iç çevresi hem de dış çevresi ile uyum sağla-

yacak çalışanları seçmek,
 z Organizasyon içindeki tüm çalışanlar için doğru eğitim ve geliştirme 

planları hazırlamak,
 z Mevcut çalışanlarla ilgili raporlar hazırlamak,
 z Çalışanların motivasyonlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapmak,
 z Organizasyonun içinde bulunduğu çevredeki yasal düzenlemelere 

uygun olarak hareket etmesini sağlamak,
 z Organizasyonun amaç ve hedefleri doğrultusunda eylemlerde 

bulunmaktır.

İnsan kaynakları planlaması birçok faktörden etkilenebilmektedir. Bu 
faktörler kimi zaman organizasyonun iç çevresinden kaynaklanabileceği gibi 
kimi zamanda organizasyonun içinde bulunduğu dış çevreden kaynaklana-
bilmektedir. Genellikle organizasyonun kendi iç çevresinden kaynaklı olan 
faktörlere müdahale edilebilirken, organizasyonun içinde bulunduğu dış 
çevreden kaynaklı faktörlere müdahale edilememektedir.
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İnsan kaynakları planlamasını etkileyen organizasyon içi faktörlerden 
ilki, organizasyonun stratejileridir. Organizasyonun gelecekteki hedefle-
ri, pazar payı beklentileri, rekabet stratejileri gibi unsurlar mutlaka insan 
kaynağının planlanması sürecinde dikkate alınmalıdır. Bir diğer önemli iç 
faktör ise organizasyonun ölçeği ile ilgilidir. Çok uluslu çalışan ve farklı 
ülkelerden çalışanları bulunan organizasyonların yapacağı insan kaynakları 
planlaması ile dar bir coğrafi alan içinde faaliyet gösteren gerek çalışanları 
ve gerek müşteri kitlesi aynı sosyo-kültürel çevreden olan organizasyonların 
insan kaynaklarına yönelik planlamaları farklılık gösterecektir. Ayrıca insan 
kaynakları planlaması çerçevesinde bir diğer önemli iç faktör de organizas-
yonun çalışanlarının özellikleridir. Çalışanların devamsızlık oranları, işgö-
ren devir hızı ve performansları da yapılacak insan kaynakları planlaması 
açısından önem taşımaktadır (Özler, 2007: 41-42).

İnsan kaynakları planlamalarını etkileyen diğer faktörler ise organizas-
yonun içinde bulunduğu ama müdahale ederek şartları değiştiremediği dış 
çevredir. Dış faktörler içinde ilk olarak ekonomik şartlar insan kaynakları 
planlamalarında etkili olan faktörlerdendir. Yaşanabilecek ekonomik krizler, 
pazarda daralmalar ve müşteri portföyündeki değişmeler, organizasyonun 
geleceğe yönelik olarak yapacağı insan kaynakları planlamalarına etki ede-
cektir. Bir diğer dış faktör ise hukuksal şartlardır. Organizasyonun faaliyet 
gösterdiği ülkede yürürlükte olan ve iş gücü piyasasını düzenlemeyi amaçla-
yan yasalarda çalışanlarla ilgili alınacak kararlarda belirleyici olacaktır. Yine 
teknoloji ile ilgili gelişmelerde insan kaynağı planlaması üzerine doğrudan 
etki etmektedir. Teknolojideki gelişmeler ve iş gücünün teknoloji ile ikame 
edilip edilmemesi veya ne derecede ikame edilebileceği de insan kaynakları 
planlamasında bir diğer önemli dış faktördür (Özler, 2007: 38-41).

İnsan kaynakları planlamasında kullanılan çeşitli teknikler olmasına bu 
rağmen, bu teknikleri yargısal-sezgisel tahmin teknikleri ve sayısal-istatistik-
sel tahmin teknikleri olarak ikiye ayırmak mümkündür. Bu tahmin teknik-
leri kullanılırken geçmiş dönem ve günümüzün organizasyona ait verileri 
kullanılarak tahminlerde bulunulmaktadır (Esen ve Adatepe, 2017: 732).

Yargısal-sezgisel tahmin yöntemleri çoğunlukla uzman kişi/kişiler 
tarafından yapılan ve matematiksel hesaplamalar içermeyen yöntemlerdir. 
Yargısal-sezgisel tahmin yöntemleri ise şu şekildedir:

 z Geleneksel Yönetici Tahminleri: Bu yöntem klasik bir bakış açı-
sıyla ilgili departmanın veya organizasyonun yöneticisi tarafından 
yapılan iş gücü tahminleridir. Yönetici konumundaki kişinin geçmiş 
tecrübelerine dayanarak gelecekte ortaya çıkabilecek olan personel 
ihtiyacını tahmin etmesidir (Köksal, 2005: 44). İş gücüne yönelik 
kararların çoğunlukla ilgili birim yöneticileri tarafından verildiği 
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görülmektedir. İnsan kaynakları planlamasını yapan uzmanlar ise 
bir takım teknikler geliştirerek yöneticilerin ihtiyaç duyduğu insan 
gücünü tahmin etmeye çalışmaktadırlar. Genellikle küçük organi-
zasyonlarda yöneticilerin kontrol etmesi gereken değişken sayısı 
nispeten az olmakla beraber, büyük organizasyonlarda bu değişken-
lerin sayısı oldukça fazla olduğu için geleneksel yönetici tahminleri 
yetersiz kalabilmektedir (Okakın ve Şakar, 2015: 28). Günümüz şart-
larında teknolojinin ilerlemesi, çalışanların vasıflarının yükselmesi, 
müşteri tercihlerinde yaşanan değişimler vb. nedenlerden dolayı 
sadece yöneticilerin yargılarına dayanarak insan kaynağı planlama-
sının yapılması eksik bir yaklaşım olduğu kadar günün şartlarına da 
uymamaktadır. Yöneticilerin geçmiş dönem tecrübelerinden yarar-
lanmak gerekmekle beraber, mutlaka konunun uzmanı kişilerden 
destek alarak diğer teknikleri de kullanmak gerekmektedir.

 z Delfi Tekniği: Bu teknikte uzmanlardan oluşturulmuş bir gruba, 
insan kaynakları planlaması konusunda tecrübeli kişiler tarafından 
oluşturulmuş bir takım sorular sorulmakta ve organizasyonun gele-
cek dönem iş gücü ihtiyacını tahmin etmeleri istenmektedir. Ancak 
sorulara cevap veren uzmanların kimlik bilgileri gizli tutulur ve 
cevaplar toplanıp bir rapor hâline getirildikten sonra tekrar aynı 
uzaman kişilere gönderilerek fikir belirtmeleri istenir. Bu süreç delfi 
tekniğine katılan uzman kişiler bir görüş birliğine varana kadar 
sürmektedir. Bu tekniğin en önemli avantajı organizasyon içindeki 
birçok uzman kişinin görüşünü barındırıyor olmasıdır (Özler, 2007: 
50). Delfi tekniği özellikle uzun vadeli iş gücü tahminlerinde isabetli 
çıkarımlarda bulunmak için oldukça faydalıdır. Uzman kişilerin 
birbirlerini görmeden ve kimliklerini bilmeden yaptıkları tahmin-
lere dayanan delfi tekniğini başarılı olabilmesi için, öncelikle yeterli 
zamanın ayrılması gerekmektedir. Ayrıca uzman kişilerin konu 
hakkında yeterli bilgi düzeyinde olması, iletişim becerilerinin yük-
sek olması ve süreç boyunca katılımcıların konuya yoğunlaşmaları 
gerekmektedir (Okakın ve Şakar, 2015: 28). Delfi tekniği geleneksel 
yönetici tahminleri ile kıyaslandığında çok daha gerçekçi tahminle-
rin ve sonuçların ortaya konulabileceği bir yöntemdir. Çok sayıda 
konunun uzmanı kişinin fikrinin alınması, ayrıca organizasyon 
içinden birçok kademeden katılımcı olması ortaya çıkan tahminlerin 
isabetli olması kadar güncel ve gerçekçi olmasını da sağlamaktadır.

 z Nominal Teknik: Nominal teknikte kararlar alınırken, katılımcılar 
arasında konunun tartışılması ve iletişim kurulması konusun-
da kısıtlamalar getirilmektedir. Bu teknik uygulanırken konunun 
uzmanı olan kişilerin karşısında çözülmesi gereken bir sorun veya 
alınması gereken bir karar bulunmaktadır. Delfi tekniğinin aksine 
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nominal teknikte, grup üyeleri birbirleri ile aynı ortamda bulunmak-
tadırlar (Özkalp, 1991: 314). İnsan kaynakları planlaması esnasında 
nominal teknik kullanılırken, katılımcıların görüşleri herkesin göre-
bileceği şekilde sırasıyla yazılmakta ve her katılımcıdan sadece üç 
görüşü seçmeleri istenmektedir. Bu teknikte de geleneksel yönetici 
tahminlerinin aksine birçok kişinin fikrinin alınması daha nesnel 
ve katılımcı sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır (Özler, 2007: 
50). Nominal teknik kullanımının belli başlı faydaları ise konunun 
uzmanı birçok kişinin sürece eşit biçimde katılımının sağlanması, 
tartışmaları yöneten veya egemen olan kişilerin olmaması ve herke-
sin düşüncelerini özgürce dile getirebilmeleri, zamanı kontrol ede-
rek değerlendirebilme olanağının olması ve değerlendirmelerin gizli 
yapılması sonucu katılımcıların birbirilerini etkilemelerinin önüne 
geçilmesidir (Okakın ve Şakar, 2015: 28-29). Nominal teknikte, delfi 
tekniğinde olduğu gibi organizasyon içindeki birçok uzman kişinin 
fikirlerinin alınması noktasında geleneksel yönetici tahminlerine 
göre hem isabetli tahminler hem de sonuçlar açısından üstün bir 
yöntem olarak görülmektedir.

Yargısal-sezgisel tahminlerin dışındaki sayısal-istatistiksel tahminler 
ise daha çok veriler üzerinden karşılaştırmalı ve analizleri içermektedir. 
Uzaman kişilerin veya yöneticilerin görüşlerinin aksine sayısal-istatistiksel 
tahminlerde genellikle organizasyonun iş gücü verileri, geçmiş dönem pazar 
ve satış istatistikleri gibi verilerden yararlanılmaktadır. Sayısal-istatistiksel 
teknikler şu şekildedir:

 z Basit Doğrusal Regresyon Analizleri: Bu teknikte, organizasyonun 
gelecek dönemlerdeki personel ihtiyacı, geçmiş dönemlerdeki per-
sonel ihtiyacı ile karşılaştırılmakta, ancak bu karşılaştırmaya ikinci 
bir değişken daha dâhil edilmektedir. Örneğin satışlar veya pazar 
payı gibi değişkenlerin dâhil edildiği bu yöntemin ayırt edici noktası 
tahminlerin tek bir değişken üzerinde yapılasıdır (Köksal, 2005: 45). 
Gelecek dönem insan kaynağını tahmin etmeye yönelik bu yöntem 
tek bir değişkeni (satışlar veya üretim hacmi vb.) kıstas almakta, 
denkleme başka değişkenler eklenmemektedir. Tek bir değişken 
üzerinden böyle bir tahminin yapılması bu yöntemin en zayıf nok-
tası olabilmektedir.

 z Çoklu Regresyon Analizleri: İnsan kaynakları planlamasında kulla-
nılan bir diğer sayısal-istatistiksel teknik olan çoklu regresyon analiz-
leri, basit doğrusal regresyon analizlerine benzemekle birlikte, farklı 
olan nokta geleceğe yönelik olarak yapılan iş gücü tahminlerinde tek 
bir değişkenin değil, birden fazla değişkenin denkleme dâhil edilme-
sidir. Örnek vermek gerekirse iş gücü tahmini yapılırken satışlarla 
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beraber, üretim hacmi, Pazar payı vb. değişkenlerde dikkate alınarak 
insan kaynakları planlaması yapılmaktadır (Okakın ve Şakar, 2015: 
31). Sayısal sonuçlar ve yorumlanabilir veriler sunması bakımından 
çoklu regresyon analizleri, birden fazla değişken üzerinden hareket 
ettiği için çok daha güvenilir olabilmektedir. Ancak burada dikkat 
çeken asıl nokta gerek basit doğrusal regresyon olsun ve gerek çoklu 
regresyon olsun, sayısal sonuçlar ve istatistikler üzerinden hareket 
edilmesi gerektiği için hem uygun programların kullanımı hem de bu 
verileri yorumlayabilecek uzman kişiler gerekmektedir.

 z Trend Analizleri: Trend analizlerindeki amaç, gelecek dönemlerdeki iş 
gücü ihtiyacının ortaya konması için son yıllarda organizasyonun per-
sonel sayılarında yaşanan değişimlerin analiz edilerek incelenmesidir. 
Yapılacak olan trend analizinde geçmişe dönük son beş yıl için, her sene 
bitiminde personelin sayısı her bir departmana ya da görev alanı kıstas 
alınarak hesaplanmaktadır. Trend analizindeki amaç, çalışan sayıların-
daki değişimlerin sebeplerinin bulunması (verimlilik, satışlar, üretim 
hacmi, pazar payı vb.) ve bu sebeplerin gelecek dönemlerdeki personel 
ihtiyacının tahmininde kullanılmasıdır. Trend analizinde asıl dikkat edil-
mesi gereken doğru faktörlerin seçilmesidir. Dayanaklı mallar üreten bir 
organizasyonla, dayanıksız mallar üreten bir organizasyonun trend ana-
lizinde aynı ve sabit faktörler üzerinden hareket etmesi yanlış sonuçlara 
ve tahminlere yol açabilecektir. Trend analizi yapılırken izlenecek süreç 
birbiri ile bağlı altı kademeden oluşmaktadır. İlk olarak organizasyon 
içindeki personel sayısını belirleyen faktörler çıkarılmalıdır. Belirlenen 
bu faktörlerin, üretimi etkileyen belli bir zaman dilimindeki düzeyleri 
ve bu düzeylere denk gelen çalışan sayısı belirlenmelidir. Daha sonra 
ise belirli bir zaman dilimi içinde çalışan başına düşen ortalama üretim 
miktarı (verimlilik rasyosu) hesaplanmalı ve bunun sonucunda iş gücü 
eğilimi belirlenmelidir. Trend belirlendikten sonra gelecekteki iş gücü 
ihtiyacına yönelik ayarlamalar yapılmalı ve hedeflenen yılın tahmini 
trendine göre hareket edilmelidir (Özler, 2007: 49).

İnsan kaynakları planlamasında hangi tahmin yöntemlerinin kulla-
nılacağı da önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Seçilen tahmin 
yönteminin organizasyona uygun olması kadar, organizasyonun perso-
nel, teknoloji ve ekonomik durumuyla uyumlu olması da gerekmektedir. 
Özellikle teknoloji gerektiren ve sayısal-istatistiksel çözümlemelere dayanan 
yöntemleri kullanabilmek için uzman personel gereksinimi kimi zaman 
organizasyonlara ek maliyetler getirebilmektedir. Bunun yanında personel 
sayısı az olan ve işletme ölçeğini büyütmeyi planlamayan organizasyonla-
rında sayısal teknikler yerine yargısal-sezgisel yöntemleri tercih etmeleri 
daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
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3.3. İnsan Kaynağı Temini, İşe Alma ve Oryantasyon Süreci

Organizasyonlar açısından kritik öneme sahip bir diğer konuda doğru 
çalışanın doğru işe yerleştirilmesidir. Çeşitli aşamaları içeren bu süreç hem 
çalışanın bireysel performansını hem de organizasyonun toplam performan-
sını etkileyecek bir durumdur. Sistematik biçimde ve insan kaynakları yöne-
timinin diğer fonksiyonları ile bağlantılı olarak gerçekleştirilmesi gereken bu 
süreç iş analizleri ile başlamakta ve insan kaynakları planlaması doğrultu-
sunda devam etmektedir. Doğru adayların bulunması, işe yerleştirilmesi ve 
oryantasyon aşamalarından oluşan insan kaynakları yönetiminin bu fonksi-
yonu, organizasyonun hedefleri ile paralel bir şekilde yerine getirilmelidir.

İnsan kaynakları planlamasını takiben uygun çalışanların uygun işlere 
yerleştirilmesi doğru adayları aramakla başlamaktadır. Organizasyonun 
amaç ve hedefleri ile uyumlu olarak gerçekleştirilen bu faaliyet sadece 
niceliksel olarak personel adaylarının teminini değil, aynı zamanda nitelik 
olarak da uygun personeli seçmeyi kapsamaktadır. Organizasyonlar açısın-
dan personel temin sürecinde, nitelik ve nicelik olarak uygun adaylardan bir 
havuz oluşturmak ve boş pozisyonlara çalışanların bu havuzdan seçilerek 
yerleştirilmesi gerekmektedir (Koçak ve Yüksel, 2011: 75). Organizasyonlar 
personel eksiklerini tamamlamak için iki farklı yönteme başvurmaktadırlar. 
Bunlar iç kaynaklardan personel temini ve dış kaynaklardan personel temini 
şeklindedir ve bu kaynaklardan hangisinin kullanılacağına karar verilirken 
dikkate alınması gereken iki temel nokta bulunmaktadır. Bu noktalardan 
ilki iş analizleri ile ortaya konulabilecek olan hangi boş pozisyona personel 
alınması gereği, işin gereklerinin neler olduğudur. Diğer önemli nokta ise 
işe alınması düşünülen adayın sahip olması gereken kişisel özelliklerdir. Bu 
hususlar dikkate alınmadan yapılan atamalar ister iç kaynaklardan, ister dış 
kaynaklardan olsun başarılı olamayacaktır (Çavdar ve Çavdar, 2010: 81).

Doğru şekilde insan kaynağı temin edilebilmesi için takip edilmesi 
gereken aşamalar bulunmaktadır. Şekil 2’de görülebilen bu aşamalar iş ana-
lizleri ile başlamaktadır. Bu süre, doğru ve gerçekçi iş analizleri sonucunda 
uygun teknikler kullanılarak yapılan insan kaynakları planlaması ile şu an 
ve gelecekte oluşabilecek iş gücü ihtiyacının belirlenmesi, iş gücü temini için 
aday havuzlarının oluşturulması ve doğru adayın doğru iş için seçilmesi ile 
bitmektedir (Aldemir vd., 2004: 103-107). Görüldüğü üzere personel temini 
uzun soluklu bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan ve kendi içinde 
de bir sistematiği bulunan bir süreçtir. Bu sistematik çerçevesinde doğru 
personelin doğru işe yerleştirilmesi bu adımların doğru ve uygun şekilde 
gerçekleştirilmesi ile mümkün olabilmektedir. İlk adım olan iş analizlerinin 
yanlış yapılması, işe alınan personel ne kadar nitelikli olsa da çalışan-iş uyu-
munun sağlanmasında sorunları beraberinde getirebilecek veya işin yanlış 
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kurgulanmasına sebep olup organizasyonun başarısını olumsuz etkileyebi-
lecektir. İnsan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarında olduğu üzere, 
personel temini, işe yerleştirilmesi ve oryantasyon aşamalarında da tecrübeli 
ve eğitimli uzmanların çalışmaları; sadece yöneticilerin tecrübeleri ve/veya 
istekleri doğrultusunda hareket edilmemesi önem taşımaktadır. Günümüz 
organizasyonlarında her konuda olduğu gibi personel temininde de tekno-
lojiden yararlanılarak, işinin uzmanı kişilerin görüş ve önerilerini dikkate 
almak gerekmektedir.

Adaylar arasından işlerin gerektirdiği 
niteliklere sahip kişileri seçme

İş isteme kağıdı
sınavlar
Görüşmeler
Adaylar hakkında bilgi toplama
Sağlık kontrolü

Eğitim Kurumları
İŞKUR
İnternet

Transferler
Terfiler
İşletme İçi İlanlar

Çalışan Adaylarını Bulma Süreci (Aday 
Toplama)

Dış Kaynaklardan Temin İç Kaynaklardan Temin

Gazete İlanları

Şekil 2. İş Gücü İhtiyacının Belirlenme Süreci
Kaynak: Aldemir, C., Ataol, A. ve Budak, G. (2004), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, 5. Baskı, Barış 

Yayınları Fakülteler Kitabevi, İzmir.

Söz konusu olan yeni kurulmakta olan bir organizasyonsa insan kay-
nakları planlaması çerçevesinde bütün pozisyonların dış kaynaklardan dol-
durulması gerekmektedir. Ancak faaliyet hâlindeki bir organizasyon ihtiyaç 
duyduğu personelin temini için öncelikle iş kaynaklardan faydalanmalıdır. 
Ancak organizasyon içinde ortaya çıkan boş pozisyonların tamamını iç 
kaynaklardan temin yoluyla doldurmak her zaman mümkün olmayabil-
mektedir. Böyle durumlarda mutlaka dış kaynaklardan da yararlanılmalıdır. 
İç kaynaklardan ve dış kaynaklardan personel ihtiyacının karşılanmasının 
kendi içlerinde fayda ve sakıncaları olabilmektedir. Organizasyonlar perso-
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nel temin ederken karşılıklı bu fayda ve sakıncaları dikkate alarak hareket 
etmek durumundadırlar (Demirkan, 2000: 150). Konu örgüt kültürü açısın-
dan ele alındığında, organizasyon içindeki boş pozisyonları boş kaynaklar-
dan doldurmak ve üst düzey yönetici pozisyonları ile uzmanlık gerektiren 
işler için dış kaynakları kullanmak doğru bir yaklaşımdır. Bu noktada ön 
plana çıkan unsur, personel ihtiyacını karşılarken nitelik ve nicelik olarak 
doğru kararı verebilmek, bununla beraber maliyetleri de en aza indirebil-
mektir (Dereli ve Uzunçarşılı, 1990: 8-9).

Organizasyonların sıklıkla kullandığı personel temin yöntemlerinin ilki 
iç kaynakları kullanmaktır. Organizasyonun çalışanları işe alma stratejileri, 
boş pozisyonları organizasyon içinden doldurma şeklinde olduğunda bu 
durum, hâlihazırdaki çalışanların dikey ya da yatay hareketliliği biçiminde 
olmaktadır. Özellikle belirli dönemlerde gerçekleştirilen terfi ve atamalar, 
departman değişiklikleri, iç transfer hareketleri, organizasyonun kendi için-
deki duyuru ve ilanlar iç kaynaklardan personel temininde kullanılan başlıca 
yöntemlerdir (Aldemir vd., 2004: 1113-114). Uygulamada organizasyonların 
genellikle kolay ve düşük maliyetli bir yöntem olması, çalışanların perfor-
mansları ile ilgili bilgi ve verilerin bulunması, çalışanların motivasyonunu 
olumlu yönde etkilemesi gibi nedenlerden dolayı iç kaynaklardan personel 
teminine yöneldikleri görülmektedir (Demirkan, 2000: 149-150).

İç kaynaklardan personel teminin de genellikle iki yöntemin kullanıldığı 
görülmektedir. Bunlardan ilki, personele ait kayıtların ve çalışanların per-
formans değerleme sonuçlarının, personel ihtiyacı olan birimin yöneticisi ile 
insan kaynakları departmanından bir yönetici veya uzman tarafından ince-
lenmesidir. Bu incelemeler sonucu boş pozisyona atanacak uygun adaylar 
belirlenmekte, ancak bu süreç tamamlanana kadar adaylara bildirilmemekte-
dir. Bu yönteme ek olarak, organizasyon içinde yönetici konumunda bulunan 
çalışanlardan boş pozisyon için uygun gördükleri astlarını insan kaynakları 
departmanına tavsiye olarak bildirmeleri de istenebilmektedir (Akmut vd., 
2003: 354). İç kaynaklardan personel temininde ikinci teknik ise organizasyon 
içinde boş pozisyonlar için ilan verilmesi ve adayların başvurmasının isten-
mesidir. Böyle yöntem seçildiğinde işin nitelikleri, aranan adayın nitelikleri, 
işin unvanı, ücret vb. bilgilerin ilanda belirtilmesi gerekmektedir (Bingöl, 2006: 
105). İç kaynaklardan personel teminin başlıca faydaları şunlardır:

 z Organizasyon içinde personel hareketliliğini sağlamak,
 z Organizasyonun kendi kaynaklarını kullanarak maliyeti düşürmek,
 z Çalışanlara kendilerini gösterme şansı verilmesi
 z Performansı yüksek çalışanları organizasyon içinde tutmak,
 z Örgüt kültürünü tanıyan çalışanlar sayesinde uyum süresini kısa 

olması (Çavdar ve Çavdar, 2010: 82-83),
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 z Çalışanların motivasyonunu yükselterek, kurumsal bağlılık ve aidi-
yet duygularını güçlendirmesi,

 z Çalışanlar arasında iş birliği duygusunu geliştirmesidir (Can vd., 
2016: 160).

İç kaynaklardan personel temin etmenin faydaları olduğu gibi bir takım 
sakıncaları da bulunmaktadır. Bu sakıncalar ise şunlardır (Bingöl, 2006: 107-108):

 z Yetenek ve niteliklerinden daha yüksek terfi alan çalışanlar olabilir,
 z Terfiler için çalışanlar arasında gereğinden fazla rekabet ortamı olu-

şabilir ve bu durum organizasyon için istenmeyen sonuçları berabe-
rinde getirebilir,

 z Organizasyon içinde bürokrasi ağırlık kazanabilir,
 z Hata yapma ve terfi alamama korkusu ile çalışanların yaratıcılığı 

azalabilir ve yenilikçi fikirler sunmak konusunda çekinceler doğabilir,
 z Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde yapılan hatalar, terfilerde sorun-

lara yol açabilir.

Organizasyonların iç kaynaklardan personel temin etmelerin de ortaya 
çıkabilecek fayda ve yararları dengeli bir şekilde götürebilmek her şeyden 
önce iyi bir iş analizi ve sonrasında insan kaynakları planlaması ile sağlana-
bilecektir. Doğru şekilde kullanıldığı zaman iç kaynaklardan personel temini, 
maliyetleri azalttığı gibi organizasyonu hedef ve amaçlarına ulaştırma konu-
sunda çok iyi bir araç hâline gelecektir. Ancak yanlış bir şekilde kullanılması 
çalışanlar ile organizasyon arasındaki dengenin bozularak, güven kaybına yol 
açabilecektir. İç kaynaklardan başlıca personel temin yöntemleri şunlardır:

 z Terfi (Yükselme): İç kaynaklardan personel temin yöntemlerinden 
terfilerde, terfi alan çalışanlar sorumlulukları ve yetkileri arttırılarak 
daha üst görevlere atanmaktadırlar ve bununla beraber ücretleri de 
yükselmektedir. Terfi yoluyla organizasyon içindeki boş pozisyon-
ları doldurmak çalışanların moral ve motivasyonlarını arttırdığı gibi 
kurumsal bağlılık düzeylerini de yükseltmekte; ayrıca organizasyon 
ile çalışanların hedeflerini bütünleştirmede yararlı olmaktadır. Ancak 
dikkat edilmesi gereken önemli nokta, terfi ettirilecek personel gerek-
li niteliklere sahip olması gereğidir. Terfilerde karşılaşılan bir diğer 
durum da, terfi ettirilen personelin boşalttığı pozisyon için genellikle 
dış kaynaklardan personel temin edilmesi gereğidir (Can vd., 2016: 
136). Terfilerde iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlar çalışanları kıdem-
lerine göre terfi ettirme ve performanslarına göre terfi ettirme şek-
lindedir. Kıdeme göre yapılan terfilerde, çalışanların deneyiminden 
faydalanılmakta ve kıdemli çalışanların uyum sürelerinin daha kısa 
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süreceği düşünülmektedir. Ayrıca kıdemli çalışanların örgüt kültürü-
nü daha iyi bilmeleri, terfi ettirildikleri yeni pozisyonun gerektirdiği 
kurallara çok daha kolay uyum sağlamalarını olanaklı hâle getirmek-
tedir. Diğer yöntem olan performansa göre terfi ise çalışanların gös-
terdikleri başarılar doğrultusunda terfi ettirmeleridir. Genellikle bu 
gibi terfilerde kıdem ikinci planda kalmaktadır. Performansa göre 
yapılan terfilerde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, terfi etti-
rilen personelin eski işindeki başarıyı yeni atandığı pozisyonda gös-
terememe riskinin olmasıdır. Böyle bir durumda organizasyon hem 
bir işi iyi yapan personeli kaybetmiş olur, hem de yeni işin iyi şekilde 
yapılamaması gibi sonuçlar ortaya çıkabilir (Kaynak, 2000: 131-132). 
Uygulamada kıdem esaslı terfilerin çoğunlukla kamu kesiminde, per-
formansa dayalı terfilerin ise özel sektörde kullanıldığı görülmekle 
beraber, son yıllarda kamu kesimi de performansa dayalı terfi siste-
mine geçme çabasındadır. Ancak bu iki yöntemin birlikte ele alınması 
terfilerin başarılı olabilmesi için çok daha iyi bir yöntemdir.

 z Transferler: Terfilerin aksine transferlerde, çalışanların yetki ve 
sorumlulukları aynı kalmakta ve ücretleri değişmemektedir (Koçak 
ve Yüksel, 2011: 77). Transferler bir görevden başka ve benzer bir 
göreve atanmak şeklinde gerçekleşmektedir. Transferler genellikle 
birbirine yakın bölümler ve işler arasında gerçekleşmekte ve ortaya 
çıkan personel açığını, personel fazlası olan bölümlerden doldurma-
yı amaçlamaktadır. Transferlerin en büyük avantajı, organizasyon 
açısından iş gücü maliyetlerini düşürmek şeklindeyken, çalışanlar 
için istekleri ve yetenekleri doğrultusunda farklı işlerde çalışma fır-
satını ortaya çıkarmasıdır (Köksal, 2005: 80).

 z Rotasyon: Rotasyon geçici görevlendirme anlamına gelmektedir 
ve burada amaç önemli bir çalışanın boşalttığı pozisyonun, benzer 
nitelikteki başka bir çalışanla doldurulmasıdır. Çalışanların süresi 
belli olacak şekilde diğer birimlerde veya işlerde görevlendirilme-
leri uygulamada çoğunlukla kamu sektöründe görülmektedir. Özel 
sektördeki rotasyon uygulamaları ise çoğunlukla uzmanlık gerekti-
ren işlerde ve holding gibi birçok kuruluşu olan organizasyonlarda 
kullanılmaktadır (Fındıkçı, 2018: 183).

 z İç İlanlar: Bu yöntemde personel açığı olan pozisyonlar organizas-
yon içinde ilanlarla duyurulmakta ve yine organizasyon içinden 
uygun adayların başvurmaları istenmektedir. Bu gibi organizasyon 
içi iş ilanları ve duyurularında, personel aranan pozisyonun gerek-
tirdiği nitelikler ve donanımlar, hangi pozisyondaki çalışanların 
başvurabileceği ve adaylarda aranan özellikler belirtilmektedir. Yine 
bu yöntemde başvuruların hangi yollarla ve hangi departmana veya 
yöneticiye yapılması gereği de belirtilmelidir (Acar, 2000: 129-130).
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Personel temini aşamasında en sık karşılaşılan iç kaynaklardan yarar-
lanma uygulamaları bu şekilde olmakla beraber; işletme içi araştırmalar 
(Örücü, 2002: 121), iş genişletme, iş zenginleştirme, beceri envanterleri 
vb. (Çavdar ve Çavdar, 2010: 84-85) yöntemlerde kullanılmaktadır. Ancak 
belirtmek gerekir ki iç kaynaklardan yapılan personel temini genellikle tek 
başına yeterli olmamakta; mutlaka dış kaynaklara başvurma ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca sadece iç kaynaklardan personel temini yoluna giden 
organizasyonların, dış kaynaklardan temin edebilecekleri ve organizasyona 
yararı olabilecek çalışanları bünyelerine katma fırsatlarını kaçırdıklarını da 
belirtmek gerekmektedir.

Dış kaynaklardan personel teminini ihtiyacı genellikle organizasyonun 
kendi öz kaynaklarının yetersiz olduğu, yeni uzmanlıklar gerektiren işlerin 
ortaya çıktığı, yeni teknolojilerin organizasyona adaptasyonu veya üretim 
hacmini değiştirmek gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır. İç kaynaklardan 
personel teminin de olduğu gibi dış kaynaklardan personel temin etmenin 
de kimi fayda ve sakıncaları bulunmaktadır. Ancak öncelikle dış kaynaklar-
dan personel temininin gerekçelerini belirtmek gerekmektedir. Bu gerekçe-
ler ise şu şekildedir (Sabuncuoğlu, 2012: 78-80):

 z Organizasyonun kuruluş aşamasında veya organizasyonun büyü-
mesi durumlarında,

 z Organizasyon içinde yaşanan çeşitli teknik gelişmelerde uzman per-
sonel ihtiyacı doğması durumlarında,

 z Dış kaynaklardan temin edilen personelin organizasyon içinde reka-
bet duygusunu geliştirmesi,

 z Dış kaynaklardan temin edilecek personelin yüksek performanslı ve 
verimliliği yüksek adaylar arasında seçilerek organizasyonun genel 
performansını ve verimliliğini yükseltecek olmasıdır.

Organizasyonların dış kaynaklardan personel teminin bir takım faydaları 
bulunmaktadır. Bu faydalar şunlardır (Fındıkçı, 2018: 178-179, Sabuncuoğlu, 
2012: 78-81):

 z Organizasyon içinde çalışanlar arasından rekabet ortamı oluşturur,
 z Organizasyon içinde eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin sürekliliğini 

sağlar, 
 z Organizasyon dışında yer alan adayların daha fazla olması, doğru 

personeli seçme ihtimalini arttırır,
 z Organizasyonun vizyonu genişler ve yeni fikirlerin ortaya çıkması 

imkânı doğar,
 z Organizasyon dışındaki vasıflı kişilerin organizasyona katılması 

sağlanır.
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Dış kaynaklardan personel teminin bu faydaları yanında bazı sakıncala-
rı da bulunmaktadır. Bu sakıncalar ise şöyledir (Demirkan, 2000: 155):

 z İç kaynaklardan personel teminine göre adayların değerlendirilmesi 
daha zor olabilir,

 z Dış kaynaklardan temin edilen personelin örgüt kültürüne uyum 
sağlaması zaman alabilir,

 z İç kaynaklardan personel temini ile kıyaslandığında, dış kaynaklar-
dan temin edilen personelin maliyeti daha fazla olmaktadır,

 z Dış kaynaklardan temin edilen personelle organizasyonun eski çalı-
şanları arasındaki rekabet zarar verici olabilir ve çalışanların kurum-
sal bağlılık seviyelerini düşürebilir.

İç kaynaklardan personel temininde olduğu gibi dış kaynaklardan per-
sonel temin edilmesinin de kimi yarar ve sakıncaları bulunmaktadır. Dış 
kaynaklardan personel temini yoluna gidildiğinde bu yarar ve sakıncaların 
iyi analiz edilmesi ve buna göre hareket edilmesi gerekmektedir. Dış kay-
naklardan personel temin edilirken bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bu 
yöntemler seçilirken organizasyonun yapısına ve kültürüne en uygun olan 
yöntemin seçilmesi uygun personelin temin edilmesi için büyük önem taşı-
maktadır. Dış kaynaklardan personel temin yöntemleri şunlardır:

 z İş İlanları: Organizasyonun personel ihtiyacı doğrultusunda yazılı 
ve görsel medya yoluyla verdiği ilanlardır. Bu şekilde bir iş ilanında 
bulunması gereken bilgiler genellikle, organizasyona ilişkin bilgiler, 
aranan personelde bulunması gereken nitelikler ve donanımlar, çalış-
ma şartları, başvurunun nereye, ne zaman ve hangi araçlarla yapılması 
gerektiğini gösteren bilgilerdir. İş alanı için seçilen araç, iş ilanının 
amacına ulaşması konusunda doğrudan etkili olmaktadır. İş ilanı için 
uygun araç seçilmemesi bu konudaki çalışmaların boşa gitmesi ve 
uygun adayların bulunamaması anlamına gelmektedir. Burada önem 
arz eden nokta oluşturulacak aday havuzuna doğru nitelikteki aday-
ları toplayabilmektir. İş ilanlarında başta yazılı ve görsel medya olmak 
üzere çok sayıda araç kullanılmakla beraber, günümüzde internet 
yoluyla verilen iş ilanlarının giderek arttığı; hatta en çok kullanılan yön-
tem olduğu görülmektedir (Acar, 2000: 134). Etkili bir iş ilanı için göz 
önünde bulundurulması gereken bir takım noktalar vardır. Aldemir 
vd. (2004: 115) bu noktaları şu şekilde belirtmektedirler; Öncelikle iş 
ilanında bahsedilen görevin üstün taraflarından bahsedilmesi gerekir. 
Sonrasında ise verilen ilanda bahsedilen işin çekici yanlarının ön plana 
çıkarılması nitelikli adayları organizasyona çekmek için anahtar rolü 
üstlenmektedir. Bunlardan sonra ise görev tanımlarının doğru bir 
biçimde verilerek gerekli açıklamaların yapılması gerekmektedir.
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 z Organizasyonun İçinden Gelen Öneriler: Bu yöntemde, organizasyo-
na dış kaynaklardan personel alınacağı zaman öncelikle hâlihazırdaki 
çalışanlara durum bildirilmekte ve onların önerileri ile tavsiyeleri 
doğrultusunda hareket edilmektedir. Bir nevi çalışanların referansları 
ile personel temin edilen bu yöntemin maliyetinin düşük olması, ayrı-
ca çalışanların örgüt kültürünü tanımaları ve bu yönde aday önerile-
rinde bulunmaları bu yöntemin en önemli avantajlarıdır (Okakın ve 
Şakar, 2015: 40). Bu yöntemin dezavantajları ise tavsiyede bulunana 
çalışanların işgören açığı olan pozisyonun gerektirdiği nitelikleri tam 
olarak bilmemesi durumunda doğru adayları öneremeyebileceği ve 
aday önerisinde bulunurken objektif davranmak yerine duygularıyla 
hareket edebilecek olmalarıdır (Acar, 2000: 137). Ayrıca bu yöntem 
kullanılırken sadece çalışanlardan değil, müşterilerden veya eski 
çalışanlardan gelen önerilerde değerlendirilebilmektedir (Koçak ve 
Yüksel, 2011: 79). Bu yöntem kullanılırken dikkat edilmesi gereken 
önemli noktalar olarak, açık pozisyon konusunda bilgi sahibi olan 
uzman kişilerin öneri ve tavsiyelerinin öncelikli olarak değerlendiril-
mesi ve bunun yanında objektif bir bakış açısıyla öneride bulunulma-
sına dikkat edilmesi belirtilebilir.

 z İş Başvurularının Değerlendirilmesi: Bu yöntem herhangi bir iş 
ilanı olmadan kendiliğinden organizasyona başvuruda bulunan 
adaylar üzerinden personel teminidir. Bu gibi durumlarda organi-
zasyona kendiliğinden başvuruda bulunana adayların başvuruları 
direkt reddedilmemekte, aksine bir aday havuzu oluşturmak ve iler-
leyen süreçte oluşabilecek personel açıklarını gidermek için değer-
lendirilmektedir (Bingöl, 2006: 108). Burada dikkat edilmesi gereken 
ise kendiliğinden başvuruda bulunan adaylara mutlaka organizas-
yonun standart başvuru formunun doldurtulmasıdır. Çünkü genel-
likle iş başvurusunda bulunana adaylar organizasyona sundukları 
öz geçmişlerinde kendileri için uygun gördükleri bilgileri vermekte, 
organizasyonun ihtiyaç duyabileceği bir takım bilgileri bilinçsizce 
veya bilinçli olarak belirtmemektedirler.

 z Danışmanlık Kuruluşları: Danışmanlık kuruluşları vasıtası ile 
personel temini farklı şekillerde olabilmektedir. İŞKUR tarafından 
sağlanan hizmetler özellikle iş arayan kişilerle işgören arayan orga-
nizasyonlar arasında bağlantı kurularak irtibat sağlanmasında çok 
faydalı olmaktadır. Bunun yanında özel kuruluşlarda son yıllarda 
dış kaynaklı personel temininde ön plana çıkmaktadırlar. Komisyon 
karşılığı çalışan bu kuruluşlar genellikle organizasyona dışarıdan 
personel seçme ve yerleştirme hizmetleri sağlamaktadırlar. Yine 
çeşitli profesyonel araştırma firmaları da özellikle yönetici pozis-
yonu için organizasyonlara komisyon karşılığı hizmet sunmakta, 
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gelecek vadeden yöneticiler ve yönetici adayları ile organizasyonla-
rın bağlantı kurmasına yardımcı olmaktadırlar. Bu konuda bir diğer 
önemli kaynakta eğitim kurumlarıdır. Üniversiteler başta olmak 
üzere çeşitli eğitim kurumlarında organizasyonun tanıtımlarının 
yapılarak öz geçmiş toplanması, stajyer öğrencilerin organizasyona 
dâhil edilmesi vb. yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır. Yine sendi-
kalarda dış kaynak temininde diğer önemli kuruluşlar olarak kabul 
edilmektedir. Sendikaların elinde bulunana işsiz personel listeleri 
özellikle mavi yakalı çalışanların temininde yol gösterici olabilmek-
tedir (Okakın ve Şakar, 2015: 41-43).

İnsan kaynakları temininde kullanılan dış kaynakların belli başlıları bu 
şekilde olmakla beraber, organizasyonun içinde yer aldığı sektöre, yasalara ve 
kültürel farklılıklara göre başkaca yöntemlerde bulunmaktadır. Ancak ister iç 
kaynaklardan olsun ister dış kaynaklardan olsun personel temininde, özellik-
le aday havuzu oluşturulduktan sonra işe almada kullanılan çeşitli teknikler 
bulunmaktadır. Aday havuzundan doğru kişinin seçilerek organizasyon için-
deki boş pozisyonun doldurulmasında hangi tekniğin kullanılması gerektiği 
önemli bir konudur. Seçilecek teknik, boş pozisyona, adayların niteliklerine 
ve organizasyonun yapısına göre değişebilmektedir. Bu noktada personel 
seçimini etkileyen çeşitli faktörlerin varlığından söz etmek mümkündür. Bu 
faktörler içinde öncelikli olarak dikkat edilmesi gerekenleri incelemek gerekir-
se hukuksal faktörler karşımıza çıkmaktadır. Adayların haklarını ihlal etme-
den ve her aşamada fırsat eşitliğini gözetecek bir seçim süreci yürütülmelidir. 
Hukuksal faktörlerin yanında dikkat edilmesi gerek bir diğer önemli unsur 
da örgütsel faktörlerdir. Seçilecek adayın örgüt kültürüne uyum sağlaması, 
yüksek verimlilik ve performans sergilemesi organizasyonların hedefledikleri 
bir durumdur. Diğer faktörleri ele aldığımızda sosyal faktörler altında değer-
lendirebileceğimiz sendikalar ve diğer kurumların varlığı da personel seçimini 
etkileyebilmektedir. Sendikaların örgütlü olduğu organizasyonlarda yapılan 
seçimlerin bu sosyal faktörlerle uyumlu olması da başarının bir diğer anah-
tarıdır (Okakın ve Şakar, 2015: 47). Bu faktörler dikkate alınarak kullanılacak 
tekniğin de doğru bir biçimde seçilmesi gerekmektedir. İşgören seçiminde 
kullanılan başlıca teknikler; başvuru formlarının incelenmesi, mülakat/görüş-
me, testler ve referanslar şeklindedir (Selamoğlu, 2001: 112). Personel seçimi 
ve işe yerleştirilmesi, işgören bulma çabalarının son aşamasıdır. Çok dikkatli 
bir biçimde ele alınması gereken bu süreç uygun adaylarla görüşülmesi, baş-
vuru formlarının doldurtulması (organizasyonun standartları çerçevesinde 
hazırlanmış) ve bahsedilen teknikler kullanılarak en doğru adayın işe alınması 
ile son bulmaktadır (Benli ve Şahin, 2004: 118). Doğru personelin seçilmesinde 
kullanılan teknikleri şu şekilde açıklamak mümkündür:
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 z Öz Geçmişlerin ve Başvuru Formlarının İncelenmesi: Personel 
seçim sürecinde ilk değerlendirmeler çoğunlukla organizasyona 
ulaştırılan öz geçmişler ve başvuru formları üzerinde yapılmaktadır. 
Bu belgeler üzerinden yapılan değerlendirmeler çoğunlukla uzman 
kişiler tarafından objektif kriterler çerçevesinde yapılmaktadır. 
Özellikle öz geçmiş ileten adaylardan, organizasyonun iş başvuru 
formunu doldurmalarının istenmesi önemlidir. Çünkü iş başvuru 
formlarına seçimi kolaylaştırıcı sorular ve kriterler eklenebilmekte-
dir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken asıl husus, personel 
seçimindeki yasal faktörlerin dikkate alınmasıdır. İş başvuru form-
larında insan haklarına aykırı, kişiliği zedeleyici ve fırsat eşitliğini 
ortadan kaldıran soru ve kriterlerin olmaması gerekmektedir. Öz 
geçmişlerin ve başvuru formlarının amacı organizasyon içindeki 
boş pozisyonlar için başvuran adaylar hakkında genel bilgiler ve 
izlenimler edinmektir. Bu belgelerde bulunması gereken temel bil-
giler ise kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, özel eğitim ve donanımları, 
tecrübeleri vb. bilgiler olmalıdır (Okakın ve Şakar, 2015: 48-49).

 z Referansların Araştırılması: Adayların öz geçmişlerinde veya iş baş-
vuru formlarında belirtmiş oldukları referanslar, personel seçiminde 
kullanılan bir diğer yöntemdir (Barutçugil, 2004: 116). Personel seçi-
minde referanslar genellikle başvuru esnasında adaylar tarafından 
verilen bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi ve adayların geçmiş 
dönemlerde çalıştıkları yerlerdeki performansları, iş ortamına uyum-
ları vb. bilgilerin elde edilmesi için kullanılmaktadır. Genellikle üst 
düzey kademelerde çalışmak için başvuran adayların bilgilerinin 
doğrulanması için kullanılan referansların etkili olabilmesi, yazılı 
referanslardan çok bu referansları veren ve bir önceki iş yerinde per-
sonel adayının yöneticisi konumundaki kişilerle yapılan görüşmelere 
bağlıdır. Referansların kontrol edilmesi genellikle personel seçme 
sürecinde olumlu karar verilen adaylar için yapılmakta ve bu aşama-
da adayın gösterdiği referans kişilere ulaşarak, aday hakkında objektif 
görüşleri alınmaktadır (Gürüz ve Yaylacı, 2004: 122).

 Bu bilgiler, referans alan kişi tarafından özel formlara kayıt edilmek-
tedir. Alınan bilgiler sübjektif olabilir. Ancak önceki çalışılan bir-
kaç firmadan elde edilen bilgilerle ortak yargıya varılabilmektedir 
(Paksoy, 2002). Referans araştırması, aday hakkında belirsizliklerin 
giderilmesine ve aydınlanamayacak yönlerin açığa çıkmasına yar-
dımcı olmaktadır (Finnigan, 1997). Bunun haricinde adayın yanında 
getirmiş olduğu referans mektupları da kullanılabilmektedir. Aday 
hakkında bilgi toplama faaliyeti, her kurumda farklı yapılabilir. 
Ayrıca adayın işe alınacağı pozisyonun niteliği, önemi, işletme 
içindeki hiyerarşik yeri, kurumun resmi veya özel kurum olmasına 
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göre de değişebilir. İlgili kişilerden referans alımı haricinde sabıka 
kaydı, adli sicil talebi, eğitim belgeleri inceleme, güvenlik soruş-
turması, mali kayıt ve aile bilgilerinin araştırılmasına kadar farklı 
yöntemler de referans araştırma sürecinde kullanılmaktadır (Gürüz 
ve Yaylacı, 2004). Referanslar işgören seçiminde önemli bir yer tut-
makla beraber, tek başına bir seçim yöntemi değildir. Tek başına 
referanslar üzerinden hareket etmek yanlış adayların seçilmesine ve 
bunun sonucunda performans ve verim düşüklüğüne sebep olabilir. 
Referansların tek başına bir seçim kriteri olmaması gerekliliğinin bir 
diğer sebebi de, adayların çoğunlukla kendileri hakkında objektiflik-
ten uzak bir biçimde sadece olumlu görüş bildirmesi muhtemel kişi-
leri referans olarak belirtmeleridir. Referansların personel seçiminde 
etkili olabilmesi için mutlaka diğer tekniklerle birlikte kullanılmaları 
gerekmektedir.

 z Mülakat: Belirli bir amaca yönelik olarak yapılan görüşmeler müla-
kat olarak adlandırılmaktadır. Personel seçiminde mülakatların 
öncelikli amacı adayların belirli özelliklerinin saptanması ve adayla-
rın organizasyon hakkında bilgi edinmeleridir. Uygulama da birden 
çok mülakat tekniği bulunmaktadır. Bunlar yapılandırılmış mülakat, 
yarı yapılandırılmış mülakat, yapılandırılmamış (serbest) müla-
kat, grup mülakatı, baskılı mülakat ve yoğunlaştırılmış mülakattır. 
Yapılandırılmış mülakat tekniğinde önceden hazırlanmış bir soru 
seti üzerinden gidilmekte ve mülakat esnasında bu soruların dışına 
çıkılmamaktadır. Yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinde ise görüş-
me öncesinde yine bir soru seti hazırlanmakla beraber, mülakat esna-
sında farklı sorularda sorulabilmektedir. Yapılandırılmamış (serbest) 
mülakat tekniği ise bir soru seti üzerinden gitmemekte, görüşmenin 
gidişatına göre oluşan sorulardan meydana gelmektedir. Grup müla-
katı uygulamasında aynı anda birden fazla adayla görüşülmekte, 
seçilecek personelin yapacağı iş doğrultusunda serbest mülakat veya 
bir soru seti üzerinden hareket edilebilmektedir. Baskılı mülakat ise 
adayların stresli durumlarda vereceği tepkiyi ölçmeye yönelik ola-
rak hazırlanan bir görüşme türüdür. Yoğunlaştırılmış mülakat ise 
adayların derinlemesine analiz edilmesi ve kritik bilgilerin toplan-
ması amacıyla gerçekleştirilmektedir (Altun ve Kovancı, 2004: 55-58). 
Mülakatlar personel seçiminde önemli bir yer tutmaktadır. Ancak 
boş pozisyon için başvuran bütün adaylarla mülakat gerçekleştirmek 
hem ekonomik anlamda bir maliyet getirmekte hem de zamanın boşa 
harcanmasına sebep olmaktadır. Mülakat için davet edilen adayların; 
aday havuzu içinden, öz geçmişleri ve iş başvuruları incelenerek, 
referansları kontrol edilmiş ve işe uygunluğuna karar kılınmış aday-
lar olması gerekmektedir.
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 z Testler: Personel seçiminde kullanılan testler kendi içinde hem 
yapılacak işe hem de işin gereklerine göre farklı biçimde sınıflan-
dırılmakla beraber, adayların farklılıklarını belirleyerek en sağlıklı 
seçimi yapmak içim kullanılmaktadır. Personel seçiminde kullanı-
lan testlerden biri “zekâ testleri” olarak sınıflandırılmaktadır. Zekâ 
testleri uygun adayın seçilmesi sürecinde, çoğunlukla işin gerekleri 
çerçevesinde başvuran adaylar arasında zihinsel farklılıkları belir-
lemek için kullanılmaktadır. Bu testlerin uygulanması esnasında, 
tek bir puan üzerinden adayların yetkinlikleri hakkında fikir sahibi 
olmak yerine, birbirinden farklı yetenekleri ölçen ve alt ölçeklerden 
elde edilen puanlar değerlendirilerek karar verilmektedir. Personel 
seçiminde kullanılan bir diğer test türü de “yetenek testi” olarak sınıf-
landırılmaktadır. Yetenek testlerinin yapılmasında birden çok amaç 
bulunmaktadır. Öncelikle adayların alınacakları işi öğrenme kapasi-
telerini ölçmeyi amaçlayan bu testler, aynı zaman adayların işi hangi 
ölçüde öğrenebileceğini de test etmektedir. Bunların dışında yetenek 
testleri, adayların eğitim ve geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya 
çıkabilecek mevcut kabiliyetlerini de belirlemeyi amaçlamaktadırlar. 
Personel seçiminde kullanılan bir diğer test türü de “kişilik testi” 
olarak sınıflandırılır. Kişilik testlerinin temel amacı yapılacak iş ile 
adayın kişisel özellikleri arasında bir bağ kurmaktır. Kişilik test-
lerinde genellikle tek bir doğru cevap bulunmaz, çünkü cevaplar 
kişiden kişiye farklılık göstermekle beraber, bu cevaplardan sadece 
biri organizasyon için en iyi cevaptır. Kullanılan bir diğer test türü 
de “ilgi testleri” olarak isimlendirilmektedir. İlgi testleri uygulanır-
ken amaç, adayların yaptıkları iş karşısında zevklerini, tutumlarını, 
bağlılıklarını ve iş dışında hobilerini ve boş zamanlarını ne yönde 
değerlendirdiklerini belirlemektir. Bunun sebebi ise çalışanların iş 
zamanları dışındaki faaliyetlerinin iş başarıları üzerinde etkilerinin 
olmasıdır. Personel seçiminde kullanılan son test türü ise “başarı 
testi”dir. Başarı testlerinin amacı ise adayların gerçekleştirebildiği 
ve testin yapıldığı sırada yapabildiği faaliyetlerin tespit edilerek, 
aday olduğu işi konusunda başarılı olup olamayacağına yönelik 
fikir edinmektir (Gürer, 2017: 1008-1013). Personel seçiminde uygu-
lanan testler özellikle geçerlilik ve güvenilirlik açısından çalışmalar-
la onaylanmış testler ise başarılı olabilmektedirler. Bilimsel olarak 
kabul görmeyen, geçerliliği ve güvenilirliği olmayan testlerin kul-
lanılması organizasyona uygun adayları seçememek, adaylara ise 
özgüven kaybı gibi olumsuz etkilerde bulunabilmektedir.

Personel seçiminde doğru adayın işe yerleştirilebilmesi bahsedilen 
yöntemlerden en uygun olanının kullanılması ile doğru orantılıdır. Ancak 
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belirtilmesi gerekir ki personel seçiminde en doğru teknik sayılan yöntemle-
rin beraberce ve bir sıralama ile ele alınmasıdır. Bu saye de hata yapma payı 
en aza indirilebileceği gibi aynı zamanda organizasyon için en doğru adayın 
seçilmesi de kolaylaşacaktır. Ancak insan kaynakları yönetimi açısından 
doğru personelin seçilip işe yerleştirilmesi ile süreç tamamlanmamaktadır. 
Seçilen doğru adayın organizasyon için en yüksek verimle çalışması, orga-
nizasyona olan uyumu ile ilgilidir. Bu noktada insan kaynakları yönetimi 
“oryantasyon” uygulamaları ile uyum süresini kısaltarak işe yeni alınan çalı-
şanın verimini ve performansını yükseltmek için çalışmalar yapmak zorun-
dadır.

İnsan kaynakları yönetimi açısından oryantasyon, organizasyona yeni 
dâhil olan personelin hem işe hem de ortama alıştırılmasıdır (Okakın ve 
Şakar, 2015: 83). Oryantasyon, işe yeni alınan çalışanın örgüt kültürünü 
tanıması ve örgüt kültürüne uyum sağlaması sürecidir. Organizasyona yeni 
giren çalışanın, kurum içinde uyumunu hızlandırmak ve bu süreci kolay-
laştırmak amacıyla düzenlenen oryantasyon programları günümüzde insan 
kaynakları departmanları tarafından organize edilmektedir. Oryantasyon 
programlarının uygulanması esnasında gözlem ve diğer yollarla alınan geri 
bildirimler, organizasyona katılan yeni çalışanların uyum sürecini kolaylaş-
tırarak örgüt kültürünü benimsemeleri konusunda yönetime fikir vermekte-
dir (Çakır ve Kacır, 2018: 126). Organizasyonlarda uygulanan oryantasyon 
programının amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 z Organizasyona yeni katılan çalışanların performanslarını yükselte-
rek, verimlilik arttırmak,

 z Yeni çalışanların bilgilendirerek, belirsizlik yaşamalarını engellemek 
(Özkasap, 2013: 17),

 z Yeni çalışanların örgüt kültürünü benimsemelerini sağlayarak, 
yabancılaşmanın önüne geçmek,

 z İş gücü devir oranlarını azaltarak maliyetleri düşürmek,
 z Yeni çalışanların organizasyona ve çalışma arkadaşlarına karşı 

olumlu tutumlar ve davranışlar geliştirmesini sağlamaktır (Çakır ve 
Kacır, 2018: 126).

İşe yeni başlayan çalışanlar ilk günlerinde bir takım belirsizlik ve endi-
şeler yaşayabilmekte, bu durum onların performansını olumsuz yönde etki-
leyebildiği gibi organizasyon içindeki diğer çalışanların da bu durumdan 
olumsuz yönde etkilenmelerine sebep olabilmektedir. Organizasyona yeni 
katılan çalışanların genellikle ilk günlerinde yaşadıkları sorunlar çekin-
genlik, dışlanmışlık duygusu, kendisinden beklenen görevleri tam olarak 
anlayamama, yeni arkadaşlar edinme de yaşanan problemler, tecrübe eksik-
liği, beklentileri karşılayamama korkusu vb. şekildedir (Karakaş, 2014: 3). 
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Oryantasyon programı ile işgörenlerin yaşaması muhtemel bu sorunların 
önüne geçilebilecektir. Oryantasyon programlarının gerek çalışan, gerek 
organizasyon ve gerek yöneticiler için çeşitli yararları bulunmaktadır. Bu 
yararları şu şekilde belirtilebilir (Topaloğlu ve Koç, 2007: 145):

Çalışanlar için yararları:

 z Organizasyonun kendisinden beklentilerini öğrenir,
 z Çalışanlara değerli olduklarını hissettirir,
 z Performanslarını yükselterek, başarılı olmalarına katkıda bulunur,
 z Yeni çalışanlarla eski çalışanlar arasında sağlıklı ilişkiler gelişmesini 

sağlar,
 z Organizasyona uyum süresini kısaltır.

Yöneticiler için yaraları:

 z Yeni çalışanların görevlerini nasıl yapmaları gerektiğini anlamaları-
na yardımcı olur,

 z Yöneticiler organizasyona yeni katılan çalışanlar hakkında doğru ve 
objektif bilgiler edinirler,

 z Çalışanların performanslarının belirli bir standarda yükselmesini 
sağlar,

 z Oryantasyon programları yöneticilerin rollerini güçlendirir,

Organizasyon için yararları:

 z Organizasyon içinde birlik duygusu gelişir,
 z Örgüt kültürüne katkıda bulunur,
 z Organizasyona uyum süresini kısalttığı için genel verimliliği yükseltir,
 z Takım ruhunu destekler,

Görüldüğü üzere iyi planlanmış bir oryantasyon programı tüm taraf-
lar için olumlu katkılar sunmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin belki 
de temel görevi olan organizasyon ile çalışanların hedef ve amaçlarının 
bütünleştirilmesi, oryantasyon sürecinde başlamaktadır. Bu süreçte yeni 
çalışan organizasyonu, organizasyon da yeni çalışanı tanımakta ve karşılıklı 
beklentiler netleşmektedir. Oryantasyon programlarında önem taşıyan bir 
diğer konu da kullanılacak araçların ve yöntemlerin seçimidir. Oryantasyon 
programlarında kullanılan araçları genellikle yazılı yayınlar ve görsel-işit-
sel yayınlar olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Yazılı yayınlar 
genellikle organizasyonu ve ilgili departmanı tanıtıcı broşürler, kitaplar, 
kılavuzlar gibi işgörene yeni işinde yardımcı olacak bilgileri içeren dokü-
manlardır. Görsel işitsel yayınlar ise çoğunlukla, filmler, slayt sunumlar, 
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yazı tahtaları ve internet tabanlı tanıtıma yönelik web siteleridir. İster yazılı 
yayınlar isterse görsel-işitsel yayınlar olsun bu araçlar sıklıkla organizasyon 
içi eğitim gezileri, toplantılar, konferanslar veya açık oturumlarda kullanıl-
maktadır. Bunların yanında deneyimli personel eşliğinde veya birim amiri-
nin gözetiminde yapılan eğitimler de oryantasyon programlarında sıklıkla 
kullanılmaktadır (Okakın ve Şakar, 2015: 91-92).

İnsan kaynakları yönetimi açısından personel seçme, işe yerleştirme ve 
oryantasyon programları bir bütünün parçasıdır. Birbirinden ayrı şekilde 
düşünülemeyecek bu parçalardan herhangi biri doğru şekilde uygulan-
madığı takdirde organizasyon ve işe yeni alınan çalışan olumsuz yönde 
etkilenecek; verim kaybı ortaya çıkabileceği gibi hukuksal sonuçlarla da kar-
şılaşılabilecektir. Bu olumsuz sonuçların doğmaması için insan kaynakları 
uzmanlarının her adını dikkatli bir biçimde planlamaları ve insan kaynak-
ları yönetiminin diğer fonksiyonlarıyla bağlantılı biçimde hareket etmeleri 
gerekmektedir.

3.4. İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi

İnsan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonlarından bir de eği-
tim ve geliştirme fonksiyonudur. Organizasyonun insan kaynağını etkin 
ve verimli bir şekilde kullanılması, yeni gelişmelere ve teknolojilere ayak 
uydurulması, düşen performansın yükseltilmesi, çalışanların aidiyet duygu-
larının arttırılarak, örgüt kültürünün benimsenmesinde eğitim ve geliştirme 
faaliyetlerinin rolü büyüktür. 

Organizasyonların faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken üretim 
faktörleri içinde yer alan emek; planlanması, yönetilmesi ve tedarik edilmesi 
en zor faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir organizasyon en ileri tek-
noloji ile üretim yapabilecek kapasiteye sahip olabilir ve yatırım miktarları 
da üst düzeyde gerçekleşebilir. Fakat doğru insan kaynağına ulaşılamadığı 
müddetçe bunların bir anlamı kalmayacaktır. Bu noktada sadece doğru 
insan kaynağını bulmak değil, aynı zamanda organizasyonun amaçları için 
doğru şekilde eğiterek, geliştirmek de önem kazanmaktadır (Muradova, 
2009: 77). Organizasyonlar personel seçme ve işe yerleştirme süreçlerinde 
hangi yöntemlerden faydalanırsa faydalansın, tam olarak işe hazır ve örgüt 
kültürüne uyum sağlayacak çalışanları bulmaları çok zordur. Bunun sebebi, 
insan kaynağını seçme ve işe yerleştirmede kullanılan yöntemlerin yeter-
siz olmasından değil, tüm insanların farklı olması ve kesin bir doğrulukla 
uygun çalışanı seçmenin neredeyse imkânsız olmasıdır. Bu çerçeve de orga-
nizasyonlar eğitim ve geliştirme faaliyetlerine başvurmaktadırlar. Bunun 
yanında, isabetli bir biçimde personel seçilerek işe yerleştirilmiş olsa da, 
sürekli değişen teknoloji, pazar yapısı, rekabet şartları, müşteri beklentileri 
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vb. durumlar çalışanların niteliklerinin ve becerilerinin sürekli yenilenerek, 
yetkinlik düzeylerinin arttırılmasını zorunlu hâle getirmektedir (Özçelik, 
2000: 171-172).

Organizasyonlar açısından eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin öncelikli 
amacı, çalışanların öğrenme ve bilgi düzeylerini arttırmaktır ki bunun sağ-
lanabilmesi için de eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin süreklilik göstermesi 
gerekmektedir. Süreklilik arz etmeyen eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin 
amacına ulaşmayacağı ve çalışanların gelişimine katkıda bulunmayacağı, 
bununla birlikte organizasyonlara ek ve yüksek maliyetler yükleyeceğini 
söylemek mümkündür. Organizasyonlar açısından eğitim ve geliştirme 
faaliyetlerinin mantığı, çalışanların öğrendiği yeni bilgilerin ve kazandıkları 
yetkinliklerin iş süreçlerine aktarılarak, performansın ve verimliliğin arttı-
rılmasıdır. Bu açıdan iş süreçlerine transfer edilemeyecek, performans ve 
verimliliğe katkısı olmayacak eğitim ve geliştirme faaliyetleri organizasyona 
yarar sağlamayacağı gibi olumsuz sonuçları da olabilecektir. Eğitim ve geliş-
tirme faaliyetlerine duyulan ihtiyaç genellikle iki sebebe dayanmaktadır. 
Bunlardan ilki organizasyonun daha fazla çalışanı istihdam etmesine yöne-
lik olarak yapılan insan kaynakları planlamasıdır. Bu doğrultuda organizas-
yona katılacak yeni çalışanların gerek örgüt kültürüne uyum sağlamaları, 
gerek iş süreçlerini kavramaları ve gerek mevcut eksikliklerinin giderilmesi-
ne yönelik eğitim ve geliştirme programları düzenlenebilir. Diğer sebep ise 
çalışanlar arasında tespit edilen performans düşüklükleri ve verim azalmala-
rı sonucu ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesi için eğitim ve geliştirme 
programlarının düzenlenmesidir (Kaptangil, 2012: 27-29).

İnsan kaynakları yönetimi açısından eğitim ve geliştirmenin bir tanımını 
yapmamız gerekirse, eğitim kavramı ve geliştirme kavramlarını ayrı ayrı ele 
almamız gerekmektedir. Eğitim, genel anlamda; bilgi vererek, becerilerin ve 
yeteneklerin geliştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Daha geniş bir tanımda 
ise eğitim, önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda, insanların davranış 
ve hareketlerinde çeşitli gelişmeler ve ilerlemeler sağlamaya yarayan, planlı 
ve programlı faaliyetler şeklinde tanımlanmaktadır (Özçelik, 2000: 169). 
Taşkın (2001: 25) ise insan kaynakları yönetimi açısından eğitimin önemini 
vurgularken, organizasyonun, öğrenme faaliyetinin gerçekleşmesini sağla-
yacak en iyi ve en uygun imkânları oluşturmak için çalışmasını ve ihtiyaç 
duyulan çeşitli kaynaklar ile bütçeyi oluşturmasını, böylece çalışanların 
performansının ve verimliliğinin artması için gerekli önlemleri almasından 
bahsetmektedir. Koçel (2001: 42-43) de eğitim kavramından bahsederken, 
organizasyonun gerek içinde ve gerek dışında planlı bir şekilde hazırlanmış 
programlarla ya da çalışanların kendi başlarına deneyim sahibi olmalarıyla, 
personelin yetkinliklerinde, bilgi düzeylerinde ve becerilerinde değişiklik 
yapılmasını vurgulamaktadır. Eğitim, organizasyonlar açısından insan kay-
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nağının performansını arttırarak, verimliliğini yükseltmek için gerçekleşti-
rilen faaliyetlerin en önemlilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Eğitim 
ile sadece bireysel anlamda çalışanların değil, aynı zamanda organizasyon 
içindeki takımların ve organizasyonun tümünün de verimliliği arttırılmış 
olur (Şencan ve Erdoğmuş, 2001: 2).

Geliştirme ise organizasyon açısından, rekabet yeteneğini geliştirerek, 
uzun vadede pazardaki yerini korumak amacıyla çalışanların ve takımların 
performansını arttırarak verimliliklerini yükseltmek için bir takım planlama-
lar yapmayı, uzun vadeli süreçlerde kişisel gelişimi arttırmayı hedefleyen 
faaliyetlerdir (Mercin, 2005: 134). Özçelik (2000: 170), geliştirme için “hâli 
hazırda var olan yeteneklerin daha iyi hâle getirilmesidir” diyerek; tecrübeli çalı-
şanların, istenilen seviyede olmayan bilgi, beceri ve yetkinliklerinin arttırıl-
masına yönelik düzenlenen eğitim faaliyetleridir şeklinde bir tanımlamada 
bulunmaktadır. Geliştirme ile yeni planlanan çalışma alanlarına, teknolojik 
ve sosyo-ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak çalışanların hazırlan-
ması, yeteneklerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
Geliştirmenin, eğitimden ayrılan en önemli yönü, eğitim faaliyetleri ile önce-
den kazanılmış yeteneklerin ve edinilmiş bilgilerin geliştirme faaliyetleri ile 
güncellenerek yükseltilmesidir (Sabuncuoğlu, 2012: 111).

Şencan ve Erdoğmuş (2001: 3-5), geliştirme kavramının, yetiştirme 
kavramından daha kapsayıcı olduğunu belirtmektedirler. Bunun gerekçesi 
ise geliştirme faaliyeti, yetiştirme de olduğu gibi sadece mesleki ve teknik 
unsurları değil, aynı zamanda kişilik özellikleri, sosyal, kültürel ve psikolo-
jik unsurları da kapsamasıdır. İnsan kaynakları yönetimi açısından eğitim 
ve geliştirme faaliyetlerinin birbirlerini tamamlayan unsurlar oldukları 
görülmektedir. Çalışanların güncel gelişmelere ayak uydurarak bilgi ve yete-
neklerini yükseltmeleri eğitim faaliyetleri ile olurken, bu sürecin devamlılığı 
ise geliştirme faaliyetleri ile sağlanabilmektedir. Organizasyonların gerçek-
leştirdiği eğitim ve geliştirme faaliyetleri genellikle üç amaca hizmet etmek-
tedir. Bu amaçlar (Bayraktaroğlu, 2003: 137):

 z Organizasyondaki herhangi bir çalışanın sorumluluklarını ve üst-
lendiği rolleri anlama seviyesini yükseltmek,

 z Çalışanların çeşitli uzmanlık alanındaki yetkinliklerini arttırmak,
 z Çalışanların motivasyonlarını arttırarak, iş doyum düzeylerini ve 

kurumsal bağlılık seviyelerini yükseltmektir.

Ancak sayılan bu genel amaçların dışında eğitim ve geliştirme faaliyet-
leri organizasyonlarda temel olarak ekonomik amaçlar ile bireysel ve top-
lumsal amaçlara hizmet etmektedir. Ekonomik açıdan ele aldığımızda eğitim 
ve geliştirme faaliyetleri, organizasyonların öncelikli olarak kâr elde etme 
güdüleri ile yakından ilişkilidir. Organizasyonlar kârlılıklarını arttırmak için 
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minimum maliyetle maksimumu üretimi hedeflemektedirler. Bu açıdan iş 
gücünün eğitimi ve geliştirilmesi, çalışanlar özelinde performanslarını arttı-
rarak, verimliliklerini yükseltmeyi ve nihai olarak da organizasyonun genel 
performansını ve verimliliğini olumlu yönde etkilemeyi amaçlamaktadır 
(Özçelik, 2000: 171). Organizasyonların eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile 
elde etmeyi amaçladığı ekonomik çıkarlar şu şekildedir (Sabuncuoğlu, 2012: 
128-129):

 z Üretimde ve kalitede artış sağlamak,
 z Düşük maliyetler ile maksimum üretim yapmak,
 z Zamandan tasarruf ederek, üretim de standartlar oluşturmak ve 

hatalı üretimleri azaltmak,
 z İş kazalarının engellenmesi,
 z Üretim araçlarının daha akılcı kullanımı,
 z İşgören devir hızının düşürülerek, devamsızlıkların azaltılması,
 z Minimum personelle maksimum üretim gerçekleştirilmesi,
 z İş yapma biçimlerinin geliştirilerek, hataların azaltılması ve bakım 

giderlerinin düşürülmesi,
 z Fazla mesailerin ve malzeme kullanımının minimuma çekilmesi,
 z Denetim maliyetlerinin azaltılmasıdır.

Görüldüğü üzere organizasyonlar açısından eğitim ve geliştirme faali-
yetlerinin ekonomik amaçları verimlilik ve nihayetinde kâr üzerine yoğun-
laşmaktadır. Organizasyonlar insan kaynakları yönetimi yaklaşımı çerçe-
vesinde, minimum maliyetle maksimum üretimi gerçekleştirerek kârlarını 
arttırmanın yolunun, emek faktörünün nitelik ve donanımlarının arttırılma-
sından geçtiğini uzun zamandır kabul etmekte ve bu doğrultuda çalışmalar 
gerçekleştirmektedirler. Ancak eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin ekonomik 
amaçlarının yanında bireysel ve toplumsal amaçları olduğundan da bahset-
miştik. İnsan kaynakları yönetimi yaklaşımının belki de temel amacı olan 
organizasyon ile çalışanların amaç ve hedeflerini bütünleştirmek ilkesinin 
tam da bu noktada eğitim ve geliştirmenin bireysel amaçları ile örtüştüğünü 
söylemek mümkünüdür. Çalışanların kişisel gelişimlerinin sağlanması, kari-
yer hedefleri doğrultusunda ilerlemeleri için onlara destek olunması ve bu 
sayede hem iş doyum düzeylerinin hem de kurumsal bağlılık seviyelerinin 
yükseltilmesi eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin öncelikli bireysel amaç-
larıdır. Bununla beraber eğitim ve geliştirme faaliyetleri, toplumsal düzen 
içinde insancıl ilişkilerin düzenlenerek korunmasına da hizmet etmektedir 
(Özçelik, 2000: 172-173). Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin bireysel ve 
toplumsal amaçlarını özetlememiz gerekirse şunları söylemek mümkündür 
(Sabuncuoğlu, 2012: 129-130):
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 z Eğitimle beraber çalışanların performansı yükselerek, verimlilikleri 
artmaktadır. Bunun sonucunda ise daha yüksek ücretler çalışanlara 
verilmektedir.

 z Eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile birlikte nitelikleri artan çalışanlar 
terfi imkânlarına kavuşmaktadır.

 z Çalışanların motivasyonları artmakta ve moralleri yükselmektedir.
 z Eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile birlikte bireysel ve toplumsal 

olgunlaşma sağlanırken, hoşgörü yayılmaktadır.
 z Çalışanlar arasında iş birliği ve takım çalışması ruhu gelişmektedir.
 z Davranışlarda ve yaratıcılıkta gelişmeler sağlanmaktadır.
 z Emek piyasasında iş gücü daha değerli hâle gelmektedir.

Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin genel olarak ekonomik ve birey-
sel/toplumsal amaçlarının yanından sağladığı bir takım yararlarda 
bulunmaktadır. Bu yararlar öncelikle organizasyonun kârlılığını arttır-
maya yönelik olsa da, çalışanların gelişimine sağladığı katkılarla toplu-
mun bütününe yayılmaktadır. Bu açıdan insan kaynakları yönetimi anla-
yışı çerçevesinde eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin toplumun tümünü 
etkileyen yararlarından bahsetmek mümkündür. Bu bakış açısıyla eğitim 
ve geliştirme faaliyetlerinin organizasyon için ve çalışan için yararlarını 
ayrı ayrı ele almak gerekmektedir. Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin 
organizasyon için yararları şu şekildedir (Gürel, 2009: 28, Şimşek ve Öge, 
2007: 232-233):

 z İşe yeni giren personelin öğrenme ve işe uyum zamanlarını kısalta-
rak, performanslarını ve verimliliklerini arttırır.

 z Üretim hatalarını azaltarak, maliyetleri düşürür.
 z Personelin yaptığı işe odaklanmasını sağlar.
 z Çalışanların motivasyonları yükselir ve adanma duyguları gelişir.
 z Çalışanların yetkinlikleri gelişir.
 z Personelin yaratıcı ve yenilikçi yönlerini güçlendirerek, sorunlar 

karşısında çözüm odaklı davranmalarını sağlar.
 z Organizasyon içinde iletişim gelişir ve takım ruhu güçlenir.
 z Çalışanların kurumsal bağlılık düzeyleri arttırılarak, başarılı perso-

neli organizasyonda tutmak kolaylaşır.
 z Ürün ve hizmet kalitesini arttırarak müşteri memnuniyetini yükseltir.

Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin organizasyon açısından yararları 
çalışanlarla yakından ilgilidir. Ancak direkt çalışanlara sağladığı yararlarda 
bulunmaktadır. Bunlar (Bayraktaroğlu, 2003: 78-80, Ayan, 2011: 155-156):
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 z Çalışanların kendine güven duygusunu ve başarı azmini gelişir.
 z Çalışanların iletişim bilgilerini arttırarak, liderlik özelliklerini geliştirir.
 z İş doyumu ve kurumsal bağlılık düzeyleri artar.
 z Çalışanların kişisel amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda 

bulunur.
 z Çalışanlar yeni sorumluluklar almak için istekli hâle gelir.
 z Çalışanların kariyer gelişimlerine olumlu katkılar yapar.

Eğitim ve geliştirme faaliyetleri birbirini tamamlayan iki unsur olarak, 
organizasyonun kârlılığını arttırmaya yönelik işlevler olarak ele alınsa da, 
etkileri açısından tüm toplumu olumlu etkileme gücüne sahiptir. Bu doğ-
rultuda eğitim ve geliştirme faaliyetlerine önem veren organizasyonların 
topluma karşı sorumluluklarını da yerine getirdiklerini belirtmek doğru bir 
yaklaşım olacaktır.

İnsan kaynakları yönetimi açısından eğitim ve geliştirme faaliyetle-
rinin amaçlarına ulaşarak başarılı olabilmesi için öncelikle organizasyon 
içinde eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik ihtiyaçların belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu ihtiyaçlar “eğitim ihtiyaç analizi” ile belirlenmekte, 
aynı zamanda bu analizlerle uygulanacak eğitim yöntemine de karar 
verilmektedir. Eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi için yapı-
lan analizler, çalışanların öncelikle organizasyon içinde ne gibi eğitim 
ve geliştirme faaliyetlerine ihtiyaç duyduğunu ve hangi pozisyonlar 
için eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin uygulanması gerektiğini ortaya 
çıkarmaktadır (Okakın ve Şakar, 2015: 251-252). Eğitim ve geliştirme 
faaliyetleri için yapılan analiz sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesi ve 
gerçekçi ihtiyaçların ortaya çıkarılması önemlidir. Aksi takdirde bir takım 
sakıncalar ortaya çıkabilmektedir. Bu sakıncalar ise şunlardır (Bingöl, 
2006: 289-291):

 z Yanlış eğitim ve geliştirme faaliyetleri uygulanması sonucunda 
hedeflenen amaçlara ulaşılamaması,

 z Eğitim ve geliştirme faaliyetlerine katılacak çalışanların seçiminde 
hatalar yapılması,

 z  Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin, organizasyonun beklentilerini 
karşılamaması,

 z Gereksiz eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile organizasyonun kay-
naklarının yanlış bir şekilde kullanımı ile maliyetlerin artmasıdır.

Eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılan analizlerin üç 
farklı boyutta gerçekleştiği görülmektedir. Bunlar:
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 z Organizasyon Analizi: Organizasyonun kısa ve uzun vadedeki 
amaç ve hedeflerinin belirlenerek, bu amaç ve hedeflerin gerçekleş-
mesi noktasında etki edebilecek hususların belirlenmesi ile başlayan 
bir süreçtir. Görevlere ve çalışanlara yönelik yapılan analizler genel-
likle faaliyetler kapsamındayken, organizasyon analizlerinin kapsa-
mı çok daha geniş olmaktadır. Organizasyonun amaç ve hedeflerini, 
bu amaç ve hedeflere ulaşabilmek için mevcut kaynakları, eğitim 
ve geliştirme faaliyetlerinin çıktılarının aktarılacağı iş ortamlarını 
ve eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin kısıtlılıkları ile etki edebilecek 
iç ve dış faktörler organizasyon analizinde ele alınmaktadır (Ergin, 
2002: 107-109). Organizasyon içindeki insan kaynağı ile organizas-
yonun amaç ve hedefleri arasındaki ilişki de bu kapsam da analiz 
edilmektedir. Organizasyonun potansiyelinin akılcı bir biçimde kul-
lanılması verimlilik artışı ve performansın yükselmesini sağlamak-
tadır. Bunun yanında organizasyon analizi ile hâlihazırdaki sorunlar 
ve bu sorunların nasıl ortadan kaldırılacağı da hazırlanacak eğitim 
ve geliştirme programına yön verecektir. Eğer hazırlanan eğitim ve 
geliştirme programları içinde bir takım yetersizlikle varsa, organi-
zasyon analizi kapsamında ihtiyaç duyulan eğitimlerin niteliğinin 
de analiz edilmesi gerekmektedir (Bingöl, 2006: 193).

 z İş ve Görev Analizi: Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin planlan-
masındaki bir diğer aşama da organizasyon içindeki iş ve görev-
lerin analiz edilmesidir. Bu aşamada, çalışanların yerine getirmesi 
beklenen görev ve sorumluluklar ayrı ayrı analiz edilerek incelen-
mektedir. Bu aşamada dikkate alınması gereken noktalar sırasıyla; 
organizasyon içindeki görev ve sorumlulukların tam olarak nasıl 
yerine getirileceğinin bir sistem içinde ele alınması ve gereken bil-
gilerin toplanması, performans standartlarının belirlenmesi, perfor-
mans standartlarına ulaşılabilmesi için işlerin ne şekilde yapılması 
gerektiği ve yüksek performans için gereken bilge, yetenek, beceri 
ve yetkinlik düzeylerinin belirlenmesidir. Sırasıyla bahsedilen aşa-
malardan meydan gelen iş ve görev analizi, özellikle organizasyona 
yeni katılan çalışanların eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarının belirlen-
mesinde kritik öneme sahiptir (Özçelik, 2000: 180-181).

 z Çalışanların Analizi: Çalışanların analizi, organizasyon içindeki 
çeşitli görevlerin, belirli işgörenler tarafından ne derecede yerine 
getirilebildiği ile ilgilidir. İhtiyaç analizinin bu aşamasında organi-
zasyon içindeki çeşitli görev ve sorumlulukların gerçekleştirilmesi 
için gereken beceri, yetenek ve bilgi düzeyleri tespit edilmeye çalışıl-
maktadır. Bu açıdan çalışan analizinde, organizasyon içindeki görev 
ve sorumlulukların gerçekleştirilmesi için gereken beceri, yetenek ve 
bilgi düzeyi değil, çalışanların bu görev ve sorumlulukları ne dere-
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cede gerçekleştirdikleri önemlidir. Çalışanların analizleri, eğitim ve 
geliştirmeye yönelik yapılacak planların ve hazırlanacak programla-
rın içeriğinin netleşmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu aşamada, 
eğitim ve geliştirme programlarına katılacak olan çalışanların genel 
özelliklerinin belirlenmesi de etkinliği ve verimliliği arttıracaktır 
(Ergin, 2002: 109-110). Ayrıca çalışanların analizi ile standart per-
formanslarla, çalışanların performanslarının karşılaştırılması da 
yapılmakta, eğer bu noktada bir farklılık varsa sebepleri araştırıl-
maktadır. Planlanacak eğitim ve geliştirme programları performans 
farkına sebep olan unsurların bulunması ile netleştirilebilecektir. 
Standart performanstan daha düşük düzeyde gerçekleşen perfor-
mansların bilgi, beceri ve yetenek eksikliğinden mi yoksa motivas-
yon kaybı, iş doyum düzeylerindeki düşüşten mi veya benzeri bir 
sebepten mi kaynaklandığını tespit etmek, bu aşamada doğru eğitim 
ve geliştirme programlarını hazırlanabilmesi için önemlidir (Okakın 
ve Şakar, 2015: 253-254).

Eğitim ve geliştirme programlarına yönelik analizler gerçekleşti-
rildikten sonra eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasına 
geçilmektedir. Organizasyon içinde eğitim ve geliştirme programlarının 
hazırlanması da birbiri ile bağlantılı çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Bu 
aşamalardan ilki eğitim ve geliştirme programları için gerçekçi amaç ve 
hedeflerin belirlenmesidir. Diğer aşama ise uygulanacak olan eğitim ve 
geliştirme programlarının kapsamıdır. Sonrasında ise uygun yöntemin 
seçilmesi ve nihayetinde de sonuçların değerlendirilmesi gelmektedir 
(Okakın ve Şakar, 2015: 254-255). Eğitim ve geliştirme programlarının en 
önemli aşamalarından biri de uygulanacak yöntemin seçilmesidir. Yapılan 
planlar ve hazırlanan programlar ne kadar doğru olursa olsun, yanlış yön-
temin seçilmesi eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin istenilen sonuçlardan 
uzaklaşmasına, hatta organizasyona ve çalışanlara zarar vermesine neden 
olur. Uygulanacak yöntem seçilirken, organizasyonun yapısı, çalışanların 
nitelikleri, görev ve sorumlulukların içerikleri gibi birçok faktör dikkate 
alınmalıdır. Uygulamada eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin genellikle 
“iş başında eğitim yöntemleri” ve “iş dışında eğitim yöntemleri” olarak ikiye 
ayrıldığı görülmektedir. İş başında eğitim, çalışanların eğitimde en çok 
kullanılan yöntemdir. Organizasyon içindeki görevlerin tecrübeli bir çalı-
şan tarafından tecrübesiz bir çalışana aktarılması şeklindedir. Bu yöntemle 
çalışan bir taraftan işi ve yerine getirmesi gereken görevleri öğrenmekte, 
diğer taraftan da çalışarak mal veya hizmet üretimine katılmış olmaktadır. 
İşbaşı eğitimleri kendi içinde çeşitlilik göstermektedir (Can vd., 2016: 194-
196). Uygulamada en çok karşılaşılan işbaşı eğitimleri şunlardır:
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 z İş Rotasyonu: Çalışanların eğitimi için organizasyon içinde farklı 
görevlerde belirli sürelerle çalışmasını içeren iş rotasyonu oldukça 
sık kullanılan ve etkili bir yöntemdir. İş rotasyonlarındaki temel 
amaç, geleceğe dönük olarak çalışanların başta üst kademe görevler 
olmak üzere, organizasyon içindeki farklı işleri ve görevleri tanıya-
rak, hem yönetsel hem de teknik anlamdaki becerilerini geliştirmek-
tir (Akyüz, 2001: 55).

 z Yönlendirme: Yönlendirme veya koçluk olarak adlandırılan bu yön-
temde çalışan, yöneticisi veya aynı seviyede ama daha tecrübeli bir 
çalışanla birebir olarak öğrenme fırsatı yakalamaktadır (Okakın ve 
Şakar, 2015: 256). Yönlendirme yönteminin etkili bir biçimde hayata 
geçirilmesi hâlinde, yönetici ile çalışanları iletişimlerinde gelişim 
gözlemlenirken, organizasyonun da performansı yükselmekte ve 
verimliliği artmaktadır. Ayrıca yönlendirme eğitimleri, çalışanların 
kişisel gelişimlerine de katkı yaparak, kariyer hedeflerine ulaşmala-
rına yardımcı olmaktadır (Gürüz ve Yaylacı, 2004: 174).

 z Oryantasyon: Oryantasyon veya diğer bir ifade ile işe alıştırma 
eğitimleri, organizasyona yeni katılan çalışanların, organizasyonu, 
kurum kültürünü, organizasyonun misyon ve vizyonunu, işleyişini, 
kendisinden beklenenleri, çalışma arkadaşlarını ve organizasyonla 
ilgili tüm diğer bilgileri edindikleri bir eğitim türüdür (Şahin ve 
Güçlü, 2010: 228). Organizasyona yeni katılan çalışanların, organi-
zasyon hakkındaki ilk izlenimleri hem performanslarını hem de iş 
doyum düzeylerini etkilemekte; bu durum aynı zamanda kurumsal 
bağlılık seviyeleri üzerinde de olumlu veya olumsuz etkiler yapa-
bilmektedir. Bu aşamada çalışanların merak ettikleri ilk ağızdan ve 
doğru şekilde cevaplanarak, organizasyona dair bilinmezlikler ve 
endişeler giderilmeye çalışır (Öztürk ve Sancak, 2007: 770).

 z Çıraklık: Çıraklık eğitimleri ağırlıklı olarak sanayi kollarında iş 
gücüne yeni katılacak olan kişilere iş başında olduğu kadar iş 
dışında da verilen eğitimlerdir. Özellikle beceri gerektiren işlerde, 
uygulamalı olarak bilgi ve deneyim kazandırma yoluyla işin öğre-
tilmesidir. Çıraklık eğitimleri işbaşında olduğu kadar teorik eğitime 
de dayanmakta; teorik eğitim çoğunlukla özel eğitim kurumlarında 
veya devlete ait eğitim kurumlarında verilmektedir (Bingöl, 2006: 
312).

 z Stajyerlik: Staj eğitimleri, okul dönemlerinde öğrenilen teorik bil-
gilerin, organizasyon içinde uygulama ile birleştirilmesine dayanan 
bir yöntemdir. Bu aşamada çalışan adayı olan kişiler bir takım teorik 
bilgilere sahiptir. Adaylar staj eğitimleri süresince sahip oldukları 
teorik bilgileri davranışlara dönüştürmek için kendilerine verilen 
çeşitli görevleri yerine getirmektedirler. Staj eğitimi ile çalışan adayı 
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olan kimseler ilerleyen süreçte kendilerine verilebilecek görevler 
ve sorumluluklar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olarak, işe iliş-
kin becerilerini ve tutumlarını geliştirme fırsatı yakalamış olurlar 
(Okakın ve Şakar, 2015: 257).

Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde iş başı eğitimlerin yanında iş dışı 
eğitimlerde kullanılmaktadır. İş dışı eğitimler, iş başı eğitimlerin aksine 
çoğunlukla bir sınıf ortamında veya organizasyonun dışında gerçekleşmek-
te, uygulamadan çok teorik bilgileri içermektedir. Uygulamada sıklıkla kul-
lanılan iş dışı eğitimler şunlardır: 

 z Anlatım: Temelde bilgi aktarımına dayanan bu yöntemin başarı-
sı, anlatım da bulunan (bilgiyi aktaran) kişiye bağlıdır. Alışılmış 
ve kolay bir yöntem olmakla birlikte, maliyeti oldukça düşüktür. 
Ayrıca anlatım yönteminde kısa sürede birçok çalışanla ilişki kuru-
larak eğitim verilebilmektedir. Ancak genellikle dinleyiciler pasiftir 
ve uzun süreli eğitimlerde dikkat dağınıklığı yaşanabilmektedir. Bu 
yöntemin bir diğer dezavantajı da kimi becerilerin bu eğitim yön-
temi ile kazandırılmasının neredeyse imkânsız olmasıdır (Köksal, 
2005: 139-140).

 z Kritik Vaka Yöntemi: Örnek olay yöntemi olarak da isimlendirilen 
bu eğitim yönteminde, daha önce organizasyon içinde yaşanmış bir 
olayın veya gerçekleşme ihtimali olan bir durumun sonuçları ayrın-
tılı bir biçimde eğitime katılanlara inceletilmektedir. Eğitime katılan-
lar mevcut durumu tartışarak çözüm önerilerini sunarlar. Genellikle 
benzer ve küçük gruplarda etkili olmaktadır (Serinkan, 2007: 127).

 z Rol Oynama: Bu yöntem çalışanların organizasyona ve iş yaşamına 
uyumlarını kolaylaştırırken, aynı zamanda takım çalışmasını güç-
lendirmekte ve çözüm odaklı olmayı teşvik etmektedir. Bu yöntem-
de programa katılanlar gerçekçi olarak tasarlanan bir senaryo içinde 
ve kendilerine verilen rol doğrultusunda iş yaşamında karşılaşabile-
cekleri sorunlara bir takım olarak çözüm getirmeye çalışmaktadırlar. 
Genellikle pazarlama ve halkla ilişkiler gibi departmanlarda çalışan 
için uygun bir yöntemdir (Okakın ve Şakar, 2015: 258-259).

 z Duyarlılık Eğitimleri: Özellikle yöneticiler ve yönetici adayı çalı-
şanlar için tasarlanan bu eğitim yönteminde, herhangi bir rol payla-
şımı yoktur. Her birey kendi karakteri ve rolündedir. Grup hâlinde 
yapılan bu eğitimler belirli zaman aralıklarında (bir buçuk saat ile 
iki buçuk saat arasında) serbestçe kendi belirledikleri konuları tartı-
şırlar. Bu eğitimle birlikte grup içinde liderlik, iletişim, sorun çözme 
gibi becerilerin gelişmesi hedeflenmektedir (Köksal, 2005: 142).

 z Simülasyon: Bu yöntemde eğitime katılanlar, gerçek iş ortamı ve çalış-
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ma koşullarına olabildiğince benzeyen şartlar içinde eğitim almakta-
dırlar. Özellikle yaptıkları hatalar büyük sorunlara yol açabilecek 
çalışanların bu tür eğitimlere katıldıkları görülmektedir. Simülasyon 
eğitimlerinin başlıca üç özelliği ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki, 
organizasyonun gerçekteki yapısının hazırlanmasıdır. İkincisi, eğiti-
me katılan çalışanlar gerçeğe çok yakın hazırlanmış bu şartlar altında 
roller üstlenerek sorunları çözmeye çalışmaktadırlar. Son olarak ise 
rol oynayan çalışanların kararları çok hızlı bir biçimde değerlendiri-
lerek kendisine bildirilmekte ve böylece sonrasında alacağı kararlara 
yardımcı olunmaktadır (Tınaz, 2005: 103, Efil, 1999: 169-170).

 z Beklenen Sorunlar: Bu yöntemde, belirli bir zaman için organizas-
yondan ayrıldığı varsayılan yöneticinin yerine geçen çalışana orga-
nizasyonla ilgili bilgiler verilmektedir. Bu aşamadan sonra çalışan 
organizasyonla ilgili çözüm bekleyen çeşitli sorunlarla baş başa 
kalmaktadır. Eğitime katılanlar kendilerine organizasyon hakkında 
verilen bilgiler doğrultusunda karşılarındaki sorunlara çözümler 
getirmeye çalışırlar. Bu aşamadan sonra ise eğitime katılan çalışan-
lar, karşılaştıkları sorunlara getirdikleri çözüm önerilerini anlatırlar 
ve grup olarak aldıkları kararlar tartışılmaya başlar. Bu yöntemin en 
önemli sorunu sadece yönetici kademesindeki çalışanlar için uygu-
lanabilir olmasıdır (Yılmazer ve Eroğlu, 2008: 120, Kozak, 2012: 141).

Genel olarak uygulamada en çok karşılaşılan iş dışı eğitimler bunlar 
olmakla beraber, uzaktan eğitim, açık alan eğitimleri vb. bir takım iş dışı 
eğitimler daha bulunmaktadır. İş başı eğitimler ile iş dışı eğitimler kıyaslan-
dığında, iş başı eğitimlerin genellikle alt kademe çalışanlara yönelik olduğu 
görülürken, iş dışı eğitimler çoğunlukla yöneticiler veya yönetici adayı olan 
çalışanlar için uygulanmaktadır. Eğitim ve geliştirme faaliyetleri ister iş 
başı olsun ister iş dışı organizasyona için önemli bir maliyet kalemidir. Bu 
açıdan bu programların amacına uygun ve planlı bir biçimde uygulanması, 
sonuçların işlere olan yansımalarının kontrol edilerek, mevcut aksaklıkların 
düzeltilmesi önem taşımaktadır. İnsan kaynakları yönetimi açısından eğitim 
ve geliştirme faaliyetlerinin son aşamasını değerlendirme oluşturmaktadır. 
Bu süreç eğitimin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek ve işe, 
dolayısıyla performans ve verimliliğe yansımalarını saptamak için önemli-
dir. Eğitim ve geliştirme programları kapsamında değerlendirme yapılması 
gereken alanlar şu şekildedir (Özçelik, 2000: 187-188):

 z Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılan yöntemler ve bu yön-
temlerin planlanan amaçlara ulaştırıp ulaştıramayacağı,

 z Eğitim ve geliştirme faaliyeti sonrası katılımcıların hangi düzeyde 
olduklarının belirlenmesi,
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 z Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin işlere ne derecede transfer edile-
bildiğinin ölçülmesi,

 z Organizasyonun amaçlarına katkıların değerlendirilmesi,
 z Eğitim ve geliştirme faaliyetleri için belirlenen amaç ve hedeflere ne 

ölçüde ulaşıldığının belirlenmesidir.

Bu genel değerlendirme süreci dışında ayrıca yöneticilerin de eğitim ve 
geliştirme faaliyetlerine katılan çalışanlar açısından yapması gereken değer-
lendirmeler bulunmaktadır. Bunlar (Okakın ve Şakar, 2015: 261):

 z Katılımcıların hazırlanan eğitim ve geliştirme programına karşı ver-
diği tepkiler,

 z Katılımcıların öğrenme düzeyleri,
 z Katılımcıların işe yönelik davranışlarında meydana gelen değişiklikler,
 z İş yerinde ve çalışma ortamında istenen sonuçların elde edilip edile-

mediğinin değerlendirilmesidir.

İnsan kaynakları yönetimi çerçevesinde çok önemli işlevleri bulunan 
eğitim ve geliştirme fonksiyonu, organizasyonun tümünü etkileyebilecek ve 
doğru uygulandığında genel performansı yükselterek, verimliliği arttırabile-
cek nitelikler taşımaktadır. Bunun yanında ciddi maliyetleri de beraberinde 
getirebilecek bu işlev, her şeyden önce uzman kişiler tarafından gerekli 
analizler çerçevesinde kurgulanarak hayata geçirilmeli ve sonuçları mutlaka 
değerlendirilmelidir. Sonuçların gerek organizasyonun bütününe, gerek ilgi-
li departmana ve gerek çalışanların kişisel gelişimine olan yansımaları eğitim 
ve geliştirme programlarının etkinliğini ortaya koyması açısından önem-
lidir. Doğru bir biçimde kurgulanmadan uygulanan eğitim ve geliştirme 
programları organizasyona getireceği ek maliyetlerin yanında, çalışanların 
motivasyonunu ve moralini düşürebileceği, iş doyum düzeylerini azaltarak, 
kurumsal bağlılık seviyelerine olumsuz etkiler yapabileceği için organizas-
yona büyük zararlar verebilecektir.

Ancak diğer taraftan bakıldığında doğru şekilde kurgulanarak hayata 
geçirilen eğitim ve geliştirme programları, insan kaynakları yönetiminin 
temel amacı olan organizasyonla çalışanların amaç ve hedeflerini bütün-
leştirmek noktasında çok iyi bir araç olacaktır. Kendi kariyer hedefleri ve 
amaçları ile organizasyona katılan çalışanlar, organizasyonun performans 
ve verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmaların aynı zamanda kendi kariyer 
hedeflerine ulaşma konusunda da faydalı olduğunu fark ettiklerinde aidiyet 
duyguları güçlenecek, eğitim ve geliştirme programlarının çıktıları iş perfor-
manslarına ve verimliliklerinde de olumlu biçimde yansıyacaktır.
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3.5.  İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme 
Süreci

İnsan kaynakları yönetimi açısından bir diğer önemli fonksiyon da 
performans değerlendirme aşamasıdır. Organizasyon içinde gerçekleş-
tirilen çalışama ve faaliyetlerin, önce çalışanların sonra organizasyonun 
performansına ne ölçüde yansıdığının belirlenmesi ve bunun sonucunda 
düşük performansın sebeplerinin araştırılarak sorunlara çözüm getirilmesi 
performans değerlendirme sürecinde gerçekleşmektedir. Bu aşamada anla-
şılmaya çalışan konulardan biri de performans düşüklüğünün çalışanlardan 
mı yoksa organizasyondan mı kaynaklı olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu 
çerçevede performans değerlendirme sürecini salt çalışanların performans-
larını ölçmeye yönelik bir sistematik olarak değil, aynı zaman da sorunları 
da teşhis ederek, çözüm getirmeye çalışan bir yaklaşım olarak kabul etmek 
gerekmektedir.

Bingöl (2006: 172) performans kavramını insan kaynakları yönetimi 
anlayışı çerçevesinde; “fonksiyonel anlamda performans kavramı, kişi ve görev 
ile ilgili olup, kişinin görevin gereği olarak daha önceden belirlenen kıstasları 
karşılayacak şekilde görevi yerine getirerek, hedefe ulaşma oranı” olarak tanımla-
maktadır. Sabuncuoğlu (2012: 184) ise performans değerlendirmesini, takım 
hâlinde çalışma, organizasyon içinde bilgi alışverişi, hem başarıların hem 
hataların paylaşılması gibi unsurları içeren, aynı zamanda eğitim ve geliş-
tirme faaliyetlerine de imkân tanıyan kendi içinde dinamik bir süreç olarak 
tanımlamaktadır. Barutçugil ise (2002: 179-180) performans değerlendirme 
kavramını çok daha geniş bir bakış açısı ile ele alarak “sadece bireyin görevin-
deki başarısını değil, işteki tutum ve davranışlarını, ahlak durumunu ve özelliklerini 
bütünleyen ve çalışanın organizasyonun başarısına olan katkılarını değerlendiren 
planlı bir araç” biçiminde tanımlamaktadır. Bu bakış açısıyla performans 
değerlendirme, sadece çalışanın veya organizasyon içindeki iş takımlarının 
mevcut görevlerini başarma oranlarını değil, aynı zamanda çalışanların için-
de bulundukları organizasyona uyum sağlama, kurum kültürü çerçevesinde 
davranışlar geliştirme ve iletişim becerilerini de ele alarak değerlendiren bir 
süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Performans değerlendirme dar anlamda çalışanların görev ve sorum-
luluklarını başarma ve organizasyonun genel başarısına olan katkılarını 
ölçmeyi amaçlasa da daha geniş bir bakış açısıyla konu ele alındığında, 
her çalışanın organizasyonun ve organizasyon içindeki iş takımlarının bir 
parçası olmasında dolayı aslında organizasyonun genel başarısını ölçmeyi 
hedeflemektedir (Delpo, 2007: 24). Performans değerlendirmenin bu bakış 
açı ile amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür (Sabuncuoğlu, 2012: 185, 
Bingöl, 2006: 172):
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 z Çalışanların görevlerinin gerçekleştirilebilmesi için çalışmak,
 z Çalışanların görevlerini gerçekleştirebilmeleri için güçlü ve zayıf 

yönlerini belirlemek,
 z Çalışanların motivasyonlarının artmasını sağlayarak, başarıları 

ödüllendirmek ve başarılı çalışanları organizasyonda tutabilmek,
 z Çalışanların görevleri ile ilgili düzenli geri bildirim vermelerini sağ-

lamak,
 z Terfi, atama ve ücret artışlarında objektif kriterler geliştirebilmek,
 z Ödül ve ceza sistemi geliştirebilmek,
 z Organizasyonun yönetimi ile çalışanlar arasındaki iletişimi geliştir-

mektir.

Performans değerlendirmenin insan kaynakları yönetimi çerçevesinde 
bir takım yararlarından bahsetmek mümkündür. Ancak bahsi geçen bu 
yararları geniş bir bakış açısıyla ele almak ve sadece organizasyon için değil, 
aynı zamanda çalışanlar ve yöneticiler açısından da incelemek gerekmek-
tedir. Performans değerlendirmenin öncelikle organizasyon için sağladığı 
yararlar şunlardır (Uyargil, 2013: 10-12, University of West England, 2006: 5):

 z Organizasyonun etkinliğini ve kârlılığını arttır.
 z Çalışanların gelişime açık ve güçlü yönleri belirlenmiş olur.
 z Organizasyonun gerek iç müşterilerine ve gerek dış müşterilerine 

yönelik sunduğu hizmetlerin kalitesi artar.
 z Organizasyonun faaliyetlerinde artış yaşanır.
 z Organizasyonun eğitim ve geliştirme faaliyetlerine olan ihtiyaç 

doğru bir biçimde belirlenmiş olur.
 z Verimsiz uygulama ve faaliyetler belirlenerek, organizasyon içinde 

birçok alanda kalite artmış olur.

Performans değerlendirme sürecini organizasyon açısında sağladığı 
yararlar, yönetici veya alt kademe personel olsun tüm çalışanları kap-
samaktadır. Ancak bu durumun yanında gerek yöneticilere ve gerek alt 
kademe personele ayrıca sağladığı bir takım yararlardan da bahsetmek 
gerekmektedir. Bu kapsamda performans değerlendirme sisteminin yöne-
ticilere sağladığı yararlar şu şekilde sayılabilir (Fındıkçı, 2018: 297, Uyargil, 
2000: 207):

 z Yöneticiler organizasyon içinde planlama ve kontrol işlevlerini daha 
sağlıklı bir biçimde yerine getirebilirler.

 z Yöneticiler, astlarının belirlenen hedeflere hangi oranda ulaşabildik-
lerini daha net olarak görebilirler.
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 z Yöneticiler objektif veriler sayesinde çalışanların moral ve motivas-
yonlarının düşmesini engelleyebilirler,

 z Yöneticiler astlarını daha yakında tanıyabilir ve yetki devrini daha 
sağlıklı gerçekleştirebilirler.

Performans değerlendirmesinin son olarak çalışanlar için de yararların-
dan bahsetmek gerekmektedir. Özellikle çalışanların bireysel performans-
larının toplamının organizasyonun genel performansını verdiği göz önüne 
alınırsa, performans değerlendirmenin çalışanlara sağladığı yararların çok 
daha önemli hâle geldiğini söylemek mümkündür. Bu çerçevede çalışanlar 
için performans değerlendirme sistemi şu yararları sağlamaktadır (Uyargil, 
2013: 10-12, University of West England, 2006: 6, Palmer, 1993: 14-15):

 z Çalışanlar performans değerlendirme sistemi ile yöneticilerinin ken-
dilerinden tam olarak ne beklediğini anlayabilirler.

 z Çalışanlar güçlü ve zayıf yönlerini tanıyarak, geliştirmeleri gereken 
ve gelişime açık olan taraflarını fark edebilirler.

 z Geri bildirimler sayesinde düzenli olarak kendi performansları hak-
kında bilgi edinirler.

 z Çalışanlar yöneticileri ile iletişim kurarak daha iyi ilişkiler geliştire-
bilirler.

 z Özellikle terfi, atama ve ücret artışı gibi konularda organizasyonda 
objektif kriterlerin geçerli olduğunu bilerek, şüpheye düşmezler.

 z Çalışanlar performanslarının hangi kriterler çerçevesinde değerlen-
dirildiğini bilerek, yöneticileri ile bu konuda konuşma fırsatı elde 
ederler.

Performans değerlendirme sistemlerinin organizasyonlar için belki de 
en önemli yararı, amaç ve hedeflere ulaşma konusunda nerede olunduğu-
nun belirlenmesinde objektif veriler sunmasıdır. Yöneticiler ise performans 
değerlendirme sistemleri ile astlarına gerçekçi hedefler sunabilmekte ve ger-
çekçi değerlendirmeler yapabilmektedirler. Çalışanlar için ise performans 
değerlendirme sistemleri kendilerini geliştirerek, kariyer hedefleri doğrultu-
sunda ilerlemelerine olanak sağlamaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi anlayışı çerçevesinde günümüzün önemli tar-
tışma konularından biri de performans değerlendirmedir. Organizasyonların 
verimliliğini, kârlılığını ve başarısını arttırmak için en önemli faktör olarak 
görülen emeğin etkin ve bir o kadar da etkili kullanılması gerekliliği, perfor-
mans değerleme sistemlerini de sürekli tartışma konusu hâline getirmekte-
dir (Waite ve Stides-Doe, 2000: 188). Gerek literatürdeki teorik çalışmalar ve 
gerek uygulamalar, organizasyonların çalışanlarına baskı uygulayarak, ceza-
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landırarak veya onları yıkıcı bir rekabet içine sokarak başarıya ulaşamayaca-
ğını ortaya koymaktadır (Drucker, 1986: 44). Bu çerçevede günümüz anlayışı 
ile performans değerlendirme sürecini hedeflere ulaşmak için bir araç ola-
rak gören insan kaynakları yönetimi anlayışı, organizasyon ile çalışanların 
amaçlarını uyumlu hâle getirerek bir bütünlük sağlamayı hedeflemektedir 
(Mitchell ve Larson, 155-156: 1987). Bu doğrultuda çalışanların motivas-
yonu gerek organizasyonun ve gerek çalışanların başarılı olarak hedeflere 
ulaşılması için önem taşır. Bir başka deyişle, motivasyonu düşük çalışan-
ların yüksek performans sergilemesi çok olası değildir. Organizasyonun 
ve yöneticilerin başarısı ancak organizasyondaki tüm çalışanların, örgütsel 
amaçlar doğrultusunda hareket etmeleriyle sağlanabilmektedir (Koçel, 2007: 
465-466). McGregor 1957 yılında yaptığı çalışmasında, yöneticilerin, ancak 
çalışanlarını değerli birer birey olarak organizasyona katkı sağlayabilecek 
düzeyde görmeleri ile motivasyonlarını arttırarak performanslarını yüksel-
tebileceklerini belirtmektedir (McGregor, 2001: 6-13). Bu açıdan performans 
değerlendirme sistemlerinin amaçlarını anlayarak, doğru biçimde süreci 
yönetmek gerekmektedir.

Organizasyon ve yöneticiler açısından konu ele alındığında, en önemli 
problemlerden biri de çalışanların yerine getirmesi beklenen işleri hangi 
ölçüde başardığı veya çalışanların iş görme kabiliyetlerinin ne derecede 
olduğunu belirlemektir. Tüm yöneticiler, astlarının beceri, bilgi, yetenek ve 
yetkinlik düzeylerini bilmek ve görevlerini ne seviyede yerine getirdiklerini 
öğrenmek ister. Bu sebeple, çalışanların kendilerine verilen hedeflere uygun 
biçimde çalışıp çalışmadıklarını gözlemlemeye çalışırlar (Helvacı, 2002: 159). 
Çalışanlar organizasyona katılırken, onların yetenekleri, becerileri, bilgi 
ve yetkinlik düzeyleri değerlendirilmekte, bu doğrultuda organizasyona 
katılmalarına izin verilmekte; bir başka ifade ile işe alınmaktadırlar. Ancak 
ilerleyen süreçte çalışanlardan en yüksek performansın alınması için çalışan-
ların izlenmesi ve başarı sağlanan alanlar doğrultusunda değerlendirilmeleri 
gerekmektedir (Barutçugil, 2002: 178-179). Performans değerlendirme sis-
temleri bu noktada devreye girmekte; gerek organizasyon ve gerek yönetici-
ler açısından çalışanların performansları, başarı düzeyleri, güçlü yönleri ve 
gelişime açık tarafları hakkında doğru bilgiler sunmaktadır.

Çalışanlar açısından konu ele alındığında, performans değerlendirmesi 
bir stres kaynağı olabilmekle beraber, aslında başarılarını ortaya çıkarma, 
ödüllendirme ve kariyer hedefleri açısından yol gösterici olmaktadır. Başarılı 
çalışanlar, bunun karşılığını görmek istemektedirler ve tüm iyi niyeti ile çalı-
şarak yüksek performans gösteren bir çalışan, düşük performanslı bir başka 
çalışanla aynı şekilde değerlendirildiğini gördüğünde de motivasyonunu 
kaybetmekte, iş doyumu azalmakta ve aidiyet duygusu zayıflamaktadır. 
Performans değerlendirme sistemleri bu noktada çalışanların çabalarının 
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karşılığını almasını sağlayarak, başarılı çalışanların kurum içinde kalmaları-
na ve verimli bir şekilde çalışmaya devam etmelerine yardımcı olmaktadır. 
Ayrıca çalışanlar performans değerlendirme sistemleri ile eksik yönlerini 
görerek, bu eksiklikleri tamamlama ve kariyer hedeflerine ilerleme fırsatı da 
yakalamaktadırlar (Richard, 1996: 10-11, Türkel, 1998: 51).

Performans değerlendirme aşamasında birçok yöntem kullanılmaktadır. 
Doğru yöntemin kullanılması sonuçların güvenilirliği açısından önemlidir. 
Ancak yanlı bir sistem kullanılması veya sistemin yanlış kullanımı sadece 
sonuçların güvenilirliği açısından değil, çalışanların organizasyona olan 
güvenlerinin sarsılması açısından da önemlidir. Uygulamada sıklıkla kulla-
nılan performans değerlendirme yöntemleri şunlardır:

 z İkili Karşılaştırma ve Sıralama Yöntemi: Bu yöntem çalışanlar 
arasında kıyaslama yapmaya dayanmaktadır. Bu yöntem uygula-
nırken, çalışanların isimleri bir kâğıda yazılmakta, her çalışan diğer 
çalışanlarla birer birer karşılaştırılarak en yüksek başarıyı gösteren 
çalışanın isminin yanına artı işareti konmaktadır. Tüm çalışanlar 
için bu işlem gerçekleştirildikten sonra en çok artı alan çalışandan 
itibaren isimler aşağıya doğru sıralanmaktadır. Bu yöntem maliyeti 
düşük bir yöntem olmakla beraber, çok sayıda çalışanın olduğu 
organizasyonlarda uygulanması zordur. Ayrıca çalışanlar arasında 
bir sıralama yapmasına karşın, farklı sıradaki çalışanların birbiri-
lerine kıyasla ne derece başarılı olduklarını belirlemek neredeyse 
imkânsızdır (Schermerhorn, 1989: 434-435, Woods, 1997: 203-204).

 z Grafik Değerleme Yöntemi: Bu yöntem performans değerlendirme 
sistemlerinin en eski ve en basit olanlarından biridir ve uygulamada 
en çok kullanılanlarındandır. Bu yöntem de öncelikle performans 
boyutları belirlenmekte ve bu boyutlar çoğu zaman iş analizleri 
sonucu önemli olduğu düşünülen işe yönelik bilgi, işin kalitesi ve 
miktarı, karakter yapısı ve disiplin ile devamsızlık gibi kriterler 
olmaktadır. Sonrasında ise belirlenen bu boyutlar için “çok iyi”, 
“iyi”, “orta”, “kötü” ve “çok kötü” gibi derecelendirmeler yapıl-
maktadır. Sonraki aşamada ise tüm çalışanlar belirlene performans 
boyutları üzerinden değerlendirilmektedir (Helvacı, 2002: 163, Can 
vd., 2016: 173-175).

 z Derecelendirme ve Puanlama Yöntemi: Bu yöntemde çalışanla-
rın bağlı olduğu yöneticiler, her dönem sonunda çalışanlarını işe 
yönelik bilgileri, başarıları, çalışma biçimleri, iletişim becerileri, iş 
arkadaşlarıyla olan uyumları vb. yönlerden sistematik olarak değer-
lendirmektedir. Bu yöntem de çalışanlar tüm yönlerden değerlen-
dirilmekle birlikte, her kriter için ayrı ayrı değerlendirilmekte ve 
performansları kriterlere göre ayrı ayrı belirlenmektedir. Her kriter 
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için “çok iyi”, “iyi”, “orta”, “kötü” ve “çok kötü” gibi derecelendir-
meler yapılır ve yönetici kendi görüşü doğrultusunda birini seçer 
(Sabuncuoğlu, 2012: 201-202). Bu yöntem de değerlemeyi yapan 
yöneticinin bakış açısı sisteme hâkimdir ve sübjektif yargıların orta-
ya çıkabilme ihtimali en önemli dezavantajıdır.

 z Kritik Olay Yöntemi: Bu yöntem çalışanların davranışlarının göz-
lemlenerek verilerin toplanmasına dayanmaktadır. Kritik olay 
değerlendirmesinde, değerlendirmeyi yapan kişi, gözlemlenen tüm 
olayları olduğu gibi kâğıda dökmektedir. Kayıt altına alınan olaylar 
ise performansı değerlendirilecek çalışanın işe yönelik tatmin edici 
ve tatmin etmeyen davranışlarından oluşmalıdır. Kayıt altına alınan 
bu olaylar, performans değerlendirme sürecinde çalışana geri bildi-
rim verilmesi ve performansının değerlendirilmesi için kullanılmak-
tadır (Öztürk, 2000: 59). Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken en 
önemli nokta gözlem yapan kişinin gözlem yeteneğini çok iyi olması 
gerekir. Aksi takdirde eksik veya yanlı olarak kayıt altına alınan 
olaylar çalışanların performanslarının yanlış biçimde değerlendiril-
mesine yol açabilir (Okakın ve Şakar, 2015: 167-168).

 z 360 Derece Performans Değerleme Yöntemi: Günümüzde perfor-
mans değerlendirme yöntemleri içinde en çok tercih edilenidir. Bu 
yöntemde çalışanın performansı değerlendirilirken, yöneticileri, 
çalışma arkadaşları, astları ve müşterileri gibi birçok paydaşın siste-
me dâhil olduğu görülmektedir. Bu sistemin amacı, çalışan hakkın-
da olabildiğince geniş bir bakış açısıyla kapsamlı bir değerlendirme 
yapabilmektir. Genellikle 100 farklı değerlendirme kriteri üzerinden 
hazırlanan bir anket ile veriler elde edilerek, çalışanın davranışları, 
yaratıcılık ve yenilikçi yönleri, etkinliği, verimliliği vb. yönleri analiz 
edilmeye çalışılır. Objektif sonuçlar sunması açısından avantajlı bir 
yöntem olmakla beraber, yüksek maliyetli ve zaman alan bir yön-
temdir (Okakın ve Şakar, 2015: 167-168).

Performans değerlendirme aşamasında sıklıkla kullanılan bu yöntemle-
rin dışında zorunlu dağılım, sıralama, ikili karşılaştırma, çalışma standart-
ları, doğrudan endeks, metin değerlendirme, davranışsal değerleme ölçeği, 
amaçlara göre yönetim gibi yöntemlerde kullanılmaktadır (Çiftçi, 2007: 
176-189). Performans değerlendirme yapılırken dikkat edilmesi gereken 
önemli noktalar bulunmaktadır. Bunlardan ilki, değerlendirmeyi yapacak 
kişi veya kişilerin bu konuda yetkin ve tecrübeli olmaları gereğidir. Çünkü 
performans değerlendirme geleneksel anlamda yöneticilerin yargıları ve 
tecrübeleri ile yapılmaması gereken, kendi içinde uzmanlık gerektiren bir 
fonksiyondur. Özellikle kişisel görüş ve hislerin karıştığı performans değer-
lendirmelerinin objektiflikten uzak olabileceği, bunun sonucunda yanlış 
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sonuçların organizasyonu yanlış kararlara yönlendirebileceği unutulmama-
lıdır. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise doğru performans değer-
leme yönteminin seçilmesi gereğidir. Uygulamada birçok yöntem olmasına 
rağmen, her yöntemi her organizasyon için uygun olmayabilir. Özellikle 
kurum kültürü, faaliyet gösterilen sektör ve performansı değerlendirilecek 
çalışanların özellikleri (mavi yakalı veya beyaz yakalı, imalat sektörü veya 
hizmet sektörü, masa başı çalışan veya saha çalışanı vb.) gibi unsurlar per-
formans değerlendirme yönteminin seçiminde rol oynamaktadır. Yanlış 
bir yöntemin seçilmesi beraberinde çok ciddi maliyetleri getirebileceği gibi 
hiçbir sonuç alınamaması veya daha da kötü bir şekilde yanlış sonuçların 
elde edilmesine sebebiyet verebilir. Bu durum öncelikle çalışanları olumsuz 
etkileyecek ve organizasyona olan güvenlerini sarsacaktır.

Gerek uzman olmayan kişiler tarafından yapılan performans değer-
lendirmeleri, gerek yanlış performans değerlendirme sisteminin seçilmesi 
ve gerek sistemin yanlış uygulanması gibi sebeplerden dolayı uygulamada 
karşılaşılan bir takım hatalar bulunmaktadır. Performans değerleme de en 
çok karşılaşılan hataları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 z Kontrast Hataları: Performans değerlendirmeyi yapan kişilerin, bir 
çalışanın performansını değerlendirirken, performans değerlendiri-
len bir önceki çalışanın performans değerlerinin etkisinde kalması 
durumudur. Genellikle bir önceki performansın çok iyi olması duru-
munda, bir sonraki performans ortalama da olsa değerlendirmeyi 
yapanlar düşük olarak veya tam tersi şekilde bir önceki performans 
çok kötüyse, bir sonraki performans ortalama da olsa değerlendir-
meyi yapanlar yüksek olarak değerlendirme eğiliminde olabilmek-
tedirler (Üzüm ve Uçkun, 2018: 263).

 z Kişisel Önyargılar: Değerlendirmeyi yapan kişilerin objektif kri-
terler yerine kişisel düşünce ve tutumları ile hareket etmesi duru-
mudur. Değerlendirmecinin, performansı değerlenen çalışana karşı 
olumlu düşünceleri veya olumsuz önyargıları performans değerlen-
dirmenin sonuçlarının objektiflikten uzak ve taraflı olmasına sebebi-
yet verebilir (Uyargil, 2000: 222).

 z Aşırı Olumluluk veya Aşırı Olumsuzluk: Genellikle derecelen-
dirme içeren performans değerlendirme yöntemlerinde rastlanan 
bu hata da değerlendirmeyi yapan kişiler, performansı değerlenen 
çalışanlara ya çok düşük ya da çok yüksek puanlar vermektedirler. 
Genellikle çalışanlarla ters düşmemek için çok yüksek puanlar veril-
mesi aşırı tolerans veya çok katı bir biçimde tüm çalışanların per-
formansının çok düşük puanlarla değerlendirilmesi katılık olarak 
adlandırılmaktadır (Bingöl, 2006: 181).
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 z Ortalama Eğilimi: Performansı değerlendiren kişinin, tüm çalışan-
lara performansları düşük de olsa yüksek de olsa ortalama puanlar 
vermesi şeklinde yapılan bir hatadır. Bu şekilde yapılan bir perfor-
mans değerlendirmede tüm çalışanların performansı ortalama ve 
yakın seviyede çıkacaktır. Böyle bir durumda gerçek performansları 
ortaya çıkarmak ve sorunlara çözüm bulmak imkânsız hâle gelmek-
tedir (Okakın ve Şakar, 2015: 174).

 z Son Davranış Etkisi: Değerlendirmeyi yapan kişinin, performansı 
değerlendirilen çalışanın, tüm performans dönemi yerine yakın 
dönemlerdeki davranışları ve iş yapma biçimleri üzerinden hareket 
ederek değerlendirmeyi yapmasıdır. Bu durum genellikle değerlen-
dirmeyi yapan kişinin tüm performans dönemini hatırlamamasın-
dan kaynaklanabileceği gibi önyargılar da sebep olabilir. Bu hatanın 
önüne geçebilmek için performans dönemi boyunca notlar almak 
ve değerlendirmeyi objektif bir biçimde gerçekleştirmek gerekir 
(Uyargil, 2000: 224).

 z Hale Etkisi: Performansı değerlendirilen çalışanın çok iyi yaptığı 
bir iş veya çok kötü yaptığı bir iş temel alınarak, tüm değerlendir-
menin bu kriter üzerinden yapılmasıdır (Üzüm ve Uçkun, 2018: 
264). Bu hata genellikle değerlendirmeyi yapan kişi ile performansı 
değerlendirilen çalışanın çok yakın ilişkide olması ve birbirlerini iyi 
tanımaları sonucunda görülmektedir (Okakın ve Şakar, 2015:174).

Performans değerlendirme insan kaynakları yönetiminin önemli fonksi-
yonlarından biri olarak, organizasyon ile çalışan arasında güvenin tesis edil-
mesi, organizasyonla çalışanın uyum içinde ortak ve bütünleşmiş hedeflere 
beraberce ulaşabilmeleri ile çalışanların kişisel gelişimlerini sağlayarak gerek 
organizasyona katkıda bulunmaları ve gerek kendi kariyer hedeflerinde 
ilerlemeleri için çok güçlü bir araçtır. Doğru bir biçimde kurgulanarak, bir 
sistem olarak uygulandığında organizasyon içinde bütünlüğü sağlamak, 
performansı yükseltmek ve verimliliği arttırmak için faydalı olmakta, ancak 
yanlış biçimde uygulandığı zaman çalışanlar başta olmak üzere, tüm orga-
nizasyona zarar verebilmektedir. Bu açıdan performans değerlendirme sis-
temleri oluşturulurken uzman kişiler tarafından organizasyonun tüm yapısı 
analiz edilerek ve doğru performans değerlendirme sistemi seçilerek hayata 
geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.

3.6. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer

Kariyer kavramı organizasyonlar açısından insan kaynakları yöneti-
minin bir fonksiyonu olsa da, asıl ilgi alanı çalışanlardır. Çalışanlar orga-
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nizasyona katılırken beraberlerinde kendi amaç ve hedeflerini, yani kendi 
kariyer planlarını da organizasyona getirmektedirler. Organizasyonun amaç 
ve hedefleri ile kendi kariyer hedeflerinin örtüştüğü noktada genellikle per-
formansı yüksek ve verimli birer çalışan hâline gelirlerken, eğer organizas-
yonun amaç ve hedefleri ile kendi kariyer hedeflerinin örtüşmediğini fark 
ederlerse bu onların motivasyonlarını düşüreceği gibi aynı zamanda organi-
zasyon içinde çok uzun süre kalmalarını da engelleyecektir. İnsan kaynakları 
yönetimi bu aşamada organizasyonun amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesi 
için çaba sarf ederken, diğer taraftan da çalışanların kariyer hedeflerine 
odaklanarak ve onların kariyer hedeflerini gerçekleştirmeleri için imkân 
ve fırsatlar oluşturarak motivasyonlarını ve performanslarını yükseltmeye 
çalışmaktadır. Bu açıdan kariyer yönetimi iki amaca birden hizmet etmekte, 
bir taraftan organizasyonun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için araç 
olurken, diğer taraftan çalışanların hedefler kariyer hedeflerine ulaşmaları 
için fırsatlar yaratmaktadır.

Kariyer kavramının özellikle 1970’li yıllardan sonra sıklıkla üzerinde 
durulan bir kavram olduğu görülmektedir. Özellikle çalışma yaşamının 
değişmesi, imalat sektörünün yerine hizmetler sektörünün, mavi yakalı 
çalışanların yerine beyaz yakalı çalışanların emek piyasasında hâkim olma-
ya başlaması, organizasyonları da rekabet ortamında var olabilmek için 
değişime zorlamıştır. Organizasyonların rekabet ortamı içinde güçlü bir 
şekilde durabilmelerinin önemi ellerindeki kaynakları en iyi şekilde kullana-
bilmelerine bağlıdır. Bu kaynakların en önemlisinin “insan” kaynağı olması, 
insan kaynağının sadece maddi ve fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve 
manevi ihtiyaçlarının da performans ve verimlilikleri üzerinde etkili olması 
“kariyer” kavramını günümüzün çalışanlar açısından en çok tartışılan ve 
üzerinde durulan konusu hâline getirmiştir (Saruhan ve Yıldız, 2014: 419).

Kariyer kavramı, Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan, Fransızca ve 
Latince kökenli bir kelime olarak “gidilen patika veya yol” anlamına gelmekte-
dir  (Ünsal, 2014: 3). Şimşek ve arkadaşları (2004: 11), kariyer kavramını “ter-
cih edilen bir çalışma alanında ilerlemek ve bununla beraber daha fazla sorumluluk 
alarak daha yüksek ücretler elde etmek, ayrıca güç, statü ve saygınlık kazanmak” 
şeklinde tanımlamaktadırlar. Özyürek (2016: 6) ise kariyer kavramını bir 
diğer açıdan ele alarak “kariyer kelimesi günümüz de gelişimi de içermesinden 
dolayı meslek kavramının yerine de kullanılmaktadır. Kariyer, süre açısından ele 
alındığında tüm hayatımızı kapsamakta, hayatımızı etkilemekte, eğitim yaşamımıza 
başladığımız andan emek piyasasından ayrıldığımız ana değin sürmektedir. Kariyer 
sürekli olarak ilerleme göstermeyebilmekte, zaman zaman durabilmekte veya başka 
bir alana geçişle beraber değişebilmektedir. Kariyer kavramı çalışanlar için ele alın-
dığında çoğunlukla çalışma yaşamı akla gelmekle beraber, çalışma dışında geçen 
zamanlarda gerçekleştirilen faaliyetlerde kariyerin önemli bir parçasıdır. Bununla 
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birlikte, toplumsal anlamda gerçekleştirilen hizmet faaliyetleri de kariyerin önemli 
bir parçasıdır” çok daha geniş bir tanımlama da bulunmuştur.

Kariyer her ne kadar Sanayi Devrimi ile bile birlikte literatüre girmiş ve 
1970’li yıllardan itibaren üzerinde sıklıkla durulan bir kavram hâline gelmiş 
olsa da, 1990’lı yıllardan sonra kariyer yaklaşımına ilişkin farklı teorik çalış-
malar yapıldığı ve farklı kariyer yaklaşımlarının ortaya çıkmaya başladığı 
görülmektedir. Bu yaklaşımların çoğunlukla çalışanı merkeze aldığı, orga-
nizasyonu ikinci plana alarak kurumsal bağlılığı göz ardı ettiğini söylemek 
mümkündür. Bahsi geçen kariyer teorilerini şu şekilde açıklanabilir (Dikili, 
2012: 477-479):

 z Klasik Kariyer Yaklaşımı: Bu kariyer anlayışında, çalışanlar kari-
yerlerindeki değişiklikleri çoğunluk aynı sektör içinde yapmakla 
birlikte, çalışanların içinde yer aldıkları organizasyonları değiştir-
dikleri görülmektedir. Kariyer bu açıdan ele alındığında, çalışan-
ların aynı sektör içinde birkaç organizasyonda yer aldıktan sonra, 
bağımsız çalışmayı tercih ederek kendi işlerini kurdukları zaman 
yaşanan kariyer değişimi çok boyutlu bir görünüme bürünmekte, bu 
duruma da “kariyer mozaiği” adı verilmektedir.

 z Sınırsız Kariyer Yaklaşımı: Kariyere yönelik bu anlayışta, organi-
zasyonların geleneksel hiyerarşik dokusundan uzaklaşarak, orga-
nizasyonların işlevsel sınırlarının, ölçekten kaynaklanan sınırlarının 
ve hiyerarşik kademe anlayışının sınırlarının ötesine geçilmesi ifade 
edilmektedir. Dolayısıyla organizasyondan kaynaklı bu sınırların 
ötesine geçilmesi yaklaşımı, kariyer anlayışını da bu doğrultuda 
değiştirmiştir. Bu yaklaşımda organizasyona ait ve çalışanların yeri-
ne getirmesi beklenen tüm işlev ve faaliyetler tek bir organizasyonla 
sınırlandırılmamakta, çalışanlara çok daha geniş bir açı sunulmak-
tadır (Özdemir, 2013: 261). Sınırsız kariyer yaklaşımı doğrultusunda 
çalışanların mesleklerinde ilerlemeleri için aynı organizasyon içinde 
kalmaları gerekmemekte; kariyerlerini farklı organizasyonlar içinde 
de aynı doğrultuda sürdürebilecekleri belirtilmektedir.

 z Portföy Kariyer Yaklaşımı: Bu yaklaşımda birden fazla müşteri ile 
çalışan işgörenler aynı zaman da birden fazla iş yapmakta ve iş aslın-
da “müşteri” olarak ifade edilmektedir. Portföy kariyer yaklaşımı doğ-
rultusunda çalışanlar bağımsız ve yaptıkları iş doğrultusunda karşılık 
alan kişiler olarak kabul edilirken, tam zamanlı ve ücretli çalışanlar 
değillerdir (Erdoğmuş, 2003: 124). Bu kariyer yaklaşımında çalışan-
ların bir organizasyon içinde kariyerleri doğrultusunda ilerlemeleri 
olası değildir. Bu durumun sebebi çalışanların belirli iş ve görevler 
için organizasyon içinde yer almaları ve performanslarının çoğunluk-
la kısa vadeli olarak ele alınmasıdır (Dikili, 2012: 477-479).
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 z Çift Basamaklı Kariyer Yaklaşımı: Günümüzde yöneticilik ve 
yönetici olma hedefi sadece beyaz yakalı çalışanların değil, aynı 
zaman da mavi yakalı olarak adlandırılan ve daha çok teknik işlerde 
görev alan çalışanlarında kariyer hedefleri içinde yer almaktadır. 
Mavi yakalı çalışanların yönetsel ve teknik anlamda kariyer ayrımı-
nı anlatmak için çift basamaklı kariyer yaklaşımı kullanılmaktadır 
(Özdemir, 2013: 261).

 z Küresel Kariyer Yaklaşımı: İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki iler-
lemeler artık dünyanın herhangi bir yerine çok kolay bir şekilde ulaş-
mayı ve o bölge ile rahat bir biçimde iletişim kurmayı olanaklı hâle 
getirmektedir. Aynı zaman da bu durum etkilerini emek piyasasından 
göstermiş; emek piyasasının dünya çapında bir hâle gelmesinde de 
rol oynamıştır. Küresel kariyer yaklaşımı bu bakış açısı ile çalışanların 
emek piyasasında rekabet hâlinde olduğu kişilerin artık sadece kendi 
bölgelerinde değil, tüm dünyadaki kişiler olduklarını belirtmekte ve 
kariyer anlayışına yeni bir bakış açısı getirmektedir (Özden, 2005: 164).

 z Çalışan Eşlerin Kariyeri Yaklaşımı: Özellikle 1970’li yıllardan sonra 
gerek hizmetler sektörünün yükselişi ve gerekse kadınların eğitim 
düzeylerinde yaşanan artışla günümüzde kadınlar emek piyasasın-
da daha çok görünür olmaya ve daha çok istihdam edilmeye baş-
lamışlardır. Bununla beraber hem iş gücü piyasasını hem de sosyal 
yaşamı düzenleyen kanunlarla fırsat eşitliğinin güvence altına alın-
masıyla beraber eşlerin kariyer sorunları gündeme gelmiştir. Artık 
çift ebeveynin çalıştığı ailelerin giderek artması ve her ebeveynin 
bir kariyer hedefi olması çalışan eşlerin kariyeri yaklaşımının ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur (Bingöl, 2006: 284).

 z Esnek Kariyer Yaklaşımı: Bu yaklaşıma göre çalışanlar, kendile-
rini sürekli bir biçimde geliştirerek ve çalışma yaşamının değişen 
koşullarına uyum sağlayarak içinde bulundukları organizasyonda 
uzun süreli istihdam edilmelerini sağlamalı; bunun için kendilerini 
tanıyarak zayıf yönleri ile gelişime açık ve güçlü yönlerini belirleme-
lidirler (Erdoğmuş, 2003: 126).

Çalışma yaşamı ve çalışma yaşamı ile paralel biçimde toplumsal yaşam 
ve sosyal düzen de değişmekte, bu değişim kendisini kariyer kavramında da 
göstermektedir. Günümüzün gereği olarak kariyere yönelik birçok yaklaşım 
bulunması bu çerçeve de normal kabul edilebilecek bir durumdur. Gerek 
kariyere yönelik tanımlar ve gerek kariyer yaklaşımları çerçevesinde konu 
ele alındığında Okakın ve Şakar (2015: 228) kariyerin planlanabilecek bir 
süreç olduğunu belirtmektedirler. Bu doğrultuda kariyer ve kariyer planla-
ma ile ilgili sıklıkla kullanılan bazı kavramları açıklamak gerekmektedir. Bu 
kavramlardan ilki kariyer evreleridir.
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Kariyer evreleri literatürde genellikle yaş aralıklarından hareketle 
bireylerin henüz çalışmaya başlamadığı dönemlerden itibaren emeklilik ve 
sonrasına kadar olan dönemleri inceleyen ve bireylerin kariyerlerinde hangi 
aşamada nelerle karşılaşabileceğini açıklamaya çalışmaktadır. Kariyer evre-
lerinin ilki “ilk kariyer dönemi” veya “hazırlık evresi” olarak adlandırılmakta-
dır. Bu dönem kişilerin doğumunda 25 yaşına kadar olan süreyi kapsamak-
ta; çoğunlukla kişinin kendisini tanımaya başladığı, çalışma yaşamına dair 
çeşitli alternatifleri kıyasladığı, kendisini kanıtlama çabalarının görüldüğü ve 
bu sürenin sonunda çalışacağı alanı seçtiği süreyi içermektedir (Bingöl, 2006: 
290). Bu evredeki ikinci aşama 18-25 yaş aralığıdır ve genellikle bireylerin 
bir organizasyon içinde yer alarak emek piyasasına giriş yaptıkları dönemi 
ifade eder. Bu evrede birey içinde yer aldığı organizasyonu tanıyarak işinin 
gerektirdiği görevleri ve gerçekçi taraflarını anlamaya çalışmaktadır. Ayrıca 
bu evrede birey organizasyon içinde yüksek performans göstermeye ve siv-
rilmeye çalışmaktadır (Tortop vd., 2007: 175-176). Bu dönemin bir diğer ayırt 
edici yönü ise bireyler içinde bulundukları organizasyonun amaç ve hedef-
leri ile kendi amaç ve hedeflerini karşılaştırmakta, kendi kariyer hedeflerini 
ne derecede gerçekleştirebileceklerini belirlemeye çalışmaktadırlar. Eğer bu 
karşılaştırma sonucu bireyler kendi kariyer hedefleri ile organizasyonun 
amaç ve hedeflerini örtüştüremezlerse ve kendi hedeflerini gerçekleştireme-
yeceklerini düşünmeye başlarlarsa bir takım sorunlar yaşanabilmektedir. Bu 
dönemde kariyer beklentilerine yönelik ortaya çıkabilecek problemler ger-
çekçi kariyer hedefleri belirlenmesi ile mümkün olabilir. Organizasyonların 
ise uygulayacakları işe alıştırma (oryantasyon) programları, çalışanların 
eğitimi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler ve çalışanların performansı ile 
ilgili düzenli olarak geri bildirim vermeleri de yaşanabilecek kariyer sorun-
larını azaltmada etkili olacaktır (Barutçugil, 2004: 321- 328, Bingöl, 2006: 291).

Kariyer evrelerinin ikincisi ise “ilerleme” evresidir. Genellikle 26-35 yaş 
arası bu dönemde bireyler çalışma hayatı içinde kendilerini ispatlayabilmek 
için sürekli yeni görevler, sorumluluklar ve yetkiler elde etmeye çalışmak-
tadırlar. Fakat bu dönemin bir diğer özelliği de bir takım bunalımları ve 
belirsizlikleri de beraberinde getirmesidir ki bunlar çoğunlukla bir makam 
elde etme ve kendini ispat çabalarıdır (Okakın ve Şakar, 2015: 229). İlerleme 
evresinde birey “gerçek şoku” adı verilen bir durumla da karşı karşıya kala-
bilmektedir. Gerçek şoku, bireyin beklenti ve hedefleri ile içinde bulunduğu 
organizasyonun gerçeklerinin örtüşmediğini fark ettiği noktada kendini 
göstermektedir. Bu aşamadan sonra birey genellikle kendi amaç ve hedefleri 
ile örtüşebilecek yeni bir iş arayışına girecektir (Çalık ve Ereş, 2006: 55). Bu 
evrenin sonunda birey, kariyer hedefi çerçevesinde doğru işi seçip seçmedi-
ğini değerlendirmeye başlayacak; hedef ve amaçları ile gerçekleşen durumu 
değerlendirecektir. Genellikle bu evrenin sonunda bireylerin liderlik özellik-
leri gösteren mesleklere karşı istek duymaya ve bu mesleklere eğilim göster-
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meye başladıkları gözlemlenmektedir. Bu evre, kariyer gelişiminin çok hızlı 
olduğu ve bireyin en üretken dönemidir (Okakın ve Şakar, 2015: 229-230).

Üçüncü kariyer evresi ise “kariyer ortası” olarak adlandırılmaktadır. 
Bireyin kariyerinde belirli bir noktaya geldiği kabul edilen bu evre genel-
likle 36-50 yaşa aralığını ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu dönem birey 
için artık çıraklıktan ustalığa geçerek, üretkenliğin olduğu bir süreçtir ve 
beraberinde çeşitli sorumlulukları da getirmektedir. Genellikle başarıların 
ödüllendirildiği ve başarısızlıkların cezalandırıldığı bir dönem olarak kabul 
edilen kariyer ortası, birey için hâlâ kariyer planlarını gözden geçirerek 
güncelleyebileceği bir dönemdir. Ancak bireyin beklediği başarıların ve 
bunun sonucunda umut ettiği ödüllerin gerçekleşmemesi, kariyere yönelik 
beklentilerin büyük ölçüde kaybolmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu dönemde 
sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biri de orta yaş krizidir. Orta yaş krizinin 
sebepleri sadece iş veya kariyerle ilgili olmak zorunda değildir. Genellikle 
hastalık, eşinden ayrılma, sevilen birinin kaybı vb. sebeplerden de kaynak-
lanabilmektedir. Orta yaş krizi ile birlikte genellikle hayatını beğenmeyen 
bireyler, kariyer hedeflerinde ve yaşam felsefelerinde değişikliğe gitme iste-
ği duymaktadırlar. Bu dönemin öne çıkan bir diğer özelliği de bireyin genel-
likle akıl hocası (mentor) olarak kabul edilmesi ve saygı gördüğü bir evreye 
geçmiş olmasıdır. Başarı olarak değerlendirilebilecek bu durum ise bireyin 
hayatından ve işinden memnun bir biçimde kariyerindeki sonraki aşamaya 
mutlu ve rahat bir biçimde geçebilmesidir (Aytaç, 1997: 67-69, Barutçugil, 
2004: 328-329, Okakın ve Şakar, 2015: 230). Dündar (2018: 289) kariyer ortası 
için bireysel anlamda farklılık göstermekle beraber geleceğe dönük üç farklı 
senaryodan bahsetmektedir. Bu senaryolar şu şekildedir:

 z Birey bu aşamadan sonra kendini geliştirerek gerçekleştirmeyi 
sürdürür ve karşısına çıkan fırsatları değerlendirebilirse kariyeri 
ilerleyecektir.

 z Bu aşamada birey organizasyondan veya kendinden kaynaklı bir 
durağanlık yaşayabilir. Bu durum çoğunlukla kişinin değişen şartla-
ra uyum sağlayamaması, kişisel olarak gelişim gösterememesi, bece-
ri ve yetkinlik eksikliği, organizasyonun içinde bulunduğu çevrede 
değişimler yaşanması, kurumsal kültürden kaynaklı sorunlar ve 
yanlış insan kaynakları politikalarından kaynaklanabilir.

 z Birey bu aşamada bedensel ve fiziksel olarak yorulabilir, çeşitli sağ-
lık sorunları baş gösterebilir, tükenmişlik sendromu, işe karşı istek-
sizlik gibi fiziksel ve psikolojik nedenlerden dolayı bireyin kariyeri 
düşüşe geçebilir.

Son kariyer evresi ise “kariyer sonu” olarak adlandırılmaktadır. Kariyerin 
en uzun dönemi kabul edilen bu aşama 50 yaş sonrası süreci kapsamaktadır. 
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Bu aşamada bireyin çalışma yaşamından ayrılmak için hazırlıklara başladığı 
ve bireysel olarak farklılıklardan kaynaklı şekilde emekliliğe karşı değişiklik 
gösterebilen tepkilerin ortaya çıktığı görülebilmektedir. Bireylerin bir kısmı 
bu aşamayı çalışma yaşamının getirdiği stresten kurtulma ve kişisel zevkleri 
doğrultusunda hobilerine daha fazla zaman ayırabileceği bir dönem olarak 
görürken, bir kısım bireylerde bu durumu olumsuz bir şekilde karşılamak-
ta ve farklı bir stres yaşayabilmektedirler. Bu dönemi olumlu ve olumsuz 
açılardan iyi bir şekilde geçirebilmek için bireylerin organizasyondan, iş 
arkadaşlarından ve aile fertlerinden destek görmeleri önemlidir (Barutçugil, 
2004:329-330).

Kariyer ile iç içe geçmiş ve sıklıkla kullanılan bir diğer kavram da 
“kariyer yolu” ’dur. Kariyer yolu, çalışanların kendi kariyerlerinde ilerlemek 
ve kariyerlerini geliştirmek adına nasıl bir eylem planı belirleyerek hangi 
yönde ilerlemeyi hedeflerini anlatmaktadır (Türkay ve Eryılmaz, 2010: 182). 
Kariyer yolu aynı zamanda çalışanların birbirinden farklı organizasyonlar 
içinde gerçekleştirdiği işlerin ve yerine getirdiği görevlerin toplamıdır. 
Kişinin gerek zayıf yönlerini ve gerek gelişime açık güçlü taraflarının farkın-
da olarak geçmişte gerçekleştirdiği başarılardan hareketle, gelecekte başarı 
elde edebileceği işleri belirleyerek, kariyerine bu doğrultuda devam etmeyi 
planlamasıdır (Dündar, 2018: 285). Ancak bu yöndeki bir kariyer planlama 
faaliyetinin başarılı olabilmesi için kariyer yollarının şu özelliklerde olması 
gerekir (Şimşek vd., 2004: 118):

 z Belirlenen kariyer yolları dikey olarak yükselmeye imkân verdiği 
gibi yatay olarak ilerleme olanağı da sunmalı,

 z İş grupları belirlenirken, aynı özellikteki işler ile aynı özellikteki iş 
davranışları da aynı iş grubuna da olmalı,

 z Oluşturulan kariyer yolları sadece çalışanın değil, aynı zamanda 
organizasyonun ve yönetim kademesinin de amaç ve hedeflerini 
gözeterek belirlenmeli,

 z Hazırlanan kariyer yolları işlerin ve görevlerin içerikleri ile uyumlu 
olmalı,

 z Kariyer yolları hazırlanırken, yol üzerindeki tüm kariyer fırsatları 
için gereken yetkinlik, beceri, bilgi ve yetenekler açıkça belirlenmeli,

 z Kariyer yolları belirlenirken gereken çalışmalar yönetim kademesi-
nin ve çalışanın ortak çalışması ile yapılmalı,

 z Çalışanın ihtiyaç duyabileceği kariyere yönelik gerekli bilgiler için 
yönetim kademesi tarafından mutlaka danışmanlık sağlanmalıdır.

Kariyer yolu veya kariyer yolları, çalışana gerek çalışma yaşamı ve gerek 
özel yaşamı açısından geleceğe dönük bir yol haritası sağlamakta; çalışan 
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hedeflerini ve amaçlarını daha iyi belirleyerek netleştirebilmektedir. Bu açı-
dan kariyer planlama için kariyer yolunun önemi büyüktür.

Kariyer açısından bir diğer önemli kavram da “kariyer amaçları” olarak 
görülmektedir. Kariyer amaçları bireysel anlamda ele alındığında, çalışanın 
gelecek dönemlerde kariyeri açısından ulaşılması amaçlanan pozisyonlardır. 
Günümüzde çalışanların genellikle ikinci ve hatta üçüncü kariyer planları 
yaptıklarını, bunun sebebinin ise ulaşılamayan bir hedef sonrası veya yan-
lış belirlenen bir kariyer hedefinden dolayı kariyerlerine devam edebilmek 
olduğu görülmektedir (Okakın ve Şakar, 2015: 232-233). Kariyerin öne çıkan 
bu bireysel amacının dışında genel ve özel amaçları da bulunmaktadır. İster 
genel, ister özel olsun bu kariyer amaçları çalışanla birlikte organizasyonun 
da ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Bu amaçları şu şekilde sıralamak 
mümkündür (Bingöl, 2006: 249):

Genel amaçlar:

 z Organizasyon içinde çalışanların yönetici kademelere terfi etme 
isteklerinin karşılanması,

 z Eğitim ve geliştirme programları hazırlanarak çalışanların bu prog-
ramlara katılmalarının sağlanması; böylece çalışanların bu konudaki 
beklentilerinin gerçekleştirilmesi,

 z Çalışanlara ihtiyaç duyacakları danışmanlık ve rehberlik hizmetle-
rini sunmaktır.

Özel amaçlar:

 z Çalışanların hem şu an var olan hem de gelecek dönemlerde var 
olması muhtemel işlerin ve görevlerin gerektirdiği beceri, yetkinlik 
ve bilgileri edinmelerini sağlamak,

 z Çalışanların şahsi beklentileri ile organizasyonun beklentilerini 
örtüştürmek,

 z Çalışanlar için hazırlanacak kariyer yollarının dikey olduğu kadar 
yatay da olmasını sağlamak,

 z Çalışanlara kariyer hedefleri doğrultusunda ilerlemeleri için imkân 
tanımak,

 z Kariyer hedeflerinde durgunluk yaşayan çalışanlara, bu durgunlu-
ğu aşamalarında yardımcı olmaktır.

Kariyer planlama da kariyer ile iç içe geçmiş ve sıklıkla kullanılan bir 
kavramdır. Sabuncuoğlu (2012: 170) kariyer planlamayı, işgörenlerin sahip 
oldukları yetkinlik, beceri, yetenek, bilgi ve motivasyonlarının geliştirilmeye 
çalışılması ve bunun sonucunda organizasyon içinde ilerlemelerini sağlaya-
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cak planlamaların yapılması olarak tanımlamaktadır. Bir başka tanımda ise 
kariyer planlama, çalışanların yetkinliklerini, yeteneklerini, bilgi ve beceri 
düzeylerini geliştirerek, organizasyonun hedefleri ile çalışanların gelecek 
hedefleri arasında uyum sağlama ve organizasyon içinde gelecekte oluşabi-
lecek çeşitli pozisyonlar için çalışanları hazırlamak şeklinde ifade edilmek-
tedir (Bakan, 2004: 121). Literatürde benzer şekilde yapılan birçok kariyer 
planlama tanımı bulunduğu görülmektedir. Ancak tüm tanımların ortak 
noktası, kariyer planlamanın merkezine sadece çalışanı almamaları; çalışanı 
ve içinde bulunduğu organizasyonu beraberce ele alarak hem çalışanın hem 
de organizasyonun gelecekteki hedeflerine odaklanmalarıdır. Kariyer plan-
lamanın öncelikli amacı çalışanın ve organizasyonun beraberce hedeflerine 
ulaşmalarını sağlamak olmakla beraber, aşağıdaki amaçlardan da bahsedile-
bilir (Sabuncuoğlu, 2012: 170-172):

 z Organizasyonun en değerli kaynağı olan insan kaynağının verimli 
ve etkili bir biçimde kullanmak,

 z Çalışanların üst kademelerde görev alma ihtiyaçlarının karşılanması 
için eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin uygulanması,

 z Çalışanların yeni terfi ettikleri veya atandıkları pozisyonların gerek-
lerini yerine getirebilmeleri için eğitilmeleri,

 z Kariyer hedeflerinin performansın arttırılması için kullanılması,
 z Çalışanların kurumsal bağlılık seviyelerinin arttırılması ve iş doyum 

düzeylerinin yükseltilmesi,
 z Organizasyon içindeki eğitim ve geliştirme faaliyetlerine olan ihti-

yaçların doğru bir biçimde belirlenmesidir.

Kariyer ile ilgili bir diğer kavram da “kariyer yönetimi” kavramıdır. 
Kariyer yönetiminde organizasyon, işe yerleştirme, değerlendirme yapma, 
danışmanlık hizmeti vererek koçluk yapma, eğitim ve geliştirme faaliyet-
lerinin tamamını kapsayacak şekilde çalışanların taleplerini yerine getirme, 
performansı yüksek ve verimli çalışanların organizasyonda kalmalarını sağ-
lanma, terfi ve atamalar vb. tüm süreçler ile ilgilenmektedir (Kılıç ve Öztürk, 
2009: 47). Kısaca ele alındığında kariyer yönetimi için, çalışanların kariyer 
hedeflerine ulaşabilmeleri için organizasyon tarafından desteklenmeleri 
demek doğru olacaktır. Bu bakış açısıyla kariyer yönetimi gerek organizas-
yonun ve gerek çalışanın hedefleri için, çalışanın yeteneklerine uygun bir 
biçimde gelecekteki amaç ve hedeflerinin planlandığı örgütsel bir süreçtir. 
İnsan kaynakları yönetimi kapsamında, kariyer yönetimi sürecinin doğru bir 
biçimde planlanarak uygulanması organizasyonun verimliliğini arttırarak, 
performansını yükselteceği gibi çalışanlarında kariyer hedefleri doğrultu-
sunda ilerlemelerini sağlayacaktır (Okakın ve Şakar, 2015: 234-235).
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Kariyerle ilgili olarak ele alınması gereken bir diğer önemli kavram da 
“kariyer geliştirme”dir. Kariyer planlama ile kariyer yönetimi arasındaki 
fark birey odaklı ve organizasyon odaklı olmalarından kaynaklanmaktadır. 
Bireylere yönelik yapılan kariyer çalışmaları kariyer planlarını; organizas-
yonların, çalışanların kariyerlerinde ilerlemeleri için yaptıkları çeşitli faali-
yetlere ve çalışanlara sundukları imkânlara da kariyer yönetimi adı veril-
mektedir. Çalışanlar, organizasyonların gerçekleştirdikleri kariyer geliştirme 
faaliyetlerinde bir takım hususlara dikkat etmektedirler. Bunlar (Okakın ve 
Şakar, 2015: 235-236):

 z Çalışanların kariyerlerinin gelişimine olanak tanıyacak adil ve 
objektif bir terfi-atama sitemi yani kariyer eşitliği,

 z Organizasyondaki yöneticilerin, çalışanların kariyerlerinin gelişi-
minde aktif olarak olumlu bir biçimde yer almaları,

 z Organizasyonun çalışanlarını kariyer imkânları hakkında bilgilen-
dirmesi,

 z Her çalışan için, o çalışanın kişiliğine uygun bir tarzda kariyer geliş-
tirme faaliyetleri uygulanması,

 z Çalışanların mesleki faaliyetleri ve içinde bulundukları yaş grupları-
na göre kariyerleri konusundaki ilgilerine önem verilmesidir.

Günümüzde kariyer kavramına atfedilen anlamlar ve kavramın içeriği 
gerek organizasyonlar ve gerek çalışanlar için öncelikli bir duruma gelmiştir. 
Çalışanlar kendi gelecekleri ve istekleri doğrultusunda bir kariyer planla-
ması yaparak, bu doğrultuda ilerlemek isterken, organizasyonlarda insan 
kaynağını verimli ve etkili kullanarak organizasyonel amaçlara ulaşmak iste-
mektedirler. Bu çerçevede kariyere yönelik çalışmaların çok dikkatli ve özen-
li bir biçimde yapılması gerekmektedir. Buna rağmen uygulama da bir takım 
kariyer sorunları ile karşılaşılmakta; bu sorunlar çalışanlardan kaynaklana-
bileceği gibi organizasyondan da kaynaklanabilmektedir. Uygulamada en 
sık karşılaşılan kariyer sorunları şunlardır:

 z Ay Işığı Sorunu: Çalışanların kariyerlerinde karşılaşabileceği bu 
sorun çoğunlukla tecrübe kazanmak, hobi olarak, ek gelir elde 
etmek veya kariyer de yedek bir plan gibi çeşitli nedenlerle kişile-
rin ikinci bir işte çalışmaları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ay ışığı 
kavramı emek piyasasında, düzenli bir işi olun kişilerin haftalık 12 
saat veya daha uzun sürelerle başka bir işte de çalışmaları anlamı-
na gelmektedir. Bu durumdaki çalışanlar kimi organizasyonlar da 
istenmez ve işten çıkarılmak gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya 
kalırlarken, kimi organizasyonlarda rakip faaliyetlerde bulunmadığı 
sürece çalışanların bu durumlarına göz yummaktadır. Bu durumun 
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bir kariyer sorunu olarak görülmesinin sebebi, çalışanın dikkatinin 
ve enerjisinin bölünmesi; bundan dolayı çalışanların performansının 
düşerek verimliliğinin azalacağı düşüncesidir. Ayrıca bu durum-
daki çalışanların devamsızlıklarının artacağı veya işe geç kalma 
gibi sorunlar yaşayabilecekleri de yöneticileri endişelendirmektedir 
(Budak, 2008: 279, Kozak, 2009: 93).

 z Cam Tavan: Çalışma yaşamında kadın çalışanların karşılaştığı bir 
takım sorunları anlatmak için kullanılan cam tavan, kadınların 
organizasyon içindeki üst düzey kademelere gelmelerini engelleyen, 
normalde var olmayan ama adeta camdan bir duvar gibi görünme-
yen bariyerleri ifade etmektedir. Cam tavanı ortaya çıkaran sebep, 
kadınların üst kademe görevlerde başarılı olamayacaklarına olan 
inanç değil, tam aksine sadece kadın olmalarıdır. Tamamen toplum-
sal cinsiyetle bağlantılı olan bu durumun kadınların eğitim, yete-
nek, tecrübe gibi özellikleri ile bir ilgisi bulunmamaktadır (Dündar, 
2018: 289-290, Okakın, 2009: 146). Kadınların organizasyonların üst 
kademelerinde yer alamamaları için gösterilen ve günümüz gerçek-
lerine uymayan bir takım sebepleri Budak (2008: 277-278) toplumsal 
cinsiyetin dayattığı rollere dayandırarak açıklamakta ve kadınların 
çocuk büyütmek, iş-aile dengesini kurmak ve kadınların geleneksel 
olarak kimi becerilerinden yoksun olmaları gibi sebeplerle önlerine 
engeller çıkarıldığını belirtmektedir.

 z Kariyer Platosu: Kariyer platosu veya kariyer duraksaması olarak 
adlandırılan bu kariyer sorunu, çalışanların kariyerlerinin çoğun-
lukla kariyer ortası evresinde olmak üzere karşılaştıkları ve artık 
yükselme olanaklarının azaldığı ya da tamamen ortadan kalktığı 
durumları anlatmak için kullanılmaktadır. Çalışanlar birbirinden 
farklı sebeplerden dolayı kariyer platosuna girebilmekte ve bu 
sorunu atlatabilmeleri ancak etkin bir danışmanlık sağlanarak 
çözülebilmektedir. Çalışanların kariyer platosuna girmesinin sebep-
leri genellikle, bireysel yeteneklerin yeterli olmaması, performans 
düşüklüğü, kariyer sonuna yaklaşma gibi kişisel kaynaklı olabilece-
ği gibi organizasyon yapısındaki değişmeler, kullanılan teknolojinin 
değişmesi veya organizasyonun politikalarında yaşanan değişimler 
gibi organizasyon kaynaklı da olabilmektedir (Tunçer, 2012: 226).

 z Çift Kariyerli Eşler: Kariyer sorunları içinde ele alınan bu durum 
aile içinde çalışan her iki eşin de kendi kariyer planları olması ve 
bu doğrultuda hareket etmeleri olarak tanımlanmaktadır. Genellikle 
bu durumda eşlerin aynı bölge içinde iş bulabilmeleri, çocuk bakımı 
için eşlerden birinin geçici olarak veya temelli şekilde işten ayrılarak 
kariyeri hedeflerinden vazgeçmesi, yıllık izin ve tatil programları-
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nın birbirine uymaması sorunlar oluşturabilmektedir. Bunun gibi 
kariyer temelli sorunlar eşlerin boşanarak ailelerin dağılması gibi 
istenmeyen sonuçlara yol açabilmekte ve bu durum toplumsal yapı-
da huzursuzluğa yol açabilmektedir (Şimşek ve Öge 2009: 274-275).

 z Yeteneklerin Demode Hâle Gelmesi: Kariyer de karşılaşılan bu 
sorun, çalışanların yeni teknolojiler ve iş süreçleri karşısında bilgi ve 
beceri düzeylerinin yetersiz kalması ve yetkinlikleri ile yetenekleri-
nin geçerliliğini yitirmesi olarak tanımlanmaktadır. Özellikle günü-
müzde çalışma yaşamının ve sektörlerin hızla değişime uğraması 
birçok çalışanın bu sorun ile karşılaşmasına sebebiyet vermektedir. 
Yetenek demodeliği organizasyon ve çalışanlar için çeşitli problem-
leri de beraberinde getirmekte; motivasyonunu kaybeden çalışanla-
rın psikolojik problemleri baş gösterebilmekte ve bu durum organi-
zasyondan ayrılmaya kadar gidebilmektedir. Organizasyonlar ise 
bunun sonucunda yetişmiş insan kaynağını kaybetmek ve çeşitli 
maliyetlere katlanmak zorunda kalabilmektedirler. Yetenek demo-
deliği ile baş edebilmenin en etkili yolu insan kaynakları yönetimi 
çerçevesinde, kurumsal kültürle paralel olarak eğitim ve geliştirme 
faaliyetleri ile çalışanlara destek verilmesi ve kişisel gelişimleri için 
kurumsal olarak çaba gösterilmesidir (Okakın ve Şakar, 2015: 238).

Kariyer, insan kaynakları yönetimi çerçevesinde üzerinde ciddiyetle 
durulması gereken ve her geçen gün önemi artan bir kavram ve uygu-
lama alanıdır. İnsan kaynağı organizasyonlar için çok önemli bir unsur 
olmakla beraber, aynı zamanda ciddi bir maliyet unsuru da olabilmekte-
dir. Günümüzde çalışanlar artık kendi kariyer hedeflerine daha çok önem 
vermekte ve bu konuda sürekli kendilerini geliştirme çabası içine girmek-
tedirler. Bu çabaları takdir etmeyen ve gereken önemi vermeyen organi-
zasyonların emek piyasasında yer alan yetenekli çalışanları çekmeleri bir 
yana, ellerindeki yetenekli çalışanları bile organizasyon içinde tutmaları 
gittikçe zorlaşmaktadır. Bu bakış açısı ile işlevsellik kazanmış ve çalışanların 
beklentilerini karşılayabilecek düzeyde bir kariyer yönetim sistemi kurmak, 
çalışanların hedefleri ile organizasyonun hedeflerini bütünleştirmek, çalışan-
ların kendi kariyer planları doğrultusunda organizasyona olan inançlarını 
arttırmak başarının anahtarı konumundadır. 

3.7. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Ücret

Ücret ve ücretli çalışma, günümüz dünyasında emek piyasasının, 
çalışanlar açısından temelini oluşturan kavramlardır. Her çalışan katıl-
dığı organizasyona kendi amaç ve hedeflerini beraberinde getirmekte; 
organizasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmakta, ancak önce-
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liği kendi hedefleri olmaktadır. Çalışanların kariyer, statü, saygınlık gibi 
hedeflerinin yanında bir diğer hedefleri de yüksek ücretler almak ve 
yaşam standartlarını yükseltmektir. Bu açıdan her zaman dile getirilmese 
dahi yüksek ücret beklentisi çoğunlukla çalışanların ilk hedefini oluştur-
maktadır. Sanayi Devrimi ile beraber ortaya çıkan ve günümüze gelen 
süreçte gittikçe önemi artan ücret, gerek bireysel iş sözleşmelerinin ve 
gerek toplu iş sözleşmelerinin ilk maddesini oluşturmaktadır. Dolayısıyla 
insan kaynakları yönetimi çerçevesinde ücret dikkatli bir biçimde ele 
alınması ve yönetilmesi gereken bir kavramdır. Ücret ve ücretlendirme 
süreçlerinin doğru biçimde yönetilmesi çalışanların performansı yük-
seltip, verimliliklerini arttırarak organizasyonun amaçlarına ulaşmasına 
katkı sunarken, yanlış ücret ve ücretlendirme politikaları aksi etki yarata-
bilmekte, hatta yüksek performanslı çalışanların organizasyondan ayrıl-
masına sebep olabilmektedir.

Ücreti tanımlamak gerekirse dar ve geniş anlamda ücret kavramları 
ile karşılaşılır. Dar anlamda ücret kavramı, bir organizasyonda çalışanların 
yaptıkları iş karşılığı kendilerine ödenen para olarak tanımlanırken; geniş 
anlamda ücret, mal veya hizmet üretimi için gereken üretim faktörlerinden 
(emek, sermaye, girişimci, doğal kaynaklar) emeğin getirisi veya karşılığıdır 
(Akyüz, 2001: 93). Ücret yönetimi ise insan kaynakları yönetimi anlayışının 
ilgi alanı doğrultusunda iş değerlemesi, ücretlendirme politikalarının belir-
lenmesi, ücret düzeylerinin korunarak geliştirilmesi, organizasyon içinde 
uygulanacak ücret sistemlerinin belirlenmesi vb. şekilde ücret kavramıyla 
ilgili tüm süreçleri ve bu süreçlerin planlanarak yürütülmesini içermektedir 
(Bayraktaroğlu, 2003: 155-156).

Doğru biçimde kurgulanmış ücret ve ücretlendirme politikaları, organi-
zasyonlarda verimlilik ve performansı arttırmak için önemli bir araç olmakla 
beraber, diğer yandan çalışanları da organizasyona bağlayan, aidiyet ve 
bağlılık duygularını güçlendiren en ciddi ekonomik araçtır. İnsan kaynak-
ları yönetimi anlayışının gelişiminde önemli bir kilometre taşı olan beşeri 
ilişkiler yaklaşımı, çalışanları işlerine ve organizasyona bağlayan en önemli 
unsurun sosyal davranışlar olduğunu ortaya koysa da, bu durum aşırı bir 
değerlendirme olarak kabul edilmekte, günümüz şartlarında ücretin tüm 
organizasyonlarda çalışanlar için ilk motivasyon kaynağı olduğu görüşü 
kabul görmektedir (Sabuncuoğlu, 2012: 226).

Ücret başta çalışanlar olmak üzere, organizasyonlar, sendikalar, dev-
let ve en nihayetinde toplumun tamamı için farklı anlamlar ifade etmekte 
ve önem taşımaktadır. Her bir taraf ücrete farklı anlamlar yüklemekte ve 
farklı beklentilerle ücrete yaklaşmaktadır. Sayılan bu taraflar açısından 
ücretin öneminden bahsetmek gerekirse şu şekilde bir ayrıma gitmek 
doğru olacaktır:
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 z Çalışanlar Açısından Ücret: Ücret konusu çalışanlar açısından ince-
lendiğinde birçok farklı şekilde ele alınabilmektedir. Ancak ücretin 
çalışanlar için ifade ettiği en önemli anlam, hayatlarına devam 
ettirmek için tek ekonomik araçları olmasıdır. Yine ücret çalışan-
ların hayat standardını belirleyen bir unsurdur. Ücretin yüksekliği 
nispeten yüksek bir yaşam standardını ifade ederken, düşük ücret-
lerde yine düşük yaşam standardını işaret etmektedir. Ücret bun-
dan başkaca çalışanların iş doyum düzeylerine, kurumsal bağlılık 
seviyelerine ve motivasyonlarına da etki etmesi bakımından önem 
taşımaktadır (Uğur, 2003: 143-148, Bingöl, 2006: 313-315).

 z Organizasyonlar Açısından Ücret: Ücret gerek bir maliyet unsuru olması 
ve gerek çalışanların performansına ve verimliliğe direkt etki etmesin-
den dolayı organizasyonlar için farklı açılardan önem taşımaktadır. 
Ücretlendirme politikalarında doğru şekilde hareket edemeyen organi-
zasyonlar ya verimli çalışanlarını kaybedecek ya da çalışanların verim 
ve performansı düşecektir. Bu durum beraberinde organizasyona ciddi 
maliyetler yüklemekle beraber, organizasyonun toplam performansını 
da olumsuz yönde etkileyecektir (Okakın ve Şakar, 2015: 200).

 z Sendikalar Açısından Ücret: Sendikaların örgütlü olduğu organizas-
yonlarda, ücret politikalarının ve ücret seviyelerinin belirlenmesinde 
emek piyasasının kurumsal faktörleri içinde yer alan sendikalarda 
önemli roller üstlenmektedir. Sendikaların toplu pazarlık görüşmele-
rinde önceliklerinin ücretler olması ve sendikaların başarı düzeyleri-
nin elde ettikleri ücret artışıyla değerlendirilmesi bu durumda önemli 
bir etkendir. Sendikalar ayrıca eşit işe eşit ücret felsefesi ile hareket 
etmekte; ücret araştırmaları yaparak, ücretlerin belirlenmesinde de rol 
oynamaktadırlar (Bingöl, 2006: 315, Balcı, 2016: 168).

 z Devlet Açısından Önemi: Devletlerin emek piyasası çerçevesinde 
önemli görevlerinden biri de, çalışanların yaptıkları işle orantılı ola-
rak adil bir biçimde ücret almalarını sağlamaktır (Süzek, 2002: 293). 
Emek piyasasında adil ve toplumsal yaşamın gerektirdiği standart-
lara uygun ücretlerin gerçekleşmesi, toplumsal huzurun ve refahın 
sağlanması ve toplumun üyelerinin devlete ve devletin mekanizma-
larına güvenmesi için önem taşımaktadır.

 z Toplum Açısından Önemi: Emeğin karşılığı olarak kabul edilen 
ücret, sadece çalışanların gelir seviyesini değil, aynı zamanda 
yaşam düzeyini de belirlemektedir. Toplumsal düzende sosyal 
adaletin gerçekleşmesi ve huzurun sağlanması, topluma sunulan 
mal ve hizmetler kadar, bu mal ve hizmetlerin talep edilmesinde 
toplumu oluşturan bireylerin gelir düzeyleriyle de yakından ilgilidir 
(Bayraktaroğlu, 2003: 153). Bu açıdan ücret ne tek başına çalışan ne 
de organizasyon için değil, toplumun bütünü ve toplumsal yaşamın 
sağlıklı bir biçimde devamı için de önem taşımaktadır.
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İnsan kaynakları yönetimi açısından organizasyonların sağlıklı ve sürdürü-
lebilir ücret politikaları belirleyerek, ücretlendirme sistemini doğru bir biçimde 
yürütebilmeleri için belirli aşamaların takip etmeleri gerekmektedir. İş analizleri 
ile başlayan bu süreç, iş değerlemesi, ücret araştırmaları ve nihayetinde işlerin 
fiyatlandırılması ile devam etmektedir. Başarılı bir ücretlendirme politikası için 
bu aşamaların her birinin dikkatli bir biçimde takip edilmesi, insan kaynakları 
yönetiminin diğer fonksiyonları ile koordineli bir biçimde gerekli çalışmaların 
yapılması ücretlendirme sürecinin başarısında kritik bir rol oynamaktadır.

İnsan kaynakları yönetiminin diğer tüm fonksiyonlarında olduğu gibi 
ücret ve ücret yönetimi fonksiyonunu da bağımsız olarak düşünmemek; 
bütüncül bir yaklaşımla ve diğer insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarıyla 
beraber ele almak gerekmektedir. Ücret-performans, ücret-kariyer, ücret-ter-
fi gibi ilişkilerin doğru ve doğru olduğu kadar adil bir biçimde düzenlenme-
si, insan kaynakları yönetiminin çalışanların organizasyona olan güvenleri-
ni, bağlılık ve aidiyetlerini güçlendirerek, iş doyum düzeylerini ve motivas-
yonlarını arttırmaları için önemli roller üstlenmektedir. Bir organizasyonda, 
insan kaynakları yönetimi yaklaşımı doğrultusunda ücretlendirme süreci 
Şekil 3.’de gösterilmektedir.

İş Değerlendirme Sonuçları Emek Piyasası Sonuçları

Çalışma Bakanlığı 
Verileri

İKY Departmanı 
Araştırmaları

Profesyonel 
Veriler

TÜİK ve DİE 
Verileri

İş Standartları

İş Sıralama 
Yöntemi

Sınıflandırma 
Yöntemi Puanlama YöntemiFaktör 

Karşılaştırma 

İŞ ANALİZLERİ

İŞ DEĞERLEMESİ

ÜCRET ARAŞTIRMALARI

İŞLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ

Pozisyonların Tanımlanması İşlerin Tanımlanması

Sendikaların 
Verileri

Şekil 3. Ücretlendirme Süreci
Kaynak: Okakın, N. ve Şakar, M. (2015), “İnsan Kaynakları Yöneticisinin El Kitabı”, Yenilenmiş 3. Baskı, 

Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
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Organizasyonlarda, insan kaynakları yönetimi prensipleri çerçe-
vesinde adil bir ücret sistemi kurarak, doğru biçimde ücretlendirme 
yapabilmek için öncelikle iş analizleri doğrultusunda iş pozisyonla-
rının ve işlerin, sonrasında ise bu işlere ait görev ve sorumlulukların 
tanımlanması ve iş standartlarının oluşturulması gerekmektedir. Benzer 
işlerin ve görevlerin eşit veya birbirine yakın biçimde ücretlendirilme-
si, çalışanlar arasında organizasyonun adil bir ücret politikası izlediği 
düşüncesi ve bununla beraber organizasyona karşı güvenin oluşması için 
kritik bir role sahiptir. Organizasyonun yapısı, faaliyet alanı, kültürü ve 
çalışanların özelliklerine göre seçilecek yöntemlerle işlerin değerlenmesi 
ve her departman ve pozisyon için doğru ücret düzeyinin belirlenmesi 
için önemli bir diğer adımdır. Yetki, görev ve sorumluluğu daha fazla 
olan çalışanların daha yüksek ücret almaları; bununla beraber daha alt 
kademelerde çalışanların da yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde 
ücretlendirilmeleri gerekmektedir. Üst düzey bir yönetici ile alt kademe 
bir çalışanın birbirine yakın ücretler alması gibi durumlar zamanla orga-
nizasyon içinde huzursuz bir ortam yatabilecek ve kritik öneme sahip 
çalışanların organizasyondan ayrılması ile sonuçlanabilecektir. Ancak 
organizasyon içinde ücretlendirme politikası belirlenirken sadece iş ana-
lizlerinden ve iş değerleme tekniklerinden faydalanmak yetersiz olabilir. 
Bu aşamalardan sonra özellikle emek piyasasında, faaliyet gösterilen 
sektör ve bölgede de ücret araştırmaları yapılması; ücret politikaları 
belirlenirken dış faktörler olarak kabul edebileceğimiz bu unsurlarında 
dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü emek piyasasının altında bir 
ücret politikası belirlenmesi, performansı ve verimliliği yüksek çalışan-
ların işten ayrılmalarına ve organizasyonun güç kaybetmesine sebep ola-
bilir. Diğer taraftan bakıldığında ise emek piyasasının üzerinde ücretler 
belirlenmesi de çalışanları organizasyona çekecek ancak bu seferde ücret 
maliyetleri yükseleceği için organizasyon rekabette geri kalabilecektir. 
İnsan kaynakları yönetimi yaklaşımı açısından konu ele alındığında, iş 
analizleri ile başlayarak, piyasa ücret araştırmalarına kadar uzanan bir 
sürecin sonunda ücret politikalarının belirlenmesi ve insan kaynaklarının 
diğer fonksiyonlarıyla ücret arasındaki ilişkinin dikkate alınması başarılı 
bir ücret politikasının kilit noktasını oluşturmaktadır.

Organizasyonlar açısından ücret politikalarının belirlenmesi kadar 
önemli bir diğer konu da ücretlendirmelerin adil ve doğru bir biçimde 
yapılmasıdır. İnsan kaynakları yönetimi açısından stratejik bir konumda 
bulunan ücretlendirmeler gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken bir 
takım ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkelerden ilk ve belki de en önemlisi 
“eşitlik ilkesi” olarak karşımıza çıkmaktadır. Eşitlik ilkesi gereği, organizas-
yon içindeki tüm iş ve görevlerin nitelikleri belirlenerek, aynı veya benzer 
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işleri yapan çalışanların eşit biçimde ücretlendirilmeleri gerekmektedir. 
Ücretlendirme ile ilgili bir diğer ilke ise “dengeli ücret” ilkesidir. Ücret 
organizasyon ve çalışan için ayrı ayrı anlamlar ifade etmekte, ancak her 
iki tarafı da ortak bir payda da buluşturmaktadır. Ücretlendirmenin çalı-
şanların hayat standartlarını yükseltecek ve koruyacak düzeyde olması, 
bununla beraber organizasyonun da maliyetlerini altından kalkılamayacak 
kadar yükseltmemesi gerekmektedir. Ücretlendirme de “kıdem” ilkesi ise 
çalışanlar arasında denge ve adaletin sağlanması için önem taşımaktadır. 
Terfi alan çalışanların ücretlerinin artması ve üstlerin astlardan daha düşük 
ücretler almaması gerekmektedir. “Bütünlük ilkesi” ise organizasyon içinde 
çalışan tüm grupların (mavi yaka, beyaz yaka, temizlik görevlileri, yöneti-
ciler, kadın çalışanlar, erkek çalışanlar vb.) herhangi bir ayrıma tutulmaksı-
zın adil bir ücretlendirme sistemi içinde yer almalarının sağlanmasıdır. Bir 
diğer ücretlendirme olan “objektiflik” ise çalışanların ücretlerinin tarafsız 
bir biçimde gerçekçi ölçütler çerçevesinde belirlenmesini ve ücretlendirme-
yi yapan uzman kişilerin hisleri ile hareket etmemesini ifade etmektedir. 
Ücretlendirme ile ilgili bir diğer önemli ilke olan “açıklık” ise organizasyon-
daki tüm çalışanların ücret politikalarını rahatlıkla anlamalarını ve çalışan-
ların ücretlendirmeler konusunda bilgilendirilmelerini ifade etmektedir. 
Ücretlendirmenin son ilkesi olan “esneklik”, organizasyonların ücret politi-
kalarını ve ücretlendirme çalışmalarını, değişen yasal, ekonomik, kültürel 
ve sosyal şartlara göre uyarlamaları gerekliliğini ifade etmektedir (Okakın 
ve Şakar, 2015: 18-20).

Ücretlendirme insan kaynakları yönetimi açısından tüm sistemi 
tamamlayan bir halka niteliğindedir. İş analizleri ile başlayan süreçte, 
organizasyonun ve çalışanların amaç ve hedeflerinin uyumlu hâle getirile-
rek bütünleştirilebilmesi için adeta bir zamk görevi gören ücretlendirme, 
aynı zamanda uyumlu hâle getirilen organizasyon ve çalışan hedeflerine 
ulaşılabilmesi için de önemli bir araçtır. Ancak bu aracın doğru kullanıl-
ması gerek çalışanlar ve gerek organizasyon için hayati bir role sahiptir.

Bahsi geçen ilkeler çerçevesinde belirlenmeyen ücret politikaları çalı-
şanların organizasyonu ve yaptıkları işi sorgulamalarını da beraberinde 
getirerek, performanslarını düşürüp verimliliklerini azaltarak hem orga-
nizasyona hem de kendilerine zarar vermelerine sebep olabilmektedir. 
Özellikle kalifiye çalışanları organizasyonda tutmanın zorlaştığı bu tip 
uygulamalar, maliyetleri de yükselterek organizasyona ciddi ekonomik 
yükler bindirmektedir. Bu çerçevede ücret politikaları belirlenirken günü-
müz insan kaynakları yönetimi yaklaşımı çerçevesinde hareket edilmesi ve 
insan kaynaklarının tüm fonksiyonları göz önüne alınarak ücretlendirme-
lerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Sanayi Devrimi ve beraberinde getirdiği şartları sadece çalışma 
biçimleri ve üretim teknikleri çerçevesinde ele almak hem eksik hem de 
yanlış bir bakış açısı olacaktır. Yeni çalışma biçimlerinin ve üretim teknik-
lerinin ortaya çıkışı, çalışma kavramına getirilen anlayışla beraber sosyal, 
kültürel ve toplumsal yapıda da köklü değişikliklere ve dönüşümlere 
sebep olmuştur. Ancak bu değişimlerin çekirdeğini oluşturan ana unsur 
değişmemiş, “insan” olarak kalmaya devam etmiştir. Çalışma hayatı açı-
sından konu ele alındığında insan figürü genellikle “işçi, işgören, emekçi, 
çalışan” vb. sıfatlarla ele alınmaya, gerek araştırmalarda ve gerek uygula-
ma da bu şekilde kabul edilmeye başlamıştır.

Ancak bu sıfatlarla beraber anılan “insan” unsurunun Sanayi 
Devrimi’nin ilk yıllarında ve ilerleyen süreçte çok uzun bir müddet 
boyunca ihmal edildiğini, insan emeğinin sadece üretim için gereken bir 
meta gibi kabul edilerek; sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik ihti-
yaçlarının görmezden gelindiği bugün hem literatür hem de uygulama 
açısından kabul edilen bir gerçektir. Organizasyonların verimliliklerini 
ve kârlarını arttırma çabaları, sürekli yeni teknikler denenmesine yol 
açarken insan unsuru da bu durumdan nasibini almış, kimi zaman uzun 
saatler boyunca ve düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalırken, kimi 
zaman da insan unsurunu üretimden çekerek tamamen makineleşmenin 
yolları aranmıştır. Bilimsel yönetim yaklaşımı ile başlayan bu süreç iler-
leyen dönemlerde insan unsuru olmadan verimliliğin arttırılamayacağı 
ve insanın bir makinenin uzantısı değil, sosyal, kültürel, psikolojik ve 
ekonomik ihtiyaçları olan, aynı zamanda da üretim için en önemli faktör 
olduğunun kabul edilmesiyle farklı bir yöne doğru gitmeye başlamıştır.

Günümüz anlayışına egemen olan “insan kaynakları yönetimi” yakla-
şımı, insan unsurunu sadece üretimin değil, bununla beraber organizas-
yonlarında temel taşı kabul etmekte; insan kaynağı geliştiği müddetçe 
verimliliğin ve kârlılığın artacağı ilkesini benimsemektedir. Bu çerçevede 
birbiri ile bağlantılı çeşitli fonksiyonlarıyla insana yatırımı ve çalışan-
ların geliştirilmelerini hedefleyen insan kaynakları yönetimi, günümüz 
modern anlayışı çerçevesinde organizasyonlar için vazgeçilmez duru-
ma gelmiştir. Organizasyonların en büyük amaçları olan verimlilik ve 
kârlılık artışlarının ancak çalışanların hedef ve amaçlarıyla paralel olması 
durumunda gerçekleştirilebileceğinin bugün kabul edilen bir gerçek 
olması da insan kaynakları yönetiminin sürekli gelişen bir yapıda olma-
sını sağlamaktadır.
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Özellikle sektörel yapıda yaşanan değişimler çalışanları da değiştir-
mekte, her geçen gün beklentilerini, amaçlarını ve isteklerini arttırırken, 
kendilerine yeni hedefler belirlemelerine de yol açmaktadır. Günümüzde 
iş gücünün eğitim düzeyinin ve vasıflarının giderek artması ve hizmetler 
sektörünün tüm sektörler içindeki payının yükselmesi, geleceğin meslek-
leri olarak adlandırılan birçok meslek grubunun kaslarıyla değil, yaratıcı, 
yenilikçi ve pro-aktif yapısı ile çalışan bilgi işçilerine ihtiyaç duyması 
insan kaynakları yönetiminin de önemini arttırmakta, bir yönetim fonk-
siyonu olarak kabul edilmesini sağlamaktadır. 

Yine günümüz şartları değerlendirildiğinde sadece organizasyon-
ların değil, çalışanların da rekabet hâlinde oldukları görülmektedir. 
Çalışanların daha iyi ücretler, terfiler ve sorumluluklar üstlenmek konu-
sunda birbirleri ile yarış hâlinde olmaları ve diğer çalışanlarla kıyaslan-
dıklarında daha iyi iş sonuçları ortaya koyma çabaları gerek bireysel ve 
gerek toplu iş ilişkileri çerçevesinde sürekli gündeme gelerek tartışılmak-
tadır. Bu durumun olumlu sonuçlarına olduğu kadar olumsuz sonuçları-
na da dikkat çekilmekte, bu rekabetin çalışanlar ve organizasyonlar için 
zararlı sonuçlar doğurabileceği kimi araştırmacılar tarafından belirtil-
mektedir. Ancak bu rekabetin kontrolsüz bir biçimde olması gerçekten 
zararlı sonuçlar doğurma potansiyeli taşısa da, kontrollü ve dostça bir 
rekabet ortamı hem organizasyonları hem de çalışanları geliştirebilecek 
kapasiteye sahiptir. Bu noktada insan kaynakları yönetimi anlayışı kendi 
içindeki fonksiyonları ve uygulamaları ile devreye girerek çalışanların 
içinde bulundukları bu rekabet ortamını doğru şekilde yönetebilecek en 
uygun araç hâline gelmektedir.

Toplumsal yapı ve bu yapının gelişimi içinde insan kaynakları yöne-
timi anlayışı önemli bir rol üstlenmektedir. Toplumu oluşturan birey-
lerin çoğunluğunun çalışan bireyler olması, insan kaynakları yönetimi-
nin süregelen uygulamaları ile eğitim ve geliştirme faaliyetleri sonucu 
çalışanların gösterdiği gelişimler topluma da yansımaktadır. Bu açıdan 
insan kaynakları yönetimi anlayışını toplumsal yapı içinde bir okul ola-
rak kabul etmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu okul içinde kendini 
geliştiren çalışanlar, toplumsal hayat içinde de bir takım gelişmelerin ve 
ilerlemelerin yaşanmasına katkıda bulunmakta, bu kendini geliştirme 
kültürünü organizasyonlardan toplumun bütününe yaymaktadırlar. Bu 
çerçevede insan unsurunu merkezine alan, organizasyonların da ötesinde 
toplumun gelişimini insan unsurunun gelişimine bağlayan insan kaynak-
ları yönetimi, sadece çalışanları ve organizasyonları değil, aynı zamanda 
toplumları da değiştirerek, geliştirmektedir.
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Kamu yönetimi ve siyaset bilimi açısından günümüzün en çok tartışılan 
ve üzerinde yorum yapılan kavramlarından biri yerel yönetim kavramıdır. 
Yerel yönetim üzerindeki tartışmalar sadece teorik olmamakta, aynı zaman-
da uygulama da görülen farklılıklar da tartışmaların odağı hâline gelmiştir. 
Yerel halka sunulan hizmetlerin geliştirilerek arttırılması ile merkezi yöneti-
min yetkilerini paylaşması arasındaki tartışmalar kimi zaman özerklik, kimi 
zamanda merkezi yönetimin denetim yetkisi üzerinde toplanmaktadır.

Yerel yönetimlerin tarihsel süreçte ortaya çıktıkları dönemler incelendi-
ğinde, milattan önce site şeklinde örgütlenen Antik Yunan Şehir Devletlerine 
kadar uzanan bir süreçle karşılaşılmaktadır. Ancak bu dönemlerde yerel 
yönetimlerin siyasi şekilde örgütlendikleri; merkezi yönetim sayılabilecek 
unsurlardan tamamen bağımsız oldukları görülmektedir. Bu dönemin Roma 
İmparatorluğu’nun tarih sahnesine çıkmasıyla son bulması, yerel yönetimle-
rin siyasal yönden değişerek, merkezi yönetimlere bağlı bir biçimde faaliyet 
gösterdikleri dönemi de başlatmıştır. Ancak özellikle Sanayi Devrimine 
kadar günümüz anlamında bir yerel yönetim uygulamasından bahsedile-
mediğini, bu dönemlerde ulus devletlerin yükselişe geçerek merkezi oto-
ritelerin güçlenmesiyle beraber, yerel yönetimlerinde günümüz anlamında 
merkezi yönetimlerin vesayetinde gelişmeye başladıkları görülmektedir.

Geçmiş dönemlerdeki yerel yönetim uygulamaları farklı amaçlara 
hizmet etse de günümüzde yerel yönetimlerin yadsınamaz varlık sebebi, 
sorumluluk sahalarındaki yerel halkın yaşamlarını sürdürdükleri bölge-
lerden kaynaklı olarak baş gösteren ihtiyaçlarını hızlı ve etkili bir biçimde 
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gidererek; ortaya çıkabilecek problemlere çözüm getirmektir. Bu doğrultuda 
yerel yönetimleri, yerel halktan soyutlayarak, onların dışında gelişen ve 
teşkil edilen yönetim birimleri olarak görmek yanlış bir bakış açısı olacaktır.

Yerel yönetimlerin bahsedilen amaçlarına ulaşabilmeleri bir takım 
unsurlara sahip olmalarına ve belirli ilkeler doğrultusunda oluşturulma-
larına bağlıdır. Bu unsurlardan en önemlisi ise tartışmasız demokrasidir. 
Günümüz modern yönetim anlayışına hâkim olan demokrasi ve demokratik 
yönetim biçimi, sadece devletlerin yönetiminde değil, aynı zamanda her 
türlü organizasyonel yapı içinde geçerlidir. Yerel yönetimler de her ne kadar 
merkezi yönetimlere bağlı olsalar da, merkezi yönetimin iradesi doğrultu-
sunda değil, yerel halkın da seçme ve seçilme süreçlerine katılacağı; istedik-
leri yönetici adayını destekleyebilecekleri demokratik bir süreç içinde teşkil 
edilmeleri gerekmektedir.

Yerel yönetimlerin sundukları hizmetlerin, yerel halkın ihtiyaçları 
doğrultusunda ve sorunları çözmeye yönelik olması gerekmektedir. Bu 
doğrultuda yerel halkın içinden ve yerel halkın katkısı ile teşkil edilmeyen, 
sadece merkezi yönetimin iradesi doğrultusunda kurulan yerel yönetimlerin 
beklenen başarıyı göstermeleri çok zordur. En nihayetinde bu durum yerel 
yönetimlerin kuruluş amaçlarından biri olan, merkezi yönetimlerin yerel 
düzeyde farklılaşan ihtiyaçları tam olarak tespit ederek çözüm getirmekte 
yetersiz kalacağı düşüncesine de aykırı olacaktır.

Günümüzün modern dünyasında insan ihtiyaçlarının sürekli farklılaşa-
rak artması ve her geçen gün yeni ve daha önce karşılaşılmayan sorunlarla 
yüz yüze gelinmesi, bununla beraber bu yeni ihtiyaçların ve sorunların 
aynı ülke içinde dahi bölgesel olarak farklılaşması, yerel yönetimleri bu 
yeni durum için vazgeçilmez hâle getirmektedir. Önümüzdeki süreç yerel 
yönetimlerin daha da ön plana çıkacağı, ayrıca görev ve sorumlulukları 
çerçevesinde bir genişlemenin söz konusu olacağı bir dönem olarak kendini 
göstermektedir.

1.  Yerel Yönetim Kavramı, Tarihsel Süreç İçinde Değişen 
Yönetim Anlayışı ve Yerel Yönetimlere Yansımaları

En büyük örgütlenme modeli olan devletin egemenliğindeki tüm sınır-
lar düzenli bir yapı hâlinde değildir. Dağınık biçimdeki bu yapı, kendi 
içinde coğrafi olarak kentlerden, kasabalara ve köylerden, nahiyelere kadar 
yayılım göstermektedir. Dağınık hâldeki bu yapı içinde yaşamını sürdüren 
vatandaşların temiz su, çöplerin toplanması ve kanalizasyon işleri gibi kimi 
ihtiyaçlarının da karşılanması gerekmektedir. Tek başına devlet örgütlenme-
sinin merkezi yönetim teşkilatlanması ile bu ihtiyaçların zamanında ve etkin 
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biçimde karşılanmasının mümkün olmadığı anlaşılarak, merkezi yönetime 
bağlı olmakla beraber, merkezi yönetim anlayışından farklı biçimde yerel 
yönetim teşkilatları kurulmaya başlamıştır.

Bu çerçevede teşkil edilmeye başlayan yerel yönetimlerin, kavram olarak 
tanımını yapmak gerekirse, yerel yönetimler, coğrafi olarak sınırları belirlen-
miş bir alanda yaşamını sürdüren mahallî halka, ihtiyacını duydukları çeşitli 
konularda hizmet götürmek için oluşturulan, ayrıca karar mekanizmaları 
yine o lokal halk tarafından seçim yoluyla belirlenerek, göreve getirilen; 
bunun yanında yasalarla hukuksal olarak sınırları belli yetki, görev, sorum-
luluk ve ekonomik gelirlere sahip olan, kendine ait profesyonel personeli ve 
bütçesi bulunan kamu tüzel kişileridir. Ayrıca bu kamu tüzel kişiliğe haiz 
kuruluşların, kendilerine özgü örgütsel bir yapıları bulunmakla birlikte, 
merkezi yönetimle olan ilişkileri bakımında da bir takım özerk yönetsel 
özellikleri de bulunmaktadır (Öztop, 2017:7-9). Tanım incelendiğinde ön 
plana çıkan bir takım özellikler olduğu görülmektedir. Bu özelliklerin hepsi 
kendi içinde çok önemli olmakla beraber, özerklik, yetki, ekonomik ve mali 
kaynaklar, bütçe ve personel dikkat çekmektedir.

Literatür de yerel yönetim kavramı için yapılan tanımlar genellikle 
birbirine benzer özellikler göstermektedir. Bu çerçevede tanımlar arasında 
farklılıklara odaklanmak yerine yerel yönetimlere duyulan ihtiyaçları irde-
lemek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu konuda Nadaroğlu (2001: 3-6), 
kaynak ve zaman israfının altını çizmekte, yerel olarak sunulması gereken 
kimi hizmetlerin, merkezi yönetimler tarafından sunulmaya çalışılmasının 
çeşitli zorluklarını dile getirmektedir. Yerel yönetimlerin, merkezi yönetim-
lerden farklı bir biçimde örgütlenerek meydana gelmelerinde de bu anlayış 
yer almaktadır. Ancak yerel yönetim birimlerinin oluşturulmasındaki tek 
gerekçenin zaman ve kaynak israfı olduğunu belirtmek eksik bir bakış açısı 
olacaktır. Özellikle kimi siyasal ve yönetsel gerekçelerde yerel yönetimlerin 
oluşturulmasında oldukça etkilidir. Konuya tarihsel bir bakış açısı ile yak-
laşmak gerekirse, batılı ve gelişmiş toplumlarda gerek demokrasinin ortaya 
çıkışı ve gerek demokrasinin gelişimi sürecinde yerel yönetimlerin önemli 
roller oynadığı görülmektedir. Bireysel özgürlüklerin güçlendirilerek, güç 
ve iktidarın merkezi yapıdan yerel yapılara doğru aktarımı, demokrasinin 
temelini oluşturan eşitlik ve katılımın yerel seviyede hayata getirilmesinde 
yerel yönetimler vazgeçilmez unsurlar olmaktadır. Aynı zamanda siyasi açı-
dan yerel yönetimlerin bir okul gibi oldukları, özellikle siyaset insanlarının 
öncelikle yerel düzeyde politika yaparak deneyimlerini arttırdıkları, sonra-
sında ise ulusal seviyede politikaya hazırlanmaları da dikkat çeken bir diğer 
konudur (Eryılmaz, 2015: 118-121, Köseoğlu, 2013: 371-373).

Yerel yönetimler sadece demokrasi ve siyaset açısından değil, halkın 
ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da çeşitli roller üstlenmektedirler. 
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Sorumluluk bölgesi içinde yaşayan vatandaşların çeşitli alt yapı, aydınlat-
ma, ulaşım, itfaiye, çöp toplama vb. ihtiyaçlarının giderilerek, isteklerinin 
gerçekleştirilmesinde de yerel yönetimler ciddi görevler üstlenmektedir 
(Ulusoy ve Akdemir, 2014: 53). Ayrıca devlet aygıtının karmaşık ve büyük 
yapısı göz önüne alındığında, devletten beklenen hizmetlerin de büyüklü-
ğü ve karmaşıklığı fark edilmekte, yerel yönetimler bu büyük ve karmaşık 
yapı içinde çözüm odaklı unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Merkezi 
yönetimlerin yükünü paylaşarak hafifleten yerel yönetimler, aşırı merkezi-
leşmenin getirebileceği kimi sorunlara da çözüm olmaktadırlar (Sobacı ve 
Köseoğlu, 2016: 14-15).

Günümüzde yerel yönetimlere duyulan ihtiyaçları çeşitli şekillerde 
sınıflandırmak mümkün olsa da, dönemsel olarak bu ihtiyaçların farklılaştı-
ğı, bu farklılaşmayla birlikte yerel yönetim anlayışının da çeşitli değişimlere 
uğradığı görülmektedir. Bahsi geçen bu değişimler, toplumsal düzen ile 
yakından ilgilidir. Tarihsel süreçte toplumun ve toplumsal kurumların gös-
terdiği değişimler ve gelişmelere paralel olarak yerel yönetim anlayışının, 
yerel yönetimlere atfedilen işlevlerin ve yönetim biçimlerinin değişmesi de 
normal karşılanması gereken bir durumdur. Bugün üzerinde tartıştığımız 
anlamda yerel yönetimlerin ortaya çıkışında Sanayi Devrimi ile yaşanana 
dönüşüm ve toplumsal açıdan kimi olumsuz sonuçları etkili olsa da, yerel 
yönetimlerin ilk uygulamalarının çok daha eski dönemlere tarihlendiği 
görülmektedir. İlk yerel yönetim uygulamaları sosyolojik ve tarihsel açıdan 
komün şeklinde tarih sahnesine çıkmışlardır. İlk yerel yönetimlerin, daha üst 
bir siyasal güç olan merkezi yönetimler tarafından bir takım yetkilerle dona-
tıldıkları ve kendilerine has çeşitli özellikleri bulunan tüzel kişiliğe sahip 
lokal topluluklar oldukları görülmektedir. Bir başka ifadeyle, yerel yönetim 
uygulamalarının ilk ortaya çıkışı, devletlerin kendilerine ait bir takım yetki 
ve sorumluluklarının bir kısmını ilk defa yerel düzeydeki idarelerle pay-
laşması ve yerel halka çeşitli haklardan yararlanma hakkını tanınmalarının 
sonucudur (Nadaroğlu, 2001: 15-18). Konu bu doğrultuda ele alındığında, 
tarihte şehirleşmenin başlamasıyla paralel biçimde ilk yerel yönetim uygula-
malarının görüldüğünü söylemek mümkünüdür. Bu paralelliğin sebebi ise 
yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte kurulan bu yeni düzenin beraberinde, 
yerelleşen ihtiyaçları ve sorunları da getirmesidir (Karakış, 2009: 9). Sanayi 
Devrimi yerel yönetim anlayışı için bir milat olma özelliği taşımakla birlikte, 
bu döneme kadar olan süreç yerel yönetimlerin gelişimi bakımından; “Antik 
Site Kent Devleti”, “Roma İmparatorluğu Dönemi” ve “Komün” olarak isimlen-
dirilen Orta Çağ dönemleri şeklinde sıralanabilir.

Antik dönemler itibari ile site şeklinde bir örgütlenmeye sahip kentlerin, 
Akdeniz Havzası’nın Doğu kısımlarında yaygın bir biçimde var oldukları 
görülmekle birlikte, bu kentler çoğunlukla çeşitli klanların ve kabilelerin bir 
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araya gelmesiyle oluştukları bilinmektedir. Hukuksal bir niteliği olan şehir 
yönetimleri, o şehirlerde yaşan özgür bireyler tarafından teşkil edilip, sos-
yal, askeri, ekonomik ve siyasal bir birliğe sahip oluşumlar olarak ön plana 
çıkmaktadır. Bu site şeklinde örgütlü şehir devletleri içinde en çok bilinene 
Atina şehri olmakla beraber, bu kentlerin genel özellikleri askerlik görevini 
yapmış erkeklerden oluşan halk meclisi benzeri siyasi organlara sahip olma-
larıdır. Savaş veya barış kararı alan bu halk meclisi benzeri yapılanmalar, 
aynı zamanda yasa çıkarmak gibi çeşitli yetkilere de sahip organlardı. Bu 
tarz şehir devletleri yerel düzeydeki ilk örgütlenmeler olmakla beraber, ege-
menlik haklarından kaynaklı özerkliklerinden dolayı günümüz anlamında 
yerel yönetim birimlerinden farklı bir nitelik göstermekteydiler (Oktay, 2008: 
120-121).

Ancak M.Ö. 3. yüzyıl da dönemin egemen gücü Roma İmparatorluğu’nun 
tüm Akdeniz Havzası’nı kontrol altına almasıyla beraber, bahsi geçen bu 
şehir devletlerinin de egemenliklerini kaybettikleri görülmektedir. Yine 
aynı dönemler itibari ile Roma İmparatorluğu’ndaki kentlerde, bir takım 
yerel işlerin yürütülmesi için yine yerel düzeyde kimi memurlukların teş-
kil edildiği görülmektedir. Teşkil edilen bu memurluklardan “Şehir Emini 
(Praefectura Urbis)” dikkat çekmektedir. Yerel yönetimler ve sunulan hiz-
metler açısından Şehir Emini’ne bağlı olarak gerçekleştirilen uygulamalar 
günümüz yerel yönetim anlayışa benzer şekildedir. Bu uygulamalar içinde 
yangınlara müdahale, iaşe sağlama, temiz su temini, umuma açık bina ve 
yapıların düzenlenmesi için kurulan komisyon gibi çeşitli encümenler varlı-
ğını sürdürmekteydi. Uygulamaların ve sunulan hizmetlerin günümüz yerel 
yönetimleri ile benzerlikleri dikkat çekici olsa da, Şehir Emini ve kendisine 
bağlı bu encümenler her ne kadar bir takım özerklik ve yetkilerle donatılma-
larına rağmen, merkezi otoritenin gerek idari ve gerek mali anlamda güçlü 
bir denetimi altındaydılar. Bu açıdan Roma İmparatorluğu dönemindeki bu 
yerel yönetim uygulamalarını, günümüz yerel yönetimlerinin özerklikleri 
ve tüzel kişilikleri kapsamında değerlendirmek mümkün görülmemektedir 
(Oktay, 2008: 122).

M.S. 5. yüzyıl sonlarına doğru Batı Roma İmparatorluğu yıkılarak 
tarih sahnesinden çekilmiştir. Orta Çağ’ın başlangıcıyla beraber, Avrupa 
coğrafyasında ortaya çıkan feodal düzen içinde derebeyleri olarak adlan-
dırılan toprak sahiplerinin, kentleri kendi denetimleri altına alarak, yerel 
düzeydeki güç merkezleri etrafında bir araya geldikleri ve bunların da 
bir kralın denetimi altında toplanarak çeşitli siyasal düzenler meydana 
getirdikleri görülmektedir. Ancak, krallıkların merkezi yönetimlerinin ve 
otoritelerinin çok güçlü olması, feodal düzendeki bu mahallî güç merkez-
lerinin gerçek anlamda özerkliklerinin olmayışı vb. nedenler, bu yönetim 
birimlerini günümüz anlayışında birer yerel yönetim unsuru olarak kabul 
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etmeyi zorlaştırmaktadır (Öztop, 2017: 8-9). Bu dönemde yerel güç unsuru 
olan toprak sahibi derebeylerinin inşa ettiği kaleler ve büyük malikâne/
şato benzeri yapılar, savaşım hüküm sürdüğü zamanlarda mahalli halkın 
sığındığı, ancak şehir özelliği taşımayan; askeri, adli, ekonomik ve idari 
faaliyetlerle fonksiyonların bir arada olduğu yerlerdi. Fakat 11. yüzyıl 
sonları itibari ile ticaretin gelişmesi, özellikle Avrupa coğrafyasında bu 
kale ve şato/malikâne benzeri yerlerin çevresinde daimi pazarların oluş-
masına sebep olmuştur. Ticaretin gelişerek, pazarların büyümesi bu yapı-
ları zaman içinde kentlere dönüştürmüş; sonrasında ise derebeylerinin 
etkinliklerini kaybetmeye başladığı görülmeye başlanmıştır. Yerel yönetim 
anlayışının özerk bir biçimde, bu tarihlerde şehirleşmenin artması ve kent-
lerin gelişimine bağlı olarak, bir taraftan feodal düzen güç kaybedip, diğer 
taraftan burjuvazi güç kazanırken gelişmeye başladığı görülmektedir. Bu 
dönemlerde ticaretle uğraşan kesimler, genellikle deniz kıyıları öncelikli 
olmakla beraber, ulaşımın nispeten kolay olduğu feodal beyliklerin etrafın-
daki bölgeler de yeni kentler kurmaya başlamıştır. Tarih sahnesine çıkan 
bu yeni kentlere “Bourg” adı verilirken, önceleri sadece yargılama açısın-
dan kimi ayrıcalıkları olduğu, ilerleyen dönemlerde ise kamu harcamaları 
için vergi toplayarak, yeni vergiler belirlemek gibi bir takım ekonomik ve 
mali özerklikler elde ettikleri görülmektedir (Öztop, 2017: 9, Oktay, 2008: 
122-123). Tüm bu gelişmeler, sonrasında Avrupa’da yeni bir yönetim biçi-
mi olan ve şehirleri kapsayan “komün” isimli oluşumların ortaya çıkması-
na zemin hazırlamıştır.

Komün sistemini Ertan (2002: 23-26), Orta Çağ Avrupası’nda kentler-
deki düzeni sağlamak için ortaya çıkan, güvenliği sağlayarak feodaliteye ve 
feodal derebeylerine karşıt bir organizasyon şeklindeki yerel yönetim unsu-
ru olarak tanımlamaktadır. Bu komünlerin zamanla bölgedeki derebeyinden 
veya kraldan “Charter” adı verilen bir berat alarak güçlendikleri ve bağımsız 
bir yapı şeklinde hareket ettikleri görülmektedir. Gerek hukuksal açıdan ve 
gerek siyasal açıdan büyük önem taşıyan bu beratlar, aynı zaman da kentle-
rin gelişerek büyümesinde de rol oynamışlardır. Charter isimli beratlarıyla 
güçlenen komünler ilerleyen dönemlerde, aslen merkezi otoritenin elinde 
olan yargılama yetkisini kullanmaya başlayarak, mali ve idari açılardan 
çeşitli görevler üstlenmişlerdir. Komünleri güçlendiren bu durum, aynı 
zamanda feodal derebeylerini ve kralları zayıflatarak, yetkilerini azaltmıştır. 
Yerel yönetimler açısından tarihsel süreç içinde uygulamaları kıyaslamak 
gerekirse, günümüz modern devlet anlayışı çerçevesinde öncelikle komün-
lerin ortaya çıktığını söylemek doğru olacaktır. Öncelikle komünler devletler 
tarafından kurulmamış oluşumlardır. Diğer bir önemli unsur ise komünler 
devletler tarafından kurulmamış olsalar da, merkezi otoriteler güçlendikçe, 
komünlerin devlet nezdinde de hukuksal bir statüye kavuşmuş olmalarıdır. 
Komünlerin kuruluşunu takip eden dönemlerde, zamanla bu oluşumların 
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kent savunmaları, yargılama, idari ve yasal düzenlemeler gibi fonksiyonları 
yerine getirerek yasama organına sahip oldukları ve günümüz anlayışına 
benzer şekilde devlete ait rolleri gerçekleştirdikleri görülmektedir. Ancak 
zamanla imparatorlukların ve krallıkların yerlerini ulus devletlere bırak-
maları ile merkezi idareler güçlenmiş; komünler de bahsedilen bu görev ve 
yetkilerini terk ederek, devletlerin merkezi yönetimlerine bağlanmışlardır 
(Karakış, 2009: 14-19).

Komünler günümüzde demokrasinin ve özellikle batılı yönetim anlayı-
şının gelişim sürecinde etkili olmuş yönetim unsurlarıdır. Merkezi yönetim-
lere karşı olan tavırları, yerel özgürlüklerin elde edilmesinde etkili olarak, 
demokrasi geleneğine öncülük etmişler, gerek kararlara katılım ve gerek 
yerel yönetim uygulamalarının ilk örnekleri olmuşlardır (Toprak, 2010: 
15-16). Orta Çağ’ın sonlanması ve Sanayi Devrimi’nin başlamasıyla yaşanan 
ekonomik ve siyasal gelişmeler, merkezi otoritelerin güçlerini giderek art-
tırmalarına, buna karşılık yerel yönetimlerinde zayıflayarak özerkliklerini 
kaybetmelerine ve merkezi otoritelerin etrafında toplanmalarına yol açmıştır 
(Güler Ayman, 2001: 91-93, Karakış, 2009: 14-19).

Sanayi Devrimi sonrası yaşanan bu gelişmelerle birlikte, günümüz 
modern anlamda ilk yerel yönetim uygulamasının İngiltere’de 1835 yılın-
da çıkarılan bir yasa getirdiği görülmektedir. Fakat demokrasinin temelini 
oluşturan seçme ve seçilme hakkının bu dönem sadece mülk sahiplerine 
tanınmış olması ve bu durumun 1894 yılına kadar devam etmesi demok-
rasinin yerel yönetim anlayışı içinde daha geç bir dönemde yeşermeye 
başladığını göstermektedir. Yerel yönetimler adına asıl atılımın 20. Yüzyıl 
başlarında gerçekleştiği görülmektedir. Bu dönem yerel yönetimlerin altın 
çağı olarak adlandırılmakta; yerel yönetimler sunmaları gereken bir takım 
zorunlu hizmetler için mali ve ekonomik kaynaklara ulaşarak, merkezi 
yönetimlere kıyasla daha fazla ve yerinde hizmetler sunmaya başlamışlar-
dır (Öztop, 2017: 9).

Yönetim olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. İnsan topluluklarının oldu-
ğu her yerde yönetim ihtiyacı bir şekilde kendini gösterirken, farklı biçim-
lerde ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Bu duruma paralel biçimde 
yerel yönetim anlayışının tarihi oldukça eski olmasına rağmen, günümüz 
anlamında yerel yönetim anlayışına Sanayi Devrimi sonrası süreçte yaşanan 
toplumsal, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal gelişmelerin açtığı yoldan 
ulaşıldığını söylemek yanlış bir yaklaşım olmayacaktır. Merkezi otoritele-
rin güç kazanarak, nüfusun büyük kentlerin etrafında toplanması, bu yeni 
toplum yapısının daha önce karşılaşılmayan ve şehirlere özgü problemleri 
beraberinde getirmesi bir noktadan sonra merkezi yönetim anlayışının yeter-
siz kalmasına sebep olarak, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ihtiyacını 
doğurmuştur.
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2. Yerel Yönetim ve Merkezi Yönetim Ayrımı

Yerel yönetimler, merkezi yönetimlerin tek başına sunmakta zorlan-
dıkları hizmetlerin daha verimli ve etkili bir biçimde halka ulaştırılması 
için kurulmakla beraber, işleyiş biçimleri, idari yapıları, hizmet çeşitliliği ve 
sınırlarındaki coğrafi alanların büyüklüğü açısından farklılık göstermekte-
dirler. Ancak tüm bu farklılıkların yanında asıl ayrım noktasının yönetim ve 
işlev olarak farklılaştığını söylemek mümkündür.

Federalizm olarak adlandırılan ve siyasal yerinden yönetim biçiminde 
tanımlanan, toplumsal yapı ya da siyasal düzen içindeki farklı kültürlerin, 
kimliklerin ve toplulukların yönetilmesini öngören sistem, bahsi geçen bu 
farklılıkları oluşturan yapıların özelliklerini kaybetmeden idaresini ifade 
etmektedir (Canatan, 2001: 15-16). Genellikle federal devletlerde gözlemle-
nen bu yönetim biçimi, ulusal düzeyde kimliğe sahip olmayan ve mahalli 
topluluklara Anayasa ile sağlanan yarı özerk veya özerk statü içinde ele 
alınan bir yönetim anlayışıdır (Ökmen ve Parlak, 2008: 11). Bu sistemin en 
yaygın örneklerine çoğunlukla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve 
İsviçre gibi ülkelerde rastlanmakta; bu şekilde gerçekleşen yerel yönetim 
uygulamalarında ise siyasal gücün merkezi bir otorite altında birleşmedi-
ği, bir takım yerel yönetim unsurları arasında pay edildiği görülmektedir 
(Uzun ve Kurt, 2002: 77). Bu yapıya başka bir açıdan bakıldığında, siyasal 
güç yerel yönetim otoriteleri ile merkezi yönetim arasında paylaşılmaktadır. 
Bu sistemde yerinden yönetim anlayışına sahip yerel yönetim birimlerinin 
yürütme ve iç yasa konularında kısmi de olsa bağımsız oldukları görülmek-
tedir. Ancak yine de yerel yönetim birimlerinin ulusal hükûmet ve merkezi 
yönetim karşısındaki egemenlikleri ikinci derecedendir (Çam, 2000: 293, 
Eryılmaz, 2015: 70, Yıldırım, 2003: 24).

Anayasa ve Anayasa’ya bağlı yargıya aykırı şekilde hareket edeme-
mekle birlikte, bu tarz örgütlenen yerinden yönetim unsurlarının yasa-
ma ile yürütme açısından kısmi bağımsızlıkları oldukları görülmektedir. 
Ayrıca bu unsurlar kendileri de birer yerel yönetim biçimi olmalarına 
rağmen, kendi içlerinde yerel hizmetlerin sunumu için çeşitli yerel yöne-
tim birimlerine sahiptirler. Örgütsel anlamda çok merkezli bir yapı olarak 
kabul edilen federalizm uygulamasında, yerel yönetim birimlerinin teşkil 
edilmesi, sonlandırılmaları, sundukları hizmetler vb. konulardaki yetkiler 
tamamen kendilerine ait olmakla beraber, merkezi yönetim gibi ellerindeki 
gücü doğrudan halktan almaktadırlar. Bu sistemde dikkat çeken bir diğer 
nokta da, merkezi otoriten bağımsız biçimde yerinden yönetim unsurlarının 
politik kararlar alarak uygulama erkine sahip olmalarıdır. Yine federalizm 
de fonksiyonel anlamda yerinden yönetim ve merkezi yönetimin birçok 
hizmeti beraber sundukları görülmekte, ancak merkezi yönetimin bu sürece 
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müdahale edecek yetkisi bulunmamaktadır. Bu sitem genellikle toprakları 
çok büyük, kültürel yapısı farklı unsurları barındıran, sosyal çeşitliliği olan 
ve ekonomik farklılıkların ağır bastığı ülkeler açısından uygun olmaktadır 
(Eryılmaz, 2015: 78).

Siyasi sistemler içinde yer alan federalizmin, başlı başına bir siyasal 
güç unsuru olmak değil, merkezi bir otorite ile gücü paylaşmak olduğunu 
söylemek doğru olacaktır. Ancak bu güç paylaşımı birçok uygulama da, 
yasama ve yürütme konularında özerklikleri getirse de, merkezi otoriteden 
tam bağımsız olmayan federalizm de yerel yönetim unsurları gerek işleyiş 
ve gerek kuruluş olarak farklılaşabilmektedirler. Bu farklılıkların çoğunlukla 
kuruluş, hizmetlerin planlanması ve sunumu aşamalarında kendini göster-
mektedir. Yerel yönetimlerde sunulan hizmetlerin ülke sınırları çerçevesin-
de belirli standartlarda sunulması beklenmekle birlikte, yerinden yönetim 
ilkesi doğrultusunda standartlaşmanın aksine farklılaşmadan söz edilebilir. 
Federalizmin gerekçesi olarak gösterilen çeşitli sebepler içinde farklılaşan 
kültürel, etnik, sosyal vb. özellikler göz önüne alındığında, standartlaşma 
yerine farklılaşma kimi yararlar sağlayabilecektir. Ancak bu noktada dikkat 
edilmesi gereken en önemli faktör, yerinden yönetim ilkesi hayata geçirilir-
ken farklılaşma adı altında kimi yerel toplulukların faydalanacağı hizmetle-
rin miktar ve kalitesinin düşürülmemesi olmalıdır.

Federalizm çerçevesinde ele alınan siyasal yerinden yönetim anlayışı ile 
beraber bir de idari yerinden yönetim anlayışı bulunmaktadır. Bu yerinden 
yönetim şeklinde ayırt edici unsur, gerek yasama ve gerek yürütmenin yetki 
olarak merkezi yönetimin elinde bulunmasıdır. Bu şekilde bir yerinden 
yönetim yaklaşımının ortaya çıkmasında ve uygulanmasındaki amaç, yerel 
düzeydeki toplulukların ihtiyaç ve isteklerinin merkezi yönetimlerce tam 
olarak karşılanamamasıdır (Ökmen ve Parlak, 2008: 11). Diğer bir anlatımla, 
gücün merkezde toplanmasıyla birlikte, mahalli toplulukların bulundukları 
bölgelere veya sosyo-kültürel özelliklerine göre farklılık gösteren ihtiyaçla-
rının tam anlamıyla karşılanamaması sonucu, ihtiyaç duyulan bir takım hiz-
metlerin ihtiyaç sahiplerine en yakın konumdaki yerel unsurlar tarafından 
sunulması için teşkil edilecek yerel yönetim birimlerinin (kamu tüzel kişileri) 
kurulması gerekliliğidir. Bu yerinden yönetim biçiminde, yerel yönetim 
unsurlarının yasama ve yürütme yetkileri bulunmamakla birlikte; bu duru-
mun tek istisnası olarak İngiltere’de Sulh Mahkemeleri’nin yerel yönetimlere 
bırakıldığı görülmektedir (Nadaroğlu ve Vercan, 2005: 16). Yetki açısından 
konu ele alındığında, yerinden yönetim anlayışı çerçevesinden teşkil edilen 
yerel yönetim birimleri sadece icraat ve uygulama açısından çeşitli yetkilere 
sahiptir. İdari açıdan bakıldığında ise yerinden yönetim ilkesi ile oluşturu-
lan yerel yönetim birimleri, mahalli seviyede kamusal hizmetlerini, merkezi 
gücün tüzel kişiliği dışında kalan mali, ticari ve teknik yönlerden kamu 
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tüzel kişileri olarak yerine getirmektedirler. İdari açıdan yerinden yönetim 
anlayışı ile teşkil edilen kamu tüzel kişisi konumundaki bu yerel yönetim 
birimlerinin çoğunlukla, sorumluluk sahalarındaki yerel halkı temsil ederek, 
eğitim, sanayi, sosyo-kültürel vb. ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunduk-
ları görülmektedir. Böylesi bir yerel yönetim anlayışının öncelikli amacı, hal-
kın yönetim sürecine katılımını sağlamak ve bürokratik süreçleri azaltarak, 
hizmet sunumundaki maliyetleri düşürmektir. Yönetim süreçleri açısından 
bu yolla, hem katılımcı demokrasi geliştirilecek hem de demokratik süreçler 
iyileştirilebilecektir (Karataş, 1992: 210, Eryılmaz, 2015: 71, Kaya, 2003: 33). 
Siyasi yönden ve idari yönden yerinden yönetim anlayışları karşılaştırıldı-
ğında, aradaki asıl farkın yasama, yürütme ve yargı açısından ortaya çıktığı 
görülmektedir. İdari anlamda yerinden yönetim uygulamalarında yasama 
ve yargı fonksiyonu merkezi otoriteye ait olmakla beraber, yürütme fonksi-
yonu açısından yerel yönetimler de bir takım yetkilere sahip olmaktadırlar 
(Eryılmaz, 2015: 73).

İki anlayış açısından mali ve ekonomik yönden bir karşılaştırma yapıldı-
ğında ise yerinden yönetim anlayışı çerçevesinde teşkil edilen yerel yönetim 
unsurlarının sunduğu hizmetlerin merkezi yönetim tarafından belirlenerek 
finanse edildikleri görülmekte; bununla beraber, yerel yönetimler hizmet 
sunumu yaparken merkezi yönetimin belirlediği ve izin verdiği gelirleri 
toplayabilmektedirler. Yine bu sistem açısından konu ele alındığında, yerel 
yönetimlerin kural koyma yetkilerinin olmadığı, kural koyma yetkisinin 
merkezi yönetim doğrultusunda, parlamentolara tanındığı görülmektedir 
(Güran, 1996: 58-65). İdari açıdan yerinden yönetim yaklaşımını “hizmet 
yönünden yerinden yönetim” ve “coğrafi (yer yönünden) yerinden yönetim” olmak 
üzere iki farklı biçimde ele alınmak ve incelenmek mümkündür.

Hizmet sunumu gerçekleştirdiği alanlarda kendine has yetkileri olan, 
bununla birlikte merkezi otoriteden zerk bir biçimde kurulan yerel yöne-
tim unsurlarına, hizmet yönünden yerinden yönetim veya işlev yönünden 
yerinden yönetim adı verilmektedir. Uygulamada bu tür yerinden yönetim 
anlayışı ile kurulmuş yerel yönetim birimlerinin, hizmetlerin sunumu ve 
uygulanması noktasındaki kararları kendilerinin aldıkları görülmektedir. 
Kamusal olarak sunumu gerçekleştirilen hizmetlere olan ihtiyacın artması 
ve çeşitlenmesi, aynı zamanda bahsi geçen bu hizmetlerin gerek uygulama 
ve gerek sunum biçimlerinin daha yaygın bir hâle gelmesi, teknik olduğu 
kadar çeşitli uzmanlıkları gerektiren hizmetlere olan ihtiyacın artması gibi 
sebepler, hizmet açısından yerinden yönetimlere olan ihtiyacı gün geçtik-
çe arttırmaktadır. Bu yanında ihtiyaç ve istekleri her bölge için farklılaşan 
mahalli topluluklara götürülmesi gereken hizmetlerin de merkezi otoriteleri 
tarafından yeterli düzeyde karşılanamaması da idari anlamda yerel yöne-
timlere duyulan ihtiyacı arttırmaktadır (Ökmen ve Parlak, 2008: 11-12, Giritli 
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vd., 2001: 145-147, Nadaroğlu, 2001: 24-25).  Diğer bir tanımda ise gerek 
işlevi ve gerek içeriği bakımından merkezi yönetimin gerçekleştirmesinin 
uygun olmadığı çeşitli hizmetlerin, merkezi yönetim dışında kurulan ayrı 
kamu tüzel kişilikler tarafından yerine getirilmesine hizmet açısından yerel 
yönetim denmektedir (Şengül, 2010: 10). Verilen hizmetlerin mahalli halk-
ta meydana getireceği algının sonucu olarak, mekânsal yönden yerinden 
yönetim, işlevsel anlamda yerel yönetim anlayışı ile açıklanabilmektedir. 
Vatandaşlara ulaştırılan hizmetlerin merkezi yönetimin uzağında ve kanun-
lar açısından da geçerliliği olan farklı birimlerce yönetilerek idare edilme-
sidir (Giritli, 2001: 146). Hizmet açısından yerinden yönetim çerçevesinde 
teşkil edilen yerel yönetim unsurlarının genellikle, içeriği belli olan çeşitli 
hizmetlerin ülkenin bütününde standart ve eşit bir şekilde gerçekleştirilmesi 
için teşkil edildikleri görülmektedir. Bu şekilde teşkil edilen yerel yönetim 
birimlerinin 19. Yüzyıl sonlarında değişim göstermeye başlayan devlet 
yapısına tanımlı görev ve anlayıştaki değişmelere paralel bir doğrultuda, 
bir takım hizmetlerin daha verimli ve etkili bir biçimde sunumunun ger-
çekleştirilmesi, sunumu yapılan hizmetlerin standardize edilmesi ve halkın 
tümüne eşit ve adil bir şekilde götürülmesi için kurulmaya başlandıklarını 
söyleyebiliriz (Eryılmaz, 2015: 81).

Yerinden yönetim yaklaşımı kapsamında ele alınan bir diğer durum da 
coğrafi bakımdan yerinden yönetim şeklidir. Yerinden yönetimin bu türün-
de ayrım noktası sunulan hizmetlerden ziyade, hizmet sunumu gerçekleş-
tirilen bölgedir. Yerel yönetimler coğrafi bakımdan yerel yönetim anlayışı 
çerçevesinde, sınırları belirli bir bölgedeki mahalli halkın, yerel düzeydeki 
ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunumu gerçekleştirmektedirler (Ökmen ve 
Parlak, 2008: 13). Bu yerinden yönetim şeklinde hedeflenen amaçlar yerel 
halkın ihtiyaçlarını karşılamak olduğu kadar, yerel halk arasındaki birlik ve 
beraberliği sağlamaktır. Bu doğrultuda, coğrafi anlamda yerinden yönetim 
uygulamalarında iş birliğine yönelik tutumlar, uyum ve anlaşma yaklaşı-
mı ön plana çıkmaktadır. Yerinden yönetimi bu çerçevede alan ülkelerde 
çoğunlukla toplumsal düzen içinde barış ve huzurun sağlandığı, yerel 
yönetim unsurları ile halk arasında uyum olduğu görülmektedir. Coğrafi 
bakımdan yerinden yönetim anlayışında dikkat edilmesi gereken hususlar, 
adil bir biçimde tüm hizmetlerin halka yüksek kalitede ve eşit biçimde ulaş-
tırılmasıdır. Diğer durumda, gerek yerel yönetim unsurları ve gerek sunumu 
gerçekleştirilen hizmetler sorgulanacak ve asıl amaçlarını gerçekleştiremeye-
ceklerdir. Bu yerinden yönetim şeklinin dikkat çeken bir diğer tarafı da, mer-
kezi yönetimlerin, yönetsel düzeyde bir takım yetkilerini ve görevlerini yerel 
yönetim birimlerine bırakmasıyla beraber, halkın yerel yönetim unsurlarının 
seçiminde yer alması, seçilerek işbaşına getirilen bu yerel yönetim unsurla-
rının yetki ve sorumluluklarının da belirli bir bölge ile sınırlandırılmasıdır. 
İdari yönden yerinden yönetim türlerinden olan coğrafi bakımdan yerinden 
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yönetim yaklaşımı doğrultusunda oluşturulan yerel yönetim birimleri, yetki 
ve sorumluluk sahalarında yaşayan mahalli halk arasında yardımlaşmayı 
teşvik ederek, dayanışma bilincinin oluşmasına katkıda bulunabilmektedir-
ler. Bu bakış açısıyla coğrafi bakımdan yerinden yönetim anlayışı ile teşkil 
edilen yerel yönetim birimleri, politik çerçevede algılanan hayat tarzının 
gelişimine, siyasal barış ve huzurun sağlanmasına da katkı vermektedirler 
(Eryılmaz, 2015: 75).

Devletin merkezi yapılanmasından farklı şekilde, kendine özel kamu 
tüzel kişilikleri biçiminde örgütlenen coğrafi bakımdan yerinden yönetim 
anlayışı çerçevesindeki yerel yönetimlerin, kendilerine ait menkul ve gayri-
menkulleri ile yine kendi profesyonel çalışan kadroları bulunmaktadır. Bu 
yerel yönetim unsurları mahalli halk tarafından seçimle işbaşına getirildik-
leri gibi karar organları da yine mahalli halk tarafından seçilmektedir. Bu 
çerçevede coğrafi yönden yerinden yönetim anlayışı ile teşkil edilen yerel 
yönetim birimleri özerk bir yapıya sahiptirler (Nadaroğlu ve Vercan, 2005: 
17). Fakat bu noktada belirtilmelidir ki, bahsedilen bu özerklik siyasi bir 
özerklik değil, sadece idari yönden bir özerklik olarak kabul edilmektedir. 
Bahsi geçen bu idari özerklik ise merkezi yönetim tarafından sağlanan yet-
kilerin ve mali kaynakların, yasalarda belirtilen sınırlar çerçevesinde kulla-
nılabilmesi anlamına gelmektedir (Eryılmaz, 2015: 80). Görüldüğü üzere bu 
özerklik bağımsızlık veya yarı bağımsızlık anlamı taşımamakta, yerel yöne-
tim unsurlarının yetki ve ekonomik kaynakları gerek merkezi yönetimin ve 
gerek yasaların çizdiği şekilde gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda merkezi 
yönetimlerin, yerel yönetimler üzerindeki denetimlerinden ve yasalar doğ-
rultusunda yaptırım gücünden bahsetmek doğru bir yaklaşım olacaktır.

Coğrafi yönden yerinden yönetim anlayışı ile hizmet bakımından yerin-
den yönetim anlayışı kıyaslandığında, öncelikli olarak hizmetlerin sunuldu-
ğu bölge ve sunulan hizmetler dikkat çekmektedir. Her iki yerinden yönetim 
biçimi de özerk bir yapı göstermekle beraber, hizmet bakımından yerinden 
yönetim anlayışının, sunulan hizmetlerin merkezi yönetim tarafından yerine 
getiriliyor olması, bundan dolayı yerel seviyede gerçekleştirilmesi gereken 
kimi hizmetlerin sunumunda sorunlar ve zorluklar ortaya çıkmasından 
kaynaklı olarak uygulama alanı bulduğunu görmekteyiz. Bu durum sadece 
devlet yapısında ve yönetim anlayışında yaşanan değişimlerden kaynaklı 
olmamakta, aynı zaman da sosyal düzen içinde sağlanan ilerlemelerle bera-
ber bireylerin farklılaşarak giderek özelleşen ihtiyaçlarına çözüm arayışları 
da kendini göstermektedir. Günümüz de son derece farklılaşarak özelleşen 
ve toplumsal düzeyden, bireysel düzeye inen ihtiyaçlara tek ve güçlü bir 
merkezi otorite tarafından çözüm üretilmesinin son derece zor olması belir-
leyici bir faktördür. Ancak bu ihtiyaçların karşılanmasında yerel düzeyde 
örgütlenerek, yerel halkın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin bir biçimde cevap 
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verebilecek, aynı zamanda yerel halkı da gerek demokratik süreçlere ve 
gerek hizmet sunumuna dâhil edebilecek yönetim unsurları toplumsal düze-
ni sağlayarak, refahı arttırabilmek için önem taşımaktadırlar.

Coğrafi bakımdan yerinden yönetim anlayışı ile teşkil edilen yerel 
yönetim unsurlarında ise bu yönetim birimlerinin aynı ülkenin coğrafi 
sınırları içinde yaşayan, fakat ihtiyaçları ve sorunları farklılaşan halka 
yönelik hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir. Yetki, güç, ekonomik ve 
mali kaynaklar gibi imkânlar doğrultusunda merkezi otoriteler ulusal 
düzeyde ortaya çıkan ihtiyaçlara daha duyarlı olmakla beraber, bölgesel 
olarak farklılaşan ihtiyaçlar karşında etkin ve hızlı çözümler getireme-
yebilecekleri düşüncesi burada ayırt edici faktördür. Burada konuyu bir 
örnekle açıklamak gerekirse, coğrafi olarak farklılık gösteren iklim şartları 
bile belirleyici unsur olabilmektedir. İklimi yumuşak olan ve kış ayları çok 
sert geçmeyen bölgelerde yaşayan yerel halkın barınma, ulaşım, ısınma, 
eğitim, sağlık vb. ihtiyaçları ile aksine iklimi sert ve kış ayları çok soğuk 
geçen bölgelerde yaşamını sürdüren halkın bahsedilen ihtiyaçları farklılık 
gösterebilmekte; ulusal düzeyde standart olarak belirlenen politikalar bu 
noktada ortaya çıkan ihtiyaçların tam olarak karşılanmasında yetersiz 
kalabilmektedir. Bu doğrultuda hizmet sunumunun tek bir merkezden 
gerçekleştirilmesi yerine, yerel halkın özelleşen ihtiyaçlarını daha iyi ana-
liz edebilen ve yerel halkın demokratik olarak katılımıyla işbaşına gelen 
yerel yönetimlerin daha başarılı olacağı düşüncesi coğrafi yönden yerinden 
yönetim yaklaşımının nirengi noktasını oluşturmaktadır.

İdari yerinden yönetim anlayışı çerçevesinde, gerek hizmet bakımından 
yerinden yönetim ve gerek coğrafi bakımdan yerinden yönetim yaklaşım-
larını merkezi yönetimden tamamen özerk ve bağımsız biçimde ele almak 
yanlış bir yaklaşım olmakla beraber, her iki yaklaşımı da yerel yönetimler 
seviyesinde belirli yetki ve sorumlulukları kullanmak açısında özerk olarak 
düşünmek gerekmektedir. Bu noktada asıl önemli faktör ise yaşadıkları 
bölge çerçevesinde ihtiyaçları ve istekleri farklı bir biçimde ortaya çıkan 
yerel halkın sorunlarına en iyi çözümü getirme çabasıdır. 

Yerinden yönetim anlayışı gerek siyasi yönden olsun gerek idari yön-
den, beraberinde bir takım yararları ve sakıncaları da getirmektedir. Bu 
yararları ve sakıncaları merkezi yönetim ile yerinden yönetim anlayışlarının 
karşılaştırılmasıyla daha iyi anlamak mümkündür. Yerinden yönetim anla-
yışı ister idari yerinden yönetim isterse coğrafi yerinden yönetim yaklaşım-
ları olsun, öncelikle mahalli halkın seçim süreçlerinde yer alarak, yöneticileri 
seçmesine olanak tanıdığı için demokrasinin yerleşmesine ve güçlenmesine 
katkı yapmaktadır. Bu temel yararın yanında yerinden yönetim anlayışı ek 
olarak aşağıdaki yararları da sağlamaktadır (Karakış, 2009: 46-47):
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 z Bir takım kırtasiye aşamalarını minimuma indirerek bürokratik sis-
temden dolayı ortaya çıkması muhtemel çeşitli zorlukları azaltmak-
ta, yerel düzeyde alınması gereken kimi kararların daha süratli bir 
biçimde alınarak uygulanmasına imkân tanımaktadır. Bu çerçevede, 
özellikle hızlı harekete geçilmesi gereken durumlarda, ortaya çıkan 
sorunun giderilmesi ve ihtiyaçlara cevap verilebilmesi için hızlı karar-
lar alarak uygulanmasını sağlamak, yerinden yönetim yaklaşımının, 
merkezi yönetim anlayışıyla kıyaslandığında önemli bir üstünlüğü ve 
sistemin sağladığı bir fayda olarak karşımıza çıkmaktadır.

 z Merkezi yönetimlerin üzerindeki ağır yükler ve bürokratik süreçler 
düşünüldüğünde, yerinden yönetim anlayışı ile teşkil edilen yerel yöne-
tim unsurlarının, yerel halkın ihtiyaç duyduğu hizmetleri planlayarak 
uygulamaya dökmesi merkezi yönetimlerin yükünü hafifletmektedir.

 z Demokrasi açısından yerinden yönetim anlayışı ile teşkil edilen 
yerel yönetim unsurları adeta bir okul görevi görmekte, demokra-
sinin yerel düzeyde işlemesini ve gelişmesini sağlayarak toplumsal 
düzeni korumaktadır.

 z Yerinden yönetim anlayışı sınırlı kaynakların daha etkin ve verimli 
bir biçimde kullanılarak hizmete dönüşmesine katkıda bulunmakta 
ve israfı önlemektedir.

Yerinden yönetim anlayışının bahsi geçen bu yararlarının yanında bir 
takım sakıncalarının da mevcut olduğu görülmektedir. Bu sakıncaları aşağı-
daki gibi ifade etmek mümkündür (Karakış, 2009: 47-48):

 z Yerel halkın ihtiyaçları kapsamında sunulması gereken hizmetlerin 
planlanma ve uygulanma noktasında ihtiyaç duyulan mali kaynak-
lar, teknoloji ve uzmanlık merkezi yönetimlerle kıyaslandığında, 
yerel yönetimlerin imkânlarının daha kısıtlı olduğu görülmektedir. 
Ayrıca yetişmiş, yetenekli ve yüksek vasıflı çalışanları görece küçük 
yerleşim yerlerinde tutmanın zorluğu da yerel yönetim birimlerini 
sıkıntıya düşürebilecek bir diğer noktadır.

 z Ulusal düzeyde ve makro boyutta merkezi yönetimler tarafından 
planlanan kimi hizmetler ortaya çıkarabilmekte; ayrıca merkezi 
yönetimlerin güçlü otoritesi ülke içindeki farklı bölgeler arasında 
kaynakların adil bir biçimde dağılımını gerçekleştirerek eşitliği sağ-
layabilmektedir.

 z Yerel yönetim unsurları tarafından yerinden yönetim ilkeleri çerçe-
vesinde sunulan hizmetler, ülke sınırları içindeki değişik bölgelerde 
kimi zaman standart biçimde sağlanamamakta, farklı yerel yönetim 
unsurlarının kendi aralarındaki rekabetleri halkı olumsuz etkileye-
rek, kaynakları israf edebilmektedir.
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 z Küçük yerleşim yerlerinde enformel ilişkilerinde etkisi ile kimi 
kamu görevlileri yerel düzeyde güçlü olan kişi ve kuruluşların etki-
sine girebilmekte, bunun sonucunda hizmet sunumunda tarafsız 
olması gereken yerel yönetimler tarafsızlıklarını kaybedebilecekleri 
gibi adil olmayan uygulamalar da görülebilmektedir.

 z Ölçek ekonomisi ile nüfusu yoğun yerlere sağlanan kimi yarar-
lardan, nüfusu daha az olan bölgeler yararlanamayabilmekte, bu 
durum hizmet sunumlarını çok daha maliyetli hâle getirebilmek-
tedir. Bu durum sonucunda ise zaten sınırlı olan kaynaklar etkin 
kullanılamadığı gibi israf olma tehlikesi de ortaya çıkmaktadır.

Merkezi yönetim anlayışı ile yerinden yönetim anlayışı, uygulama 
açısından karşılaştırıldığında, her iki yönetim anlayışının da birbirlerine 
karşı üstünlükleri ve zayıflıkları olduğu görülmektedir. Bu çerçeve de yerel 
düzeyde sorunları farklılaşan mahalli toplulukların ihtiyaçlarını karşılama 
açısından gerek merkezi yönetim anlayışı ve gerekse yerinden yönetim 
anlayışı tek başına yeterli görülmemektedir. Merkezi yönetimlerin sahip 
oldukları kaynakların yerel yönetimlere kıyasla daha fazla ve güçlü olması, 
ülke içindeki farklı coğrafi bölgelerin gelişmişlik düzeyleri arasındaki farkın 
ortadan kaldırılmasında merkezi yönetim anlayışını ön plana çıkarmak-
tadır (Ulusoy ve Akdemir, 2002: 27-28). Fakat bölgeler arası eşitsizliklerin 
giderilmesi yanında, kaynakların lokal düzeyde daha etkin kullanımı için 
yerinden yönetim anlayışının merkezi yönetim anlayışına göre daha üstün 
ve başarılı olduğunu söylemek gerekmektedir. Sonuç itibari ile aynı ülke 
sınırları içinde dahi olsa, bölgesel farklılıklardan dolayı halkın ihtiyaçları ve 
sorunları farklılaşabilmekte, bunun sonucunda da kaynakların farklı şekilde 
yönlendirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bu çerçevede vatandaşlar arasında 
eşit uygulamaların gerçekleşebilmesi için merkezi yönetimlerin önem kazan-
dığını, ancak vatandaşlar arasında eşit şekilde pay edilen kaynakların bölge-
sel düzeyde verimli bir biçimde kullanılabilmesi için ise yerinden yönetim 
anlayışı doğrultusunda teşkil edilen yerel yönetim unsurlarının ön plana 
çıktığını söylemek doğru olacaktır.

3. Yerel Yönetim Anlayışının Unsurları

Yönetim sistemleri içinde yerel yönetim anlayışının öne çıkan özellik-
lerinden biri, merkez güç tarafından teşkil edilerek, yetki ve sorumluluk 
verilmesinden çok, kendiliğinden oluşarak, kimi özerkliklerinin ve yetkileri-
nin olmasıdır. Bahsi geçen bu özerklik, yetki ve sorumluluklar ise bir takım 
kamusal nitelikli işlevlerin gerçekleştirilmesi ile oluşabilmektedir. Yerine 
getirilmesi gereken bu kamusal işlevlerin ise kimi unsurları barındırması 
gerekmekle beraber, bu unsurlar, siyasal kararlar alarak, ekonomik kaynak 
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sağlama ve harcama yapabilme şeklindedir. Yerel yönetimlerin kamusal 
işlevlerini yerine getirebilmesi için oluşumları çerçevesinde sahip olması 
gereken unsurları sıralamak gerekirse demokrasi, etkinlik, yerindelik ve 
merkezi otorite ile olan ilişkiler karşımıza çıkmaktadır (Gündüz, 2015: 5). 
Yerel yönetim anlayışının unsurlarını ayrı ayrı incelemek ve yerel yönetim-
lerle olan ilişkisini açıklamak gerekmektedir.

3.1. Demokrasi

Merkezi yönetim veya yerel yönetim kavramlarını incelemek gerektiğin-
de, karşılaşılan ilk ve en önemli unsur olarak “demokrasi” kabul edilmektedir. 
Günümüz dünyasında hâkim olan modern yönetim anlayışı çerçevesinde 
demokratik yönetim tarzının en meşru yönetim biçimi olarak kabul edilmesi 
bu durumda etkendir. Demokratik yönetim anlayışının giderek güçlenmesi 
ve hâkim anlayış hâline gelmesinde, geçmişten günümüze kadar gelen bir 
mücadele süreci ve insanların artan istek ve ihtiyaçları etkili olmuştur. Bu 
anlayış halkı yönetici irade konumuna getirmekte, bunu da yine halkın 
iradesine bağlı biçimde gerçekleşerek, kanun yapma erkini halka bırak-
maktadır. Demokrasiyi ve demokratik yönetim anlayışını doğuran sebepler 
incelendiğinde, güç ve hükmetme sorunu yaşamadan, daha iyi ve etkili bir 
yönetim arayışı çabası ile karşılaşılmakta, bununla birlikte yönetme gücü 
ve erkinin kime ait olması gereği sorusu da demokrasiyi, yönetimin diğer 
biçimlerinden ayıran bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (Güçyetmez, 
2017: 481-483).

Demokrasi kavramı ve demokratik yönetim anlayışı, günümüzün en 
çok tartışılan, araştırılan ve yorumlanan olgularındandır. Kavramın günü-
müzde bu denli güncel olması, demokrasi ile yönetilmeyen birçok yönetim 
anlayışının da kendisini demokrasi ile özdeşleştirmesine ve demokrasinin 
uygulandığı bir yönetim biçimi olarak kabul etmesine sebep olmuştur. 
Demokrasi düşüncesi ve isteğinin artarak, her geçen gün daha çok insanın 
ve toplumun demokrasi arayışı içinde olması, bununla beraber demokratik 
yönetim anlayışının günümüzde sadece ülkelerin yönetiminden çıkarak her 
tür insan topluluğu için aranan bir sitem hâline gelmesi, farklı oluşumla-
rın demokrasi kavramına değişik anlamlar yüklemesine sebep olmaktadır 
(Güçyetmez, 2017: 481-483, Aktaş, 2015: 88-91). Demokrasi kavramının 
önüne aldığı sosyal, muhafazakâr, liberal, radikal gibi değişik isim ve 
sıfatlarla, farklı şekillerde isimlendirilerek, anlamlandırılabilmesi, kavrama 
yönelik olarak meydana gelen bu çeşitliliğin bir diğer sebebidir. Demokrasi 
kavramının doğuşu ve kökleri bilinmesine rağmen, tanımlama ve anlam-
landırma açısından gerek literatürde ve gerek uygulama da henüz bir birlik 
sağlanamamış olması “demokrasi nedir?” sorusunun hâlâ tartışılmasına sebep 
olmaktadır (Aktaş, 2015: 88-91).
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Demokrasi uygulamaları ve kavrama yönelik tartışmaların site biçimin-
de örgütlenen Antik Yunan Şehir Devlerine kadar gittiği görülmektedir. 
Kavramın dönemin şehir devletlerinden olan Atina’da özellikle M.Ö. 4. ve 
5. yüzyıllarda “Demos” ve “Kratos” (halk-güç) kelimeleri ile ifade edildiği, 
çoğunluğun veya halkın yönetme gücünü elinde tutması anlamına geldiğini 
görmekteyiz (Demir, 2013: 6-7). Günümüz modern yönetim anlayışı çerçeve-
sinde ise demokrasi kavramını “halkın iktidara sahip olması” ya da “yönetime 
gücünün halka ait olması” şeklinde tanımlamak mümkündür. Ancak ihtiva 
ettiği anlam ve uygulamalar açısından ele alındığında demokrasi kavramını, 
bu biçimiyle direkt tercüme edilmiş olarak kullanmak çok basit bir anlayıştır. 
Böyle düşünülmesinin öncelikli gerekçesi, demokrasi anlayışının bir yöne-
tim biçimi olmanın ötesinde, insanlık adına bir ideali, özlemi temsil eder 
nitelikte olmadır. Böylesi bir ideal ve arayış ile kavramı yeniden anlamlan-
dırmak gerekirse, demokrasi yalnızca halkın kendi kendini yönetmesi değil, 
bununla beraber demokratik düzenler içinde yönetici konumundaki kişile-
rin adil bir şekilde, düzenli olarak ve özgür bir biçimde seçimler vasıtası ile 
halk tarafından ve halkın içinden kişilerden seçildiği siyasi bir oluşum ve 
yönetim şeklidir (Aktaş, 2015: 88-91).

Yerel yönetimler ile demokrasi kavramı bir arada ele alındığında, gerek 
kamusal anlamda gerçekleştirilen hizmetlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
ulaştırılması ve gerek uygulama açısından idari ve yönetsel bakımdan halkın 
da katılımının sağlanması ilk aşama olarak karşımıza çıkmaktadır (Toprak, 
2010: 17-18). Yerel yönetim uygulamaları ile demokrasi kavramının kesişim 
noktası, demokratik bir düzen için olmazsa olmaz unsur olan siyasi süreçlere 
halkın da katılarak, oylamalar sonucu kararların alınmasıdır. Yerel yönetim-
ler yurttaşlık bilincini geliştirmekte, bununla beraber siyasi katılımı da sağla-
yarak demokratik bir özellik göstermekte ve temel önceliğin demokratik bir 
düzen içinde gelişen toplumlar oluşturmak olan günümüz amaçlarına hiz-
met etmektedirler. Başta gelişmiş ülkeler de olmak üzere, toplumsal düzeni 
oluşturan tüm vatandaşların yönetim süreçlerine katılma hakkı ortaklaşa 
paylaşılan en demokratik ilke olarak kabul edilmektedir. Vatandaşlara 
tanınan bu hakkın öncelikle yerel yönetimler düzeyinde gerçekleşebiliyor 
olması, demokratik olarak vatandaşlara verilen tüm hakların doğrudan bir 
biçimde kullanılabildiğinin göstergesidir (Gündüz, 2015: 5-6).

Demokrasi bilincinin oluşarak güçlenmesinde ilk aşama olarak görülen 
yerel yönetimler, bu yapılarıyla hizmet götürdükleri mahalli halkın gerek 
yönetim süreçlerine katılmalarına ve gerek alınan kararlarda söz sahibi 
olmalarına olanak sağlamaktadır. Demokrasinin yerele yayılması sürecinde, 
belirli bir bölgede yaşayan vatandaşların, yaşadıkları bölgeye bağlı olarak 
ortaya çıkan ve özelleşen ihtiyaçlarının giderilmesinde kendi içlerinden 
ve kendilerinin seçerek işbaşına getirdiği yöneticiler ve tüm bu süreç etkili 
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olmaktadır. Demokrasinin yerel düzeyde gelişerek güçlenmesi ve demokrasi 
bilincinin oluşarak yayılması için yerel yönetimler göz ardı edilemeyecek 
oluşumlardır (Vurur, 2019: 5).

Demokrasi ve yerel yönetimler arasındaki ilişki incelendiğinde, öne 
çıkan faydalardan biri de planlanarak halka sunulan hizmetlerin, ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara ulaştırılmasında ortaya çıkan hız ve kolaylıkla ilgilidir. 
Yine ihtiyaç ve sorunları farklılaşan bölgelerdeki halkın, bölgesel olarak 
kendini gösteren bu ihtiyaç ve sorunlara çözüm getirmek için kendilerinin 
de süreçlere dâhil olmaları halka farklı deneyimler kazandırabilmektedir 
(Keleş, 2000, 22-24). Bununla birlikte yerel halka, kendi sorunlarının çözü-
müne dâhil olma imkânının tanınması, toplumsal bilinci güçlendirmekte, 
dayanışma ve birlik ruhunu geliştirme özelliği taşımaktadır. Bu çerçevede 
yerel düzeyde işlerlik kazandırılan demokrasi uygulamaları daha güçlü bir 
toplumsal yapı oluşmasına zemin hazırlamakta ve toplumların ilerlemesine 
katkı sunmaktadır.

Demokrasi kavramı yerel yönetim anlayışının ve uygulamasını ilk ve 
belki de en önemli unsuru olmakla beraber, demokrasinin içinde yeşe-
rerek toplumun bütününe yayılması için yerel yönetimlerin oynadığı rol 
göz önüne alındığında karşılıklı bir etkileşimin olduğu görülmektedir. 
Toplumsal yapı içinde demokrasi kültürünün gelişmesi ve yerleşmesi için 
demokrasi pratiğinin uygulanması noktasında yerel yönetimlere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Aynı şekilde yerel yönetimlerinde işlevlerini sağlıklı bir 
biçimde yerine getirebilmeleri için demokratik bir düzen içinde özerkliğe 
ihtiyaç duymaları da “demokrasi” ve “yerel yönetim” kavramlarını sıkı bir 
biçimde birbirine bağlamaktadır.

Bu bakış açısıyla her ne kadar demokrasinin yerel yönetim anlayış ve 
uygulamasının bir unsuru olduğu belirtilse de aslında bunun da ötesinde 
bu iki kavramın uygulanma biçimleri açısından birbirlerini tamamlayan ve 
ayrılmaz parçalar olduklarını söylemek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 
Aksi bir yaklaşım basit ve sığ kalacağı için konunun bu çerçevede ele alınma-
sı ve demokrasi kavramını sadece yerel yönetimlerin salt bir unsuru olarak 
kabul etmemek; iki kavramı her platformda beraberce düşünüp ele almak 
gerekmektedir.

3.2. Etkinlik

Yerel yönetimler için bir diğer önemli unsur da “etkinlik” olarak kabul 
edilmektedir. Etkinlik unsuru ihtiva ettiği anlam doğrultusunda, yerel yöne-
tim birimlerinin, sorumluluk sahalarında yaşamına sürdüren yerel halkın, 
yaşadıkları bölge doğrultusunda özelleşen ihtiyaç ve isteklerine hızlı bir 
biçimde cevap vererek; ortaya çıkan sorunlara o bölgenin sosyo-ekonomik, 
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siyasi ve kültürel yapısı çerçevesinde uygun çözümler getirebilmelerini ifade 
etmektedir. Coğrafi anlamda sınırları belli olan ve kendine özgü bir takım 
şartları bulunan bölgelerde hayatını sürdüren yerel toplulukların, kültürel, 
sosyal, ekonomik ve politik şartlar çerçevesinde, kendi hayat tarzlarını etki-
leyen kimi politikalar geliştirebildikleri gözlemlenmektedir. Bu çerçevede 
merkezi yönetimler her ne kadar mali, ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan 
daha güçlü olsalar ve ayrıca insan kaynağı açısından daha geniş bir yelpaze-
ye sahip bulunsalar da aynı ülke sınırları içinde yaşamalarına rağmen, bölge-
sel olarak ihtiyaçları ve yaşadıkları sorunlar farklılaşan mahalli topluluklara, 
o bölgede teşkil edilerek, yine o bölge içindeki halkın iradesi ile seçilmiş 
yerel yönetimler kadar hızlı ve etkin hizmet sunumunda bulunamayacaklar-
dır. Bir örnekle açıklamak gerekirse, bölgesel olarak inşa edilmesi planlanan 
bir hastane veya sağlık sunucusunun, inşa edileceği yerin seçiminde merkezi 
yönetimlerin, bölgenin yerel yönetimi kadar isabetli kararlar vermesi bekle-
nemez (Vurur, 2019: 5-6).

Etkinlik ilkesi doğrultusunda, yerel yönetimlerin, hizmet planlaması ve 
planlanan hizmetlerin halka ulaştırılarak sunulması konularında, merkezi 
yönetimlerle kıyaslandıklarında çok daha başarılı oldukları görülmektedir. 
Ayrıca yerel yönetimler, mahalli toplulukların ihtiyaçlarını daha iyi tespit 
ederek, sunulan hizmetleri geliştirme ve daha ileriye götürme açısından da 
merkezi yönetimlere göre daha etkin olmaktadırlar. Etkinlik ilkesi ile yerel 
yönetimler arasında doğrudan bir bağ bulunmakla beraber, yerel yönetim-
leri faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda etkinliklerinin arttırılması ise bürok-
rasinin süreçleri tıkamaması adına yerel yönetim unsurlarının niceliklerinin 
tespitinde dikkatli olunması, hizmet sunumu gerçekleştirilecek alanlar 
belirlenirken uygunluk anlayışının göz önüne alınması, doğru şekilde plan-
lanmış bir görev paylaşımı ve uzman personelin istihdamı ile gerçekleşebil-
mektedir (Gündüz, 2015: 5-6).

Yerel yönetim kavramı ve uygulamalarının ihtiva ettiği anlama ulaşabil-
mesi için etkinlik unsuru önem taşımaktadır. Daha güçlü olan merkezi yöne-
timlerin bölgesel olarak yerelleşen ihtiyaçlara cevap verme ve ortaya çıkan 
problemleri çözmekte yetersiz kalacakları yaklaşımı ile güçlenen günümüz 
yerel yönetimlerinin bu durumu ancak etkin bir yönetim biçimiyle sağlam-
laştırabilecekleri aşikârdır. Özerk yapıları içinde sorunlara ve ihtiyaçlara 
etkin bir biçimde cevap veremeyen yerel yönetim anlayışının zaman için-
de sorgulanmaya başlayacağı ve bu durumun özerkliğin kaybedilmesi ve 
merkezi idarenin bir parçası olmak gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceğini 
söylemek mümkündür.

Ancak yerel yönetimlerin etkinlik ilkesini gerçekleştirebilmeleri de, 
etkinlik ilkesinin kendi içinde barındırdığı bir takım alt ilkelerle doğrudan 
bağlantılıdır. Öncelikle yerel yönetimlerin varoluş amaçlarının öne çıkan 
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gerekçelerinden olan demokrasinin işletilmesi, hizmet sunulan halkın da bu 
sürece mutlaka dâhil edilmesi şarttır. Yerel yönetimler tarafından sunulan 
hizmetlerin, bölgesel düzeyde ortaya çıkan ihtiyaçları gidermesi ve sorunla-
ra çözüm olabilmesi için yerel düzeydeki sorunları bilen ve teşhis edebilen 
yönetim süreçleri ile yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Böylesi bir yöne-
tim anlayışının geliştirilerek, yerel yönetim birimlerinin başına getirilecek 
yöneticilerin, o bölge halkı tarafından ve kendi içlerinden seçilmesi, bununla 
beraber seçim, denetleme ve yeniden göreve getirme aşamalarında bölge 
halkının yer alması gibi unsurlar yerel yönetimlerin etkinliğini arttıracağı 
gibi sunulan hizmetlerin ve üretilen yerel düzeydeki politikaların halk tara-
fından da benimsenmesini sağlayacaktır.

Yerel yönetimlerin etkinliği çerçevesinde bir diğer önemli iç ilkede 
bürokrasi ve bürokratik süreçlerle yakından ilgilidir. Yerel yönetimlerin 
varoluş amaçları içinde demokrasi kültürünün yerleşerek yaygınlaşmasının 
sağlanmasının yanında, bölgesel ihtiyaçlara hızlı, etkili ve verimli bir biçim-
de cevap vermek, ortaya çıkan sorunlara en iyi çözümleri hızlı bir biçimde 
getirmek yer almaktadır. Bu doğrultuda hizmet sunumu açısından bir tıka-
nıklık yaşanmaması veya hizmet sunumlarının gerekenden daha yavaş hâle 
gelmemesi için aşırı bürokrasi ve kırtasiye faaliyetlerinden kaçınmak, teşkil 
edilen yerel yönetim birimlerinin sayısını ihtiyaçla doğru orantılı olarak 
belirlemek gerekmektedir.

Yine etkinlik ilkesi çerçevesinde ele alınması gereken bir diğer durumda 
uygunluk olarak önem kazanmaktadır. Yerel yönetimler tarafından planla-
narak, sunumu amaçlanan hizmetlerin, bölgede kendini gösteren ihtiyaçlar-
la doğru orantılı olması, ayrıca ortaya çıkan sorunlara hızlı ve etkin çözümler 
getirecek nitelikler taşıması gerekmektedir. Bu doğrultuda yerel yönetim-
lerin popülist politikalardan kaçınarak, tekrar yönetime gelme veya belirli 
güç odaklarının sempatisini kazanmak gibi amaçlarla ihtiyaç duyulmayan 
hizmetleri planlama ve sunma gibi yaklaşımlardan kaçınmaları gerekmek-
tedir. Böylesi yaklaşımlar, bölge halkının ihtiyaçlarının yeterli düzeyde 
karşılanamaması ve ortaya çıkan sorunlara etkin çözümler getirilememesine 
sebep olabileceği gibi hâlihazırda kıt olan çeşitli kaynaklarında verimsiz bir 
şekilde kullanılarak, israfına yol açacaktır.

Etkinlik ilkesinin hayata geçmesi için gereken bir diğer ilke de hizmet 
sunumunda görev dağılımının doğru biçimde gerçekleştirilerek, yerel yöne-
timler de uzman personelin istihdamının sağlanmasıdır. Yine bürokrasi ve 
bürokratik süreçlerle bağlantılı olan bu durum, hizmetlerin sunumu esnasın-
da personel arasındaki görev dağılımının, liyakate ve personelin niteliklerine 
göre gerçekleştirilmesi; ayrıca doru görev dağılımı için de uzman personelin 
istihdamını içermektedir. Görev dağılımının yanlış bir şekilde yapılması, 
sunulan hizmetlerin etkinliğini ve kalitesini düşürebilecek, bu durum yerel 
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yönetimlerin etkinliğinin sorgulanmasına sebep olabileceği gibi hizmet 
sunumu yapılan halkta da çeşitli memnuniyetsizliklere yol açabilecektir.

Görüldüğü üzere etkinlik ilkesi, yerel yönetimlerin başarısı için kilit rol 
oynamakla beraber, aslında bir bütünün içindeki parçalardan oluşmaktadır. 
Bu parçalardan herhangi birinin eksik olması, etkinlik ilkesinin ve bu ilkey-
le paralel olarak yerel yönetimlerin tüm uygulamalarının sorgulanmasına 
sebep olabilecektir. Bu çerçevede yerel yönetimlerin etkinlik ilkesini çok 
dikkatli bir biçimde ele almaları, hizmet planlama ve halka sunma süreçle-
rinde etkinlik ilkesinin kendi iç ilkelerine bir bütünün parçaları olarak dikkat 
etmeleri şarttır.

3.3. Yerindelik

Yerel yönetimler açısından bir diğer önemli ve ön plana çıkan ilke de 
“yerindelik” ilkesi olarak gösterilmektedir. Toplumsal düzen içindeki en 
büyük siyasi örgütlenme biçimi olan devlet, bir takım görev ve sorumlu-
lukları yerine getirebilmek için çeşitli kararları alarak uygulamak duru-
mundadır. Ancak karar alma ve alınan kararları uygulama yetkisi tek bir 
merkezi otorite tarafından yerine getirildiğinde, etkinlik, verimlilik ve hız 
konularında çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir. Devletin alınan kararların 
hızlı ve etkin bir biçimde uygulanması için merkezi yönetimin yanında, 
yerel yönetimlere de ihtiyacı bulunmaktadır. Yerindelik ilkesi çerçevesinde, 
halkın yaşadıkları bölgelerden kaynaklı biçimde ortaya çıkan ve özelleşen 
ihtiyaçlarının, yine halkın katılımıyla işbaşına getirilen yerel yönetimler tara-
fından karşılanması, merkezi yönetimlerin uygulamalarına kıyasla etkinliği 
arttırmaktadır. Yerel yönetim unsurlarına yer vermeden, yönetim anlayışı-
nın tek elde toplanması, hem merkezi yönetimin omuzlarındaki yükü arttı-
racak hem de sistemi kilitleyerek durma noktasına getirebilecek sorunlara 
yol açacaktır (Gündüz, 2015: 6).

Özellikle Sanayi Devrimi sonrası nüfusun kentlerde yoğunlaşması, 
günümüze gelen süreçte dünya nüfusunun hızla artması ve sağlanan bir 
takım teknolojik gelişmelerle beraber, insanlık tarihi açısından daha önce 
karşılaşılmayan birçok ihtiyaç ve sorun da kendini göstermiştir. Global 
dünya düzeninde, ulaşım ve iletişim teknolojilerinin de ilerlemesiyle beraber 
kültürel sınırlar ortadan kalkarken, sosyal ve psikolojik sınırların da gücünü 
yitirmeye başladığı görülmekte, ancak bunun yanında bölgesel olarak ikli-
me, kültüre, çalışma biçimlerine, sosyal yaşama vb. nedenlere dayalı olarak 
ihtiyaçlar ve sorunlar da farklılaşmaktadır. Bu derece farklılaşan ihtiyaçların 
giderilmesi ve ortaya çıkan sorunlara çözüm getirilmesi, tek bir merkezi 
yönetim anlayışıyla imkânsız duruma gelmektedir. Farklılaşan bu ihtiyaçla-
rın karşılanarak, ortaya çıkan sorunların çözümü için yerindelik ilkesi gereği 
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yerel yönetimlerin özerkliklerinin güçlendirilerek, yetki ve sorumlulukları-
nın arttırılması gerekmektedir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki burada 
bahsedilen özerklik siyasi anlamda bir özerklik değildir ve anlatılmak iste-
nen bağımsızlık arayışı olmamaktadır. İdari ve coğrafi yönden özerklik ve 
yerinden yönetim anlayışı çerçevesinde, yerel yönetimlerin yetki ve sorum-
luluklarının yerelleşen ihtiyaçlara daha hızlı cevap verilebilmesi için güçlen-
dirilmesi ve merkezi yönetim tarafından da desteklenmesi şarttır.

3.4. Merkezi Yönetimle Olan İlişkiler

Yerel yönetimler açısından diğer bir önemli ilke de “merkezi yönetimle 
olan ilişkiler” şeklindedir. Merkezi yönetim anlayışı ile yerinden yönetim 
anlayışı birbirlerinden farklılar göstermekte, bu farklılıkla beraber sınırları 
belirli coğrafi alan içinde bu yönetim anlayışlarından hangisinin uygula-
ma alanı bulduğuna göre de, teşkil edilen kamu kurum ve kuruluşlarının 
işleyişi, bu işleyiş çerçevesinde planlanan hizmetler ve bu hizmetlerin 
sunum biçimleri de farklılaşabilmektedir (Ökmen ve Parlak, 2008: 42-43). 
Günümüze kadar gelen süreç incelendiğinde, hemen hemen tüm devlet 
yapılanmaları açısından, teşkilatlanma, yetki kullanımı, sorumluluk ve işlev-
lerin yerel yönetimlerle kıyaslandığında merkezi yönetimlerde daha baskın 
bir şekilde ortaya çıktığı görülmektedir. Bununla beraber, merkezi yöne-
timlerin yerel yönetimlerle karşılaştırılması yapıldığında refah, toplumsal 
dayanışma, düzen ve birlik, alt yapı hizmetleri ve güvenlik gibi konularda 
da merkezi yönetimler daha başarılı olmaktadırlar. Yine kanunların verdiği 
güç çerçevesinde, çeşitli hizmetlerin planlanması ve sunulması aşamalarında 
merkezi yönetimler, yerinden yönetim anlayışı doğrultusunda teşkil edilen 
yerel yönetim birimleri üzerinde vesayet hakkı ve yetkisi taşımaktadırlar 
(Tortop, 1999: 165). 

Başka bir ifadeyle, merkezi yönetimler, yerel yönetim birimlerinin dene-
timini yapma yetkilerine sahiptirler ve bu yetkiler yasalar ölçütünde yürür-
lükteki kanunlar ile belirlenmektedir. Tüm bu etkenler dikkate alındığında, 
merkezi yönetimler, yerel yönetim birimlerine kıyasla çok daha kapsayıcı ve 
etkili kararlar alabilmektedirler (Eryılmaz, 2011, 194-195).  Yerel yönetimler 
üzerinde merkezi yönetimlerin sahip olduğu bu denetim yetkisi hukuksal 
bir statüde gerçekleşmekte, bu denetim yetkisinin amacını ise yerel yönetim 
birimleri tarafından planlanarak hayata geçirilen hizmet sunumlarının ülke 
içindeki tüm bölgelerde benzer şekilde ve aynı yöntemlerle vatandaşlara 
ulaştırılmasıdır (Vurur, 2019: 7). Merkezi yönetimlerin, yerel yönetim birim-
leri üzerindeki bu denetim yetkisi ile ilgili olarak Eryılmaz (2011: 196) dene-
timin amacına dikkat çekerek, yasalara bağlı bir biçimde ve hukuksal statüde 
verilmiş olsa dahi, bahsedilen denetim yetkisinin yaptırım uygulamak için 
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değil, geliştirici ve öğretici nitelikte, yapıcı bir biçimde danışmanlık için kul-
lanılması gerektiğini; aksi takdirde verimli bir mekanizma olmaktan uzakla-
şarak, yerel yönetim anlayışının ruhuna ters düşeceğini belirtmektedir.

Merkezi yönetimler ve yerinden yönetim anlayışı ile teşkil edilen yerel 
yönetimler arasındaki ilişkinin bir diğer boyutu da ekonomik ve mali konu-
lardır. Her iki yönetim biçimi arasında yetki, görev ve sorumlulukların 
paylaşımı kadar önemli olan bir diğer konu da gelir kaynaklarının paylaşımı 
ile ilgilidir. Yerel seviyede gerçekleştirilen ve mahalli halkın ihtiyaçlarını 
karşılamayı amaçlayan birçok hizmet sunumu yerel yönetimler tarafından 
gerçekleştirilmekle beraber, bu hizmetlerin sürdürülebilir olması şarttır ki, 
bu da ancak bir takım ekonomik ve mali kaynaklara sahip olmakla sağlana-
bilir. Böylesine önemli bir konu, yerel yönetim ile merkezi yönetimler arasın-
daki yetki, görev ve sorumlulukla ilgili ilişkilere mali ve ekonomik ilişkileri 
de eklemektedir. Ancak merkezi yönetim ile yerinden yönetim anlayışı ile 
teşkil edilen yerel yönetimler arasında gerek yetki, görev ve sorumluluklarla 
ilgili ilişkiler olsun gerek mali ve ekonomik ilişkililer olsun, bu ilişkilerin 
sağlıklı bir biçimde gerçekleşebilmesi için bir takım kurallar ve hukuksal 
esaslar bulunması şarttır (Vurur, 2019: 7). Her iki yönetim birimi arasındaki 
bu ilişkilerin hukuksal statüde ve bir takım kurallar doğrultusunda ger-
çekleşmemesi hâlinde, yönetim bakımından bir yetki çatışması kaçınılmaz 
olacağı gibi mali ve ekonomik kaynakların doğru ve verimli bir biçimde 
kullanılamaması sonucu kıt olan kaynaklar israf da edilecektir (Nadaroğlu, 
2001: 4-5). Ayrıca böylesi bir çatışma durumu politik anlamda istikrarsız bir 
görüntü sergileyeceği gibi ayrıca, toplumsal yapıda kaos ve düzensizliğe de 
sebep olacaktır.

Yerinden yönetim anlayışı ile teşkil edilen yerel yönetim birimlerinin, 
demokratik düzenler içinde halk tarafından özgür bir biçimde seçilerek, 
işbaşına getirilme, karar alarak, bu kararları uygulama, yetki ve sorumluluk 
konularındaki özerklikleri gerek etkinlikleri açısından ve gerekse demokrasi 
açısından bir zorunluluk olmakla birlikte, bahsi geçen bu özerklik merke-
zi yönetimden tamamen bağımsız olmak biçiminde düşünülmemelidir. 
Merkezi otorite ile birlikte idari ve coğrafi anlamda sağlanan özerklik hem 
yetki ve görevler konusunda hem de mali anlamda karşılıklı bağımlılıktan 
kaynaklanmaktadır. Yerel yönetim birimlerinin sunumunu gerçekleştirdik-
leri hizmetlerin sürdürülebilir olması, merkezi yönetim tarafından yetki ve 
sorumluluklarının tanınmasına, bununla birlikte mali kaynaklara ulaşım 
ve bu kaynakların kullanımı açısından merkezi yönetimle tam bir iş birliği 
içinde olmalarına bağlıdır. Bu şartların gerçekleşmemesi hâlinde ise yerel 
yönetim birimlerinin kendilerinden beklenen amaçları gerçekleştirmeleri 
imkânsız hâle gelecek, ayrıca hizmet sunumunda da ciddi aksaklıklar olu-
şarak halkın beklentileri karşılanmamış olacaktır. Diğer taraftan merkezi 
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yönetimlerin yerel yönetimlerle kurdukları ilişki bahsi geçen yetki ve görev 
paylaşımı ile ekonomik kaynakların kullanımının ötesindedir. Bu çerçeve-
de merkezi yönetimlerin ellerinde bulundurdukları egemenlik hakkından 
kaynaklı olarak yerel yönetimler üzerinde denetim hakları bulunmaktadır. 
Ancak daha önce de belirtildiği gibi bu denetim hakkının kullanımı dikkatli 
bir şekilde olmalıdır. Keyfi ve isteğe bağlı olarak cezalandırıcı bir denetim 
mekanizmasından çok, yapıcı ve yol gösterici bir denetim mekanizması 
amacına hizmet edebilecektir. Yine bu denetim mekanizmasının saf iktidar 
gücünden değil, yasalardan ve hukuksal bir zeminden doğması da gerek-
mektedir. Aksi takdirde zaten yerel yönetimlerin özerkliğinden bahsetmek 
mümkün olmayacağı gibi demokrasinin temel ilkeleri de yerine getirileme-
yecektir. Denetim mekanizmasının kurulmasındaki bir diğer önemli amaçta 
farklı ihtiyaç ve sorunları olan farklı bölgelerde kurulu yerel yönetimlerin 
belirli ilkeler doğrultusunda her ne kadar çeşitli farklılıkları olabilse de aynı 
devlet uyruğundaki vatandaşlara benzer hizmetleri birbirine yakın ve yük-
sek kalitede verebilmesini sağlamaktır.

Özerklik ve yerel halk tarafından seçilme, yerel yönetimler açısından 
vazgeçilmez ilkeler olsa da merkezi yönetim anlayışı ile yerel yönetim 
anlayışını birbirinden ayrı düşünmek imkânsızdır. Özerkliği tam bağım-
sızlığa giden bir süreç olarak değerlendirmek günümüz şartlarında yanlış 
bir düşünce olacaktır. Yerel yönetimler ancak merkezi yönetimlerle uyum 
içinde faaliyet gösterdikleri, bilgi paylaşımında bulundukları ve hizmet-
leri halka merkez yönetimle koordinasyon içinde ulaştırabildikleri ölçüde 
başarılı olabilirler. Aynı şekilde merkezi yönetimlerde toplumun genelinde 
huzur, istikrar ve refahı ancak yerel yönetimlere gerekli özerkliği vererek ve 
keyfi uygulamalardan kaçınarak sağlayabileceklerdir.

Yerel yönetimlerin unsurlarını birbirlerinden ayrı değerlendirmemek 
gerekir. Bu unsurları bir zincirin halkaları gibi kabul etmek ve konuyu bu 
kapsamda ele almak faydalı olacaktır. Demokrasi unsuru çerçevesinde, 
yerinde ve etkin bir yönetim ancak merkezi otorite ile uyumlu bir çalışma 
sonucunda sağlıklı sonuçlar verebilecektir. Bu unsurların bir arada ger-
çekleşmesi de yerel yönetimleri başarıya taşıyarak, üstlendikleri görevleri 
yerine getirmelerini ve halka daha doğru ve yerinde hizmet sunabilmelerini 
sağlayabilecektir.

4. Yerel Yönetimin Temel İlkeleri

Yerinden yönetim anlayışı ile kamu tüzel kişiliği biçiminde oluşturulan 
yerel yönetim birimleri görev ve işlevlerini, hukuksal bir zeminde sınırları 
belli bir işleyişle gerçekleştirmelidirler. Yerel yönetim birimlerinin kuruluş 
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amacı gerek siyasi yerinde yönetim anlayışı ile kurulmuş olsunlar gerek 
idari yerinden yönetim anlayışı ile kurulmuş olsunlar, hizmet götürmekle 
sorumlu oldukları mahalli halka, oluşan ihtiyaçlar ve ortaya çıkan sorunlar 
doğrultusunda en iyi ve en hızlı hizmet sunumunu gerçekleştirmektir. Bu 
amacın gerçekleştirilebilmesi ise kaynakların kullanımı, halka kurulan ilişki-
ler, merkezi yönetimle kurulan ilişkileri ve yerel yönetimlerin kendi içlerinde 
geliştirdikleri iletişim gibi unsurlara bağlıdır. Amaçlara ulaşmak noktasında 
yerel yönetimlerin sağlıklı bir biçimde faaliyet göstererek işlevlerini yerine 
getirmeleri için, bu süreçte bir takım ilkelerin de yerel yönetim anlayışına 
eşlik etmesi gerekir. Bu ilkeler ayrı ayrı ele alınmak yerine, birbirini tamam-
layan bir bütün olarak kabul edilmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.

4.1. Hiyerarşi

Yerel yönetimler açısından ele alınması gereken ilk ilke hiyerarşi ilkesi-
dir. Kelime anlamı olarak hiyerarşi Türk Dil Kurumu tarafından “Önem ve 
değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi” ve “Otoritenin en geniş 
ölçüde en üst mertebede olmak üzere değişik önem sıraları arasında katı ve kesin bir 
biçimde dağıldığı toplumsal teşkilatlanış biçimi” biçiminde tanımlanmaktadır 
(https://sozluk.gov.tr/). Kavram idari ve yönetsel boyutta ele alındığında, 
idari niteliğin olan organizasyonların ve bu organizasyonların oluşturul-
malarının hiyerarşik bir yapıda ve işleyişte gerçekleştiği görülmektedir. Bu 
doğrultuda bir denetim mekanizmasının varlığı dikkat çekmekte, bu meka-
nizma içinde tüm birimler, bir üst birimleri tarafından denetlenmekte ve 
gözetim altında tutulmaktadırlar. Bu sistem içinde tüm alt birimler, bir üst 
birimine şikâyet ve isteklerini dile getirme, başvuruda bulunma ve danışma 
gibi çeşitli imkânlara sahiptirler. Hiyerarşik düzenlerde ve bu düzen çerçe-
vesinde teşkil edilen örgütlerde, meydana gelen çeşitli durumlarda her birim 
nereye başvuracağını bilmekte ve böylece organizasyon çeşitli basamaklara 
ayrılmaktadır (Weber, 2014: 55-57). Rasyonel bir biçimde teşkil edilen ve 
bürokratik süreçlerin hâkim olduğu organizasyonların ayırt edici noktası, 
hiyerarşik bir yapı çerçevesinde en üstte amir, müdür yönetici vb. bir kişinin 
olduğu, daha sonra ise dikey bir biçimde bu yapılanmanın aşağı doğru sıra-
landığıdır. Bu tip örgütlerde ve yapılanmalarda, her bir birim kendi kararla-
rından sorumlu olduğu kadar, birim içinde yer alan kişilerin kararlarından 
ve faaliyetlerinden de bir üst birime karşı sorumludur. Çoğunlukla kamu 
kurum ve kuruluşlarında görülen bu yapılanma biçimi, aynı zamanda özel 
sektöre ait büyük organizasyonel yapılanmalarda da kendi göstermektedir 
(Eryılmaz, 2013: 61-62). 

Weber (2014: 53) bürokrasiyi, yasalar doğrultusunda teşkil edilen örgüt-
lerde otoriteye bağlı memurların istihdam edilmesi olarak ifade ederken, 
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bürokrasi çerçevesindeki görevlileri, daha üst bir güç tarafından göreve 
getirilen kişiler şeklinde tanımlamaktadır. Konu yerel yönetimler açısından 
incelendiğinde ise yönetilen halk tarafından seçilerek göreve getirilen kişiler 
bu çerçevede Weber tarafından tanımlanan saf ve tipik bürokratlar olma-
maktadırlar, çünkü seçim süreci ve seçime katılan halk hiyerarşinin katı 
yapısını yumuşatmaktadır. Seçim süreci ve halkın dâhil olması sadece hiye-
rarşiyi yumuşatmamakta, aynı zamanda seçimle işbaşına gelen yöneticilere 
de, kendi üst ve amirlerine karşı bir özerklik kazandırmaktadır. Hiyerarşik 
yapı açısından böylesi bir süreç, sorumluluğu yukarıya doğru değil, aşağıya 
doğru çevirmekte; seçimle işbaşına gelen yöneticiler asli olarak üstlerinden 
ziyade, kendilerini seçerek işbaşına getiren halka karşı sorumlu olmaktadır-
lar. Weber bu noktada seçim süreci ve atama süreçlerini kıyaslarken, seçim 
yerine atama ile göreve gelen yöneticilerin, teknik anlamda daha duyarlı 
olduklarını ve görevlerini daha doğru biçimde ifa ettiklerini belirtmektedir. 
Bu durum sebebi ise atama yoluyla işbaşına getirilen yöneticilerin, hiyerar-
şik yapı çerçevesinde dikey olarak hareket edebilmesinin onu atama yoluyla 
göreve getiren makam veya kişiye bağlı olmasıdır (Acar, 2018: 675). 

Yapılan tanımlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları incelendi-
ğinde, hemen hemen hepsinin hiyerarşik bir yapılanma içinde teşkil edildikle-
ri görülmektedir. Bu şekilde teşkil edilen kamu kurum ve kuruluşlarında her 
bir üst kademe, alt kademesi üzerinde denetim yetkisine haizdir ve bu dene-
time “hiyerarşik denetim” adı verilmektedir. Bunun yanında hiyerarşik deneti-
min gerçekleşmesi için bu şekilde teşkil edilen örgütlerde, denetim yetkisinin 
kullanılması adına ayrı düzenlemeler bulunmamakta; sürecin içinde doğal bir 
biçimde gelişmektedir (Gözübüyük, 2004: 357). Tüzel kişilik olarak teşkil edi-
len herhangi bir örgütte veya kamu kurum ve kuruluşlarında, görevli kişiler 
sadece kendi sorumlulukları çerçevesinde yasalarla kendilerine verilen görev-
lerini yerine getirmekle kalmamakta, aynı zaman da üstlerinin kendilerine 
verdikleri emir ve talimatları da hiyerarşik yapı gereği yerine getirmektedirler. 
Dikey yapılanma doğrultusunda en aşağıdaki kademeden en üstteki kade-
meye doğru, zincirleme olarak gerçekleşen bu durum da gerçekleştirilen tüm 
görevler ve yapılan işler, aslında bu dikey yapılanmanın en üst kademesinde 
bulunan yöneticinin emir ve talimatları sonucu yerine getirilmekte; böylece 
birlik ve koordinasyon sağlanmış olmaktadır (Koçak, 2013: 90). Örgütlerde 
hiyerarşik yapılanmalarla birlikte, yetki ve sorumlulukları düzenleyen bir 
takım kanallar oluşturulmakta, bu sayede her kademedeki görevlilerin hangi 
yönetici ve birimlere karşı sorumlu oldukları, emir ve talimatları vererek, 
takibini yapacak yönetici ve amirlerin kimler oldukları belirlenmektedir. Yerel 
yönetimler açısından hiyerarşik düzen incelendiğinde, örgüt içinde görevler, 
sorumluluklar ve yetkiler belirlenerek, ast-üst ilişikleri düzenlenmekte, bunun 
yanında ihtiyaçları ve sorunları doğrultusunda hizmet götürülen mahalli hal-
kın yaşayabileceği problemleri bildirme, danışma ve şikâyet etme gibi konu-
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larda hangi makam ya da mercilere başvuracakları da belirlenmiş olmaktadır 
(Tortop, vd., 2007: 44-45). Tüzel bir kişiliğe sahip ve en büyük siyasi örgüt-
lenme biçimi olan devlet, kendisine ait yetkilerini zaman zaman merkezi bir 
yönetim anlayışı ile kullanırken, kimi zaman da sınırları içindeki tüm bölgeleri 
kapsayacak şekilde planlanan hizmetlerin sunumunu gerçekleştirmek amacıyla, 
merkezi yönetime bağlı ve onun bir uzantısı olarak teşkil edilmiş yerel yönetim 
birimlerini kullanmaktadır. Hiyerarşik yapılanmalar, yerinden yönetim anlayış 
çerçevesinde oluşturulan yerel yönetim birimleri ile merkezi yönetim arasında-
ki bu işleyişin, koordineli, düzenli ve uyum içinde olmasında önemli bir role 
sahiptir. Merkezi yönetimler Anayasa’dan aldıkları güç ve yetki ile hiyerarşiyi, 
ülke genelinde devletin sorumluluğundaki tüm işleyişlerin sağlıklı bir biçimde 
yürümesi ve düzenin sağlanması için kullanırlarken, hiyerarşi düzenin sağla-
narak görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde gerek merkezi yönetime 
bağlı diğer kamu kurum ve kuruluşları için ve gerek özel sektör kuruluşları için 
de önemli bir araçtır (Günday, 2004: 71, Koçak, 2013: 91). Hiyerarşi, örgüt içinde 
görevli personelin birbirleri ile olan ilişkilerini düzenleyerek, personele yöne-
lik işlemlerin gerçekleştirilmesinde de kullanılmaktadır. Öncelikle örgütü ve 
sonrasında personeli ilgilendiren terfi, atama, ödüllendirme, cezalandırma vb. 
işlemler hiyerarşik yetkiler çerçevesinde düzenlenerek uygulamaya geçirilmek-
tedir. Hiyerarşik yapılar göz önüne alındığında, bir yöneticinin, astı üzerindeki 
yetkilerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Gözübüyük, 2004: 357-358, 
Odyakmaz, 2006: 256, Koçak, 2013: 91):

 z Hiyerarşik olarak teşkil edilen örgütlerde, yöneticiler, kendilerine 
bağlı astlarına işlerin nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğini gös-
terme yetkisine sahip bulunmaktadırlar. Böylesi bir düzende yöne-
tici astının yapması gereken işi yapamaz, ancak değiştirebilir veya 
iptal edebilir.

 z Yöneticiler, hiyerarşik yapılanmalarda kendi astlarına yönelik olarak 
denetleme yetkisine haizdirler ve gerçekleştirecekleri denetimleri, 
yapılan işlemlerin ve yerine getirilen görevlerin herhangi bir aşama-
sında yapabilme gücüne sahiptirler. İş tamamlandıktan veya görev 
yerine getirildikten sonra bu denetim gerçekleştirilebileceği gibi işin 
herhangi bir aşamasında veya henüz işe başlanmadan da olabilir.

 z Yöneticilerin sahip oldukları bu denetleme yetkisi yerindelik ilke-
sinden kaynaklanabileceği gibi bu yetki yöneticiye kanunlar yoluyla 
da verilmiş olabilir. Yasalar çerçevesinde verilen denetleme yetkisi, 
işlerin yapılmasının ve görevlerin yerine getirilmesinin mevzuat ve 
kanunlar çerçevesinde gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol amacı 
taşırken, yerindelik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilen denetleme 
gerçekleştirilen eylemlerin etkinlik, verimlilik ve akılcılığını kontrol 
etmeye yöneliktir.
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Hiyerarşik düzenlemeler, örgütlerde yönetsel ve idari açılardan düze-
nin sağlanarak, işleyişin korunması için bir zorunluluk arz etmekle birlikte, 
özellikle devlete ait kurum ve kuruluşlarda oluşan ast-üst ilişkisi halkın 
görevlilere ulaşmasını ve kanunların uygulanmasını talep etmelerini zor-
laştırmaktadır. Merkezi gücü elinde bulunduran devlet ve merkezi yönetim 
kademesi açısından konu ele alındığında, vatandaşlara sunulması gereken 
bir takım kamusal nitelikli hizmetlerin planlanması, sunumu ve yürütümü 
gerekmektedir. Bu sürecin sağlıklı bir biçimde işlemesi ve süreç boyunca 
aksaklıklarla karşılaşılmaması ya da karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi 
için teknik, pratik ve teorik anlamda çok sayıda çalışan istihdam edilmesi bir 
zorunluluktur. Hiyerarşi bu noktada devreye girerek, çok sayıda personelin 
istihdam edilmesi gereken böylesi durumlarda standartlaşmayı sağlamakta, 
farklı iş yapma biçimleri ya da anlayış farklılıklarından dolayı yaşanabilecek 
sorunları engelleyebilmektedir (Koçak, 2013: 92).

Dikkat çeken bir diğer önemli durum da, Anayasa doğrultusunda mey-
dana getirilen kanunların uygulanması aşamasında ortaya çıkan otomatik 
denetimdir. Bu açıdan hiyerarşik yapılanmaların sadece astlar için değil, 
aynı zamanda yönetici konumundaki üstler içinde bağlayıcılığının bulun-
masıdır. Bu sistem içinde yöneticiler astlarına işlerin yapılarak, görevlerin 
yerine getirilmesi için emir ve talimat verme, ayrıca onları denetleme veya 
denetlenmelerini sağlama yetkisine sahipken, bir yönetici astının yerine 
geçerek o işi yapamamakta veya görevi yerine getirememektedir. Bu sis-
tem ikili denetim mekanizması olarak adlandırılmakta; bu sistem içinde 
verilen herhangi bir emir ya da talimatın kanunlar nezdinde hukuksuz ve 
ilgili kanuna aykırı olacağını bilen ast kendini de bağlayacağı için yerine 
getireceği görevleri yasalar doğrultusunda gözden geçirecektir. Böylece 
ikili denetim mekanizması sayesinde, yapılan işlemlerin ve yerine getirilen 
görevlerin, yasalara uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi hem yönetici hem 
de emir ve talimat verdiği astları tarafından iki defa kontrol edilerek, gözden 
geçirilmiş olacaktır (Giritli, vd., 2001: 1897).

Hiyerarşi idari ve yönetsel birimler arasındaki ast-üst ilişkisi olarak tanım-
lanmakla beraber, sadece merkezi yönetimler için değil, aynı zaman da yerel 
yönetimler içinde önemlidir. Ülke içindeki yasalar doğrultusunda kurulan 
yerel yönetimlerin, kuruluş amacı olan yerel halka ihtiyaç duyulan hizmetle-
rin sunulması ve karşılaşılan problemlerin giderilmesi göz önüne alındığında, 
bu hizmetlerin gerek planlanması ve gerek sunumunun gerçekleştirilmesi 
aşamalarında karşılaşılması muhtemel problemlerin giderilmesi, yerel yöne-
tim birimleri içinde idari ve yönetsel birliğin sağlanarak, koordinasyonun tesis 
edilmesi için hiyerarşik bir yapılanma şarttır (Koçak, 2013: 92).

Her ne kadar günümüzde hiyerarşik uygulamalar zaman zaman 
hizmet sunumunda bürokrasiden kaynaklı çeşitli gecikme ve aksamalara 
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sebep olsa da idari yönden güçlü bir yerel yönetim anlayışı açısından bir 
zorunluluk gibi durmaktadır. Her şeyden önce eşit hizmet sunumu ve yerel 
halkın tamamının bu hizmetlerden faydalanabilmesi için bir standartlaşma 
sağlanmalıdır. Bu standartlaşma ise her şeyden önce yerel yönetimlerin 
idaresinde ve denetim mekanizmasında başlamalıdır. Burada bahsedilen 
denetim merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki denetleme yetkisi 
değildir. Yerel yönetimlerin içinde kurulacak ilişkiler (hiyerarşik ilişki-
ler) çerçevesinde yine yerel yönetimlerin kendi iç denetim ve iş yapma 
biçimlerinin denetlenmesi sürecidir. Ayrıca karmaşanın giderilmesi ve her 
çalışanın kendi görev sorumluluklarını eksik bir biçimde bilerek yerine 
getirilmesi için de hiyerarşik bir yapılanma vazgeçilmez unsur olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.

4.2. Yetki Devri ve Yetki Genişliği

Yetki devri ilkesi, yerinden yönetim yaklaşımı doğrultusunda teşkil edi-
len yerel yönetimler için önemli bir diğer ilkedir. Tanım olarak yetki, Türk 
Dil Kurumu tarafından “Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli 
şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet” olarak tanımlamaktadır 
(https://sozluk.gov.tr/). Yetki kavramına ilişkin bir diğer tanım ise “belirli 
bir yönetsel merciinin sınırları belirli bir görevi gerçekleştirebilme veya bir işlemi 
yapabilme ehliyeti” biçimindedir. Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşla-
rında görevli kişiler açısından yetkiyi, belirli bir yönetsel mercide bulunan 
bireylerin, bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşu ya da kamu tüzel kişiliği 
namına, hukuksal bir sonuca yol açacak kararlar alarak, aldıkları bu kararları 
uygulama gücü olarak tanımlayabiliriz (Koçak, 2013: 103).

Yetki kavramı, kamu kurum ve kuruluşları açısından ele alındığında, 
yetki kullanma ehliyetine sahip kişiler sadece o yetki ile ilgili makamlarda 
bulunanlardır. İlgili yetkinin bahsi geçen kişiler tarafından kullanılması 
hukuksal statü çerçevesinde yasalara aykırı sonuçları da beraberinde geti-
recektir. Ancak ister kamu kurum ve kuruluşları olsun, ister özel sektör 
kuruluşları olsun tüm yetkilerin bir merkezde veya makamda toplanması 
uygulama açısından bir takım sorunlara yol açabilecektir. Böylesi bir uygu-
lama görevlerin etkin bir biçimde yerine getirilerek planlanan işlerin tam 
ve zamanında yapılmasını engelleyebileceği gibi kıt olduğu kabul edilen 
kaynakların verimsiz bir biçimde kullanılarak israfına sebep olacak; bunun 
sonucunda da maliyetleri arttıracaktır. Bu yüzden konu yerel yönetimler 
açısından ele alındığında, tüm kararların tek bir merkezi yönetim tarafından 
alınarak uygulanması yerine, hizmet sunumunu gerçekleştirecek yerel yöne-
timler tarafından yetki kullanımı daha doğru olacaktır (Günday, 2004: 129, 
Tortop, vd., 2007: 44). 
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Yetki ile bağlantılı bir kavram olarak yetki devri ise idari özellikler içeren 
bir veya daha fazla görev ve sorumluluğun astlara devredilmesidir. Diğer 
bir ifade biçimiyle, yetki devri, hukuksal anlamda açık bir şekilde belirtilen 
ya da yasalarla herhangi bir kısıtlama getirilmemiş hâllerde yönetim maka-
mını işgal eden kişilerin, yetkilerinin bir bölümün emir ve talimatları altında 
bulunana astlarına devretmesi durumudur. Yetki devri uygulaması, yöne-
tim tarihi açısından çok eski devirlere kadar uzanmaktadır. Yönetim yak-
laşımları incelendiğinde, klasik yaklaşım yetki devrini, yöneticilerin gele-
neksel görevleri içinde kabul etmemekte, beşeri ilişkiler yaklaşımı ise yetki 
devrini yöneticilerin görevleri içinde kabul etmektedir (Bozkurt vd., 2008: 
41, Odyakmaz, 2006: 286). Yetki devri, yönetsel uygulamalar bakımından ele 
alındığında aynı zamanda bir “zaman yönetimi tekniği” olarak da kabul edil-
mektedir. Yöneticiler açısından yetkilerin bir kısmının astlara devredilmesi, 
kendilerine örgüt içinde daha geniş anlamda bir yönetme zamanı ve imkânı 
sunmaktadır. Klasik yönetim anlayışı her ne kadar yetki devrini yönetici-
lerin geleneksel görevleri içinde saymasa da modern yönetim teorileri bu 
düşüncenin tam aksi bir biçimde, yetki devrine başvurmadan, astlarının 
da yapabileceği işleri kendileri yapan yöneticilerin aslında gerçek anlamda 
yönetmedikleri görüşünü savunmaktadırlar. Yöneticinin asli görevlerinden 
biri olan koordinasyonun sağlanması, yöneticinin yönetebilmek için daha 
fazla zaman bulması ile mümkün olabilmekte ve bu doğrultuda yetki devri-
ni kullanması gerekmektedir (Derdiman ve Uysal, 2014: 252-254). Yetki devri 
mutlaka belirli ölçütler çerçevesinde ve dikkatli bir biçimde gerçekleştirilme-
lidir. Bu doğrultuda yetki devri esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar 
aşağıdaki gibidir (Koçak, 2013: 103-104):

 z Yetki devri gerçekleştirilmeden önce devredilecek yetkinin sınır-
ları kesin bir biçimde çizilerek, yetkinin devredilme düzeyi belir-
lenmelidir.

 z Yetki devrinde amaç büyük önem taşımaktadır. Yetki devri gerçek-
leştirilirken hedef, yetki devrinden önce gerçekleştirilen işlemlerin, 
yetki devrinden sonra çok daha iyi bir biçimde gerçekleştirilmesidir.

 z Yetki devri ile birlikte, denetim sorumluluğu da devreye girmekte-
dir; denetim sorumluluğu ise yetki devrinden bulunan makam ve 
kişilere aittir.

 z Yetki devrinde hiyerarşik düzen mutlaka dikkate alınmalı ve yetki 
devri hiyerarşik yapı içinde en yakın asta gerçekleştirilmektedir.

 z Yetki devrinin örgüt içindeki işleyişe, koordinasyon ve düzene zarar 
vermeyecek nitelikte olması şarttır.

 z Yetki devri yapılan makam ya da kişi aynı anda bir den fazla maka-
ma veya kişiye bağlı hâle getirilmemelidir. Aksi takdirde ortaya 
yetki konusunda bir takım çatışmalar çıkması kaçınılmaz olacaktır.



Yerel Yönetim Kavramı, Gelişimi ve Fonksiyonları  117

 z Yetki devrinin yasal olarak bir anlam ifade ederek, kanunlar önünde 
geçerli olabilmesi için öncelikle yetki devreden makamın veya kişi-
nin bu yetkiye sahip olması gerekmektedir.

 z Yetki devrinin gerçekleşmesi için kanunlar tarafından yasaklanma-
mış olmalı veya yasalarla izin verilmiş olmalıdır.

 z Yetki devri ile ilgili dikkat çeken bir diğer önemli nokta da, yetki 
devrinde, yetkinin tamamıyla devredilmemesidir. Yetki devri ancak 
kısmi bir biçimde yapılabilir

Yönetsel ve idari açıdan yetki devri doğru kullanılması durumunda 
örgütlere birçok fayda sağlamaktadır. Örgütlerde bahsedilen unsurlar dik-
kate alınarak gerçekleştirilecek yetki devri, öncelikle yönetici konumundaki 
kişilerin üstündeki görev yükünü hafifletmekte; kurum içinde alınmış olan 
kararlar bütün birimlere ulaşarak yöneticileri aşırı yüklerden kurtarmakta-
dır. Yetki devri ile sıradan hâle gelen bir takım görevler alt kademelere dev-
redilerek hem hiyerarşik anlamda en üst seviyeye çıkmak için adım atılmış 
olmakta, hem de yöneticiler daha fazla zaman kazanarak, tükenmişlik gibi 
problemlerle boğuşmak durumunda kalmamaktadırlar. Yetki devrinin sayı-
lan bu faydalarının yanında, özellikle modern yönetim teorilerinden beşeri 
ilişkiler yaklaşımı, özellikle alt kademe çalışanların motivasyonlarının yetki 
devri ile arttırılabileceği gibi ilerleyen süreçte terfi ederek gelebilecekleri 
yönetsel kademeler için de deneyim sahibi olabileceklerinin altını çizmekte-
dir. Yetki devri ayrıca astların örgüt içinde alınan kararlara katılımını teşvik 
etmesi yönüyle de örgüt içinde yönetişim1 atmosferini oluşturarak güçlen-
dirmektedir (Derdiman ve Uysal, 2014: 254-255).

Devlet aygıtının kurum ve kuruluşlarında gerek hizmet sunumu ve 
gerek teşkilatlanma çerçevesinde ortaya çıkan bir takım sorunların çözülme-
sinde ağır ve hantal bir yapı olduğu görüşü kabul görmektedir. Yetki devri 
bahsi geçen bu ağır ve hantal yapının giderilerek ortaya çıkması muhtemel 
sorunların çözümü doğrultusunda bir araç görevi üstlenmektedir. Literatür 
incelendiğinde, bu alanda yapılan çalışmalarda da yetki devrinin, kamu 
kurum ve kuruluşlarındaki ağır ve hantal yapının giderilmesi için sunulan 
öneriler içinde olduğu görülmektedir (Uygun, 2012: 74). Yetki devri ile ilgili 
bir diğer kabul gören görüşte, teşkilatlanma ve hizmet sunumları açısından 
ortaya çıkan hantal yapının giderilmesi için yetki devrinin günümüz modern 
anlayışı çerçevesinde yöneticilerin görevleri arasında yer aldığıdır. Fakat 
uygulamaya bakıldığında, kimi yöneticilerin yetki devrini kullanmadığı 
hatta yetki devri fikrinin bile kimi yöneticiler arasında kabul görmediği 
ortaya çıkmaktadır. Böylesi bir durumun nedenleri içinde, bir takım yöne-

1 Resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımı (https://
sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi, 21.04.2020).



118  Yerel Yönetimler ve İnsan Kaynakları Yönetimi

ticilerin ellerinde bulundurdukları yetkileri kişisel çıkar ve amaçları için 
kullanabildikleri ve yetki devri ile bu durumun ortaya çıkmasından dolayı 
duydukları endişeler ön plana çıkmaktadır. Yine bir diğer sebep de yetki 
devri ile güçlendirilen astların, bu durumu kendi menfaatleri için kullana-
rak, hedeflenen amaçlardan sapılabileceği korkusudur. Kimi yöneticilerin 
yetki devrine mesafeli durmalarının diğer sebepleri ise işlerin yavaşlaya-
bileceği düşüncesi ile astların yeteneklerine duyulan güvensizlik olarak 
kendini göstermektedir (Derdiman ve Uysal, 2014: 254-255). Yetki devri ile 
ilgili bir diğer önemli nokta da, bazı yetkilerin devredilemez nitelikte olu-
şudur. Devredilemez yetkiler genellikle, bir makama değil kişilere tanınmış 
yetkiler, teşkilatlandırma, denetim, planlama, terfi ve atama, disiplin ve ceza 
verme yetkileri şeklindedir (Odyakmaz, 2006: 287).

Yetki devri ile ilgili önemli bir kavram da “imza devri” ’dir. İmza devri 
literatürde “bir işlemin imza vasıtasıyla belgelendirilmesi ve karar almaya yönelik 
bir kısım yetkilerin bir kimseden bir başka kimseye devri” olarak geçmektedir. 
Yine literatür incelendiğinde yetki devri ile imza devri arasında bir fark 
bulunmadığına ve yetki devrinde olduğu gibi imza devri içinde yasal bir 
engel bulunmaması ya da kanunlarla direkt olarak yasaklanmamış olması 
gerektiğini ile süren görüşlere rastlanmaktadır (Koçak, 2013: 104). Yetki 
devri ile imza devri arasındaki ortak noktaları sıralamak gerekirse aşağıdaki 
özelliklerle karşılaşmaktayız (Gözler, 2010: 174):

 z Hem yetki devri hem de imza devri kısmi bir şekilde gerçekleşmeli, 
ayrıca açık ve net olmalıdır.

 z Gerek yetki devri ve gerek imza devri mutlaka yetkililere bildiril-
melidir.

 z Her iki devir türü de yasalarla öngörülmüş olmalıdır. Hem yetki 
devrinin hem de imza devrinin kanun yoluyla örtük veya açık bir 
biçimde yasaklanmamış olması şarttır.

Literatürde imza devri ile yetki devrini aynı kavramlar olarak kabul 
eden bir takım görüşler bulunmasına rağmen, iki uygulama arasında aşağı-
daki farklılıklar bulunmaktadır (Koçak, 2013: 104-105):

 z Yetki devri yapılabilmesi için açık ve net bir hüküm bulunmalıdır. 
Ancak imza devri için yasaklayıcı bir hüküm bulunmadığı durum-
larda, yasal bir hüküm yoksa dahi gerçekleştirilebilir.

 z İmza devrinde, imzayı devralan kişilerin gerçekleştirdiği işlemler 
kendi adlarına olmamakta, imzayı devraldığı kişi adına olmaktadır. 
Ancak yetki devrinde, yetkiyi devralan kişilerin gerçekleştirdikleri 
işlemler, yetkiyi devreden makama veya kişiye ait değil, kendilerine 
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ait olmaktadır. Bu durum özellikle uyuşmazlıkların belirlenmesi 
için önem taşımaktadır. İmza devrinde sorumluluk imzayı devreden 
kişiye, yetki devrinde ise sorumluluk yetkiyi devralan kişiye yönel-
tilmektedir.

 z Yetki devri ile birlikte, devredilen yetkinin, devralan makama veya 
kişiye geçtiği, yetkiyi devralan makam veya kişinin kendi adına 
işlem gerçekleştirebileceği kabul edilmektedir. Fakat imza devri ile 
birlikte, bu yetki devredilen kişi tarafından kullanılabilmekle bera-
ber, yetkinin asıl sahibi imza yetkisini devretmiş kişidir. İmza devri 
hiyerarşik anlamda yetkinin yeri değişmemektedir.

 z Yetki devri ile birlikte karar almaya yönelik yetkiler makamlar ara-
sında yer değiştirirken, imza devri ile yetki bir makamdan diğerine 
değil, bir kişiye verilmektedir.

 z Yetki devrinden sonraki süreçte, yetkiyi devralan kişinin veya yet-
kiyi devreden kişinin görevinden ayrılması devredilmiş olan yetkiyi 
etkilememekte, yetki devri sürmektedir. Ancak imza devrinden 
sonra ister imzayı devralan kişi ister imzayı devreden kişi görevin-
den ayrılmış olsun, imza devri kendiliğinden son bulmaktadır.

 z Yetki devri sonrası, yetkiyi devreden kişi veya makam bu yetkiye 
ilişkin herhangi bir işlem gerçekleştiremezken, imza devri sonrasın-
da, imzayı devreden kişinin, bu yetkiye yönelik her zaman için işlem 
yapma yetkisi ve hakkı bulunmaktadır.

Yetki devri yerel yönetimler açısından ele alındığında kullanılmasında 
bir sakınca bulunmamaktadır. Tabi burada bahse konu “sakınca bulunma-
ması” hukuksal bir engelin olmadığı durumlar için geçerlidir. Yönetim 
açısından ele alındığında modern yaklaşımlar çerçevesinde yetki devri 
yöneticilerin bir sorumluluğu olarak görülmektedir. Bu bakış açısıyla ve 
merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki karşılaştırma çerçevesinde 
konuyu ele aldığımızda yerel yönetimlerin yetki devrini uygulaması bir 
zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerel yönetimlerin varoluş 
gerekçeleri irdelenirken, merkezi idarelerin ülke içinde ihtiyaç ve sorunları 
farklılaşan bölgeleri tek bir elden yönetmesinin zorluğu ön plana çıkmakta 
ve yerinden yönetim anlayışı önem kazanmaktadır. Aslında bu anlayış her 
ne şekilde olursa olsun yetki devri sınırları içinde ele alınması gereken bir 
durumdur. Yerel yönetimlerin bölgesel düzeyde farklılık gösteren sorunla-
rı daha iyi teşhis ederek çözüm üretebileceği düşüncesi ve denetim meka-
nizmasını elinde tutmak şartıyla yetkilerinin bir kısmını yerel yönetimlere 
devretmesi tartışmamızın merkezini oluşturmaktadır. Benzer bir mantıkla 
yerel yönetimlerinde kendi içlerindeki hiyerarşik düzende yetki devrini 
uygulamaları kaçınılmaz görülmektedir.
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Yerel düzeyde teşkil edilecek olan yerel yönetim birimlerinin hiyerarşiden 
bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. Merkezi idarelerde olduğu üzere 
bünyesinde farklı uzmanlık alanlarında birçok çalışanı istihdam etmesi gere-
ken yerel yönetimler gerek çalışanları arasında koordinasyonu sağlamak ve 
gerek hizmet sunumunu sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmek için bir düzen 
kurmak durumundadırlar. Bu düzen içinde yetkinin tek bir kişi veya makam 
da toplanması, kurumun ölçeğinden bağımsız olarak işleri yavaşlattığı gibi 
hantallaştıracaktır da. Konu bu çerçeveden ele alındığında, hukuksal sınır-
lamalar çerçevesinde yetki devrenin sağlanması zorunluluktur. Ayrıca yetki 
devrinin çalışanların motivasyon ve iş doyum düzeyleri üzerindeki olumlu 
etkileri de sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılmasında yararlı olacaktır. Bir 
diğer bakış açısıyla yerel yönetimlerde çalışan personel de kişisel hedefleri 
doğrultusunda beklentiler içinde olacaktır. Bu kişisel beklentiler çoğunlukla, 
terfi, ücret/maaş artışı vb. şekildedir. İlerleyen süreçte bu beklentiler karşılan-
ması ve bu sayede çalışanların kurumsal bağlılık düzeylerinin arttırılması da 
yetki devri ile gerçekleşebilecektir.

Yerel yönetimler açısından yetki ile ilgili bir diğer kavram da “yetki genişli-
ği” ’dir. Yetki genişliği, merkezi yönetimin, karar alarak bu kararları uygulaya-
bilme erkinden doğan kimi yetkilerinin veya yetkilerinin bir bölümünün, sınır-
ları belirli bir bölgeden ya da sunumu gerçekleştirilen bir hizmetten sorumlu 
makamlara da tanınmasıdır. Yetki genişliği için merkezi yönetimin kendine 
ait yetkilerini veya yetkilerinin bir bölümünü, bir hizmetten veya bölgeden 
sorumlu makamlarla paylaşmasıdır demek yanlış bir ifade olmayacaktır (Ak, 
2015: 149). Yetki genişliği konusu incelenirken “işlevsel yetki genişliği” ve “coğ-
rafi yetki genişliği” olarak iki şekilde ele alındığı görülmektedir. İşlevsel yetki 
genişliği, merkezi yönetimin sınırları belirli bir konu hakkında karar alarak, bu 
kararı uygulama gücünü yine sınırları belirli bir konu doğrultusunda faaliyet 
gösteren bir kuruma veya kuruluşa devretmesidir. Coğrafi yetki genişliği ise 
merkezi yönetimin karar alarak, uygulama yetkilerini veya bu yetkilerin bir 
bölümünü yerel yönetim unsurlarına aktarmasıdır (Eryılmaz, 2015: 67).

Yetki genişliği kavramı, kamu yönetimi kapsamında ele alındığında, 
aslında merkezi yönetim anlayışı içinde kabul edilmekle birlikte, merkezi 
yönetim anlayışından yerinden yönetim anlayışına bir geçiş olarak kabul 
edilmektedir (Yılmaz, 2007: 1247-1248). Coğrafi yetki genişliği uygulama-
larının esasını, merkezi yönetimin, yönetim gücünün yumuşatılarak, mer-
kezi yönetim anlayışının beraberinde getirebileceği sakıncaların azaltılması 
oluşturmaktadır (Çetin, 2018: 97). Böylece, merkezi yönetim, haiz olduğu 
yetkilerin bir kısmını daha alt kademedeki birimlere ve bu birimleri yöneten 
kişilere aktararak, gerek merkezi yönetimin yükünü azaltmakta ve gerek 
hizmet sunumunun bölgesel şartlar göz önüne alınacak şekilde yerel halka 
ulaştırılmasına olanak tanımaktadır (Eryılmaz, 2015: 76).
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Ancak yetki genişliğini sadece merkezi yönetimden uzakta kalan bölge-
lerdeki kurum ve kuruluşlarda uygulanabileceğini düşünmek doğru bir yak-
laşım olmayacaktır. Yetki genişliği merkezi yönetim içinde kullanılabileceği 
gibi ayrıca bir kurumda veya kuruluş da kullanılması da mümkündür. Bir 
örgüt meydan getirilirken, bu aşamada örgütün yöneticisinin çeşitli konu-
larla ilgili olarak karar alma erki, alt kademelerdeki makamlara bırakılmış 
olabilir. Böylece henüz örgütün kuruluş aşamasında daha alt kademedeki 
yöneticilere ve görevlilere, kendi kendilerine karar alarak, almış oldukları 
bu kararları uygulama yetkisi devredilmiş olmaktadır (Koçak, 2013: 105-
106).  Yetki genişliği kavramını ve uygulamasını da hiyerarşik bir yapı içinde 
kabul etmek gerekmektedir. Hem yetki genişliğini kullananlar hem de yetki 
genişliği çerçevesinde alınan kararlar merkezi yönetimin hiyerarşik şekilde 
denetimi altındadırlar. Bu doğrultuda, yetki genişliği uygulamasından etki-
lenen bireylerin, hiyerarşik yapı uyarınca bir üst makama şikâyet ve itiraz 
hakları bulunmaktadır (Eryılmaz, 2015: 77). 

4.3. Vesayet

“Vesayet” yerel yönetimler açısından önem arz eden bir diğer ilkedir. 
Türk Dil Kurumu “denetim” anlamına gelen vesayet kavramını, “bir göre-
vin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma” olarak 
tanımlanmaktadır (https://sozluk.gov.tr/). Denetim, örgütlerin hedef ve 
amaçları çerçevesinde farklı anlamla ifade edebilmektedir. Zayıf anlamda 
denetim kavramı, inceleme, düzenleme, düzeltme, araştırma gibi bir takım 
anlamlara gelirken, daha güçlü tanımında otorite kurmak, baskı oluştur-
mak, üstünlük sağlamak gibi anlamları bulunmaktadır (Önen ve Eken, 
2016: 217-218). Literatür incelendiğinde denetim kavramına yönelik olarak 
içinde barındırdığı anlamlar doğrultusunda farklı tanımlamalar yapıldığı 
görülmektedir. Belli bir amaç için oluşturulan plana göre, gerçekleştirilmesi 
hedeflenen çeşitli görevlerin düzeyini, gerçekleştirilen işlemlerin doğru, 
verimli ve etkili bir şekilde yerine getirilip getirilmediğini, işlem esnasında 
bir problemle karşılaşılmışsa sebeplerini ortaya çıkarıp, teşhis etmek dene-
tim olarak ifade edilmektedir (Aydın, 2004: 67). Denetim bir diğer şekilde ise 
yönetsel görevlerin, oluşturulan hedefler doğrultusunda ve talimatlar uya-
rınca belirli ilkeler çerçevesinde etkili bir biçimde gerçekleştirilip gerçekleşti-
rilmediğinin ortaya çıkarılmasını sağlayan bir araç olarak tanımlanmaktadır 
(Önen ve Eken, 2016: 217-218). Kamu yönetimi açısından denetim kavramı 
incelendiğinde, denetimin niteliğine ve denetimi yapan tarafa göre farklılık-
lar arz edebileceği görülmektedir. Gerek niteliğine ve gerek gerçekleştiren 
tarafa göre denetim kavramı; yönetme erkine sahip kurum ve kişiler tarafın-
dan gerçekleştirildiğinde “idari (yönetsel) denetim”, yargı organı tarafından 
yapılıyorsa “yargısal denetim”, yasama organı denetimi yapıyorsa “siyasal 
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denetim” ve en nihayetinde kamuoyu tarafından yapılan bir uygulamaysa da 
“kamuoyu denetimi” olarak kabul edilmektedir (Gözübüyük, 2004: 363).

Vesayet denetimi ise merkezi yönetimin sahip olduğu bir denetim yet-
kisi olmakla birlikte, ülke içinde bütünlüğü tesis ederek, birlik ve beraber-
liği sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanında yerel yönetimler açısından 
konu ele alındığında, vesayet denetim ile merkezi yönetim yerel yönetimler 
üzerinde denetim yapma hakkını kullanarak, kamusal nitelikli bir takım 
hizmetlerin ülke çapında uyumlu bir şekilde ve tüm vatandaşlara standart 
bir düzeyde ulaştırılmasını hedeflemektedir (Berkün, 2017: 651-652). Vesayet 
denetimi yasalar çerçevesinde merkezi otoritenin yerel yönetim birimlerinin 
gerçekleştirdiği görevler, faaliyet ve işlemler üzerindeki denetim yetkisi 
olmakla beraber, sınırları belli olan bir yetkidir. Bu sınırlar çerçevesinde 
vesayet denetiminin bir takım özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler 
(Gözler, 2010: 50-51, Keleş, 2000: 375-377):

 z Vesayet denetimi yetkisi istisnai bir yetkidir. Bu durum vesayet 
denetimini yoruma açık bir hâle getirir.

 z Vesayet yetkisi, emir ve talimat verme yetkisi ile düzeltme yetkileri-
ni kural olarak içermemektedir.

 z Vesayet yetkisi açık bir biçimde kanunlarla öngörülmüş olmalıdır. 
Ancak bu şekilde merkezi yönetim, yerel yönetim birimleri üzerinde 
denetim yetkisine sahip olabilir.

Ülke çapında yönetsel olarak birlik ve bütünlüğün sağlanması, mer-
kezi yönetimin elinde bulundurduğu vesayet denetimi yetkisini yasalar 
çerçevesinde, ülke sınırları içinde yer alan farklı bölgelerde aynı şekil-
de yorumlayarak uygulaması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti 1982 
Anayasası’nın 123. Maddesi de “idare kuruluş ve görevleri ile bir bütündür” 
ifadesini kullanmaktadır (T.C. Anayasası, 1982: Madde 123). Anayasa’nın 
123. Maddesi’nde geçen “idare” kavramı, merkezi yönetimi kastettiği kadar 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarını da kastetmekte, ayrıca merkezi yönetimi 
le diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki bütünlüğün de altını çizmek-
tedir (Koçak, 2013: 94-95). 1982 Anayasası’nın merkezi yönetimin, yerinden 
yönetim anlayışı doğrultusunda teşkil edilen yerel yönetim kuruluşları 
üzerindeki vesayet yetkisine 127. Madde ’de yer verildiği görülmektedir. 
İlgili madde uyarınca “Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmet-
lerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde 
birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi 
karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet 
yetkisine sahiptir” ifadesiyle vesayet yetkisine açıkça atıfta bulunulmaktadır 
(T.C. Anayasası, 1982: Madde 127). Anayasa’nın 127. Maddesi’nin verdiği 
yetkiye bağlı olarak, merkezi yönetimin, yerel yönetim birimleri üzerindeki 
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denetim yetkisinin aşağıdaki alanları kapsadığını söylemek mümkündür 
(Koçak, 2013: 95):

 z Kamu yararın korunması ve gözetilmesi,
 z Halkın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin doğru bir biçimde sunulması ve 

ihtiyaçların karşılanması,
 z Yürütümü devam eden tüm kamusal nitelikli hizmetlerin, ülke çapın-

da birlik ve bütünlük doğrultusunda sunumunun gerçekleştirilmesi,
 z İdari yönden hizmet sunumlarında birliğin sağlanmasıdır.

Anayasa’da yer verilen, merkezi yönetimin yerel yönetim unsurları-
nı denetlemesi şeklinde ortaya çıkan vesayet denetimi yetkisinin, aslında 
tüzel kişiliği olan bir kurum veya kuruluşun, yine tüzel kişiliği olan bir 
diğer kurum veya kuruluşu denetlemesi olduğu görülmektedir. Vesayet 
denetimi kimi durumlarda mahalli seviyedeki tüzel kişiliğe haiz kurum ve 
kuruluşlar arasındaki ilişkiyi ifade etmek amacıyla kullanılsa da, aslında 
idari vesayet kavramını merkezi yönetimin yerel yönetim birimlerini denet-
lemesi olarak kabul etmek gerekmektedir (Günday, 2004: 75). Bu çerçevede 
idari vesayet yetkisinin, hiyerarşik olarak yukarıdan aşağı doğru dikey bir 
biçimde gerçekleşen ve merkezi yönetimin, yerel yönetim birimleri üzerin-
deki denetleme yetkisi olduğu görülmektedir. İdari vesayet yetkisinin bu 
şekilde ele alınması gereği, birbirini denetleyecek tüzel kişiliğe haiz kurum 
ve kuruluşlar arasında her şeyden önce bir ast-üst ilişkisinin var olması şar-
tına dayanmaktadır. Çünkü aralarında hiyerarşik yapı gereği ast-üst ilişkisi 
bulunmayan, kanunlarla tanınmış yetkiler doğrultusunda hizmet sunumu 
gerçekleştiren tüzel kişiliğe sahip bir kamu kurum ya da kuruluşunun yerine 
getirdiği görevleri, bir başka tüzel kişiliğe sahip kamu kurum veya kuruluşu 
tarafından denetlenmesi idari vesayet ile değil “kanuni vesayet” ile açıklan-
maktadır (Koçak, 2013: 97).

Özerklik ile idari vesayet yetkisinin burada önem kazandığını görmek-
teyiz. Tortop vd. (2007: 56-58), gerek özerklik kavramının ve gerek özerk 
yönetim kavramının, hiyerarşik yapı içinde merkezi yönetimin denetimi 
dışında kalan yönetimler için kullanıldığını belirtmektedir. Özerk yönetimden 
ve özerklikten söz edilebilmesi öncelikle, merkezi yönetime karşı organların 
bağımsız olması, kesin kararlar alarak yürütebilme yetkisi ve sunumu gerçek-
leştirilecek hizmetler için mali ve ekonomik kaynaklara sahip olunması gerek-
mektedir. Böylesi bir durum da merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin bir-
birlerinden ayrı bir yapıdalarmış gibi görünmesine rağmen, gerek görevleri ve 
gerek kuruluşları açısından tam bağımsızlıktan söz edilememektedir; aksine 
bu yapılar birbirlerinden tam bağımsız bir görüntü sergilemiş olsalardı, yerel 
yönetim birimleri devletin siyasi yapısından ayrı olarak kurulmuş olurlardı 
(Önen ve Eken, 2016: 219-220). Ülke bütününde kamusal nitelikteki hizmetle-
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rin planlanması ve sunumunu gerçekleştirmek için merkezi yönetim tarafın-
dan teşkil edilen tüm kurumlar, özerk bir yapıya sahip olsalar dahi, merkezi 
yönetimin gözetim ve denetimi altında; merkezi yönetime ait bir organ olarak 
kabul edilmektedirler. Özellikle siyasi özerklik kapsamında teşkil edilen yerel 
yönetimlerde bile merkezi yönetim, özerk yönetim birimleri üzerinde, sınırları 
belli olsa da denetim yetkisine sahip bulunmakta ve bu yetkiyi gerekli gördü-
ğü durumlarda kullanmaktadır (Kalabalık, 2005: 708).

Ancak idari vesayet yetkisini, özerkliği kısıtlayan ya da ortadan kaldıran 
bir unsur olarak görmemek gerekmektedir. Tam aksine idari vesayet, doğru 
şartlarda kullanıldığında özerklik anlayışını koruyarak geliştirebilecek bir 
uygulamadır. Vesayet denetimi uygulamalarının çok katı olduğu durum-
larda merkezi yönetim diğer yönetim birimlerinin kendi inisiyatifleri ile 
faaliyet göstererek, hizmetleri planlamalarını ve sunmalarına sınırlamalar 
getiriyorsa burada özerklikten bahsetmem mümkün olmayacaktır. Özerklik 
uygulamaları ile vesayet denetimi arasındaki ters orantıdan bahsetmek; biri-
sinin artması durumunda diğerinin azalacağını varsaymak gerekmektedir. 
İdari anlamda özerklik genel bir yetki olmakla beraber, vesayet denetimi ise 
özel bir yetkidir. Bu doğrultuda herhangi bir uyuşmazlık durumunun ortaya 
çıkmaması için kanun koyucunun öncelikle idari anlamdaki özerkliği belirle-
yerek, daha sonra vesayet denetimine yönelik yetkiyi belirlemesi gerekmek-
tedir. Vesayet denetimi yetkisinin, uygun şekilde ve amaçları doğrultusunda 
kullanılmadığı durumlarda, istisnai nitelikte olduğu kabul edilen bu yetki 
hiyerarşik bir denetim anlayışı kazarak, özerk kurumların özerkliklerinin 
son bulmasına ve merkezi yönetimin bir organı hâline gelmelerine sebep 
olacaktır. Bu durum ancak merkezi yönetimin vesayet denetimine yönelik 
yetkisinin yumuşatılması yoluyla engellenebilir (Önen ve Eken, 2016: 220).

Yerel yönetim birimlerinin özerk olması kural olarak kabul gören bir 
görüş olmakla birlikte, idari anlamda vesayet denetimine tabi olmaları istis-
nai bir durum olarak görülmektedir. Merkezi yönetimin bu istisnai denetim 
yetkisini yerel yönetim birimlerinin hangi faaliyet, görev ve işlevleri üzerinde 
kullanılabileceğinin kanunlar nezdinde açıkça ifade edilmiş olması gerekir. 
Vesayet denetimine yönelik olarak tanınan yetkiler, sadece yasalarla belirtil-
miş makam veya kişiler tarafından kullanılabilmekte; ayrıca vesayet denetimi 
yetkisi devredilememektedir (Koçak, 2013: 97, Giritli, vd., 2001: 201).

İdari vesayet kavramı zaman zaman Medeni Kanunu’muzda geçen 
“Medeni Vesayet2” kavramı ile karıştırılmasına rağmen, aslında bu iki kavram 
birbirlerinden oldukça farklı kavramlardır. Medeni Kanun uyarınca vesa-
yet kavramı, vesayet altında bulunan kişinin kendisine ait hak ve çıkarları 

2 “Vesayet, velâyet altında bulunmayan küçüklerin ve istisnaî olarak, velâyet altına alınmamış 
bazı erginlerin korunması amacıyla kabul edilen bir hukukî kurum” (Koç, 2005: 99).
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korumak için ehliyete sahip olmadığı, bunun için de hak ve çıkarlarının 
korunması gerektiğini ifade etmektedir. Bu durumdaki kişiler için bir “vasi” 
belirlenerek, vesayet altındaki kişinin hak ve çıkarlarının korunması hedef-
lenmektedir. Fakat idari vesayet kavramında ise amaç merkezi yönetimin, 
yerel yönetim birimlerinin hak ve çıkarlarını koruması değil, yerel yönetim 
birimlerinin gerçekleştirdiği faaliyetler, yerine getirdiği görevler ve plan-
layarak halka sunumunu gerçekleştirdiği hizmetler doğrultusunda, yerel 
yönetimlerin sorumluluk sahasındaki mahalli halkın korunmasıdır (Koçak, 
2013: 97).

4.4. Özerklik

“Özerklik” yerel yönetimlerle ilgili olarak önemli bir diğer ilke olmakla 
beraber, belki de en çok tartışılan ve güncelliğini sürekli koruyan bir şekilde 
karşımıza çıkmaktadır. Özerklik kavramı Türk Dil Kurumu tarafından “bir 
grubun ya da kurum ve kuruluşun kendisine has bir kanun çerçevesinde, kendi 
kendisini yönetme hakkına haiz olması, uyacağı kanunları kendisinin tayin etmesi, 
yönetim açısından dış denetimden bağımsızca kendi davranışlarını düzenleyerek, 
yön vermesi” biçiminde tanımlamaktadır (https://sozluk.gov.tr/). Özerklik 
kavramının literatürdeki bir diğer kullanım biçimi olan otonomi Latince 
kökenli bir kelime olup, kendi kendini yönetme anlamına gelen “autos” ve 
yönetme/karar alma anlamındaki “nomos” kelimelerinin birleşimiyle ortaya 
çıkmıştır (Özer, 2014: 366). Anlam olarak herhangi bir sınırlama olmadan 
serbest biçimde hareket etme kabiliyeti, kendi kurallarını koyarak kendini 
yönetmek olan özerklik/otonomi kavramı bir diğer tanıma göre de; kişi, 
topluluk ile çeşitli kurum ve kuruluşların, gerçek kişilerin veya tüzel kişi-
liklerin haklarını ihlal etmeyecek biçimde, hem ulusal hem de uluslararası 
hukuk kurallarına uygun şekilde kendilerini ilgilendiren konularda karar 
alma yetkisidir. Kurum ve kuruluşların kendilerine ait faaliyetleri verimli ve 
etkin bir biçimde yerine getirmesi için kullanılan özerklik, yetkili kurum ve 
kuruluşların veya kişilerin kendi kendilerine karar alarak uygulayabilmesi 
anlamına gelmesine rağmen, özerklik hiçbir şart altında hukuka ve kanunla-
ra aykırı bir yönde kullanılamaz (Önen, 2019: 667).

Özerklik uygulaması, belirli bir hizmetle ya da belirli bir yerel topluluğa 
yönelik sunulacak hizmetlerle ilişkili olmasından hareketle ilgili kurumlara 
ya da kuruluşlara tanınmaktadır. Özerklik ihtiva ettiği nitelik doğrultusunda 
amaç, kapsam, yapı ve derece olarak farklılık gösterebilmektedir (Karakılçık, 
2016: 49). Nitelik açısından özerklik ilkesinin iki farklı biçimde uygulandığı 
görülmektedir. Bunlardan ilki “kendi kendini yönetme” şeklindedir. Bu doğ-
rultuda özerklik kavramı hem idari hem de ekonomik özerkliği içinde barın-
dırmaktadır. İkinci olarak ise “kendi geleceğini belirleme” biçimindedir. Bu 
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çerçevedeki özerkliğe siyasi özerklik/otonomi adı da verilmektedir. Siyasal 
nitelikteki özerkliğin de ikiye ayrıldığını söylemek mümkündür. Bunlardan 
ilki, federe devlet yapılanması şeklindeki örgütlenmelerdir. Bu şekildeki 
yapılanmalarda, devleti aygıtını yönetme açısından çok geniş hukuksal, 
yönetsel ve ekonomik otonominin söz konusu olduğu görülmektedir. Diğer 
uygulama biçiminde ise ülkenin federal biçimde örgütlenmiş bir devlet yapı-
sı içinde bulunmasının veya bulunmamasının herhangi bir önemi yoktur. 
Bu şekildeki siyasi özerklik uygulamasının amacı gerek dini, gerek etnik ve 
gerek diğer ayrım noktalarına bağlı biçimde ortaya çıkan toplumsal çatışma-
ları ortadan kaldırmak için belirli bölgelere özerklik verilmesidir (Arıkboğa, 
2015: 20, Önen, 2019: 668).

İdari anlamda ve siyasal anlamda özerklik kavramları birbirlerinden 
farklı kavramlardır. Siyasi özerklikte, tüzel kişiliğe sahip kurum ve kurulu-
şun kendine ait kanunları çıkarma yetkisi bulunmaktadır ve yine kendine 
ait olarak çıkardığı bu kanunlar doğrultusunda yönetme hakkına haizdir. 
Bu çerçevedeki özerklik uygulamasında politik gücün, merkezi otorite ile 
yerel yönetim kuruluşları arasında paylaşıldığı görülmektedir. İdari anlam-
da özerklikte ise özerk kurum ve kuruluşlar kanun çıkarma ve uygulama 
yetkisine sahip olmamakla beraber, merkezi otoritenin ağır ve hantal yapısı 
giderilerek, özerkliği bulunan kurum ve kuruluşun kendi içinde en akılcı 
kararı alacak biçimde hareket etmesine olanak sağlanmış olur. Özerklik 
kavramının en önemli özelliği olarak karar alıp, bu kararları uygulama açı-
sından herhangi bir dayatmaya veya zor kullanmaya gerek olmadan, ilgili 
kurum ve kuruluşların organizasyon yapılarını oluşturarak, kendi iradeleri-
ni belirleyebilmeleridir. Karar organları serbest bir biçimde oluşturulduktan 
sonra, bu organların kararlarını herhangi bir etki altında kalmadan veya 
zorlama olmadan almaları gerekmektedir.  Özerkliğin bu özelliği sayesinde, 
merkezi otoritenin yükü hafiflerken, kararlar özerklik tanınmış kurum ve 
kuruluşların uzmanlığı ile daha verimli ve etkin biçimde alınarak uygula-
nabilmektedir (Önen, 2019: 668-669, Aktalay, 2011: 100-101, Eryılmaz, 2011: 
111). Gerçek anlamda özerklikten bahsedebilmek için bir kurum veya kuru-
luşta bulunması gereken özellikler ise şu şekildedir (Önen, 2019: 669-670):

 z Kendi kendine karar alabilme yetkisi: Özerklikten söz edebilmek 
için karar alan kurum veya kuruluşun almış olduğu kararların her-
hangi başka bir merci veya otoritenin onay ve iznine tabi olmaması 
gerekmektedir.

 z Özerk olan kurum veya kuruluşun ilgili organlarının bağımsız 
olması gerekir: Özerk kurum veya kuruluşun merkezi otoriteye 
karşı bağımsız olması gerekir. Bu bağımsızlığın en önemli göster-
geleri ise özerk kurum veya kuruluşun ilgili organlarının seçimle 
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belirlenerek iş başına getirilmesi, yine seçimle iş başına gelen bu 
organların yasal dayanağı olmayan ve keyfiyet içeren uygulamalarla 
görevden alınamamasıdır.

 z Özerk kurum ve kuruluşların ekonomik ve mali kaynaklarının 
olması: Mali özerklik olarak adlandırılabilecek bu durum, özerk 
olan kurum veya kuruluşun ekonomik anlamda yeterli kaynaklara 
sahip olarak, dayatma ve zor altında kalmadan kendi kararlarını 
serbest bir şekilde alabilmesi ve harcamalarını da özellikle merkezi 
otoritenin baskısına maruz kalmadan yapabilmesidir.

Yerel yönetimler ve özerklik ilişkisi içinde ele alınması gereken bir diğer 
önemli konu da yerel özerklik ve yerel demokrasi ilişkisidir. Merkezi yöne-
timler düzeyindeki seçme ve seçilme sürecinin aksine yerel düzeyde yapı-
lan seçimlerde, temsilciler ve seçmenler arasındaki toplumsal ve bölgesel 
yakınlığın daha fazla olması, yerel seviyede yapılan seçimlerde daha etkin 
ve verimli bir seçim sürecini ve toplumsal denetimi beraberinde getirmekte 
ve bu durum demokrasiyi de geliştirmektedir (Yontar ve Özer, 2018: 101).

Günümüz şartları açısından özerkliği olan yerel yönetimlerin hizmet 
üretme ve sunma açısından en etkili mekanizmalar olduğu belirtilmekte-
dir. Bu açıdan yerel yönetimlerin sundukları hizmetleri verimli ve etkin bir 
biçimde sunmalarının temel koşulu olarak yönetsel ve ekonomik özerkliğe 
sahip olmaları gösterilmektedir. Konu özerklik ve demokrasi arasındaki 
ilişki çerçevesinde ele alındığında, yönetsel ve ekonomik özerkliğin, yerel 
düzeydeki demokrasinin hangi seviyede ve ne kalitede gerçekleştiğinin 
göstergelerinden olduğunu söylemek mümkündür. Burada bahsedilen idari 
özerklik ise siyasal özerklik değil, yerinden yönetim açısından sağlanan 
özerkliktir (Yontar ve Özer, 2018: 101-102).

Özerk bir yapının varlığı, bu yapıdaki kurum ve kuruluşlara kendi 
kendini yönetme yetkisi vermekle birlikte, bu yetkinin amacı yerel yönetim 
birimlerine merkezi otorite içinde ayrıcalıklı bir konum oluşturmak değil-
dir. Özerk bir yapının varlığının önemi, bu durumun aksine yerel düzeyde 
sunulacak hizmetlerin çoğulcu bir demokrasi anlayışı çerçevesinde gerektiği 
şekilde yerine getirilebilecek olmasıdır. Yerel yönetimlere verilmiş olan özerk 
statünün sadece yönetme konusunda verilen yetkilerle değil, aynı zamanda 
sağlanmış olan ekonomik kaynakların yeterlilik seviyesi ile de belirlendiği 
görülmektedir. Bundan dolayı özerk statüdeki yerel yönetim birimlerinin 
ekonomik kaynaklarının çeşit ve nitelikleri yerel yönetim birimlerinin sahip 
olduğu özerk statünün seviyesiyle de doğrudan doğruya ilişkilidir. Bu çer-
çevede bir yönetim biriminin ister yerel düzeyde olsun ister sadece belirli bir 
hizmetle ilişkili olsun, ekonomik olarak değil de sadece yönetim açısından 
karar alma yetkisine sahip olmaları onları özerk olarak kabul etmek için 
yeterli olmamaktadır. Yerel düzeyde yönetim birimlerinin özerk statüleri, 
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yerel yönetim anlayışının demokratik olmasının en önemli göstergesidir 
ve ideal düzeyde yerel demokrasinin sağlanması için de en büyük güvence 
kaynağıdır. Yerel yönetimlere bu özerk statü verilmediği müddetçe yerel 
seviyede demokrasiden söz etmek mümkün olmayacaktır. Bu durumun sağ-
lanabilmesi ve yerel seviyede demokrasinin sağlıklı bir biçimde işletilebilme-
si içinde, yerel yönetim birimlerine hem yönetsel anlamda hem de ekonomik 
anlamda özerkliğin beraberce verilmesi gerekmektedir (Özbudun, 2019: 26, 
Kalabalık, 2005:474, Yontar ve Özer, 2018: 102). 

Özerklik ve yerel yönetimler arasındaki ilişki biraz daha detaylı ele alın-
dığında, yerel özerklik kavramını, sunulan kamusal hizmetlerin, ülke içinde 
farklı bölgeler de ve yine farklılaşan ihtiyaçlar ve ortaya çıkan sorunlar 
çerçevesinde, daha iyi sunularak yerel topluluktaki bireylerinde bu hizmet-
leri sunacak organların seçimine hiçbir dayatma ve zor altında kalmadan 
katılmaları olarak tanımlamak mümkündür. Yerel yönetim birimlerinin 
karar alma ve uygulamaya yönelik organlarının belirli değerler doğrultu-
sunda seçimle yönetime geldikleri ve demokratik oldukları kadar özerk bir 
statüye sahip oldukları da görülmektedir. Yerel özerklik ve yerel demokrasi 
kavramları arasındaki ilişki de bu durumun bir yansıması olarak kendini 
göstermektedir (Acar, 2019: 281).

Merkezi idare ve yerel yönetimler arasındaki ayrım yapılırken siyasi 
ve yönetsel noktaların ötesinde asıl önemli olan nokta hizmet sunumudur. 
Yerel yönetimlerin varlık sebebi olarak gösterilen farklı bölgelerde yaşayan 
yerel toplulukların farklılaşan ihtiyaçlarına cevap vererek, ortaya çıkan farklı 
problemleri çözmek düşüncesi beraberinde ayrı ama tam bağımsız olma-
yan bir yönetim yapısını da beraberinde getirmektedir. Özerklik/otonomi 
kapsamında ele alınabilecek bu durum, yerel halkın ihtiyaçlarının daha iyi 
karşılanması fikri ile doğru orantılıdır.

Birçok açıdan yerel yönetim birimlerinin merkezi otoriteden çeşitli 
konularda bağımsız olarak özerk bir statüde faaliyet göstermeleri önem 
taşırken; ön plana çıkan durumların yerel demokrasi ve bununla bağlantılı 
idari özerklik ile mali ve ekonomik yönden özerklik olduğu görülmektedir. 
Yerel halkın ihtiyaçlarının karşılanması o bölge içinden çıkan yöneticiler 
ve o bölgede teşkil edilen yerel yönetim birimleri tarafından daha verimli 
ve etkili sağlanabilir düşüncesine paralel olarak, bu yöneticilerin, kurum-
ların ve karar alarak uygulayacak organların göreve getirilmesinde yerel 
halkın da katılımının sağlanması yerel düzeydeki hizmetlerin daha sağlıklı 
sunulmasına yardımcı olacaktır. Demokrasinin gereği olan katılım ve yöne-
timin halk tarafından denetlenmesi, halkın ihtiyaçlarına cevap verilemediği 
durumlarda yerel yönetimlerin yine halk tarafından değiştirilebilmesine 
olanak sağlayacağı için hizmet sunumunda sürekli bir iyileştirme arayışını 
de beraberinde getirecektir.
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Ancak bunun sağlanabilmesi için tam bağımsızlık değil idari anlamda 
bir özerklik gerekmektedir. Merkezi otorite kimi konularda ve kanunla 
belirlenmiş sınırlar çerçevesinde karar alma ve aldığı kararları uygulama 
yetkisinin bir kısmını yerel düzeyde yönetim birimlerine devrederek hem bu 
özerkliği sağlamış olmakta hem de merkezi otorite üzerindeki baskıyı azalt-
mış olmaktadır. Ancak bu idari anlamdaki özerkliğin bir anlam kazanabil-
mesi ve amacına uygun biçimde gerçekleşmesi için aynı zamanda ekonomik 
ve mali özerklikte gerekmektedir.

Yerel yönetim birimlerinin, yerel düzeyde farklılaşan ihtiyaçlara yönelik 
sağlıklı bir biçimde hizmet sunabilmeleri için kendi mali kaynakları olma-
lıdır. Ancak ekonomik ve mali özerklik ile kastedilen sadece kendine ait 
ekonomik kaynaklara sahip olmak değil, bu kaynakları yasalar çerçevesinde 
herhangi bir baskı altında kalmadan ve merkezi idareden bağımsız olarak 
kullanabilmektir de. Daha öncede belirtildiği üzere merkezi otoritenin tam 
ve zamanında tespit etmekte zorlandığı kimi yerel sorunların çözümü sade-
ce yerel yönetimlere verilecek idari özerklikle mümkün olmayacaktır. Bu 
problemleri ortadan kaldırmak için tam ve zamanında kaynak edinip, bu 
kaynakları kullanabilme yetkisi de bir o kadar önemlidir.

4.5. Yerellik

Yerel yönetimlerle ilgili son ilke ise “yerellik” ilkesidir. İkincil durumda 
bulunmak, yardımcılık anlamlarına gelen yerellik kavramı, bir kurum veya 
kuruluşu, kişiyi veya davranışı güçlendirmek gibi anlamlarda da kullanıl-
maktadır. Yerellik ilkesi, devlet aygıtının sahip olduğu güç ve otoriteyi sınır-
lamayı amaçlayan bir ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçeve içinde 
yerellik ilkesinin üç ayrı uygulama alanı ile karşılaşılmaktadır. Bunlardan 
ilki “özelleştirmedir”. Özelleştirme ile özel sektör ile kamu sektörü arasında 
sorumlulukların paylaştırılması amaçlanmaktadır. İkinci uygulama alanı ise 
bir ülkenin coğrafi sınırları içinde sorumluluk ve yetkilerin farklı yönetim 
birimleri arasında pay edilmesidir. Yerellik ilkesinin üçüncü ve son uygula-
ma alanı ise uluslararası düzeyde ülkeler ile uluslararası kurum ve kuruluş-
lar arasındaki ilişkileri konu almaktadır (Yıldırım, 2014: 132).

Yerel yönetimler açısından ele alındığında yerellik ilkesinin, merkezi 
otorite ile yerel yönetim kuruluşları arasındaki ilişkileri düzenlediği görül-
mektedir. Ancak daha geniş bir perspektiften bakıldığında yerellik ilkesinin 
çeşitli yönetsel birimlerin arasındaki ilişkileri de kapsadığını söylemek müm-
kündür. Bu bakış açısı ile üst kademeden alt kademeye doğru idari birimle-
rin birbirlerine yardımcı oldukları görülmektedir. Kamu hizmetlerinin halka 
sunulmasında, yerellik ilkesi çerçevesinde en alt basamaktan üst basamağa 
doğru bir yapılanma bulunmaktadır. Sunulacak hizmetin halka en yakın 
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idari birim tarafından sunulması esastır. En alt idari birim tarafından bu hiz-
met verimli ve etkili bir biçimde sunulamıyorsa veya hiçbir şekilde sunumu 
gerçekleşmiyorsa ancak o zaman bir üst idari birim bu hizmetin sunumunu 
üstlenmektedir. Bu hizmet sunum silsilesi içinde merkezi yönetim birimi en 
son başvurulacak ve hizmet sunumu beklenecek mercidir (Kırışık, 2013: 3).

Başta bölgesel olarak farklılık göstermesi gereken ve kamu tarafından 
sunulan hizmetlerin tamamının merkezi yönetim tarafından gerçekleşti-
rilmesi uygulama açısından mümkün görülmemektedir. Merkezi yönetim 
birimlerinin böyle bir çaba içine girmesi ise sunulan hizmetlerin verimlilik 
ve etkinliğini azaltarak hedeflenen toplumsal amaçlara ulaşılmasını zorlaş-
tıracak hatta imkânsız hâle getirebilecektir. Ayrıca bu ve benzeri çabaların 
yerel demokrasinin işletilmesine de zararları olabileceği gibi halkın kamu 
tarafından sunulan hizmetleri olan ilgisini de zayıflatacağını söylemek 
doğru olacaktır. Bu ve benzeri problemler yerel yönetimlerin merkezi 
yönetim anlayışının yanında hizmet sunucuları olarak ortaya çıkmasını 
sağlamıştır (Belli, 2017: 79). Bu doğrultuda yerellik ilkesinin de, yerel yöne-
timler ve hizmet sunumu çerçevesinde yerelleşme tartışmaları ile gündeme 
geldiği görülmektedir. Kelime olarak çeşitli anlamları bulunmakla beraber, 
yerel yönetimler ve hizmet sunumu çerçevesinde çok net bir tanımı bulun-
mayan yerellik ilkesini, hizmet sunumu açısından halka en yakın idari biri-
min gereken hizmetleri gerçekleştirmesi olarak ifade etmek mümkündür. 
Yerellik ilkesini ön plana çıkaran bir diğer önemli durum da bireyin ön 
plana çıktığı yönetsel ve ekonomik anlayıştır (Zeyrekli ve Ekizceleroğlu, 
2007: 29, Aydın, 2012: 317).

Yerellik ilkesi bireyi odak noktasına almakta, bireyin kendi kendine 
yapabileceği faaliyetlerde devletin ve devlet otoritesinin müdahalesini 
uygun görmemektedir. Bu çerçevede merkezi otoritesi çok güçlü, geleneksel, 
müdahaleci ve egemenlik hakkını halkla veya yerel düzeyde yönetim birim-
leri ile paylaşmayan devlet modeli değil, birey merkezli etkin devlet modeli 
yerellik ilkesi ile bağdaşmaktadır (Barlas ve Karagöz, 2007: 158). Yerellik 
ilkesinin bireyi merkeze alan anlayışı ile yerel düzeydeki hizmetlerin sunul-
masında yine yerel halktan faydalanılması, bu sayede yerel demokrasinin 
işletilmesi ve kıt kaynakların daha akılcı bir biçimde kullanılması hedeflen-
mektedir. Yerellik ilkesi yerel yönetimler bağlamında çoğunlukla sunulacak 
hizmetlerin halka götürülmesi anlamında kullanılmakla beraber, asıl anla-
mının hizmetin gereken yerde ve gereken zamanda sunulması olduğunu 
söylemek daha doğru olacaktır (Kırışık, 2013: 3).

Yerellik ilkesinin çeşitli işlevleri bulunmaktadır. Bu işlevlerden ilk ve 
belki de en önemlisi yerel yönetim süreçlerinde ve uygulamalarında özerk-
lik anlayışını ön plana çıkararak güçlendirilmesini sağlamaktır. Bu sayede 
merkezi otorite ile yerel yönetim birimleri arasında yetki ve sorumlulukla-
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rın paylaşılmasını düzenleyerek, topluluk yetkilerini sınırlandırmaktadır. 
Yine çoğunluk içindeki azınlıkların, farklı kültürlerin ve seslerin korunarak 
demokrasinin yerelden başlayıp, genele doğru güçlendirilmesine katkı sağ-
lamaktadır (Özel, 2000: 32). Yerellik ilkesinin bir diğer işlevi ise merkezi oto-
ritenin yerel seviyede sunulması gereken hizmetleri yerel yönetim kurumla-
rına devretmesidir. Özellikle yerel halkın farklılaşan ihtiyaçları çerçevesinde 
sunulması gereken hizmetlerin yerel yönetimler tarafından sunulmasının, 
merkezi yönetim tarafından sunulmasına göre daha rasyonel olacağı belir-
tilmektedir. Çünkü yerel düzeyde veya genel düzeyde, hizmet sunumuna 
yönelik olarak yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimlerin birbirlerine karşı 
çeşitli üstün ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Ancak unutulmaması gereken 
konu yerel yönetimlerin hizmet sunumunda başarılı olması için idari ve mali 
özerklik, yapıcı bir denetim mekanizması, merkezi yönetimin keyfi uygula-
malarda bulunmaması gibi çeşitli koşulların oluşması gerektiğidir (Yıldırım, 
2014: 134). Yerellik ilkesinin bir diğer işlevi de yine demokrasinin işletilmesi 
ile yakından ilişkilidir. Demokratik toplumlarda halkın yönetime katılması 
açısından, özellikle merkezi otoritesi güçlü ülkelerde yönetim ile halk arasın-
da mesafe ve engeller ortaya çıkabilmekte, halkın seçim dönemleri dışında 
iradesini belirtmesi zorlaşmaktadır. Bu durum halkın merkezi otoritenin 
kararlarını sorgulayarak denetlemesini zorlaştırdığı gibi alınan kararlara 
katılımını kimi zaman engellemekte ve yerel düzeyde sunulması gereken 
kimi hizmetlerin istenilen ölçülerde gerçekleştirilememesi gibi sorunları da 
beraberinde getirebilmektedir (Önder, 2013: 315-316). Yerellik ilkesinin bu 
işlevinin en iyi uygulama örneği, özellikle Avrupa Birliği içinde alt basamak-
taki yönetim birimlerinin yetkilerinin korunarak arttırılması noktasında kul-
lanılmasıdır. Yerellik ilkesinin bu işleviyle birlikte, Avrupa Birliği’nde yerel 
düzeydeki alt birimlerin daha aktif hâle gelerek, halkın alınan kararlara en 
düzeyde katılım sağladıkları görülmektedir. Ayrıca yerellik ilkesi bu işlevi 
ile Avrupa Birliği Anayasası içinde yer almakta, Avrupa Birliğinin yönetim 
organları bu sayede karar alırken ve işlevlerini yerine getirirken yerellik ilke-
sini göz önünde tutmak durumundadırlar (Yıldırım, 2014: 134-135).

Yerellik ilkesinin özerklik, yetki devri ve yerel demokrasinin işletilerek 
halkın yönetime en üst düzeyde katılımını sağlamak gibi işlevleri yanında 
çeşitli fonksiyonları da bulunmaktadır. Yerellik ilkesinin öncelikli amacı, 
sunulması planlanan hizmetlerin halka en yakın yönetim birimi tarafından 
sunulmasıdır. Bu sayede yerel düzeyde farklılık gösteren ihtiyaçlara ve 
ortaya çıkan sorunlara daha etkili, verimli ve hızlı çözümler getirilebileceği 
belirtilmektedir (Çevik, 2007: 115). Sunulması planlanan yerel düzeydeki 
hizmetlerin, bu hizmetlerden faydalanacak halk kitlesine yakınlığı, idari 
ve mali özerklik çerçevesinde hesap verilebilir bir yapıyı ve sunulan hiz-
metlerin maliyeti ve ekonomik kaynakları açısından bilgi sahibi olunmasını 
sağlamaktadır. Bu yolla halkın yürütülen kamu politika ve uygulamalarını 
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kabullenmesi; faaliyetlere ve gerçekleştirilen hizmetlere gönüllü bir şekilde 
ve aktif olarak katılımı gerçekleştirilebilmektedir. Tüm bunlar çerçevesinde 
yerellik ilkesinin fonksiyonlarını şu şekilde sıralamak mümkündür (Belli, 
2017: 79-80):

 z Yerel yönetimlerin özerkliklerinin (idari ve mali özerklik açısından) 
güçlendirilmesi,

 z Yerel yönetimlere hizmet sunumu açısından sağlanan yetkilerin 
garanti ve güvenceye alınması,

 z Daha üst basamakta yer alan yönetim birimlerinin, kendi sorum-
luluklarındaki daha alt düzey yönetim birimleri tarafından yerine 
getirilmesi beklenen görevlerini yerine getirebilmeleri için onları 
destekleyerek tamamlamak,

 z Yönetim birimleri arasındaki yetki ve görevlerin paylaşılmasında 
akılcı davranılmasını sağlamak,

 z Yerellik ilkesinin bütünleştirici yapısından faydalanabilmektir.

Yerellik ilkesi uyarınca kıt kaynakların kullanımında yetki ve sorumlu-
luklar belirlenirken, sunulması planlanan hizmet en verimli ve etkin biçimde 
gerçekleştirilmesi için hizmete ihtiyaç duyulan bölge ya da alana en yakın 
yönetim kademesinin seçilmesi gerekmektedir. Bu bakış açısı ile iç ve dış 
güvenlik ile uluslararası politika gibi belirli hizmetler dışında kalan hemen 
hemen tüm kamusal hizmetlerin sunumunun yerel yönetim birimlerine 
bırakılması gerekmektedir (Belli, 2017: 80). Yerellik ilkesi de bu yaklaşımla, 
hizmetin sunulacağı topluluğa en yakın yönetim birimi olan yerel yönetim 
kurumlarının güçlendirilerek, ihtiyaç duyulan hizmetlerin verimliğini ve 
etkinliği arttırmayı, bu kurumların yapılarını daha esnek, değişime uyum 
sağlayabilen ve aktif hâle getirmeyi hedeflemektedir. Fakat yerel yönetimler 
düzeyinde merkezi otoritenin vesayet denetimi yetkisini kullanması ve eko-
nomik zorluklar gibi sebeplerden dolayı yerellik ilkesinin tam ve sağlıklı bir 
biçimde uygulanması zorlaşmaktadır (Toprak, 2010: 16).

Yerel yönetimlerle ilgili ilkeler incelendiğinde, bu ilkelerin birbirleri 
ile bağlantılı ve yakın ilişkili oldukları görülmektedir. Diğer bir ifadeyle 
bu ilkelerin yerel yönetimler adına bir anlam ifade edebilmesi için birlikte 
gerçekleşmeleri gerekmektedir. Hiyerarşik bir yapılanma içinde doğru bir 
şekilde uygulanan yetki devri ve beraberinde yetki genişliği, idari ve mali 
özerkliği yasalarla güvence altına alınarak yerellik ilkeleri çerçevesinde 
hayata geçirilen yerel yönetimlerin, geliştirmeye ve tamamlamaya dönük 
bir vesayet denetimine tabi tutulması gerek yerel yönetimleri geliştirecek ve 
gerek sunulan hizmetlerin kalitesi ile halkın katılımını arttıracaktır.

Hiyerarşik yapılanmalar kimi kurum ve kuruluşlar için olumlu sonuçlar 
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doğurmasa da (yaratıcılığın ön planda olduğu ve acil kararlar alınması gere-
ken organizasyonlar gibi) özellikle hizmetlerden yararlanacak kitlenin geniş 
olduğu ve bununla doğru orantılı olarak sunulan hizmetlerin nitelik ve sayı-
sının artacağı durumlar için teşkil edilen örgütlerde günümüz şartları için 
vazgeçilmezdir. Yetki karmaşasını ortadan kaldırarak, yerinde ve gerekli bir 
denetim mekanizması oluşturulması, bununla beraber şikâyet ve öneri mer-
cilerinin sağlıklı işlemesi için gerekli olan bu yapı ayrıca merkezi yönetim 
ve yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi adına da önem taşı-
maktadır. Yasalarla belirlenmiş çeşitli kurallar çerçevesinde merkezi yöneti-
min en üst basamağından, yerel yönetim biriminin en alt basamağına kadar 
kurulması gereken bu düzen aynı zamanda yerel düzeydeki hizmetlerin tüm 
ülke genelinde aynı kalite ve standartta sunulması için de önemlidir. Böylesi 
bir düzenin olmadığı durumlarda merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin 
bağı kopabilecek, bu durum yerel yönetim yapılanmalarını kurulma ve teş-
kil edilme amaçları olan yerel halka hizmet sunmaktan uzaklaştırıp, keyfi 
kararları beraberinde getirebilecektir. Yerel yönetim birimlerinin kurulması-
nın öncelikli amacı olan yerel düzeydeki hizmetlerin yüksek kalitede ve hızlı 
bir biçimde sunulması, ne tek başına merkezi yönetimin ne de tek başına 
yerel yönetim birimlerinin gerçekleştirebileceği bir amaç değildir. Bu ama-
cın gerçekleştirilmesi ancak iki yönetim birimi arasında koordinasyonun ve 
karşılıklı olarak birbirlerini tamamlamalarının sonucu olabilir. 

Merkezi idare ve yerel yönetimlerin arasında koordinasyonun sağlanması 
beraberinde yetki devrini getirmektedir. Tüm yetkilerin, ister yerel yönetim ister 
merkezi yönetim olsun tek bir makam veya kişide toplanması hem hiyerarşik 
düzeni anlamsız hâle getirecek hem de yerel yönetimlerin teşkil edilmesinin 
amacına aykırı olacaktır. Aynı ülke içinde olmakla beraber farklı bölgelerde 
ortaya çıkan ve yerel düzeyde çeşitlilik gösteren ihtiyaçların giderilerek karşı-
laşılan sorunlara hızlı çözümler getirilmesi, ancak yerel yönetim birimlerinin 
karar alma ve uygulama konusunda yetkilendirilmeleri veya bir başka ifadeyle 
merkezi yönetimin yetkilerinin bir kısmını yerel yönetimlere devretmesiyle 
mümkündür. Yerel yönetim birimlerinin başarısında yaşanan problemlere hızlı 
bir şekilde çözüm üretmeleri ve yine ortaya çıkan yerel düzeydeki ihtiyaçlara 
hızlı cevap verebilmeleri önemlidir. Bunun gerçekleşmesi ise ancak yetki devri 
ile mümkün olabilecektir. Yaşanan her sorunda veya sunulması gereken her 
hizmette merkezi yönetime danışarak, merkezi yönetimden bir karar çıkmasını 
beklemek hem yerel yönetimlerin varlık sebebini yok saymak hem de sorunları 
çözümsüz bırakmak anlamına gelebilecektir.

Merkezi yönetim biçiminden yerel düzeydeki sorunları daha hızlı çözerek 
ortaya çıkan ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilmek için yerel yönetime geçiş 
olarak kabul edilebilecek yetki genişliği, yetki devrine benzeri bir biçimde 



134  Yerel Yönetimler ve İnsan Kaynakları Yönetimi

kendini göstererek yerel yönetim anlayışının ayrılmaz bir ilkesi hâline gelmek-
tedir. Coğrafi ve işlevsel yetki genişliği çerçevesinde ele alınabilecek bu ilke ile 
yerel yönetimlere aslen merkezi yönetime ait kimi kararları alarak uygulama 
özgürlüğü tanınmakta, böylece karşılaşılan problemlere yerel halkın ihtiyaç-
ları doğrultusunda çözümler getirilmesi hedeflenmektedir. Merkezi otorite-
nin yetkileri çerçevesinde ve hiyerarşik düzende ele alınması gereken yetki 
genişliğinde dikkat çeken en önemli unsurlardan biri bahse konu yetkilerin 
öncelikle merkezi yönetime ait olması ve bu yetkiler sonucu alınan kararların 
merkezi yönetimin iradesi olarak kabul edilmesidir. Yetki genişliği konusunda 
verilebilecek en iyi örnekler vali, kaymakam vb. mülki idare amirleridir.

Yetki devri ve yetki genişliğinin sağlanması, yerel yönetimler açısından 
herhangi bir denetleme mekanizmasının olmayacağı anlamına gelmemek-
tedir. Aksine doğru bir biçimde yasalarla tesis edilmiş ve geliştirici amaçlar 
içeren bir denetim mekanizması yerel yönetimleri ve sundukları hizmetleri 
geliştirebilecektir. Bu noktada merkezi otoritenin yerel yönetimler üzerin-
deki vesayet denetimi yetkisi ortaya çıkmaktadır. Bahsi geçen bu denetimin 
amacı yerel yönetimler üzerinde baskı uygulayarak ve keyfi bir denetim 
mekanizması kurarak yerel yönetim birimlerinin aldıkları ve uyguladıkları 
kararlara etki etmek değildir. Buradaki temel öncelik hiyerarşik yapı içinde 
yerel yönetimlerin keyfi kararlar alarak halkın değil kişi veya kişilerin çıkar-
larına uygun hareket etmelerini önleyerek, yerel yönetimlerin hizmetlerinin 
kalitesini ve çeşitliliğini arttırmaktır. Vesayet denetiminde bir diğer önemli 
gerekçe de sunulan hizmetlerin tüm ülke genelinde eşit ve aynı standartlar 
içinde halka ulaştırılmasıdır. Denetim konusunda bu sınırları aşan merkezi 
yönetimler yerel yönetim birimlerini etkisiz hâle getirerek, sadece merkezi 
yönetimin birer uzantısı hâline getirecek ve halkın ihtiyacı olan hizmetlerin 
sunumu açısından başarısız olacaklardır.

Yerel yönetimler için bir diğer önemli ilke ise özerkliktir. Özerklik ilkesi 
hem bahsedilen diğer ilkelerin anlamlı hâle gelebilmesi hem de yerel yöne-
timlerin gerçek anlamda karar alan ve bu kararları uygulayan yönetim birim-
leri hâline gelebilmesi için önem taşımaktadır. Ancak konu itibari ile burada 
anlaşılması gereken siyasal anlamda özerklik değil idari anlamda özerkliktir. 
Yerel yönetimlerin hizmet sundukları yerel topluluğun ihtiyaçlarına cevap 
verebilmeleri kimi konularda bağımsız olmaları ile mümkün olabilecektir. 
Bu bağımsızlık ne siyasi anlamda bir özerklik ne de merkezi otoriteden tam 
bağımsız olarak yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığıdır. İdari ve mali 
özerklik çerçevesinde ele alınması gereken konu yerel yönetimlerin yönetsel 
olarak yerel halkın ihtiyaçlarını ve sorunlarını ilgilendiren konularda mer-
kezi otoritenin baskıcı ve keyfi olmayan denetimi altında karar alabilmesini 
ve bu kararları uygulayabilecekleri mali kaynaklara sahip olmalarını ifade 
etmektedir. İdari ve mali özerklik birbirinden bağımsız düşünülemez. İdari 
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anlamda özerkliği olan bir yerel yönetim biriminin aldığı kararları uygula-
yacak mali kaynaklarının olmaması ve bu açıdan merkezi yönetime bağımlı 
kalması yerel yönetimlerin ruhuna aykırı olacağı gibi sadece kendine ait mali 
kaynakları olan ancak yönetsel kararlar konusunda merkezi otoriteye bağlı 
olan yerel yönetim birimleri de hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Özerklikle 
ilgili bir diğer önemli konuda yerel yönetim birimlerinin yöneticilerinin 
seçme ve seçilmeleri açısından halkın katılımıdır. Yerel düzeyde demokra-
sinin işleyerek genele yayılması ve demokratik ortamın geliştirilmesi yerel 
yönetimlerin özerkliği ile mümkün olacaktır. Halkın kararlara katılmasını 
ve yerel yönetim uygulamalarını denetlemesini sağlayan özerklik ile hem 
bireylerin demokratik süreçleri içinde yer almaları hem de izlenen kamu 
politikalarını benimsemeleri sağlanabilecektir. Ancak bunun olabilmesi için 
yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliklerinin bir arada sağlanması ve 
denetim mekanizmasının da yerel yönetimleri destekleyici biçimde kurul-
ması gerekmektedir.

Yerellik ilkesi ise kimi hizmetlerin merkezi yönetim tarafından değil, 
yerel yönetimler tarafından daha iyi sunulabileceği düşüncesine dayan-
maktadır. Aslın yerellik ilkesinin, yerel yönetimlerin tüm ilkelerini içinde 
barındıran, genişletilmiş bir anlayış olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım 
olacaktır. Merkezi yönetime uzak bölgelerin ihtiyaçlarını ancak yetki devri 
ile güçlendirilmiş, halkın seçme ve seçilme süreçlerine katıldığı demokratik 
bir ortamda idari ve mali özerklik sağlanmış, ayrıca hiyerarşik düzen içinde 
kanunlarla belirlenmiş bir vesayet denetimine tabi yerel yönetimlerin karşı-
layabileceği düşüncesi yerellik ilkesinin özünü oluşturmaktadır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

İnsan toplulukları ve yönetim kavramı arasındaki ilişki bilinen tarih 
kadar eskidir. Avcı-toplayıcı toplumlardan günümüz modern toplumları-
na kadar olan süreç farklı biçimlerde olsa da sürekli “yönetim” kavramı ve 
uygulamalarıyla paralel biçimde ilerlemiştir. İnsanlık tarihi içinde yakın 
sayılabilecek bir döneme kadar gücün ve yönetme yetkisinin genellikle 
kişi veya kurumların elinde olduğu, yönetme yetkisine sahip bu kişi veya 
kuruluşların ellerinde tuttukları bu güce sıkı sıkıya bağlı kalıp paylaşma-
dıkları görülmektedir. Gerek Antik Yunan ve gerek Orta Çağ Avrupası’nda 
farklı biçimlerde bölgesel yönetimlerin ortaya çıktığı görülse de bu yönetim 
biçimleri günümüz yerel yönetim anlayışından farklıdır. Genellikle Sanayi 
Devrimi’ne kadar olan süreçte merkezi otoritenin güçlü olduğu ve bu gücü 
paylaşmaktan kaçındığı yönetim biçimlerini görmekteyiz. Doğal olarak bu 
durum yerel yönetim anlayışının ve uygulamalarının gelişimini engellemiş, 
merkezi otoritesi güçlü devlet ve imparatorluk yapılarını ortaya çıkarmıştır. 
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Ancak Sanayi Devrimi’ne gelinen süreçte Rönesans ve Reform hareket-
leri ile birlikte yaşanan aydınlanma dönemi çeşitli teknolojik ve sosyal geliş-
melerin kapısını aralayarak, merkezi otoritesi güçlü devlet yapılarıyla birlik-
te yönetim biçimlerinde de değişimi zorunlu kılmıştır. Üretim biçimlerinin 
değişmesi ve yeni üretim modellerinin ortaya çıkması, makineleşme, ulaşım 
ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler (buharlı gemiler, demir yolla-
rı ve fosil yakıtlar ile çalışan motorlar gibi) uzak pazarlara açılmayı mümkün 
hâle getirerek bugün sıklıkla konuştuğumuz ve hemen hemen her konu ile 
bağlantısını kurduğumuz küreselleşmeyi ivmelendirmiştir. Uzak mesafele-
rin yakınlaşması, ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesi yönetim gücünü 
elinde bulunduran odaklar için yeni yapılanmaları zorunlu hâle getirmiştir. 
Toplumun ve toplum içindeki bireylerin yaşadıkları ekonomik, sosyal, kül-
türel, psikolojik ve toplumsal yapıdan kaynaklı diğer problemler yönetim 
gücünü elinde bulunduran kesimler için daha çok konuşulur ve çözüm 
aranır olmuştur. Özellikle Sanayi Devrimi sonrası güçlenen sivil toplum 
örgütlerinin (başta sendikalar olmak üzere) ve toplumun oluşturduğu baskı, 
çalışma yaşamını ve sosyal hayatı düzenleyici hukuksal düzenlemelerin 
yapılmasını zorunlu hâle getirerek devletleri harekete geçmeyi zorlamıştır.

Yükselen demokrasi istekleri ve batılı ülkeler başta olmak üzere demok-
ratik düzenlere geçilmesi bu süreci desteklemiş, halkın yönetime katılması 
sağlanarak, gerek yönetim de ve gerek yönetenlerin seçiminde toplumun 
üyeleri söz sahibi olmaya başlamışlardır. Bu durum toplumsal yapıdaki 
sorunların daha çok konuşulur hâle gelerek, yönetimi elinde bulunduran 
kesimlerin odak noktasını değiştirmiş; gücü elinde bulundurma çabasından 
çok toplumsal sorunlarla ilgilenmeleri için teşvik edici bir unsur olmuştur. 
Bu durumun günümüzde en azından demokrasi ile yönetilen toplumlar için 
böyle olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Ancak toplumsal düzenin her alanında yaşanan bu kayda değer iler-
lemelerin toplumun bütününü ilgilendiren ihtiyaçların giderilerek, ortaya 
çıkan problemlerin çözümünde (iç güvenlik, dış güvenlik, ulusal istihdam 
politikaları, ulusal eğitim ve sağlık politikaları vb.) etkili olduğu görülse 
de, aynı ülke sınırları içindeki farklı coğrafi bölgelerde yaşayan yerel halkın 
özelleşen sorunlarına çözüm üretme konusunda yeterli olmadığı görülmek-
tedir. Bu durum iklim, coğrafi yapı, kültürel kodlar ve toplumsal yapı gibi 
birçok faktörden kaynaklanabilmektedir. Ulusal düzeyde politikalar, kaynak 
kullanımı ve sorunların teşhisi gibi durumlarda merkezi yönetim etkili olabi-
lirken, yerel düzeyde hizmet sunumu gibi durumlarda merkezi yönetimlerin 
yetersiz kaldığı bilinmektedir. İşte bu ve benzeri durumlar yerel yönetim 
anlayışının geliştirilerek, yerel yönetim uygulamalarının güçlendirilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Bu bakış açısıyla günümüz modern yönetim anlayışı 
içinde yerel düzeyde farklılaşan ihtiyaçlara daha hızlı cevap vererek bu 
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yönde hizmet sunabilmek merkezi yönetimlerden ziyade yerel yönetimlerin 
işi ve önceliği olarak görülmektedir.

Hemen bu noktada belirtmek gerekir ki her iki yönetim düzeyinin de 
birbirlerine karşı üstünlükleri ve zayıflıkları bulunmaktadır. Ulusal düzey-
de hizmet sunumunda güçlü olan merkezi yönetimlere karşı, yerel düzey-
de hizmet sunumunda güçlü olan yerel yönetimler ön plana çıkmaktadır. 
Ancak bu dengenin kurulabilmesi için yerel yönetim anlayışının, merkezi 
yönetimler tarafından güçlendirilmeleri ve herhangi bir zorlamaya maruz 
bırakılmamaları gerekir.

Merkezi yönetim ve yerel yönetim ilişkileri konu edinildiğinde çeşitli 
unsurlardan söz edilmektedir. Bu unsurların başında ise “demokrasi” gelir. 
Demokrasi unsuru yerel yönetimler için ilk ve en önemli şart olarak görül-
mektedir. Yerel demokrasi ile güçlendirilmiş yerel yönetimlerin, yetkileri 
çerçevesinde kararlar alarak bu kararları uygulamaları, merkezi yönetimin 
keyfi uygulama ve baskılarına maruz kalmamaları kanunlarla güvence 
altına alınmakta ve hizmet sunumu açısından verimli ve etkili olmaları 
sağlanmaktadır. Demokrasi ve yerel yönetimler arasındaki bir diğer dikkat 
çekici nokta ise yerel halkın da demokratik süreçlere katılarak seçme ve 
seçilme süreçlerinde yer almasıdır. Kendi sorunlarının çözümüne yönelik 
olarak işbaşına getirilen yönetimlerin seçiminde yerel halkın katılımı hem 
yerel düzeyde demokrasiyi işleterek, ulusal anlamda demokrasi kültürünün 
güçlenmesine katkıda bulunmakta hem de ulusa ve yerel düzeyde kamu 
politikalarının benimsenmesini sağlamaktadır.

Yerel yönetimlerle ilgili bir diğer önemli unsur da etkinliktir. Yerel 
yönetimlerin hizmet sunumlarının halkın ihtiyaç ve isteklerine uygun olması 
ancak etkili bir şekilde olursa anlam kazanacaktır. Bu çerçevede hizmet alan-
larının tespiti, yerinde hizmet sunumu ve merkezi yönetimle olan ilişkiler 
devreye girer. Hangi alanlarda yerel yönetimlerin hizmet sunması gerekti-
ği, hangi alanların merkezi yönetime bırakılması gerektiği cevap aranması 
gereken sorulardır. Bu sorular cevaplanıp yerel yönetimlerin hangi düzeyde 
hangi hizmetleri sunacağı kararlaştırıldığında geriye özerklik tartışması kal-
maktadır.

Demokratik düzen içinde doğru tespitlerle (etkinlik ve yerindelik açı-
sından) işbaşına gelen yerel yönetimlerin başarılı olmaları özerklikleri ile 
doğru orantılıdır. Ancak burada bahsedilen siyasi veya tam bağımsızlık biçi-
mindeki özerklik değil, idari ve mali özerkliktir. Yerel yönetimler kanunlar 
çerçevesinde kendi kararlarını alarak bu kararları uygulama gücüne sahip 
olmalıdırlar. Aksi takdir de merkezi yönetimin bir uzantısı olarak kalacak 
ve ortaya çıkan ihtiyaçlara hızlı ve gereği gibi cevap veremeyecekleridir. 
Ama sağlanan idari özerkliğin hizmet sunumu ile bağdaşabilmesi ve hiz-
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met sunumunun etkili olabilmesi için idari özerkliğin yanında mutlaka 
bulunması gereken mali özerkliktir. Mali özerklik yerel yönetim birimle-
rinin kendi ekonomik kaynaklarına sahip olarak, bu ekonomik kaynakları 
kullanabilmeleri yetkisidir. Ancak burada bahsedilen bu yetki kanunlar 
çerçevesinde ve merkezi otoritenin vesayet denetimi altındaki bir yetkidir. 
Bu noktada bahsi geçen vesayet denetimi ise yaptırım gücü veya merkezi 
otoritenin yerel yönetim birimlerine yaptırım uygulayabilme imkânı olarak 
algılanmamalıdır. Çünkü böyle bir durum yerel yönetim anlayışının doğa-
sına ve amacına ters düşecektir. Bahsi geçen bu denetim yerel yönetimlere 
yol gösterici, güçlendirmeye yönelik ve hizmet sunum kalitesini arttırıcı bir 
denetim olmalıdır. 
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Yerel yönetimler vatandaşlara en yakın kamu yönetimi birimleridir. 
Bu da onlara halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde tespit etme 
ve en uygun hizmetleri ulaştırma imkânı vermektedir. Dolayısıyla yerel 
yönetimler vatandaşların yaşam kalitesi ve sosyal refah düzeyleri üzerinde 
doğrudan etkileri bulunan kritik kurumlardır. Yerel yönetimlerin bu kritik 
önemdeki rollerini layıkıyla yerine getirebilmeleri ise ancak nitelikli bir 
insan kaynağına sahip olmalarıyla mümkündür. 

İnsan kaynağının niteliği ve verimliliği ile sunulan hizmetin kalitesi 
arasında doğrudan bir bağlantı olduğu gerçeği son yıllarda kesin olarak fark 
edilmiştir. Bu nedenle, başlangıçta daha çok özel sektör işletmelerinde gör-
meye alışık olduğumuz birçok insan kaynakları yönetimi işlevi artık yerel 
yönetimlerde de yaygınlaşmaya başlamıştır. Yerel yönetimler bu kapsamda 
ilk olarak geleneksel personel yönetimi uygulamalarını, modern insan kay-
nakları yönetimi stratejileriyle değiştirmeye çalışmışlardır. Artık bir yerel 
yönetimin en önemli varlığının, sahip olduğu insan kaynağı olduğu kesin 
olarak anlaşıldığı için insan kaynakları departmanları yerel yönetimlerin 
kurumsal yapılanmasında son derece önemli bir yere yükselmiştir. 

İnsan kaynaklarının özellikle son dönemlerde daha da önem kazanma-
sında kuşkusuz yerel yönetimlerde değişen endüstri ilişkilerinin de büyük 
etkisi vardır. Nitekim son yıllarda yerel yönetimler, bir taraftan kamu sektö-
rünün tamamı için geçerli olan istihdamın mümkün olduğunca azaltılması 
baskılarını yaşarken, diğer taraftan da sundukları hizmetlerde sürekli bir 
genişleme baskısı hissetmektedir. Bu durumda da yerel yönetimler çok daha 
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fazla hizmeti çok daha az bir insan kaynağı ile sunmak şeklinde bir ikilem 
yaşamaktadır. Yaşanan bu ikilem, yerel yönetimlerde insan kaynakları yöne-
timini çok daha önemli hâle getirmiştir. Artık çok daha az sayıda çalışanla 
çok daha fazla hizmet sunumunu eksiksiz ve hatasız yerine getirebilmek için 
insan kaynağının verimini ve çalışma motivasyonunu sürekli yüksek tutmak 
yerel yönetimlerin en önemli önceliklerinden biri olmuştur. 

Bu çıkmazla başa çıkabilmek için yerel yönetimler bir taraftan çalı-
şanlarının verimliliğini ve fonksiyonel esnekliğini arttırmayı amaçlarken, 
diğer taraftan da geçici işçi, sözleşmeli personel, belediye şirketi işçisi gibi 
geleneksel işçi tipinden daha farklı statüde çalışanlar istihdam etmeye baş-
lamışlardır. Gittikçe artan bu farklı çalışan statülerinin uyumlu, verimli ve 
koordineli bir şekilde çalışmaları da benzer şekilde insan kaynaklarına olan 
ihtiyacı arttıran bir başka güncel gelişmedir.

Çalışmanın bu bölümünde, yerel yönetimlerdeki insan kaynakları uygu-
lamaları bu arka plan ışığında tartışılacaktır. Öncelikle geleneksel personel 
yönetimi anlayışından modern insan kaynakları yönetimi anlayışına geçiş 
nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte değerlendirilecektir. Ardından insan kay-
nakları yönetiminin yerel yönetimlerin genel kurumsal teşkilatlanması için-
deki yeri tartışıldıktan sonra, yerel yönetimlerde son yıllarda yaygınlaşan 
farklı istihdam statüleri ve genel olarak insan kaynakları fonksiyonlarının 
yerel yönetimlerdeki uygulamaları incelenecektir. Son kısımda ise yerel 
yönetimlerdeki endüstri ilişkileri güncel gelişmelerle birlikte ele alınacak 
ve merkezi ve yerel yönetim endüstri ilişkileri arasındaki ilişki ve iş birliği 
açıklanarak bölüm tamamlanacaktır.

1.  Yerel Yönetimlerde Personel Yönetiminden İnsan 
Kaynakları Yönetimine Geçiş

Günümüzde birçok ülkedeki kamu sektörü, geleneksel personel yöneti-
mi anlayışından çağdaş insan kaynakları yönetimi ilkelerine geçmiş durum-
dadır. Kamu sektöründeki bu değişim, esas olarak “kurala bağlı” katı bir 
uygulama kültüründen, “performansa dayalı” daha esnek bir kültüre geçiş 
anlamına gelmektedir (Shim 2001). Bu geçiş süreci aslında kapsamlı bir idari 
yeniden yapılanma ve reform programlarının bir parçası olarak meydana 
gelmiştir. Nitekim daha yüksek verimliliğe sahip yönetim hedeflerinin, 
insan kaynakları yönetimi ilkelerinin benimsenmesiyle mümkün olan etki-
li insan kaynakları uygulamaları ile elde edilebileceği ileri sürülmektedir 
(Kramar 1986). Bu görüş doğrultusunda, birçok ülkede Yeni Kamu Yönetimi 
yaklaşımının benimsenmesi çerçevesinde, kamu yöneticileri daha esnek ve 
yapıcı insan kaynakları yönetimi ilkelerine bağlı olarak, kamu sektörü çalı-
şanlarının işe alınması, seçilmesi, nitelikli insan kaynağının kurumda muha-
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faza edilmesi, eğitilmesi ve geliştirilmesi konularında daha esnek ve duyarlı 
bir yaklaşım sergilemeye başlamıştır.

Kamu sektörü zaman içinde insan kaynakları yönetimine yönelik özel 
sektörden daha farklı bir yaklaşım geliştirmiş ve çalışanlara önemli haklar 
kazandıran birçok yeniliğe yer vermiştir. Kamu sektörü bu süreçte model 
işveren olarak algılanmış ve hizmet koşulları istihdam reformu ve yenilikçi-
likte ön plana çıkmıştır. Model işveren kavramı, en iyi uygulama ilkelerini 
kapsamış ve çalışanların adil muamele görmesi, yüksek iş güvenliği, daha 
insani izin hakları ve daha cömert emeklilik hakları da dâhil olmak üzere, 
iyi hizmet koşulları sağlama konusunda özel sektöre örnek teşkil etmeye 
başlamıştır (Black ve Upchurch 1999: 506). 

Kamu sektörünün geleneksel modelinde genel olarak bürokratik bir 
istihdam politikası, Weberci uygulamaların varlığı ile kesin ve katı kurallar 
tarafından yönetilen rasyonel eylem ilkeleriyle özdeşleşmiş uygulamalar 
bulunmaktadır. Bu yapı içindeki yönetim sistem de doğal olarak, kararların ve 
eylemlerin önceden tanımlanmış kurallar ve süreçler çerçevesinde yürütülme-
sine, resmileşmiş ve sistematikleşmiş boyutu öne çıkarmak için prosedürlerin 
sürekli yeniden bürokratikleştirilmesine dayandırılmıştır. (Schroeder 1992).

Özel sektör yönetim tekniklerinin kamu sektörüne aktarılmasına önem 
ve öncelik veren Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımının uygulamaya konulması, 
kamu sektöründeki vurguyu yönetimden insan kaynağına kaydırmış ve 
verimlilik, etkinlik ve hizmet kalitesini elde etmek için çok daha geniş bir 
stratejinin bir parçası olmuştur. Kamu harcamalarını azaltma, daha etkin 
hizmet sunma ve devlet tarafından onaylanan kamu mal ve hizmetlerinin 
kapsamını ve erişimini azaltma ihtiyacına yanıt olarak kamu sektöründe 
değişiklikler yapılmıştır (Weller 1996: 2). Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımının 
unsurları arasında sonuçların yönetimi, performans ölçümü, kurumsal plan-
lama, yetki devri, faaliyetlerin adem-i merkezileştirilmesi ve risk yönetimi 
gibi çok daha çağdaş ve esnek uygulama ve süreçler yer almaktadır.

Bütün bu ilke ve süreçler ışığında, kamu sektörü insan kaynakları 
yönetimi daha esnek yapıların ve süreçlerin oluşturulması, yoğun biçim-
de merkezileşmiş kurumların kaldırılması, sunulan hizmetlerin genelinde 
kuralların tutarlılığı, daha yatay yönetim yapıları ve programları aracılı-
ğıyla çalışanların yönetiminde birim yöneticilerine ve amirlerine daha fazla 
sorumluluk verilmesi ile karakterize edilmektedir. Bu nedenle, aslında kamu 
kesimi insan kaynakları yönetimi adem-i merkeziyetçilik ve yetki devri 
konuları açısından adeta bir devrim niteliği taşımaktadır (Gardner 1993; 
Gardner ve Palmer 1997; Shim 2001). 

Bu yeni süreçte, performans ve çıktı ölçümleri üzerine daha fazla vurgu 
yapılarak, kamu sektörünün stratejik yönüne uygun performans sonuçları elde 
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etme kapasitesine sahip insan kaynakları kavramı ortaya atılmıştır (Gardner 
ve Palmer 1997). Bu yönelim ile istenen sonuçları elde edebilecek personelin 
güvence altına alınması ve elde tutulması üzerinde durulmuş ve performans 
yönetimi iş gücü esnekliği ve üretkenliği için temel kabul edilmiştir. 

Ancak bu yeni sistem, belli açılardan bazı eleştirilerle de karşılaşmıştır. 
Öncelikle, işlerin küçültülmesi ve parçalanması ile hizmet kalitesinin düştü-
ğü, geleneksel olarak özel çıkarlar ve kâr amacı gütmeyen kamu sektörünü 
piyasadaki diğer kuruluşlardan ayıran bazı uygulama ve koşulların zayıf-
ladığı iler sürülmüştür. Ayrıca, Yeni Kamu Yönetimi uygulamalarını ve 
ilkelerini benimsemenin, çalışanların menfaatlerinin ve ücretlerinin önem-
sizleştirilmesi, personel azaltımının yaygınlaşması ve örgüt kültürünün ve 
yapısının zayıflaması anlamlarına gelebileceği öne sürülmüştür (Black and 
Upchurch 1999).

Kamu sektörü istihdamının değişen boyutları, insan kaynakları yöne-
timinin kamu sektörünün işleyişi üzerinde büyük etkisi olduğunu göster-
mektedir. İnsan kaynakları yönetiminin “yeni” kamu sektörünün kurucu 
unsurlarını anlamadaki katkısı son derece önemlidir. Çok kademeli, yeniden 
yapılandırılmış kariyer çizgileri, terfi için kıdemin etkisinin azaltılması, eşit-
lik konularına daha fazla önem verilmesi ve katı istihdam kategorilerinin 
zayıflaması, kamu sektöründe personel yönetiminden insan kaynakları 
yönetimine geçmenin faydalarından bazıları olmuştur (Brown, 1997). Kamu 
sektöründeki insan kaynakları yönetimine yönelik yeni yönelimler ve yak-
laşımlarla ilgili olarak ortaya çıkan yeni endişeler, sürekli artan teknoloji 
düzeylerinin örgütsel etkileri, iş gücü piyasalarını etkileyen nüfus model-
lerindeki değişiklikler ve yönetim liderliğine yönelik yeni talepler üzerine 
odaklanmaktadır. Kamu sektöründe insan kaynaklarına yönelik endişe ve 
zorlukların ortaya çıktığı alanların başında, insan kaynakları bilgi sistemleri 
de dâhil olmak üzere son derece yenilikçi bilgi teknolojileri, yaşlanan nüfus 
gibi demografik eğilimlerin etkilerini anlamanın önemi, basit yöneticilikten 
çok, liderlik pozisyonlarının geliştirilmesi ve iş gücü kapasitesinin sürekli 
arttırılması gibi konular gelmektedir (Yeşildal, 2019: 888; Shim 2001).

Kamu sektörünün genelinde meydana gelen bu yönetimsel mantık 
değişikliği, kaçınılmaz olarak yerel yönetimleri de kapsamıştır. Yerel 
yönetimler doğal olarak hizmet ettikleri vatandaşlar üzerinde doğrudan 
ve hızlı bir etkiye ve temasa sahiptir. Yerel yönetim kuruluşlarının yöne-
timsel konularda yenilikler yapma ve kendini geliştirme şekli, onların 
yerel ekonomik ve toplumsal kalkınma üzerindeki etkilerini de belirler. 
Bilindiği üzere yerel yönetimler, temel kamu hizmetlerinin yerel düzeyde 
sağlanması ve sürdürülmesinden sorumludur. Bu nedenle, yerel yönetim-
lerin reform ve değişim kabiliyeti, özellikle de yönetimsel konulardaki 
yeni gelişmelere yatkınlığı ve hızlı adapte olabilmesi uzun vadeli toplum 
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başarısının merkezinde yer almaktadır. Bugün pek çok yerel yönetim, 
vatandaşlarıyla ilişkiler konusunda topluluk yaşamını düzenleme hakkın-
daki zorunlu ve resmi süreçlerin çok ötesine geçmektedir (Leach vd., 1996). 
İş yerinde yenilikçilik ve yaratıcılık kapsamında yapılan araştırmalar, 
konuya bütünsel bir yaklaşım sergileyerek, yerel yönetimlerin klasik per-
sonel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş süreçleri de dâhil 
olmak üzere insan kaynakları yönetimi alanındaki gelişmelerini merkeze 
almaktadır (West ve Farr 1990). Özetle, bu çalışmalardaki ortak bir nokta, 
yerel yönetimlerde yenilikçilik ve değişime karşı direnç göstermenin ya da 
bunları yönetimsel alana yeterince aktaramamanın verimlilik ve etkinlik 
sorunları yaşama ihtimalini arttırdığı iddiasıdır. 

Genel olarak bakıldığında, insan kaynakları yönetiminin kamu sektö-
rünü modernleştirme ve reforme etme süreçlerinin en etkili araçlarından 
biri olduğu açıktır (Pollit ve Bouckaert 2004: 67; Boyne 2003). Bunun temel 
nedeni, insan kaynakları yönetiminin dinamik personel idaresi sürecinin 
sürekli değişen doğasına uyum sağlamada kurumlara ve yöneticilere birçok 
fayda ve kolaylık sağlamasıdır. Çünkü başarılı bir insan kaynakları yöneti-
minin katkılarıyla kamu hizmeti sağlayan yerel yönetimler daha güçlü, daha 
işlevsel ve performans açısından da daha etkin bir hâle gelecektir (Ingraham 
2007; Pollit and Bouckaert 2004: 74; Selden 2009: 179; Maddock 2002; Carmeli 
ve Schaubroeck 2005). 

Yakın zamanlarda yapılan araştırmaların büyük bir çoğunluğu, modern 
anlamda kamu sektörü yönetiminde insan kaynağının değişen doğasına 
odaklanmıştır (Harris 2002; Truss 2009). Bu çalışmaların hemen hepsindeki 
ortak bir nokta, kamu hizmeti sağlayan kurumların reform ve modernleşme 
sürecinde insan kaynağı ve kamu hizmeti arasında etkin bir ortaklık yapısının 
kurulması gerekliliğini vurgulamalarıdır (Bach ve Kessler, 2007; Teo ve 
Rodwell 2007). Bu vurgunun temel amaçlarından biri, insan kaynakları 
yönetimi ile kamu hizmeti sunumunu iyileştirmeyi amaçlayan örgütsel 
değişim ve reform müdahaleleri arasındaki bağlantının en iyi stratejik insan 
kaynakları yönetimi yaklaşımıyla tutarlı bir strateji temelli kamu yönetimi 
yaklaşımının oluşturulmasıdır. 

Yerel yönetimler sürdürülebilir bir insan kaynakları yönetim sistemi 
uygulayabildikleri sürece, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artışı 
şeklinde son derece değerli örgütsel ve kurumsal kazanımlar elde edebilirler. 
Aynı zamanda, özellikle bireysel bilgi birikiminin, hizmet sunma ve faydalı 
olma istekliliğinin ve değer yaratmaya adanmışlık gibi kilit konumdaki 
stratejik insan kaynakları yönetimi unsurlarının tüm yerel yönetim ölçeğin-
deki toplamının, insan kaynağı varlığının yerel yönetime sunduğu değeri ve 
katkıyı güçlendirdiği varsayılmaktadır (Selden 2009: 13; Ployhart vd. 2009; 
Carmeli ve Schaubroeck 2005).
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Tüm bu faydalarına karşın, insan kaynakları yönetimi uygulamalarının 
yerel yönetimler genelinde yaygınlaşması nispeten yakın bir döneme denk 
gelmektedir. Bundan önce, alan daha çok personel yönetimi olarak isimlen-
dirilmekle birlikte, benzer uygulamalar farklı başlıklar altında da hayata 
geçirilmiştir. Hangi başlığın kullanılacağı konusu ise sosyal ve ekonomik 
faaliyetlerdeki değişiklikten kaynaklanmıştır. Bu anlamda bakıldığında, 
endüstriyel refah ifadesinin insan kaynakları yönetiminin ilk biçimi olduğu 
görülmektedir.

1920’li yıllarda ortaya çıkan personel yönetimi ifadesi, büyük ölçüde 
çalışanları işe alma, performanslarını değerlendirme, eğitim ve tazminat gibi 
teknik işlerle ilgilidir ve çoğu kurumda “personel” işlevinin büyük bir kısmı-
nı oluşturmuştur. İnsan kaynakları yönetimi ise küreselleşme, kuralsızlaşma 
ve hızlı teknolojik değişim gibi gelişmelerin bir sonucu olarak, kamu ve özel 
sektör kuruluşlarında yoğun biçimde hissedilmeye başlanan rekabetçi bas-
kılara bir yanıt olarak gelişmiştir. Gittikçe artan baskılar, örgütleri stratejik 
planlamalar geliştirmeye sevk etmiş ve bu süreçten yerel yönetimler de kaçı-
nılmaz olarak etkilenmiştir. Özel sektör işletmeleri bu süreci, pazarın doğası 
ve düzeyi gibi dış çevre koşullarında gelecekte meydana gelmesi muhtemel 
değişiklikleri öngörme ve bünyelerindeki ilgili birimleri bunlara hazırlıklı 
kılma bağlamında ele almışken, yerel yönetimler vatandaşların ihtiyaç duy-
dukları kamu hizmetlerini, ihtiyaç düzeylerini ve süresini en doğru biçimde 
saptamak ve ihtiyaçlarını en etkin biçimde gidermek hedefi çerçevesinde ele 
almıştır (Binsted, 1980).

Öte yandan, insan kaynakları yönetimi geniş bir alan olduğu ve birçok 
alt bileşeni bulunduğu için yerel yönetimler kapsamında tüm unsurlarıyla 
birlikte uygulanması her zaman mümkün olmayabilir. Bunun anlamı, insan 
kaynakları yönetimi sürecinin bazı alt bileşenlerinin ve işlevlerinin yerel 
yönetimlerde daha yoğun bir biçimde uygulandığı ve hatta zaman zaman 
belli bir adaptasyon sürecine tabi tutulduğudur. Daha açık bir ifadeyle, 
konuya ilişkin yazın her ne kadar stratejik insan kaynakları yaklaşımını özel 
sektör kuruluşlarıyla birlikte yerel yönetimler için de aynı şekilde öneriyor 
olsa da (Ulrich 1998; Truss 2009), bu yaklaşımın kamu hizmeti sunan yerel 
yönetim kurumlarındaki uygulama derecesi ve etkinliği ayrı bir araştırma 
konusudur. Nitekim bu konuya ilişkin bulgular insan kaynakları yönetimi 
temelli reformların daha karmaşık ve kısmen çelişkili etkilerde bulundu-
ğunu ve bu nedenle de evrensel ve tek tip bir etkiden bahsetmenin müm-
kün olmadığını göstermektedir. Örnek vermek gerekirse, insan kaynakları 
yönetimi birimlerinin yerel yönetimlerde üstlendikleri rol ve sorumluluklar 
genellikle idari olarak tanımlanmakla birlikte, temel olarak karşılaştıkları 
kaynak eksikliği ve örgütsel karar alma süreçlerine yeterince dâhil edilmeme 
gibi nedenlerle etkinlikleri genellikle kısıtlanmaktadır (Harris 2002; Auluck 
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2006; Jaconelli ve Sheffield 2000). Bu nedenle, insan kaynakları birimlerinin 
genellikle daha stratejik hâle getirilmesi savunulmaktadır. Bu durumda, yani 
insan kaynağı sorumlulukları hat yönetimlerine dağıtıldığında ve bir biçim-
de yetki devri gerçekleştirildiğinde insan kaynakları birimlerinin bağımsız 
ve profesyonel çalışma imkânının ve operasyonel etkinliğinin çok daha 
değerli ve etkili bir hâle geleceği ileri sürülmektedir. Ne var ki, kıdemli insan 
kaynakları birim yöneticilerinin stratejik karar alma süreçlerine katılmasının 
kurum içi stratejik entegrasyon ve insan kaynakları yönetimi faaliyetlerinin 
sonuçları üzerinde daha fazla etkisi olduğu yeterli sayıda çalışma ile henüz 
kanıtlanabilmiş değildir ((Truss 2009; Teo ve Rodwell 2007). 

Bu nedenle, yerel yönetimlerde insan kaynakları yönetimi süreçlerinin 
önemi ve yeri konusunda bir sonuca varmak için kurum içi ilişki ağlarını, 
yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya baskı düzeyini, uygulanmakta olan 
insan kaynağı sisteminin dinamik yapısını ve en önemlisi kamu hizmeti 
sunumundaki kapasite geliştirme potansiyelini ortaya koyacak mantıksal 
modellemelere ihtiyaç vardır. Bu tür bir çalışma, doğal olarak her bir yerel 
yönetim kurumu özelinde yapılması gereken bir çalışmadır. 

2.  Yerel Yönetimlerin Kurumsal Yapısı İçinde İnsan 
Kaynakları Yönetimi

Yerel yönetimlerdeki insan kaynakları yönetimi anlayışı, karma ya da 
melez bir yapıya sahiptir. Bu melez yapının ortaya çıkmasının nedenlerin-
den biri, kamu yönetimi ve kamu hizmeti sunma anlayışı tarafından belirle-
nen insan kaynakları yönetimi ile ideal insan kaynakları yönetimi arasında 
farklılıkların olmasıdır. Bunun anlamı, yerel yönetimlerdeki insan kaynak-
ları yönetimi anlayışının ideal ve yaygın türdeki insan kaynakları yönetimi 
anlayışından farklı, kendine has bazı özellikler göstermesi ve hatta bir yerel 
yönetimden diğerine değişen son derece dinamik bir yapıya sahip olmasıdır 
(Farnham ve Horton, 1996). Nitekim yerel yönetimlerdeki insan kaynakları 
yönetimi anlayışının başlıca özellikleri, yerel yönetimler bünyesindeki kon-
sey ve komisyonlarda görülen belli kültürel ögelerin ve yönetim faktörleri-
nin etkisiyle şekillenmektedir. 

İnsan kaynakları yönetiminin her yerde aynı teorik altyapıya sahip 
olması nedeniyle, ilk bakışta özel ya da kamu sektörü arasında farklı uygu-
lamaların olmaması gerektiği düşünülebilir. Örneğin, örgütsel performansın 
iyileştirilmesi gibi özel ya da kamu sektöründe olduğuna bakılmaksızın 
tüm kurumlarda insan kaynakları yönetiminin benzer hedefleri olduğu 
savunulabilir. Bununla birlikte, insan kaynakları yönetiminin ve Yeni Kamu 
Yönetimi anlayışının farklı ve hatta birbiriyle çelişen yönleri de vardır. Bu 
çelişkinin en somut örneklerinden biri, insan kaynakları yönetiminin uzun 
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vadeli stratejik planlama ihtiyacının aksine, yeni kamu yönetiminin yerel 
yönetimlerde kısa vadeli planlama eğilimine sahip olmasıdır (Fowler, 1987). 
Her ne kadar bir kurumun insan kaynakları yönetimini oluşturan ilkeleri 
ve unsurları benimsemesi ve uygulaması hâlinde, beşeri gelişim açısından 
birçok fayda göreceğine yönelik genel bir kanı bulunsa da bu tarz bir genel 
çıkarım, belli ilke ve unsurlarının köklü biçimde değiştirilerek uygulandığı 
melez bir yapı için her zaman mümkün olmayabilir.

Bilindiği üzere, kamu sektöründeki çalışan-yönetim ilişkisi ile özel 
sektördeki çalışan-işveren ilişkisi birbirinden oldukça farklıdır. Yerel yöne-
timlerdeki geleneksel insan kaynağı yönetimi biçimi daha çok paternalistik 
ve yakın ilişkiler temelinde yürütülmüştür. Ancak yakın zamanda bu yapı 
değişime uğramış ve ilişkiler sözleşme tabanlı ve hatta çatışmaya dayalı bir 
hâle gelmiştir. Bu süreçte insan kaynakları yönetimi de kendine ait genel 
geçer hedeflere sahip olmaktan çok, yerel yönetimlerin mesaj ve ideolojileri-
nin bir yansıması hâline gelmiştir (Stewart, 1995). Bu ilişki şekli sonucunda 
insan kaynakları yönetimi farklı yerel yönetimlerde farklı araçsal misyonlar 
üstlenir hâle gelmiş ve hatta aynı yerel yönetim bünyesinde her bir çalışanın 
yönetimle olan ilişkisini tanımlayan bir rol üstlenmiştir. Sonuç olarak geli-
nen noktada, insan kaynakları yönetimi kültürünün ve geleneğinin aldığı 
biçim, söz konusu yerel yönetim dâhilindeki çalışma ilişkilerinin gelişiminin 
bir yansıması olmuştur. Kısacası, Yeni Kamu Yönetimi anlayışı insan kay-
naklarına yüklenen anlamı da etkilemiş ve şekillendirmiştir.

Başarılı ve etkili bir insan kaynakları yönetiminden bahsedebilmek için 
gerekli şartlardan biri kurumsal iş stratejisi ile entegrasyonun sağlanmış olma-
sıdır. Bunu gerçekleştirebilmenin başlıca yolu ise personel seçiminin, değer-
lendirmesinin, ödül sistemlerinin ve insan kaynakları yönetiminin diğer 
işlevlerinin iş stratejisine uygun olması ve ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Ancak 
ne var ki, yerel yönetimlerin genellikle tek başlarına birbiriyle tam entegre ve 
operasyonel bir insan kaynakları yönetimi ve iş stratejileri oluşturamadıkları 
kabul edilmektedir. Başarılı ve etkin bir insan kaynakları yönetiminin bir 
diğer olmazsa olmaz özelliği çalışanların kuruluş hedeflerine olan bağlılığı-
nı ortaya çıkarması ve buna uyumlu hareket etmelerini sağlamasıdır. Yerel 
yönetimlere bu açıdan bakıldığında, yöneticilerin genellikle bu konuda bazı 
sorunlar yaşayabildikleri görülmektedir. Kurum kültürünün oluşmasında 
etkili süreçler olan işe alım, seçme, değerlendirme, eğitim, ödül ve kurumsal 
iletişime yönelik sistematik ve dikkatli bir yaklaşımla istenen bağlılığın ve 
uyumlu davranışların tesisi sağlanabilir (Farnham ve Horton, 1996).

Tüm bunları tamamlayacak son gereklilik ise yerel yönetimlerin gele-
neksel kamu yönetimi mantığının dışına çıkarak, özel sektör işletmesi 
mantığına yaklaşmasıdır. Bu, yerel yönetimlerde etkin bir insan kaynakları 
yönetiminin geliştirilmesinde son derece önemli bir konudur. Ancak bunu 
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yaparken, dikkatli davranılmalı ve özel sektörün, örneğin bireysel fayda 
ve kâr gibi kamu sektörünün doğasına ve özüne uygun olmayan tarafla-
rı dışarda tutulmalıdır. Dolayısıyla yönetimin mantığındaki söz konusu 
değişim, aslında personel yönetimine dair daha stratejik ve uzun vadeli 
bir yaklaşımın benimsenmesidir. Bu mekanizma ile geleneksel personel 
yönetimi kapsamındaki genellikle kısa vadeli işlevler ve operasyonlar, çok 
daha planlı ve stratejik bir istihdam yönetimi yaklaşımına dönüşecektir. 
Personel ilişkilerinde uzun yıllar boyunca uygulanan bu geleneksel ve 
pragmatik yaklaşım, kamu kurumlarının ve özellikle de yerel yönetimlerin 
büyük çoğunluğunun geçmişte yeterli performans gösterememesine yol 
açmıştır (Purcell ve Sisson, 1983). 

3. Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynağının Sınıflandırılması

Yerel yönetimlerin personel rejimi ve uyguladıkları insan kaynağı süreç-
leri, her zaman o ülkede geçerli genel kamu personel rejimi ilkelerinin bir 
parçası ve yansımasıdır. Bu nedenle, kamu sektörünün genelindeki insan 
kaynağı sisteminde görülen sorunlar ve eksiklikler, yerel yönetimlerdeki 
insan kaynağı uygulamaları için de aynen geçerli olabilmektedir. Ancak 
sorunlar bunlarla sınırlı kalmamakta, yerel yönetimlerin kendilerine has işle-
yişlerinden ve özelliklerinden kaynaklanan başka sorunlar da görülebilmek-
tedir. Bu kendine has sorun alanlarına verilebilecek en somut örneklerden 
biri, 657 sayılı kanunla oluşturulan devlet memurluğu rejimindeki personel 
sınıflandırmasının yerel yönetimlere çok da uygun olmamasıdır.

Toplumsal yaşamın tamamında meydana gelen değişikliklerden yerel 
yönetim çalışma ilişkileri de nasibini almakta ve sürekli bir yeniden yapılan-
ma süreci içine girmektedir. Bu kapsamda, bazı köklü mantık ve işleyiş deği-
şiklikleri de görülmektedir. Örneğin, bu dinamik değişim süreci kapsamında 
yerel yönetimler artık vatandaşa doğrudan hizmet götüren kurumlar olmak 
yerine, ihtiyaç duyulan hizmetleri gördüren aracı kurumlar olmaya doğru 
evrilmişlerdir. Bunda kuşkusuz, vatandaşlar arasında yerel hizmetlere olan 
ihtiyaç düzey ve türlerindeki değişikliklerin de doğrudan etkisi olmuştur. 
Yani burada asıl belirleyici olan vatandaşların algılarındaki ve beklentilerin-
deki değişimdir ve bu da kaçınılmaz olarak yerel yönetim personel rejim-
lerinde daha farklı yapıların ve çalışma biçimlerinin ortaya çıkmasına yol 
açmıştır. Sonuç olarak, yerel yönetimlerde ortaya çok daha esnek istihdam 
statüleri çıkmıştır (Gökbayrak, 2006: 61). 

Yerel yönetimler de tıpkı özel sektör işletmeleri gibi insan kaynakların-
dan en doğru ve en verimli şekilde faydalanabilmek için başarılı bir insan 
kaynağı sınıflandırması yapmak zorundadır. Bu tür bir sınıflandırma şema-
sı, yerel yönetimin kendi iç işleyişinde ve birimlerinde yapılabileceği gibi 
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yerel yönetim alanlarında üstlenilen ticari faaliyetleri desteklemek için de 
yapılmaktadır. Bir yerel yönetim kapsamında bu sınıflandırmalar, genellikle 
uyumlu ve koordineli çalışma, eksik istihdamın önüne geçme gibi genel 
amaçların yanı sıra veri koruma, kayıt yönetimi ve bilgi yönetimi gibi alt 
alanlarda da yerel makamları desteklemek üzere yapılır ve yayınlanır. Nihai 
hedef, verimli ve etkin çalışmayı gerçekleştirmek, doğru işleri doğru birey-
lere yaptırmak olmakla birlikte, esasen yerel yönetim içinde geliştirilmiş 
kayıt yönetimi uygulamalarını teşvik etmek de gizli, ancak kritik bir amaçtır. 
Şemanın yapısı işlevselliği teşvik edecek şekilde olmalıdır. Bu nedenle, en 
geniş düzeydeki işlevden daha belirgin ve somut etkinliğe geçiş yapan bir 
terimler ve görevler hiyerarşisi şeklinde kurgulanmalıdır. 

Günümüzdeki mevcut duruma baktığımızda, yerel yönetimlerde 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurların, 5393 sayılı Belediye 
Kanununa tabi tam ve yarı zamanlı sözleşmeli çalışanların, 4857 sayılı İş 
Kanununa tabi daimi ve geçici işçilerin, şirket ve taşeron işçilerinin başlıca 
istihdam ve çalışma türlerini oluşturduğu görülmektedir. Bu en kalabalık 
çalışan gruplarının yanı sıra, başkan yardımcıları ve başkan danışmanları da 
görev almaktadır. (Çolak, 2014: 26; Çöpoğlu, 2015: 165).

Belediyelerin hangi istihdam türünde en fazla kaç çalışan istihdam ede-
bilecekleri mevzuatta açıkça belirlenmiş durumdadır. Buna göre, 5393/49 
hükmü çerçevesinde hazırlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik bu konu-
da yol gösterici ana metin konumundadır.

3.1. Memurlar

Her ne kadar evrenselleşmiş ve standart hâle gelmiş bir tanımı bulunma-
sa da devlet memurlarını, meslek olarak devlete hizmet etmeyi benimsemiş 
kişiler olarak ve çoğu durumda devletin belli bir konudaki veya bölgedeki 
asli temsilcileri olan ve bu kariyerle bağlanmış bireyler olarak tanımlamak 
mümkündür (DMK/4; Bozkurt vd, 1998: 164).

Bu genel tanımlamadan da anlaşılacağı üzere, devlet memurunun bazı 
ayırt edici nitelikleri bulunmaktadır. Her şeyden önce, bir kişinin devlet 
memuru olarak kabul edilebilmesi için bir kamu tüzel kişiliği haiz kurum-
da istihdam edilmiş olması gerekir. Bunun yanı sıra görevinin kamusal 
hizmetleri vatandaşlara ulaştırmak olması da gerekir. Aynı zamanda, söz 
konusu hizmetin asli ve sürekli kamu hizmeti kategorisine girmesi de gere-
kir (Gözler, 2008: 602). Yerel yönetimlerde bu kapsamda göreve başlayacak 
memurların, Belediyelere Kamu Personeli Seçme Sınavı gibi Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Merkezinin düzenlediği sınavlara girmesi gerekmektedir. 
Bu sayede, memurlar farklı alanlarda uzmanlık gerektiren pozisyonlarda 
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işe başlamaktadır. Kendi içinde A grubu ve B grubu kadrolar şeklinde ikiye 
ayrılan bu memurlar, müfettiş ve uzman olarak A tipi kadrolarda, itfaiye eri 
ve zabıta memuru pozisyonlarda da B grubu kadrolar dâhilinde istihdam 
edilmektedir. Bunların dışında istisnai kadrolarda istihdam da mümkündür 
(Çöpoğlu, 2015: 166). 

Memurların genel çalışma koşulları ve özlük hakları 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunuyla düzenlenmektedir. Bu durum, yani memurların çalış-
ma ve özlük haklarının yasayla düzenlenmesi ilkesi dayanağını Anayasadan 
almaktadır. Nitekim 1982 Anayasasının 128 Maddesinde bu durum açıkça 
hükme bağlanmıştır. Buna bağlı olarak çıkarılan 657 sayılı yasa, içerdiği 
hüküm ve düzenlemelerin belediyeler için de uygulanacağını 1. maddesinde 
açıkça belirtmektedir.

657 sayılı yasada doğrudan belediyeleri ilgilendiren bir diğer hüküm, 
33. Maddenin III. Fıkrasında düzenlenmiştir. Bu madde öncelikle memur 
kadrolarının genel kadro kanununda gösterileceğini belirttikten sonra, ilgili 
fıkrada il özel idareleri ve belediyeler için bir istisna düzenlemiş ve buralarda 
kadro taleplerinin kurumların kendi yetkili organları tarafından hazırlandık-
tan sonra, onay için İçişleri Bakanlığına gönderileceği ve bu onayın ardından 
sürecin tamamlanacağı belirtilmiştir. Doğrudan ifade etmek gerekirse, kadro 
belirleme yetkisinin belediyelerin kendilerinde olduğu bizzat 657 sayılı yasa-
da açıkça belirtilmiştir. Ancak her hâlükârda bu yetkinin kullanımı ve ilgili 
kadroların statüsü 657 sayılı kanuna tabi olmayı sürdürecektir.

Türkiye Belediyeler Birliğinin 2020 yılı verilerine göre tüm belediyelerde 
toplamda 323 bin 796 personel istihdam edilmektedir. Bunlar içinde memur-
ların sayısı ise 213 bin 744’tür (URL-1). Başka bir deyişle, tüm çalışanların 
%66’sı memurlardan oluşmaktadır. 

3.2. İşçiler

Belediyelerdeki toplam personel sayısı içinde önemli bir yer tutan 
bir diğer grup da işçilerdir. Belediyelerde çalışan işçiler, kendi içinde 
daimi ve geçici işçiler olarak ikiye ayrılır. Bir yılda 5 ay 29 gün çalışanlar 
geçici işçi olarak adlandırılırken, buna karşılık yılın tamamında kesintisiz 
bir şekilde ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiler ise daimi işçi 
olarak adlandırılmaktadır. Sürekli işçi statüsünde istihdam, 1983 tarihli 
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan bir yönetmelik ile düzen-
lenmiştir. Buna göre, daimi işçi kadrosunda çalışmaya başlamak için 
İŞKUR Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ÖSYM tarafından yapılacak 
merkezi sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Adaylar sınav sonuçları-
na göre başarı sıralamasına tabi tutulmakta ve bu şekilde istihdam edil-
mektedir (Çöpoğlu, 2015: 167).
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1980’li yıllarda hızlı bir şekilde uygulanan özelleştirmeler sayesinde 
belediyelerde çalışan işçilerin statüsünde ve istihdam şeklinde köklü deği-
şiklikler meydana gelmiştir. Bu kapsamda belediye şirketlerinin sayısında 
çok hızlı bir artış gerçekleşmiş, buna paralel olarak ihale uygulamaları da 
artmıştır. Bunun sonucunda, “belediye içi işçiler” ve “belediye dışı işçiler” 
şeklinde yeni bir ayrım ve sorun alanı ortaya çıkmıştır. (TODAİE, 1999: 105). 
Belediye içi işçi istihdamında yukarıda bahsedilen şekliyle daimi ve geçici 
işçiler şeklindeki ayrım daha da somutlaşırken, belediye dışı işçi istihdamı 
olarak, belediye şirketlerinde veya daha dolaylı olarak ihaleler aracılığıyla 
çalıştırılan işçi tipi yaygınlaşmaya başlamıştır (Çöpoğlu, 2014: 229).

Özelleştirmenin hız kazanmasının yanı sıra, geçici işçilik ile ilgili diğer 
bir önemli gelişme 1983 yılında yaşanmıştır. Bu tarihte çıkarılan 190 sayılı 
Kadro Kararnamesiyle belediye meclislerine ait olan sürekli işçilerin belir-
lenme yetkisi, İçişleri Bakanlığına devredilmiştir. Böylelikle, merkezi idare-
nin etkinliği ve belirleyiciliği güçlenmiştir (Gündüzöz, 2012:1025).

Tüm bu gelişmeler neticesinde, geçici işçi istihdamı belediyelerde en 
hızlı artan kadro türlerinden biri hâline gelmiştir. Bunda uygulamada sun-
duğu kolaylıkların ve esnekliğin kuşkusuz payı büyüktür. Bu hızlı artışın 
bir sonucu olarak, belediyelerdeki tüm çalışanlar arasında memurların payı 
nispi olarak azalmıştır. Ancak istihdam statüsündeki bu geçici işçilik lehi-
ne değişim, beraberinde bazı sorunlar da getirmiştir. Bu kapsamda, geçici 
işçilerin normalde memurlar tarafından yerine getirilmesi gereken işlerde 
çalıştırıldıkları eleştirileri yapılmıştır (Aslan, 2005:316; Şaylan, 2000: 56). 
Ancak geçici işçilik de belli bir süre sonra toplam istihdam içinde nispi ola-
rak gerilemeye başlamıştır. Özellikle 2006 yılından itibaren, taşeron işçilerin 
sayısının hızla artmasıyla, bu gerileme çok daha belirgin bir hâl almıştır. 

Ancak geçici işçilerin sayısının azalmasının tek nedeni bu değildir. 2006 
yılında çıkarılan 5620 sayılı yasa ile toplamda 6 ay ve daha uzun süreyle 
çalışmış olan geçici işçiler sürekli işçi kadrosuna geçirilmiştir. Mimar, şehir 
ve bölge planlamacısı, mühendis, avukat gibi teknik hizmetlerde istihdam 
edilmiş geçici işçilerin statüsü ise 657 sayılı yasa kapsamında sözleşmeli 
personel olarak değiştirilmiştir. Her iki kapsama da girmeyen, yani 6 aydan 
daha az hizmet süresi bulunan geçici işçilerin statüsünde bir değişiklik olma-
mıştır (Çöpoğlu, 2014: 230).

3.3. Sözleşmeli Personeller

Belediyelerdeki bir diğer istihdam türü de sözleşmeli personel istihda-
mıdır. Bu istihdam türü yasal dayanağını hem 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunundan hem de 5393 sayılı Belediye Kanunundan almaktadır. 5393 
sayılı yasaya kadar yürürlükte olan 1580 sayılı Belediye Kanunu sözleş-
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meli personel istihdamına ilişkin bir düzenleme içermemiştir. Sözleşmeli 
personel istihdamına ilişkin açık hüküm içeren ilk yasal düzenleme 3030 
sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanundur. Bu kanunun 16. 
maddesine göre, sözleşmeli personel istihdamı büyükşehir belediyelerinde 
üst düzey yönetici kademeleri için mümkündür. Bu düzenlemeden başka, 
sözleşmeli personel istihdamı uzun bir süre 1978 yılında çıkarılan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a göre de gerçekleştirilmiştir. Bu 
düzen, 5393 sayılı yasanın çıkarılmasına kadar devam etmiş, bu yasayla 
birlikte belediyeler bu yasa altında sözleşmeli personel istihdam etmeye 
yönlendirilmiştir (Kayar, 2016: 83).  

5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre hem tam zamanlı hem de kısmi 
zamanlı sözleşmeli personel istihdamı belli şartlar altında mümkündür. 
Buna göre mühendis, mimar, avukat ve veteriner kadrosu olmayan ya da 
işlerin sürekli nitelikte olmaması nedeniyle bu işlerde kadrolu çalışanı olma-
yan belediyeler kısmi zamanlı personel istihdam edebilmektedir. Buradaki 
temel amaç, hizmetlerde bir aksama meydana gelmemesidir. Yasa koyucu 
burada bir üst sınır belirlemiştir ve her bir unvan için sadece bir personel 
çalıştırılabileceğini ve sözleşmenin de bir takvim yılından uzun olamayaca-
ğını belirtmiştir (Çöpoğlu, 2015: 167).

Sözleşmeli personel kadrolarının kendine has bazı nitelikleri bulunmak-
tadır. Dayanaklarından biri 657 sayılı kanun olduğu için sözleşmeli perso-
nelin işçi statüsünde olmadığı ve iş hukukunun sağladığı güvencelerden 
yararlanamadığı açıktır. Yani, örneğin sendika, toplu pazarlık ve grev hakkı 
bulunmamaktadır. Ayrıca, iş güvenceleri bulunmadığı, belediyenin sözleş-
meyi yenileyip yenilememe kararında tek belirleyici olduğu ve belirli süreli 
sözleşme altında istihdam edildikleri için memur da sayılmamaktadırlar 
(Çöpoğlu, 2015: 165). Dolayısıyla, sözleşmeli personel istihdamı kendi özgün 
koşulları altında işletilen bir istihdam statüsüdür. 

Aynı zamanda, sözleşmeli personel istihdamı kamu hizmetinin memur 
eliyle yerine getirilmesi ilkesine yönelik bir istisna niteliği de taşımaktadır. 
Ayrıca, memurlar içeriğinin taraflarca belirlenemediği bir statü altında çalış-
maktayken, sözleşme personel bir sözleşme ilişkisi altında kamu hizmeti 
vermektedir. Ancak buradan, tarafların sözleşmenin içeriğini baştan sona 
belirleme iradesine sahip oldukları gibi bir sonuç çıkarmak doğru olmaya-
caktır. Çünkü yapılan sözleşmenin yapılma yöntemi ve içeriği önceden hem 
yasalarla hem de yasa altı diğer hukuki düzenlemelerle belirlenmiştir. Bu 
uygulamanın dayanağı, idarenin yasallığı ilkesidir. Bu durumda, beledi-
yelerde sözleşmeli personel ile yapılan sözleşmeler iş hukukundaki hizmet 
akitlerinden farklıdır ve idari hizmet sözleşmesi niteliğindedir. Belediyelerde 
diğer istihdam statülerinin yanı sıra ayrı bir statü olarak sözleşmeli personel 
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statüsüne ihtiyaç duyulmasının temel sebeplerinden biri, belediyelerin belli 
alanlarda özel mesleki bilgiye ihtiyaç duymaları ve bu ihtiyacın geleneksel 
memur statüsü altında istihdam ile giderilememesidir. Yani, sözleşmeli per-
sonel istihdamıyla belli bir düzeyde esneklik sağlanmaya çalışılmıştır (Tan, 
2019: 643; Yeşildal, 2019: 885). 

3.4. Taşeron İşçileri-Hizmet Alımı İşçileri

Belediyelerde istihdamı belki de en hızlı artan çalışan grubu alt işveren 
ya da taşeron işçileridir. Özellikle son yıllarda alt işverenlik belediyelerin 
hemen hemen tüm hizmet alanlarında yaygınlaşmıştır. Genel olarak bakıl-
dığında, alt işverenliğin tercih edilmesinin arkasında birçok neden bulun-
maktadır. Örneğin, uzmanlık gerektiren bazı işlerin yerine getirilmesini ve 
belediyelerin ihtiyaç duyduğu esnekliği kolayca sağlaması bakımından alt 
işveren işçileri öncelikli olarak tercih edilmektedir (Tozlu ve Eraslan, 2012: 
45). Ülkemizde alt işverenlik uygulaması ilk defa 1936 yılında çıkarılan ilk iş 
kanunumuz olan 3008 sayılı kanun ile başlamıştır. Bundan sonraki iş kanun-
larında da güçlenerek ve gittikçe daha da yaygınlaşarak devam etmiştir. 
Konuya belediyeler açısından bakıldığında, belediyelerde çalışan alt işveren 
işçilerinin 4734 sayılı İhale Kanunu kapsamında ihale aracılığıyla hizmet 
alımı yapılan ve bu vesileyle istihdam edilen işçiler oldukları anlaşılmakta-
dır. Her ne kadar bu işçiler İhale Kanunu kapsamında çalıştırılıyor olsalar 
da özlük hakları bakımından 4857 sayılı İş Kanununa tabi durumdadırlar. 
Alt işverenliğin belediyelerde yaygınlaşmasında en büyük pay kuşkusuz 
5393 sayılı Belediye Kanununa aittir. Nitekim söz konusu kanunun 67. 
Maddesinde bazı hizmet türleri sayılmakta ve sayılan tüm bu hizmetlerin 
ihale aracılığıyla üçüncü şahıslar üzerinden verilebileceği belirtilmiştir 
(Çöpoğlu, 2015: 167). Bu imkân, belediyelere hem ciddi bir esneklik hem de 
maliyet avantajı sağlamaktadır.

Ancak bu konuda, sendikalardan ve genel olarak özelleştirme karşıt-
larından ciddi eleştiriler de gelmektedir. Söz konusu kesimler eleştirilerini 
genellikle 1930 tarihli Belediyeler Kanununun 15. maddesine dayandır-
makta ve bu maddenin, bizzat belediyeler tarafından yerine getirilmesi 
zorunlu kamu hizmetlerini sıraladıktan sonra, bunların devredilemez 
ve ticarileştirilemez olduğunu düzenlediğini ileri sürmektedirler. Ancak 
günümüz itibariyle gelinen noktada, belediye şirketlerinin artması artık 
çok daha normal karşılanmakta, hatta uzun yıllar boyunca süregelen alt 
işveren işçileri sorunu da bu işçilerin belediye şirketlerine aktarımlarının 
yapılması ile giderilmiştir (URL-2). Nitekim 2017 tarihli ve 696 sayılı KHK, 
hizmet alımı yoluyla çalıştırılan işçilerin belediye şirketlerine aktarılmasını 
düzenlemiştir.
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Belediyelerde alt işveren işçilerinin sayısını ve toplam içindeki oranını 
dolaylı olarak arttıran bir diğer gelişme norm kadro uygulamasıdır. 5393 
sayılı yasanın 49. Maddesine göre belediyelerin norm kadro ilkeleri ve stan-
dartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenip 
ilan edilecek, belediyeler de meclisleri vasıtasıyla kendi norma kadrolarını 
oluşturacaktır. Bu konuya ilişkin yönetmelik 2006 yılında yürürlüğe girmiş-
tir. Bu çalışmayla, her bir belediyenin statü, nüfus yoğunluğu, ticaret ya da 
turizm merkezi olması gibi bazı ölçütlere göre kategorizasyonu yapılmış ve 
çalıştırabilecekleri memur, işçi, geçici işçi sayısı saptanmıştır. Bu düzenle-
me, belediyelerin çalıştırabilecekleri toplam işçi sayısını kısıtlayarak, onları 
alt işveren işçileri çalıştırmak gibi alternatif yollar aramaya sevk etmiştir. 
Belediyelerdeki alt işveren işçilerinin özlük haklarına ilişkin bir diğer güncel 
gelişme, 2014 tarihli ve 6552 sayılı torba yasa ile gerçekleşmiştir. Bu torba 
yasaya göre, asıl işveren alt işveren işçilerinin izin ve kıdem haklarından 
doğrudan sorumlu tutulmuştur. Yine aynı yasayla, alt işveren işçilerinin 
ihale bazında toplu sözleşme yapabilmesi de olanaklı hâle gelmiş ve giderek 
yaygınlık kazanmıştır (Peker ve Şen, 2015: 109).

3.5. Belediye Şirketi İşçileri

Belediye şirketleri ve buralarda istihdam edilen işçiler, günümüz itiba-
riyle belediyelerin en önemli hizmet sunma birimleri hâline gelmiştir. En 
kısa ve genel ifadeyle, belediye şirketleri belediyelerin yerel kamu hizmetle-
rini vatandaşlara ulaştırmak amacıyla kurdukları ya da aralarında ortaklık 
yapısı bulunan özel hukuk tüzel kişileridir. Belediye şirketlerinin sayılarının 
hızla artmasında en önemli etken, hiç kuşkusuz kamu sektörünün gene-
lindeki istihdamın azaltılması çabalarıdır. Belediyeler de bu politikadan 
etkilenmişler, ancak sunmakla mükellef oldukları hizmetlerde herhangi bir 
aksaklık olmaması için bir ara formül bularak, ihtiyaç duydukları personeli 
belediye şirketleri aracılığıyla istihdam etmeye başlamışlardır. Bu kapsamda 
belediyeler, sunmakla mükellef oldukları hizmetlerini ihale yoluyla belediye 
şirketlerine ve alt işverenlere aktarmaktadır. Bu sürecin sonucunda, temiz-
lik ve fen işleri başta olmak üzere, belediyeler tarafından verilen birçok asli 
hizmet belediye şirketleri ve alt işveren şirketleri tarafından verilmeye baş-
lamıştır (Meşe, 2011: 206-208).

Tarihsel arka plana bakıldığında, belediyelerin iktisadi teşebbüs kurabil-
me yetkilerinin 1580 sayılı yasanın 19. maddesine kadar geriye götürülebile-
ceği görülmektedir. Sonrasında ise 1984 tarihli 3030 sayılı yasanın 8. maddesi 
hem büyükşehir belediyelerine hem de ilçe belediyelerine ortak ve medeni 
ihtiyaçları karşılamak üzere gereken tedbirleri alma ve girişimlerde bulunma 
yetkisini vermiştir. Ancak bundan 10 yıl sonra, yani 1994 yılında çıkarılan 4046 
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sayılı yasanın 26. maddesiyle belediyelerin şirket kurması veya ortaklıklar 
oluşturması Bakanlar Kurulunun iznine bağlanmıştır (Meşe, 2011: 204).

Tüm bu yasal arka plan ışığında genel bir değerlendirme yapılacak olur-
sa, belediyelerin kuracakları şirketlerin belediyelerin görev ve yetki alanları 
dâhilinde olması gerektiği öncelikle belirtilmelidir. Bu da Bakanlar Kurulu 
iznine bağlamanın haricinde, belediye şirketi kurma ya da ortaklık yoluna 
gitme önündeki diğer bir kısıtlama olarak değerlendirilebilmektedir.

Sonuç itibariyle, belediye şirketleri sayesinde belediyelerin personel 
profilinde ve statülerinde gözle görülür bir kayma meydana gelmiştir. Daha 
doğrudan ifade etmek gerekirse, kamuda istihdamın azaltılması politikası-
nın bir sonucu olarak belediyelerdeki toplam istihdam sayısında bir azalma 
olmamış, tam tersine bir artış yaşanmıştır. Ancak bu artış, kadrolu personel 
sayısı itibariyle değil, belediye işçilerinin ve alt işveren işçilerinin sayılarının 
artması şeklinde gerçekleşmiştir. Yani, bir taraftan daimi kadrolar doldu-
rulmamış, diğer taraftan da belediye şirketlerindeki işçilik ve alt işverenlik 
uygulamasıyla belediyelerde bir çeşit esneklik uygulaması hayata geçirilmiş-
tir (Aslan, 2005:391; Meşe, 2011: 208). 

3.6. Belediye Tiyatro Sanatçıları

Günümüz itibariyle bakıldığında, belediye tiyatrolarında yaklaşık 3 bin 
dolayında sanatçı istihdam edilmiş durumdadır. Bu sanatçılarının çalıştırıl-
ma esasları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre sözleşmeli personel 
çalıştırılmasına ilişkin özel bir düzenleme niteliği taşımaktadır. Bu düzen-
leme kaynağını Ek Geçici 12, 13, 14 ve 16. maddeden almaktadır. Ayrıca, 
5441 sayılı yasada bazı değişiklikler yapan 1310 sayılı yasa ve Bakanlar 
Kurulunun 1987 yılında çıkardığı 87/11782 sayılı karar da belediye tiyatro 
sanatçılarının istihdam edilme esaslarını belirlemektedir. Bu yasal arka plan 
çerçevesinde belediye tiyatroları sanatçılarıyla Sanat ve Sahne Uygulatıcıları 
Hizmet Sözleşmesi yapılarak istihdam ilişkisi tesis edilmektedir. Sanatçıların 
yanı sıra, teknik yapıya dâhil olan uzmanlar ve stajyerler de sözleşmeli per-
sonel olarak belediye tiyatrolarında istihdam edilebilmektedir. Bu şekilde 
istihdam edileceklere ilişkin ilgili belediye sözleşme yapma şartı olarak bazı 
özel şartlar arayabilmektedir. Bu özel şartların yanı sıra, 657 sayılı kanunun 
48. maddesinde de aranılacak zorunlu genel şartlar belirtilmiştir (URL-3; 
Çöpoğlu, 2015: 157)

Her ne kadar detaylı bir hukuki arka plan bulunuyor olsa da bu çalışma 
şekli bazı sorunları ve belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir. Bu sorun-
lara ve belirsizliklere verilebilecek en somut örneklerden biri, şehir tiyatro-
larındaki sanatçılardan uzman memur, yani C sınıfı kadrosunda 15 değişik 
görev tanımının ve görev unvanının bulunuyor olmasıdır. Bunun yanı sıra, 



Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi  159

emeklilik hâlinde sözleşmeli personel statüsündeki mühendislere uygulanan 
ek göstergenin kendileri için de geçerli olup olmayacağı konusunda da bir 
belirsizlik bulunmaktadır. Bu belirsizlik bireysel davalara konu olmakta, 
emekli olan sanatçılar bireysel olarak mahkemelere başvurarak bu hakkı 
elde etmeye çalışmaktadırlar (URL-3).

3.7. Danışmanlar

Büyükşehir belediye başkanı danışmanlarının istihdamının hukuki 
dayanağı 5216 sayılı yasadır. Bu yasaya göre, büyükşehir belediye başkanları 
görevlerinin niteliği gereği danışman adı altında uzmanlardan faydalanabil-
mektedir. Başkan danışmanlarının sayısı nüfusu 2 milyonun üzerinde olan 
büyükşehirlerde en fazla 10, daha az nüfuslu büyükşehirlerde ise en fazla 5 
olarak belirlenmiştir. Başkan danışmanlarının görev süreleri başkanın görev 
süresiyle sınırlandırılmıştır (Çolak, 2014: 26). Ancak danışman atanması bir 
zorunluluk değildir. Yani, büyükşehir belediye başkanı isterse hiç danışman 
atamamayı da tercih edebilecektir. 

Başkan danışmanlığı makamının ortaya çıkış sebebi, büyükşehir bele-
diyelerinin daha etkin ve verimli faaliyetlerde ve hizmetlerde bulunmasını 
sağlamaktır. Doğal olarak büyükşehir belediye başkanlarının istisnasız her 
konuda ve belediyenin her hizmet alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye ve 
tecrübeye sahip olması mümkün değildir. Bu boşluğun doldurulması ve 
herhangi bir hizmet eksikliğinin meydana gelmesinin önlenmesi amacıyla 
belediye başkanlarına danışman istihdam etme imkânı tanınmıştır. Belediye 
başkanları danışmanlarını atama konusunda son derece geniş bir hareket 
alanına sahip olmakla birlikte, yasal olarak aranan zorunlu bir şart, başkan 
danışmanlarının en az 4 yıllık yükseköğretim kurumundan mezun olmasıdır 
(Tarhan, 2013: 108).

Bununla birlikte, başkan danışmanı olarak istihdam ediliyor olmak, 
danışman bakımından memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde 
istihdama geçiş şeklinde bir hak ve öncelik doğurmamaktadır. Bunun sebe-
bi, danışmanlığın aslında bir kadro değil, sadece görevlendirmeye dayalı bir 
pozisyon olmasıdır. Öte yandan, danışmanın alacağı ücret konusunda da 
belediyenin nispeten geniş bir hareket alanı ve belirleyiciliği bulunmaktadır. 
Buna göre, danışmanların ücretleri büyükşehir belediye meclislerince belir-
lenmektedir. Hatta her bir danışmanın ücreti farklı tutarlarda olabilmekte 
ama her koşulda büyükşehir belediyesi genel sekreterine ödenen ücretin 
%75’ini geçememektedir (Çolak, 2014: 26-27). Ücret belirleme konusunda 
her ne kadar bir belirleme serbestisi bulunsa da bu imkânın adil bir şekilde 
kullanılması ve uzmanlığın türüne ve düzeyine göre saptanarak, nitelikli ve 
fayda sağlayacak bireyleri tatmin edebilecek oranlarda belirlenmesi esastır. 
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4.  İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları 
Çerçevesinde Yerel Yönetimler

Çalışma hayatında sağlıklı ve uyumlu beşeri ilişkiler kurmak verim-
lilik ve etkinlik için bir zorunluluktur, ancak bunu sağlamak her zaman 
kolay değildir. Benzer bir durum yerel yönetimler için de geçerlidir. 
Dolayısıyla yerel yönetimlerde personel yönetimi süreci, insan kaynakla-
rı yönetiminin en önemli görevlerinden biridir. Ancak, yerel yönetimlerin 
kendine has bazı özellikleri nedeniyle bu ilişkileri doğru biçimde kurmak 
ve muhafaza etmek daha zor olabilmektedir. Bunun temel nedenlerinden 
biri, yerel yönetimlerin genellikle orta ve büyük ölçekli yapılar olması 
ve uzaktan karar alma süreçlerinin yoğun biçimde bulunuyor olmasıdır 
(Achime ve Okafor; 262). Bu da doğru bir planlamayı anlık olarak yapa-
bilmeyi zaman zaman güçleştirebilmektedir. Ancak yine de yerel yöne-
timlerde insan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonlarının özenle 
uygulanması hizmet verimliliği ve kalitesi bakımından son derece hayati 
bir öneme sahiptir.

4.1.  Yerel Yönetimlerde İş Analizi, İş Dizaynı ve İş Değerleme 
Süreçleri

İş analizi en genel anlamda insanların yerine getirdikleri görevle-
ri veya faaliyetleri hakkında bilgi edinme sürecidir. Bu kapsamda işe 
yönelik davranışlar, çalışan odaklı davranışlar, kullanılan makineler, 
malzemeler ve araçlarla etkileşim hâlindeki davranışlar, performans 
değerlendirme yöntemleri, iş bağlamı ve personel gereksinimleri hak-
kında veri toplama ve toplanan verileri analiz etme süreci olarak tanım-
lanabilir (Harvey, 1991). İş analizi esas olarak, en yaygın kurumsal veri 
toplama tekniklerinden biri olmakla birlikte, asıl amacı insan kaynakları 
yönetiminin diğer alanlarında yardımcı olmaktır. Bu nedenle de bir işi 
yerine getirirken gereken davranışlarını tanımlamak ve insan kaynakları 
yönetimi işlevleri için bir temel sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, iş 
analizleri iş tanımları oluşturmaktan ve eğitim geliştirmekten verimliliği 
belirlemeye ve iş gücü planlaması yapmaya kadar hemen her konuda 
kullanılmaktadır (Daly, 2012: 11).

Bir iş analizi tamamlandığında elde edilen iş analizi sonuçları, bireysel 
görevler veya faaliyetlerin analizinden elde edilen bilgileri özetleyen yazılı 
bir rapor olarak görünür. Bu rapor iş tanımlarını geliştirmek için kullanılır. 
İş analizi yapmak için kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Daha popüler yön-
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temlerden biri kritik olay yöntemidir. Kritik olay yönteminin amacı, kritik iş 
görevlerini tanımlamaktır. Yerel yönetimler açısından bakıldığında, kritik iş 
görevleri vatandaşa sunulan hizmetlerde başarıya yol açan önemli görevler 
ve iş sorumluluklarıdır. Bir yerel yönetimde kritik iş görevlerinin hangileri 
olduğunu saptamaya yönelik bilgiler görüşme, anket, gözlem ve günlük not 
tutma yollarıyla toplanabilir (Hackman vd., 1991: 8).

Görüşme kapsamında yerel yönetim insan kaynakları biriminden bir 
görevli, incelenen iş hakkında bireysel personeli ve amirleri sorgulayabilir. 
Anket yönteminde ise yine bir insan kaynakları uzmanı, yerel yönetim-
deki personeller ve amirleri tarafından ayrı ayrı doldurulacak özel olarak 
hazırlanmış anketleri dolaştırabilir. Bu anket formları, yapılan işleri ve 
görevleri, işin amacını, fiziksel ortamı, işin gerçekleştirilmesi için gerek-
lilikleri (beceri, eğitim, deneyim, fiziksel ve zihinsel asgari şartlar gibi) 
ve kullanılan ekipmanı ve malzemeleri (bilgisayarlar ve yazılım gibi) sor-
gulamak üzere hazırlanmış olmalıdır. Diğer bir yöntem olan gözlem, bir 
insan kaynakları uzmanının, yerel yönetimdeki personelin faaliyetlerini 
gözlemleyerek ve kaydederek işler hakkında bilgi edinmesine dayanmak-
tadır. Son olarak günlük notların tutulması, yerel yönetim çalışanlarından, 
sorumlu oldukları görevlerine ilişkin tüm çalışma döngüsü boyunca çalış-
ma faaliyetlerinin günlüğünü tutmalarının istenmesi sürecidir. Günlükler 
normalde günün belirli saatlerinde (örneğin her yarım saatte veya bir saat-
te bir) doldurulur ve iki ila dört haftalık bir süre boyunca muhafaza edilir 
(Hackman vd., 1991: 8).

Buradan da anlaşılacağı üzere, iş analizi özü itibariyle, istenen sonuçlara 
ulaşmak için yapılan belirli görev ve faaliyetleri ve işin yapıldığı bağlamı 
belirleyerek bir pozisyonun doğasını ve sonuçlarını tanımlamaya yönelik 
sistematik ve planlı bir süreçtir (Ployhar ve Moliterno, 2011; 133). 

Her ne kadar tanımları arasında asgari bir tutarlılık ve benzerlik 
bulunsa da iş analizleri amaçları birbirinden oldukça farklılaşabilmekte-
dir. Bu kapsamda, iş analiz süreçlerinin genellikle dört temel amacı bulun-
duğu söylenebilir. Bunlar tanım (işin tam olarak ne olduğu), verimlilik 
(işin mümkün olan en yüksek verimlilik düzeyinde olup olmadığı), seçim 
(iş için doğru kişinin kim olduğu) ve yeterliliktir (bir işte ustalık gerektiren 
yetkinliklerin hangileri olduğu). Yöntemler büyük oranda değiştiğinden, 
amaç netliği esastır. Tanım ve verimlilik amaçları işi merkeze alıyor-
ken, seçim ve yeterlilik ise işçiye odaklanmaktadır. Uygulamada, farklı 
amaçlar farklı stratejiler, yani yöntem kombinasyonları gerektirdiği için 
kapsamlı iş analizi stratejileri nispeten karmaşıktır ve çok fazla kaynak 
tüketebilmektedir (Wart, 2000: 6).
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Tablo 1. Yerel Yönetimler için İş Analizi Anket Formu Örneği

Adınız-Soyadınız:  

İş İsmi: 

Bölüm/Birim: 

İşin Yapıldığı Yer (Merkez/Saha):

Amirin Adı: 

İş Özeti Bildirimi (Çalışmanızın içeriğini ve amacını birkaç cümleyle tanımlayın):

Görev ve Sorumluluklar Ayrılan Çalışma Zamanı (% olarak)

İş yapmak için gerekenler (+ işareti koyunuz):

Beceri 

Eğitim (Lütfen Düzey ve Tür Belirtin- Lise, Yüksekokul veya Mesleki Eğitim, Okul Eğitimi gibi)

Tecrübe

Fiziksel Talepler 

Zihinsel Talepler 

Diğer (Varsa, Lütfen Belirtin)

Kullanılan Ofis Ekipmanı Günlük Kullanım Süresi (% olarak)

Kullanılan Teknik Ekipman (Yazılım, Donanım vs.) Günlük Kullanım Süresi (% olarak)

Sağlık ve Güvenlik Endişeleri (Yapılan işin kamu sağlığına ve/veya güvenliğine ilişkin olumlu ya da 
olumsuz sonuçları var mı?):
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İş analizinin en yaygın sonuçları, belli bir görevi yerine getirmenin en 
etkili yollarını tanımlamak, çalışanların iş memnuniyetini arttırmak, eğiti-
mi geliştirme fırsatları, performans ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi ve iş 
gereksinimlerini çalışan seçimi ve geliştirmesinin bir parçası olarak bireysel 
yeterliliklerle eşleştirmektir. İş analizi yapmak, öncelikle bir kurumun ama-
cını, yapısını ve tasarımını, dış çevresi içindeki bağlamını ve mevcut kaynak-
larını anlamakla başlar (URL-4)

Tüm bu genel açıklamalar, yerel yönetimler için de aynen gereklidir. 
Nitekim genel iş tanımlarının mutlaka yerel koşulları yansıtacak şekilde 
özelleştirilmesi kesin bir gerekliliktir. Yani tıpkı özel sektörde olduğu gibi 
kamu sektöründe de tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak tek ve evrensel 
bir iş analizi uygulaması mümkün değildir. Yerel yönetimlerde gerçekleşti-
rilecek doğru ve başarılı bir iş analizi örneği mutlaka o yerel bölgenin ve söz 
konusu yerel yönetim kurumunun kendine has özelliklerini, üstünlüklerini/
zayıflıklarını, gizli ya da aleni potansiyelini ve en önemlisi de hizmet edilen 
yerel halkın profilini, beklenti, ihtiyaç, talep ve arzularını yansıtmalıdır. Bu 
kapsamda, bir yerel yönetim için gerçekleştirilecek iş analizinde belediye 
işlerinde ve hizmetlerinde en sık ortaya çıkan beceri, yetenek ve bilgilere 
dayalı kategorilerin belirlenmesi ve kullanılması gerekmektedir. 

Belediyelerin ya da genel olarak tüm yerel yönetim kurumlarının birçok 
ülkede vergi gelirlerinin giderek daraldığı bugünlerde, belediye birimle-
rinden daha az insanla daha fazla iş yapması beklenmektedir. İş tanımında 
listelenenlerden daha fazla bilgi, beceri ve yeteneğe ihtiyaç duyulduğunu 
belirten bu iş analizleri, bütçelerin daralması nedeniyle işin değişen gerek-
sinimlerinin bir yansıması olarak değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle, her 
bir belediyenin bünyesindeki iş tanımlarının mutlaka işteki değişiklikleri 
yansıtacak şekilde güncellemesi gerekmektedir. 

Benzer bir durum belediyelerdeki iş dizaynı süreçleri için de geçerlidir. 
Genel olarak bakıldığında, iş dizaynı kurumsal verimliliği ve çalışanların iş 
memnuniyetini artırmak için işleri yapılandırmakla ilgilidir. Bir işin dizaynı 
hem teknolojik hem de insani düşünceleri yansıtmalıdır. Kurumsal hedeflere 
ulaşılmasını ve bir işi başarıyla tamamlamak için gereken çalışmayı kolaylaş-
tırmalıdır. Etkin bir iş dizaynı aynı zamanda, onu gerçekleştirecek olanların 
kapasitelerini ve ihtiyaçlarını tanımalıdır (Hackman vd., 1991).

Bilindiği üzere, belediyelerin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin arka 
planında karmaşık bir bilgi, beceri, yetkinlik ve ilişkiler ağı bulunmaktadır. 
Bu karmaşık ağın belki de en kritik safhası, hizmeti vatandaşa ulaştıran 
nihai çalışan grubudur. Bu nedenle, vatandaşlarla teması olan belediye 
çalışanlarının deneyimleri iş dizaynı süreçlerinin sürekli geliştirilmesi ve 
iyileştirilmesi için kritik önemde geri bildirimler içermelidir. Daha doğrudan 
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bir ifadeyle, hizmet verilen kişiyle doğrudan temas, çalışanların eylemlerinin 
hizmet alıcıları üzerindeki etkileri hakkında geri bildirimlere ve işlerini en 
iyi nasıl yapacakları hakkında geri bildirim almalarına olanak sağlamaktadır 
(Grandey ve Diamond 2010). Çalışanlar hizmet alan vatandaşlarla etkileşime 
girdiklerinde, vatandaşların bakış açılarını daha iyi anlayabilmekte ve böyle-
ce bu vatandaşları, ilgilerini, taleplerini ve meraklarını daha doğru tanımla-
yabilmekte ve empati kurabilmektedirler. Bu da vatandaşlara yönelik daha 
güçlü bir duygusal bağlılık geliştirmelerini sağlayabilmekte ve vatandaşların 
hizmetlerden tatmin olma düzeyini yükseltmektedir (Parker ve Axtell 2001). 

Yerel yönetimlerin insan kaynakları yönetimi süreçlerindeki önemli bir 
başka konu da iş değerlemesidir. Bilindiği üzere, insan kaynakları yöneti-
minin asli amacı, çalışanları yaptıkları işlerin sonuçlarıyla ilgili ve ilişkili 
hâle getirmektir. Çünkü bu sonuçlar, kurumların kendilerinden beklenen 
hizmetleri ve görevleri yerine getirip getirmediğinin ölçülmesindeki temel 
kıstas noktalarıdır. Buradan hareketle, iş değerlemesi gerekli değerlerin 
öğrenilmesi yoluyla belediyenin yönetiminde vazgeçilmez bir faktör hâline 
gelmektedir. Değerlendirmenin kendisi, iş kalitesinin değerlenmesini amaç-
layan gereksinimlerin bir analizi ve değerlendirmesidir ve hem hizmet kali-
tesinde hem de belediyeler arasındaki rekabette öne çıkaran bir faktördür 
(Adamus, 2009: 1).

Uluslararası Çalışma Örgütü, iş değerlemesini, ilgili çalışanların bireysel 
yeteneklerini veya performanslarını hesaba katmadan, belirli bir işin normal 
performansının normal çalışanlar üzerindeki taleplerini belirleme ve karşı-
laştırma çabası olarak tanımlamaktadır (URL-5).

İş değerlemesi iş taleplerini deneyim, sorumluluk, beceri/bilgi açısın-
dan karşılaştırmak için kullanılan bir tekniktir. Yaygın olarak kullanılması-
nın bazı önemli nedenleri vardır. Öncelikle, iş tanımları işle ilgili görevleri 
yerine getirmek için gereken tüm yetkinlikleri yeterince tanımlamayabilir. 
Ayrıca, işin pozisyondaki kişiye karşı değerlendirildiği objektif bir süreç 
olması da kullanım yaygınlığını arttırmaktadır. Bir kurum içinde eşitlikçi bir 
maaş yapısının temelini oluşturması için kurumdaki farklı işlerin göreceli 
değerini belirleyebilmesi de yine sıkça tercih edilmesinin asıl nedenlerinden 
biridir. Her ne kadar iş değerlemeleri gerçek ücreti belirlemese de bu tür 
kararlar için temel teşkil edebilecek veriler sağlayabildikleri için önemlidir. 
İşe alım, mevcut çalışanları elde tutma ve ciro konularına etkili yanıtlar bil-
dirmek için ücret oranlarının genel piyasa ile karşılaştırılmasını sağlaması 
diğer üstün taraflarıdır. Son olarak, birleşme, büyüme gibi büyük ölçekli 
kurumsal bir değişiklikten sonra kurumlar arası iş değerlendirmeleri, özel-
likle yeni bir yapı ortaya çıkarsa, pozisyonların ilişkilendirilmesine ve ast/
üst ilişkisi içinde yeniden dizilmesine yardımcı olabilmektedir. Burada asıl 
önemli olan konu, iş değerlemesiyle performans değerlendirme sisteminin 
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birbiriyle karıştırılmaması gerektiğidir. Benzer şekilde, toplam iş hacmiyle, 
bu hacmi gerçekleştirmek için gereken doğru çalışan sayısıyla, işin program-
lanmasıyla veya iş sahibinin kabiliyetiyle de ilgilenmemektedir. Dolayısıyla, 
iş değerlemesi en az diğer insan kaynakları yönetimi süreçleri kadar önemli 
ve bağımsız bir faaliyettir. Bu kapsamda iyi bir iş değerlemesi, değerleme 
sürecinin temeli olarak açık, ayrıntılı ve güncel iş tanımlarına dayanmakta-
dır. (URL-6). 

4.2. Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynaklarının Planlanması

İş gücü planlaması insan kaynakları yönetimi için stratejik bir planlama 
sürecidir. Bir yönetim ve operasyon alanının öngörülen personel ihtiyaçla-
rını iş gücü piyasasındaki mevcut ve hedeflenen çalışan becerileri ile siste-
matik olarak eşleştirmek için adımlar atmayı içerir. İş gücü planlamasına 
artan ilgi hem teoride hem de uygulamada oldukça belirgindir. Genel olarak 
bakıldığında, iş gücü veya insan kaynağı planlaması stratejik insan kaynak-
ları yönetiminin bir bileşeni olarak tartışılmaktadır (Choudhury, 2007: 264).

Yerel yönetimler de bu genel çıkarımlardan bağımsız değildir. Daha 
doğrudan ifade etmek gerekirse, insan kaynağı planlamasının özel sektör 
işletmelerine sağladığı faydalar yerel yönetim kurum ve kuruluşları için de 
aynen geçerlidir. Nitekim bir kurumdaki insan kaynağı planlaması süreci, o 
kuruma birçok alanda fayda sağlayacaktır. Öncelikle, insan kaynağı planla-
ması sayesinde vatandaşlara yeni ve çok daha etkin hizmetler sunmak için 
gereken mevcut ve gelecekte ihtiyaç duyulması muhtemel beceri ve çalışan 
sayısını kesin olarak belirlemek mümkün olmaktadır. Ayrıca, mevcut insan 
kaynağının özelliklerini, vasıflarını üstün ve zayıf yanlarını bu ihtiyaçlara 
göre analiz etmek kolaylaşacaktır. Bunların yanı sıra, mevcut insan kaynağı 
ile gelecekte sunulacak hizmetler kapsamında şekillenecek muhtemel insan 
kaynağı arasındaki eksiklikleri, tutarsızlıkları ve yetkinlik boşluklarını önce-
den tespit etmek, bu sayede gelecekteki insan kaynağı gereksinimlerine çok 
daha hazırlıklı olmak mümkün hâle gelecektir. Tüm bunlara ek olarak, insan 
kaynağı planlamasından gelecek bir diğer somut fayda, yerel ihtiyaçlara ve 
önceliklere göre şekillenen yerel yönetim kurumlarının her koşulda uyum 
sağlayabilecek yeterli esnekliğe sahip olması ve bu kültürün kurum içinde 
yerleşmesi sağlanacaktır (URL-7: 4).

Her ne kadar insan kaynağı planlamasının yerel yönetimlerin yönetim 
kapasitelerini geliştirmedeki katkısı kesin olsa da bunun gerçekleştirilmesi 
etkili bir planlama ve uygulama performansı istemektedir. Bu da ister küçük 
ölçekli bir yerel yönetim kurumu olsun, ister daha büyük ölçekli bir yerel 
yönetim olsun, geleneksel kamu hizmeti kural ve yönetmeliklerinin ve aynı 
zamanda, altında çalıştıkları merkezi mevzuatın çizdiği sınırlar içinde kalmak 
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koşuluyla hareket edebilme kapasitesine ve kabiliyetine sahip olmayı gerekti-
rir. İnsan kaynağı planlamasının benimsenmesi, özenli ve detaylı bir çalışma 
gerektirdiği için küçük ölçekli yerel yönetimler bakımından özellikle zor bir 
süreçtir. Hatta bu genelleme bile kendi içinde hatalı olabilir; küçük ölçekli 
yerel yönetimler büyüklükleri, siyasi statüleri (iktidar veya muhalefet partisi-
ne mensubiyet gibi), idari kapasiteleri, kültürleri ve yerel ekonomik aktiviteler 
bakımından farklıdır. Genellikle idari konulardaki yenilikleri benimsemek 
için gereken mali, teknik ve profesyonel kapasiteden yoksundurlar (French ve 
Folz, 2004, s. 52). Çok sayıda profesyonel çalışanı olan daha büyük ölçekli yerel 
yönetim kurumlarının aksine, küçük ölçekli yerel yönetimlerdeki idari ve siya-
si birimler genellikle formel çalışma ilişkilerinin yanı sıra, enformel ilişkilerle 
de yönetilmektedir. Küçük ölçekli yerel yönetimlerin insan kaynakları genel-
likle seçilmişlerden ve atanmış bürokratlardan, vatandaş gönüllülerinden, 
yarı zamanlı ve sözleşmeli çalışanlardan oluşmaktadır. Hatta kimilerinde ayrı 
ve profesyonel olarak bağımsız bir personel ya da insan kaynağı birimleri de 
olmayabilir; varsa bile sadece tabeladan ibaret olup, geleneksel personel yöne-
timi işlevlerinin ötesine geçemeyebilir. Bütün bunlar neticesinde, ilgili yazında 
belirtilen ve üzerinde hiçbir şüphe barındırmayan faydalarına rağmen, başarılı 
ve etkili bir insan kaynağı planlamasını küçük ölçekli yerel yönetimlerde tam 
olarak hayata geçirebilmek mümkün olmayabilir (Russo vd., 1987).

Herkesin üzerinde hemfikir olduğu şekliyle bir kurum, kuruluş ya da işlet-
menin en önemli varlığı insan kaynağıdır. İş planları ne kadar kapsamlı, doğru 
ve başarılı tasarlanırsa tasarlansın, bunları uygulayacak doğru kişiler olmadan 
yerel yönetimler arzu edilen yüksek performansı sergileyemezler. Nitekim bir 
yerel yönetimin gelişiminin ve hizmet sunumundaki başarısının büyük kısmı, 
doğru bilgi, beceri ve davranışlara sahip doğru bireylerle çalışmasına ve bunları 
da kurum içinde dikey ve yatay hiyerarşide doğru pozisyonlara yerleştirmesine 
bağlıdır. İnsan kaynağı planlaması bu doğru eşleşmenin, yani doğru pozisyona 
doğru ve ehil çalışanın atanmasının ne ölçüde başarıldığıyla ilgilidir. En önem-
lisi de iş stratejileri ile personel alım ve elde tutma, personel geliştirme ve eğitim 
planları arasında bağlantı kurabilir olmasıdır. İnsan kaynağı planlaması aynı 
zamanda, sadece gelecekteki hizmet baskıları, ihtiyaçları ve çalışanların kişisel 
gelişimleri için değil, finansal güçlenme ve değişim yönetimi bakımından uygu-
lanabilir stratejiler oluşturmak için de şimdiden yapılması gerekenler hakkında 
daha uzun vadeli düşünme fırsatı sunar. Bu nedenle yerel yönetimlerde insan 
kaynağı planlaması daha başarılı, etkin ve iyileştirilmiş hizmet sunmada hayati 
derecede önemli olmanın yanı sıra yerel yönetimlerin kurumsallaşması için de 
son derece önemlidir (URL-7: 3).

En basit hâliyle ifade edilecek olursa, yerel yönetimler açısından insan 
kaynağı planlaması farklı bilgi, beceri ve yetkinlikteki personel türleri için 
gelecekte oluşması muhtemel talebi tahmin etmeye çalışmak ve bunu arzla 
eşleştirmeye çalışmakla ilgilidir. İnsan kaynağı planlaması mekanik ve statik 



Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi  167

bir süreç olmadığı için tüm istisnasız olarak tüm yerel yönetim kurumlarında 
geçerli tek ve evrensel bir modeli yoktur. Esas olarak, mevcut insan kaynağını 
analiz etme ve daha sonra bu analizi, gelecekteki yeni ve daha da geliştirilmiş 
hizmetleri sunmak üzere gereken beceri ve yeterlilikleri belirlemek için geniş-
letme adımlarını içermektedir. Mevcut insan kaynağı ile gelecekteki muhtemel 
insan kaynağı arasında yapılacak bir karşılaştırma, içsel ve dışsal baskılardan 
ve faktörlerden kaynaklanan eksiklikleri, fazlalıkları ve yetkinlik boşluklarını 
vurgulayacaktır. Bu boşluklar, kurumsal başarı için gerekli beceri ve kapasite-
yi geliştirecek stratejileri belirleyerek ve uygulayarak ayrıntılı bir insan kayna-
ğı planının odak noktası hâline gelecektir. Kısacası, yerel yönetimlerde ideal 
bir insan kaynağı planlama sisteminin bütünsel bir yaklaşım çerçevesinde 
kurgulanması, vatandaş talepleri, hizmet ihtiyaçları ve bunları sağlamak için 
gerekli beceriler üzerine inşa edilmiş olması, hizmetlerin gerçekçi bir mali-
yet planlaması ile entegre edilmesi, hizmet değişikliklerine ve gelişmelerine 
duyarlı olması, çok yönlü öğrenmeyi, geliştirmeyi ve çalışmayı destekleyici 
bir yönünün olması ve son olarak, yönetim bilgi sistemleri tarafından uygun 
şekilde desteklenmesi gerekir (Damnjanović vd. 2016: 114).

İş gücü planlaması, yerel yönetimlerin personel sıkıntısı ve personel 
maliyetleri gibi sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için kritik bir 
öneme sahiptir. Kaliteli ve zamanında hizmet verilmesinde etkili ve faydalı 
olmanın yanı sıra, maliyetleri azaltarak genel bütçede tasarruf da sağlayabil-
mektedir. İş gücü planlaması sırasında yeniden ve doğru işlere yerleştirme 
süreçleri dikkate alınırsa, maliyetli işten çıkarmaların sayısı en aza indirile-
bilir. Bu anlamda, iş gücünün demografik analizi, iş gücü çeşitliliği politi-
kalarının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamada son derece etkilidir. 
Daha uzun vadeli iş gücü planlaması, eğitim ve gelişmeyi gelecekteki beceri 
ihtiyaçları ile ilişkilendirme ve bu ihtiyaçları karşılayacak stratejiler geliştir-
me fırsatı sunmaktadır. Kısacası, iş gücü planlaması sayesinde yerel yöne-
timler bugün ve gelecekte kaç çalışana ihtiyaç duyacaklarını öngörebilir, 
değişiklikleri tahmin ederek istihdam harcamalarını daha kolay yönetebilir, 
yeterli ve uygun eğitimler ile çalışanların vasıf düzeyinin geliştirilmesini ve 
zenginleştirilmesini sağlayabilir, fonksiyonel esnekliği kurum içinde yay-
gınlaştırabilir, iş stratejisini insan kaynağı planlamasına bağlayarak daha 
gelişmiş ve etkin hizmetler sunabilir, çalışanların fonksiyonel esnekliğinin 
artmasına bağlı olarak, hizmet çeşitliliğini arttırabilir ve son olarak personel 
performansını arttırabilir (URL-8: 10).

İnsan kaynağı planlamasının ilk adımı, zaman çizelgelerini ve planla-
ma sürecinin kapsamını saptamak ve daha sonra uygun verileri toplamaya 
başlamaktır. Çoğu kurum için on iki ay, önceden planlanması gereken en 
kısa süre olarak kabul edilmektedir. Ancak uygulamada, birçok kurumun 
üç yıllık bir iş planı vardır. Bununla birlikte, beş yıldan uzun süreli plan-
lama yapmak hem zor olabilir hem de muğlaklıklar içerebilir. Ancak yerel 
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yönetimlerde iş gücüne ilişkin bazı demografik konular (genel yaş profili 
gibi) daha uzun vadeli planlama yapmayı gerektirebilir. Uzun vadeli iş 
gücü planlaması, ironik bir şekilde, kısa vadeli ve hızlı personel kararları 
alabilmeyi mümkün kılar. Asıl dikkat edilmesi gereken bir konu, insan kay-
nağı planlamasının geleceği tahmin eden bir süreç olarak görülmemesidir. 
Çünkü insan kaynağı planlaması yaşayan bir belgedir ve değişen koşullara 
cevap verebilmek için sürekli gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekir. 
Düzenli izleme, stratejik sapmaları önleyecek ve planların güncel kalmasını 
sağlayacaktır (URL-7: 7).

Yerel yönetimlerde insan kaynağı planlamasında son dönemlerde görü-
len bir eğilim, belli “hizmetlerin birleştirilmesi” uygulamasıdır. Bu sayede, 
hem çalışanlar arasında fonksiyonel esneklik sağlanmaya çalışılmakta hem 
de sabit maliyetlerde tasarrufa gidilmektedir. Bu kapsamda hem kurum için-
den hem de dışından iş birliği ağları kurulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, 
yerel yönetimlerde insan kaynağı planlaması topluma sorunsuz bir hizmet 
sunmak için doğru becerilere sahip yeterli sayıda kişinin mevcut olmasını 
sağlamak üzere kuruluşların nasıl birlikte çalışabileceği sorusuna cevap ara-
maktadır (Damnjanović vd. 2016: 115).

Etkili ve başarılı bir insan kaynağı planlaması yapabilmek için mutlaka 
güvenilir, tutarlı ve güncel bilgiler bulunmalıdır. Başarılı bir insan kaynağı 
planlamasından bahsedebilmek için mutlaka bulunması gereken bilgiler 
iş unvanı ve iş tanımı, hizmetin yeri ve süresi, çalışanlar hakkında kişisel 
detaylar ve boş pozisyonlar, toplam iş/hizmet maliyeti, muhtemel tasarruf 
oranı, işten ayrılma ve devamsızlık nedenleri, genel nitelik ve beceri düzey-
leri gibi temel bilgilerdir. Mevcut pozisyonun değerlendirilmesi, iş strateji-
leri ile eşleştirilen ve ele alınması gereken temel yetkinlik ve beceri boşluk-
larını belirleyecek eğitim ihtiyaçları analizi ve/veya beceri denetimleri ile 
tamamlanacaktır. Birçok kurum performans iyileştirme ve iş, finans ve insan 
kaynağı stratejileri arasındaki bağlantıları destekleyen stratejik planlama 
için işletme karnesi (balanced scorecard) modelini yerel yönetim koşullarına 
uyarlamıştır. Yetkililerin bu süreçte ayrıca, kurum performansı üzerinde 
doğrudan etkili dış çevreyi de daha fazla dikkate alması gereklidir. İş etüdü/
etkinlik analizi, trend analizi ve tahmin burada yaygın olarak kullanılan 
planlama araçlarıdır. Bu noktada etkili olabilecek yöntemler arasında PEST/
LE modeli de sayılabilir. Bu model, başarılı ve etkili dış çevre analizi yap-
mayı mümkün kılan etkili yöntemlerden biridir. Politika (political), ekonomi 
(economic), sosyoloji (sociological), teknoloji (technological), hukuk (legal) 
ve çevre (environment) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu 
model sayesinde, insan kaynağı planlaması üzerinde etkili olabilecek politik, 
ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel faktörlerin etki düzeyini belir-
lemek ve analiz etmek kolaylaşmaktadır. Bu analiz yöntemiyle, her bir dış 
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faktöre ilişkin temel dışsal veriler toplanır, yerel yönetim kurumunun mev-
cut durumu analiz edilir ve gelecekteki ihtiyaçları tespit edilmeye çalışılır. 
Buradaki işe yarayacak bir araç, iş stratejisini olabildiğince esnek hâle getir-
mek için gelecekte meydana gelmesi muhtemel bir dizi senaryo planlaması-
dır. Tüm bu süreç sonucunda, belirlenen boşlukları kapatmak için bir strateji 
veya bir dizi strateji geliştirebilecek analizler ortaya çıkacaktır (Damnjanović 
vd. 2016: 116). Kısacası, PEST/LE modeli sayesinde yerel yönetimlerin karşı-
laştığı ve ileride karşılaşması muhtemel sorunların çeşitliliği hakkında daha 
organize düşünmek, daha etkili tedbirler almak daha kolay olabilecektir. 
Çünkü bu sayede, geleceğe dönük temel eğilimler belirlenmiş olmanın yanı 
sıra, bunların yerel düzeydeki yansımaları hakkında muhtemel senaryolar 
üretilecek ve öncelikler daha sağlıklı belirlenebilecektir. 

Tablo 2. Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynağı Planlaması için PEST/LE Modeli Örneği

POLİTİK MESELELER EKONOMİK MESELELER

• Hesap verebilirlik

• İktidar/muhalefet dengesinin iyi kurulması

• Merkezi yönetimle sağlıklı ilişkiler

• Şeffaflık/Demokratik süreçler

•  Tüm vatandaşlara/vatandaş gruplarına eşit 
fırsat sunma

•  Çeşitliliğe (tercihlerde, taleplerde  ve ihtiyaç-
larda) hazırlıklı olma

• Ortaklık çalışması/Vatandaş Katılımı

•  E-devlet uygulamaları/hizmet erişiminin kolay-
laştırılması, dijitalleştirilmesi

• Ücret oranları

•  Aranan beceri türüne/düzeyine iş gücü piya-
sasından erişememe 

• Bölgesel ekonomik kalkınma planları

•  Bölgesel üstünlükler/zenginlikler (doğal ve 
sonradan edinilmiş)

• Yaşam maliyeti

• Gıda, ulaşım, konut maliyetleri

• Kurumsal riskler

SOSYAL MESELELER TEKNOLOJİK DEĞİŞİM

• Değişen vatandaş beklentileri ve ihtiyaçlar

• Daha karmaşık pazar yapısı ve gereksinimler

• Değişen demografik özellikler

•  Değişen çalışan beklentileri ve iş hayatı den-
gesinin sürekli sağlanması ihtiyacı

• Eşitsizlikler ve yoksunluk

• Nitelikler, beceriler ve yeterlilikler

• Esnek çalışma fırsatları

•  Yenilik-yeni ekipman, yeni teknikler, yeni 
metodolojiler, yeni yazılımlar

• Veritabanı kurulum, güncelleme ihtiyacı

• Bilgi Teknolojisi

• İletişim

•  Kolaylaşmış mobilite/daha fazla hareket kabili-
yeti

• Yeni çalışma yöntemleri

MEVZUAT ÇEVRE MESELELERİ

• Hizmet yükümlülükleri

• İstihdam mevzuatı

• Çevre mevzuatı

•  Küresel, Bölgesel ve Uluslararası Direktifler/ 
Çerçeveler

• Artan farkındalık ve beklentiler

• Yerel piyasalar

• Daha sıkı kontroller

• Baskı grupları
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Yerel yönetimlerde başarılı bir insan kaynağı planlaması yapılması iste-
niyorsa, tüm insan kaynakları yönetim stratejisi bunun üzerine oluşturul-
malıdır. Yani, başarılı bir insan kaynağı planlaması insan kaynağı yönetimi 
stratejisinin üzerine inşa edileceği bir temel olarak görülmeli ve insan kay-
nağı yönetiminin diğer işlevleri ile tamamlanmalıdır. Etkili bir insan kaynağı 
planlaması, yetkilileri kaynakları en üst düzeye çıkarmada ve yapılandırıl-
mış ve planlı bir şekilde kapasite geliştirmede desteklemek için önemli bir 
araçtır. Tıpkı özel sektör işletmelerinde olduğu gibi yerel yönetimlerde de 
insan kaynağı başarılı bir iyileştirme ve kapasite oluşturma sürecinin anah-
tarıdır ve iyi planlanan kurumlar, hem günlük iş ihtiyaçlarını yönetmek hem 
de değişen öncelikleri ele almak için yeterli girdiye sahiptir.

4.3.  Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynağı Temini, İşe Alma ve 
Oryantasyon Süreci

Yerel yönetimler toplumsal adaletin ve eşitliğin sağlanmasına birçok araç 
ve yöntemle katkı sunmaktadır. İnsan kaynağı temini ve seçme süreci de bu 
yöntemlerden biri olarak değerlendirilebilir. Çünkü yerel yönetimler, insan kay-
nağı seçme ve işe alma uygulamalarındaki tarafsızlıkları ve liyakate verdikleri 
değer ile model işverenler olarak öne çıkabilirler (Corby, 1997). Bu sayede, hiz-
met götürmekle mükellef oldukları vatandaşlara fırsat eşitliği sunma konusun-
da azami dikkat gösterdiklerini ortaya koymuş olurlar. Bu aslında sadece sos-
yoekonomik açıdan değil, siyasi açıdan da belli bir olgunluk seviyesinin ilanıdır.

Yerel yönetimler işe alımlarda ve personel seçiminde, daha fazla nesnel-
liği sağlamak için işlerin içeriğine ve görevlerin özgüllüğüne odaklanan ileri 
düzeyde yapılandırılmış bir yaklaşımla eşit fırsat sunmak zorundadır. İşe 
alımlarda bu tür bir nesnellik temelli fırsat eşitliği aşağıdaki altı aşamanın 
takip edilmesiyle kolayca sağlanabilecektir (Webb, 1997): 

1. İş analizi yapmak ve işin gereklerine odaklanmak. Yani, kişisel özel-
likleri değil, işi dikkate almak gerekir. 

2. Temel gereklilikler üzerinden hareket etmek; belli bir kişiyi ya da 
kişileri tarif ediyormuş algısının yaratılmaması gerekir. 

3. Tüm başvuranlar için aynı prosedürleri ve başvuru formunu kullanmak. 
4. Süreçte, bireysel muhakemeden etkilenebilecek veya potansiyel 

önyargı içerebilecek tutumlardan kaçınmak. 
5. Tüm adaylara aynı soruları sormaya ve herhangi bir sapmayı önle-

meye dayalı olarak mülakat için mümkün olduğunca nesnel yapı-
landırılmış bir yaklaşım benimsemek. 

6. Tüm mülakatçıların yapılandırılmış mülakat teknikleri konusunda 
eğitim alması yerinde olacaktır.
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Yerel yönetimlerin eleman temininde ne kadar adaletli davrandıklarını 
ölçmek için Gilliland (1993) bir model kurgulamıştır. Bu model ana hatlarıy-
la yukarıdaki aşamalara benzerlik taşımakla birlikte, çok daha detaylı bazı 
ölçütlere dayanmaktadır. Bu ölçütler arasında, işe alınacak kişiyi değil, yapı-
lacak işi çağrıştıran tanımlar, birbirini destekleyen ve tamamlayan ve adayı 
sürekli yeniden değerlendirmeye fırsat veren süreçler, yönetimsel tutarlılık, 
nesnel geri bildirimde bulunmak, olumlu/olumsuz kararların nesnel gerek-
çelendirilmesi, dürüstlük, tek yönlü anlatım yerine, adayla aktif etkileşim 
ve mülakat sorularının işle uygunluğu gibi ölçütler bulunmaktadır. Ancak 
Gilliland’ın bu modeli, süreci tamamen mekanik bir hâle dönüştürebileceği 
için eleştirilebilir. Daha açık bir ifadeyle, yerel yönetimlerin işe alımlarda 
Gilliland’ın kurallarını takip etmeleri hâlinde, son derece yüksek bir sis-
tematiklik ve ileri düzeyde yapılandırılmış bir yaklaşımın ortaya çıkması 
muhtemel olduğu için seçimdeki adaletle ilişkili beşeri faktörler bu nedenle 
sınırlanabilecektir.

Yeni ortaklıklar kurma yöntemleri, yeni örgütsel yapılar ve yeni rol ve 
beceri talepleri, yerel halka hizmet vermekle uğraşan kuruluşların karşılaş-
tığı en temel zorluklar arasındadır. Bu bağlamda, yerel yönetimler gittikçe 
yaşlanan bir insan kaynağının yanı sıra, hata kabul etmeyen, bu nedenle 
de tecrübe ve kıdem isteyen kilit hizmet alanlarında ve liderlik rollerinde 
işe alıma ve mevcut insan kaynağını elde tutma gibi ek zorluklarla da kar-
şılaşmaktadır. Nitekim uygun nitelikli ve deneyimli insan kaynağı havuzu 
küçüldükçe, kilit profesyoneller için çok daha rekabetçi bir piyasa yapısı 
oluşmuş ve bu da verimli insan kaynağını elde tutma sorunları yaratmıştır 
(URL-9).

Uzun yıllar boyunca, işe alım basit olarak sadece boş pozisyonları 
doldurmak için uygulanan bir dizi eylem veya süreç olarak görülmüştür. 
Bu durum, ancak ve ancak nitelikli ve verimli arz bol olduğunda mümkün 
olabilir. Çünkü buradaki asıl mesele, boş bir pozisyonun herhangi biriyle 
doldurulması değil, doğru kişiyle doldurulmasıdır. Üstelik yerel yönetimler 
gibi son derece önemli, hatta zaman zaman hayati hizmetler sunan ve her 
eylemleriyle tamamen göz önünde bulunan kurumlar buna çok daha fazla 
önem göstermelidir. Maliyet düşürme çabaları ve nitelikli personel kaybı 
genellikle işlerin ve pozisyonların diğer çalışanlar tarafından doldurulması-
na yol açabilmektedir. Bu durum, yani içeriden tedarik süreci her ne kadar 
kurum kültürünün oluşmasında önemli ve gerekli görülse de ancak insan 
kaynağında fonksiyonel esnekliği sağlayabilmiş ve çok yönlü vasıf düzeyine 
erişebilmiş kurumlar için doğru bir tercih olacaktır. 

Bu süreci kolaylaştırmanın bir yolu olarak, kurumlar zaman zaman 
daha standartlaşmış iş rolleri ve tanımları benimsemeye başlamıştır. Bu eği-
lim, özellikle küçük ölçekli kurumlarda kendine has beceriler ve deneyimler 
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sahibi olanların, yani standartlara uymayan, ancak son derece verimli çalı-
şabilecek bireylerin işe alımında zorluklar yaratmaya başlamıştır. Benzer bir 
sorun, yeterli deneyimden yoksun yeni mezunlar için de geçerli olmuştur. 
Özellikle yerel yönetimlerin gerçekte ihtiyaç duyduğu vasıfları sağlayacak 
teorik bilgileri sunmakta yetersiz kalan eğitim sistemine sahip ülkelerde, bu 
sorun çok daha belirgin bir hâl almıştır. Bu yetersizlik, yerel yönetimleri ister 
istemez mevcut başvuru ve yetenek havuzundan “kötünün iyisi” düzeyinde 
olanları seçmek durumunda bırakabilmektedir. Bunun bir başka dezavan-
tajı da gerçekten nadir bulunan niteliğe sahip olan az sayıdaki adayın yerel 
yönetimleri tercih etmeme eğilimi sergileyebilmesidir (URL-10). 

Sonuç olarak, yerel yönetimlerin insan kaynağı temininin önünde hem 
içsel hem de dışsal bazı engeller bulunmaktadır. Bu engeller bir arada düşü-
nüldüğünde, diğer sektörlerin ve alternatiflerin daha cazip hâle gelmesi 
öngörülebilir bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, yerel 
yönetimlerin doğru insanları çekmek ve yerine getirmekle sorumlu olduğu 
hizmetler için yeterli nitelikte ve deneyimde insan kaynağı arzının yetersiz 
olması riskini azaltmak için tüm bu olumsuz algıları değiştirmesi kesin ola-
rak gereklidir. 

Yerel Yönetime Yeni Yetenekler Çekmek İçin Ulusal Stratejiler; İngiltere 
Örneği

Yerel yönetimler bir toplumda sosyal adaletin ve eşitliğin sağlanmasın-
da ilk düzey kamu otoriteleri oldukları için son derece önemli bir konuma 
sahiptirler. Bu önemlerinin farkına varmış olan çoğu ülke, özellikle de nite-
likli insan kaynağı temini sürecini fazlaca önemsemekte ve maksatla ulusal 
düzeyde plan, politika ve programlar geliştirmektedir. Bu ülkelerden biri 
de İngiltere’dir. İngiltere’de bu kapsamda tasarlanmış iki ulusal strateji 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, gelecekteki üst düzey yönetici pozisyonları 
için yetenekli mezunları hemen mezun olmalarının ardından çekebilmek ve 
geliştirmek için ulusal lisansüstü gelişim programı uygulamasıdır. Diğeri ise 
yine alan mezunları için işverenlere becerilerini ve heyecanlarını sergileme 
fırsatı sunan ulusal yetenek havuzu oluşturulmasıdır (URL-11).

Bilindiği üzere, yerel yönetimler vatandaşlara doğrudan temas eden 
devlet temsilcileri olarak her geçen gün çok daha kritik roller üstlenmekte-
dir. Kendilerini son derece dinamik olan sosyoekonomik koşullara ve bun-
lara bağlı olarak sürekli değişen ve çeşitlenen vatandaş ihtiyaç ve taleplerine 
karşı hazır tutmak zorundadırlar.  Bunu yapmanın tek yolu da nitelikli insan 
kaynağına sahip olmaktır. Bu arka plan ışığında, İngiltere hükûmeti kendi 
nitelikli insan kaynağı ve yönetici ihtiyacını kendi karşılamak için 2002 
yılında bir girişim başlatmıştır. Bu eğitim inisiyatifi kapsamında, hükûmetin 
kapasite geliştirme ve modernize etme girişiminin bir parçası olarak, yerel 
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yönetimler için ilk ulusal lisansüstü kalkınma programı kurulmuş ve sürek-
liliğini sağlamak, geliştirmek ve yönetmek için ciddi boyutta bir fon ayrıl-
mıştır (URL-10). Yani, yerel yönetim işinin profesyonel bir meslek olduğu ve 
lisansüstü düzeyde özel yetiştirilmiş çalışanlar gerektirdiği savunulmuştur. 

Hükûmet destekli bu programın benzer lisansüstü programlardan farkı, 
burada yetiştirilen personelin siyaset ya da parti farkı gözetilmeksizin yerel 
yönetimlerde profesyonel çalışanlar olarak istihdam edilme yolunun açık 
olmasıdır. Başarılı lisansüstü başvuru sahiplerine, yıllardır uygulanagelen 
yerleşik ancak verimsiz program ve uygulamalara itiraz edebilmeleri ve 
etkili bir değişimin öncüleri hâline gelebilmeleri için ev sahibi bir yerel yöne-
tim kurumu ve lisansüstü liderlik akademisi aracılığıyla sağlanan zorlu bir 
dizi yapılandırılmış uygulamalı ve teorik müfredat yoluyla beceri ve dene-
yim kazanma fırsatları verilmektedir (URL-11). 

Bu program kapsamında bir yandan mentorluk, diğer yandan da akran 
destek ağları aracılığıyla tecrübe aktarımları sağlanmaktadır. Yerel yönetim-
lere geleneksel yollardan girmiş, çalıştığı uzun yıllar boyunca çeşitli kurum-
sal bilgi ve deneyime sahip olmuş profesyonellerin ve uzmanların tecrübe-
lerinden de bu sayede faydalanılmış olmaktadır. Ancak bu yeni program, 
yerel yönetimlerde çalışmaya başlamak için henüz giriş aşamasında farklı bir 
başlangıç   noktası sunmaktadır. Programı tamamlayan her bir yönetici adayı, 
açıkça tanımlanmış bir kariyer yolu olmaksızın geniş bir bilgi ve deneyim 
tabanına sahip olmaktadır. Programdan mezun olan adaylar üzerine yapı-
lan bir anket, programı tamamladıktan 0 ila 24 ay sonra, mezunların yüzde 
54’ünün eğitimde ev sahibi olan yerel otoritede kaldığını, yüzde 28’inin 
başka bir yerel otoritede sürekli çalışmaya başladığını, yüzde 4’ünün yine 
kamuda, ancak merkez teşkilatında çalıştığını ortaya koymuştur (URL-9).

İngiltere’de nitelikli yerel yönetim profesyoneli tedarik etmek için haya-
ta geçirilen ikinci uygulama “ulusal yetenek havuzu” programıdır. Bu prog-
ram başlangıçta bazı eleştirilerle de karşılaşmıştır. En somut eleştirilerden 
biri, işe yerleştirme oranının düşük olmasından dolayı yetenekli ve hevesli 
başvuranların bir kısmının başarısız olduğu algısının oluşmasıdır. Bu eleşti-
riden yola çıkarak, nitelikli adayları kaybetmemek üzere Yerel Yönetim Veri 
Tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanı, seçim sürecini başarıyla tamamla-
yan adayların ayrıntılarının yerel yönetimler tarafından görülebileceği ve 
belirli boş pozisyonlar için doğrudan iletişime geçilebileceği güvenli bir 
çevrimiçi alan sağlamıştır. Son birkaç yılda, web tabanlı sistemlerin kapa-
sitesi ve kapsamı gittikçe daha karmaşık hâle geldikçe ve daha fazla insan 
internete eriştikçe, bu veri tabanı yerel yönetim yetenek havuzunu daha da 
geliştirmiş ve kapsamlı bir hâle getirmiştir. Bu program önceki programla 
entegre bir şekilde uygulanmaktadır. Yani, yerel yönetim yetenek havuzu, 
lisansüstü kalkınma programının mezunlarına yeteneklerini yerel yöne-
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timlere sergileme fırsatı sunmaktadır. Yerel yönetimler herhangi bir bedel 
ödemeden bu veri tabanına kaydolabilmekte ve ihtiyaç duydukları belirli 
alanlarda, çalışmak istedikleri bölgeye göre mezunlar arasından arama ve 
seçim yapabilmektedir (URL-11). 

Kısaca özetlemek gerekirse, birbirine entegre edilmiş bu iki program ile 
yerel yönetimler nitelikli adaylara daha kolay erişim, halkla çok daha yakın 
ilişkiler kurabilme, boş pozisyonlar için çok daha hızlı geri dönüş süresi 
ve diğer işe alım yöntemlerine kıyasla çok daha düşük maliyetli bir teda-
rik süreci gibi faydalara sahip olmaktadır. Bu özellikleriyle yerel yönetim 
yetenek havuzu, yerel makamların doğru kişileri işe almasına, katılımına 
ve geliştirmesine yardımcı olacak bir ürün ve hizmet paketinin parçasıdır. 
Doğrudan faydalarının yanı sıra, bu program sadece belli bir alanda ve sek-
törde kurulmuş bir kariyer sitesi olma, kariyer bilgilendirme hizmeti ve ilgili 
eğitim materyalleri sağlama, belli bir sektörde de olsa bir beceri denetim 
aracı olma ve bilgi ve öğrenmeyi paylaşmak için bir uygulama topluluğu 
oluşturma gibi dolaylı bazı etki ve faydalara da sahiptir.

4.4.  Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynağının Eğitimi ve 
Geliştirilmesi

Yerel yönetimlerin hizmet sunumundaki başarısı, vatandaşların mem-
nuniyetinin yanında, büyük ölçüde insan kaynağının becerilerine, verim-
liliğine, yeteneğine, bilgisine ve motivasyonuna bağlıdır. İnsan kaynağına 
yeterince yatırım yapmayan, onları eğitim programlarıyla desteklemeyen 
yerel yönetim kurumlarının nispeten düşük performans göstermesi ve kamu 
kaynaklarını verimsiz kullanması kaçınılmazdır. Hizmet sunum kabiliye-
tinin düşük ve memnuniyetsizlik düzeyinin de buna bağlı olarak yüksek 
olduğu yerel yönetim kurumlarına yönelik çoğu iyileştirme planı, insan kay-
nağının beceri düzeyini ve verimliliğini geliştirmeye yeniden yatırım yapma 
programlarını içermektedir. 

İhtiyaç duyulan kurumsal performans iyileştirmesi, ancak ve ancak 
hizmetleri planlayan ve sunan insan kaynağının kapasitesinin ve motivasyo-
nunun artırılmasıyla sağlanacaktır. İnsan kaynağının kapasitesini artırmaya 
yönelik olarak yapılandırılmış bir yaklaşıma sahip olmak, topluma sunulan 
hizmetleri olumlu yönde etkileyecek ve artıracaktır.

Etkili insan kaynağı yönetimi ve beceri geliştirme programları, sunulan 
hizmetlerin iyileştirilmesi için esastır. Bir kurum yetenekli insan kaynağını 
çekemez, elinde tutamaz, geliştiremez, yönetemez ve motive edemezse, yük-
sek performans, iyileştirme, modernizasyon ve verimlilik için artan taleplere 
ayak uydurmakta zorlanacaktır. Tüm yetkililerin insan kaynağı planlaması 
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yapması ve bunu topyekûn kurumsal performans iyileşmesi planı için bir 
temel olarak kullanması gerekir. Bu plan, kurumsal başarı için gerekli beceri 
ve kapasiteyi geliştirme stratejilerini belirlemelidir. İnsan kaynağı planlama-
sı, doğru becerilere sahip, doğru insan kaynağına işlerde doğru zamanda 
ulaşma sürecidir (Lowe ve Leaver, 2017: 6).

İnsan kaynağı geliştirme süreci esas itibariyle, çalışanlar ve işverenler 
için daha fazla başarı elde etmek için beceri seviyesini ve uygulamasını geliş-
tiren bir faaliyetler bütünüdür. İnsan kaynağı planlama süreci, yerel yöne-
timlerin gelecek için ihtiyaç duyacağı insan kaynağını nasıl işe alacağını, des-
tekleyeceğini, geliştireceğini ve elinde tutacağını belirleyen üç ila beş yıllık 
bir İnsan Kaynağı Geliştirme Planı üretmek için temel teşkil etmektedir. Plan 
ayrıca, çalışanların değişen ihtiyaçları ve öncelikleri karşılamak için yeni 
işlerin neler olması gerektiğini de belirlemelidir (Lowe ve Leaver, 2017: 6-7).

Hizmetlerin iyileştirilmesi ve kapasite artırımı, ancak yerel yönetimin 
benimseyeceği bir kurumsal strateji ile insan kaynağının nasıl yönetileceği 
arasında açık ve doğrudan bağlantılar kurulursa mümkündür. İdeal olarak, 
bir İnsan Kaynağı Geliştirme Planı, bir yerel yönetimin daha geniş İnsan 
Kaynakları Stratejisinin bir parçası olmalı ve otoritenin kurumsal öncelikleri-
ni ve hedeflerini tam olarak yansıtmalıdır. Öğrenmeye istekli olma, değişime 
karşı tutumlar, esneklik ve uyarlanabilirlik gibi faktörler, bir yerel yönetim 
içinde başarılı kapasite geliştirmenin anahtarıdır.

Yakın geçmiş bir taraftan küreselleşmeye, bir taraftan da yerelleşmeye tanık 
olmuştur. Bu süreçte, yerel yönetim işlevleri de kaçınılmaz olarak genişleyerek, 
geleneksel vergi toplama, toplumsal düzen sağlama gibi işlevlere odaklanmak-
tan, insanlara yönelik daha geniş kapsamlı hizmetlere doğru bir geçiş yaşan-
mıştır. Bunun nedeni devletin başka alanlardaki rollerinin ve sorumluluklarının 
belli bir kısmının yerel yönetimlere devredilmesi değil, piyasanın serbestleşti-
rilmesi, endüstri ilişkileri reformu, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, rekabet 
politikası, teknolojik ilerlemeler ve toplum taleplerine yanıt olarak hizmet sunu-
munun genişletilmesidir (Dollery vd. 2009: 280; Brackerz, 2013: 7). 

Yerel yönetimin toplum ve paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan yerel 
hizmetleri etkin ve yenilikçi bir şekilde sunması için çok çeşitli roller, sorum-
luluklar ve faaliyetler gereklidir ve etkili bir yerel yönetim olmadan, yerel 
ekonomiler ve topluluklar ayakta kalmakta ve görevlerini yerine getirebil-
mekte oldukça zorlanacaktır. Nispeten büyük ölçekli yerel yönetimler, kent 
planlamasında ve yönetiminde önemli aktörler olabilirler, ancak yerel yöne-
timlerin büyük kısmı genelde daha küçük ölçeklidir ve etkilerini arttırma 
kapasitesinden genellikle yoksundur (Cox vd., 2010: 327).

Yakın dönemde şahit olunan kayda değer bir gelişme artan kentleşme, 
küreselleşme ve yeni maddi ve katılımcı talepler gibi eğilimlerle bağlantılı 
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olan “yerel yönetimden yerel yönetişime” (Brackerz, 2013: 9) geçiş olmuştur. 
Yönetişim, yerel meselelerle ilgili kamuoyu karar alma mekanizmalarının 
giderek daha çok örgütsel çalışmaları, ortaklıkları ve örgütsel sınırları aşan 
politika ağlarını içerdiğini ifade etmektedir. Bir yönetişim ortamında, yerel 
yönetimler artık üzerlerinde doğrudan egemenlik kurmaksızın özel sektörle, 
yerel sivil toplumla ve bireysel düzeyde vatandaşlarla eskisinden çok daha 
yakın ilişkiler ve ortaklıklar geliştirmiş olmanın yanı sıra bunlar üzerinde 
hâlâ büyük bir etkiye sahip ağlarda lider örgütler olarak yer almaktadır 
(Yeşildal, 2020: 14; Cox vd., 2010: 329).

Bu değişiklik, açıkça bir yönetişim kültüründe faaliyet gösterme kapa-
sitesinin modern yerel yönetimin ayırt edici özelliği hâline geldiğini gös-
termektedir. Ağa dayalı yönetişimin yeni biçimleri, herhangi bir yönetim 
düzeyinin veya herhangi bir paydaşın toplulukların karşılaştığı karmaşık 
sorunları aktif olarak çözme yeteneğini sınırlayan dar, hiyerarşik, çekişmeli 
ve yönetsel kültürlerin yerini almak için uygulamada ve teoride gelişmekte-
dir (Dollery vd. 2009: 282). 

Yerel yönetimlerin etkinliklerini ve işlevlerini arttırdıkları bir başka alan 
da enerji yönetimi, doğal kaynak yönetimi ve geri dönüşüm de dâhil olmak 
üzere çevresel ve sürdürülebilirlik uygulamalarıdır. Ayrıca, toplulukların 
sosyoekonomik ve kültürel gelişiminde, toplumsal ve kültürel hizmetlerin 
planlanmasında ve sağlanmasında, çocuk bakımı ve aile desteği gibi sos-
yoekonomik destek hizmetlerinde, yaşlılara, engelli bireylere, düşük gelirli 
hane halklarına ve gençlere özel hizmetler sunmada ve aynı zamanda yerli 
halk ve kuruluşlarla bir arada çalışmada da önemli mesafe almış durumda-
dırlar. Bunların yanı sıra, yerel yönetimlerin sanatsal ve kültürel gelişime de 
sunabilecekleri çok önemli katkıları ve katılımları vardır (Brackerz, 2013: 12; 
Hornby 2012: 309).

Her ne kadar tüm toplumlardaki yerel yönetim işlevlerini ve bu işlev-
lere uygun çalışma ve insan kaynağı biçimlerini belirlemek kolay değilse de 
2007 yılında Government Skills Australia tarafından tipik bir yerel yönetim 
kurumunda yaklaşık 400 farklı iş rolü tespit edilmiştir. Bu tanımlanmış iş 
rollerine göre, meslek çeşitliliği şu dört ana başlık altında toplanabilmek-
tedir: kurumsal hizmetler ve yönetişim, mühendislik ve altyapı, insan ve 
toplum hizmetleri (toplum gelişimi, kütüphaneler ve yüzme havuzları, 
parklar gibi rekreasyon alanları) ve son olarak planlama ve çevre (stratejik 
planlama, düzenleyici hizmetler ve doğal kaynak yönetimi gibi) (Hornby 
2012: 310-312).

Yerel yönetimlerin beceri eksikliği nedeniyle personel temininde zorluk 
çektikleri pozisyonlarda, potansiyel insan kaynağı için diğer sektörlerle yoğun 
bir rekabet içine girebilirler. Son yıllarda özellikle mühendisler, planlamacılar, 
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çocuk bakım personeli, çevre sağlığı çalışanları ve nitelikli yönetici temini 
daha da zorlaşmıştır. Bunun dolaylı bir yansıması olarak, hemen hemen tüm 
toplumlarda yerel yönetimler kadrolu personele ek olarak, geçici personel, 
alt işverenler ve gönüllüler gibi farklı insan kaynakları kullanarak iş gücü 
düzenlemelerinin karmaşıklığını daha da arttırmaktadır (Dollery vd. 2009: 
280). Bunda kuşkusuz, tüm dünyada kamu kesimi genel istihdam düzeyinin 
azaltılması çağrılarının ve baskılarının doğrudan bir etkisi bulunmaktadır. 

Yaşlanan iş gücü, değişen teknolojiler ve beceri eksiklikleri gibi fak-
törlerin insan kaynağı planlaması üzerinde etkisi vardır. Örneğin, nüfus 
yerleşimi modellerindeki değişiklikler, yerel makamlar tarafından verilecek 
hizmetlerin düzeyini ve türünü ve dolayısıyla belirli beceri taleplerini belir-
lemede etkilidir. Birçok yerel yönetim, yaşlanan bir iş gücünün sonuçlarıyla 
uğraşırken, yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada zorluklarla karşılaş-
maktadır. Nüfusun azalmasına bağlı olarak nitelikli insan kaynağı için güçlü 
rekabetin olduğu kırsal ve uzak bölgelerde, personel alımı ve elde tutulması 
çok daha zor olabilir. Hizmetlerin etkin sunulmasını sağlamak için yerel 
yönetimin bu değişiklikleri öngörme ve planlama kapasitesinin geliştirilmesi 
çok önemlidir.

4.5.  Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetiminde 
Performans Değerlendirme Süreci

1990’lı yılların başında, birçok Batı ülkesi kamu hizmetlerinin kalitesi-
ni artırmak için özel sektör ilkelerini benimsemeye başladı. Sonradan Yeni 
Kamu Yönetimi yaklaşımı olarak adlandırılan bu eğilim, esas olarak başarı 
hedeflerinin, standartların ve göstergelerin tanımlanmasının ardından, 
çıktı kontrolünü ve performans ölçümünün gerekliliğini vurgulamaktadır 
(Hood, 1991: 5). 

Kamu kurumu, özü itibariyle hükûmetin devlet görevlerini yerine getir-
me yeteneklerini sergileyebileceği bir araçtır. Bu ilişkide hükûmetin, yüksek 
ve tatmin edici bir performans için insan kaynağını düzgün bir şekilde 
yönetebilmesi gerekir. Bu süreçte, bazı merkezi hükûmet görev ve rolleri 
yerel yönetime devredilmekte ve yerel yetkililer idari işlerin yürütülmesinde 
merkez adına hareket eden güçlü aktörler hâline gelmektedir. Bu anlamda, 
yerel devlet memurunun sergilediği performansın, yerel yönetim kapasitesi-
ni desteklemek için düzenli olarak yönetilmesi ve değerlendirilmesi esastır. 
Tüm insan kaynakları yönetimi faaliyetlerinin düzgün çalıştığından emin 
olmak için hükûmetin performans değerlendirme faaliyeti yoluyla persone-
linin performansını ölçmesi gerekmektedir.

Performans değerlendirmesi özel ya da kamu fark etmeksizin tüm 
kurum ve kuruluşlar için önemli bir rol oynayan geri bildirimler sağlar. 
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Karar vericiler tarafından işe alma, seçme, yerleştirme, terfi, eğitim ve geliş-
tirme gibi diğer insan kaynakları faaliyetlerinin ihtiyaçlarını belirlemek için 
geri bildirim gerekmektedir. Bu kapsamda, örneğin düşük performans, bir 
veya daha fazla insan kaynağı yönetimi aşamasında düzeltme ihtiyacına 
işaret etmektedir (Hindo, 2010: 2) Dolayısıyla, performans değerlendirme 
sürecinin rolü çok önemlidir; bu faaliyet sayesinde insan kaynağının mevcut 
performansı hakkında bilgi edinilebilir. Bu nedenle, performans değerlen-
dirmesi diğer insan kaynakları faaliyetlerinin temeli olarak kalifiye ve özel 
çalışanların sürekli mevcudiyetini sağlamak için kullanılabilir.

Kamu personeli yönetimi ile ilgili araştırmaların çoğu, kamu sektörü 
kuruluşlarında çalışanların performansını değerlendirmek için sistematik 
süreçlerin kullanılması konusunda güçlü bir eğilim ortaya koymaktadır. 
Hükûmet sonuç itibariyle emek yoğun bir girişimdir ve bu özellikle yerel 
yönetimler için çok daha geçerlidir. Bu durumun, çalışanların görevlerini 
ne kadar iyi gerçekleştirdiklerini, hükûmetlerin vatandaşlarına sunduğu 
hizmetlerin miktarını ve/veya kalitesini etkileyeceği açıktır (Hindo, 2010: 3).

Ancak etkili bir performans değerlendirme sistemi oluşturmak kolay değil-
dir ve çoğu zaman bu tür sistemler doğru kurgulanmadıklarında çok etkili 
olmayabilir. Bu nedenle, bazı kuruluşlar çalışanlarının performansını sistematik 
olarak değerlendirmeye çalışmanın, faydadan çok fazla soruna ve zaman kaybı-
na yol açtığı gibi bir sonuca varabilir. Ancak bunun asıl nedeni, doğru kurgulan-
mamış ve doğru uygulanmamış bir performans yönetimi sistemidir.

Sorunları ele alarak ve engelleri kaldırarak, insan kaynağı performans 
değerlendirme sistemlerinin tüm potansiyelinden faydalanılabilir. Doğru 
uygulandıklarında, bu sistemler hiç kuşkusuz yerel yönetim insan kaynağı 
performansının iyileştirilmesine yardımcı olmada son derece etkili olacaktır. 
Nitekim performans değerlendirme sonrasında, yerel yönetimler çalışanları 
ile performansları ve artıları-eksileri konusunda karşılıklı olarak geri bildirim-
de bulunabileceklerdir. Aksayan pozisyonların ve mevcut sorun alanlarının 
tespit edilmesi, bu sorunların giderilmesi için neler yapılabileceğinin karşılıklı 
olarak tartışılması ve yapıcı bir tutum alınması bu sayede mümkün olabilecek-
tir. Aynı zamanda, insan kaynağının performanslarına ilişkin eşik değerlerin 
oluşturulması, bunlara göre kıyaslamaların yapılması ve bir anlamda bireysel 
performansların disiplin altına alınması da mümkün olacaktır. 

Çalışanlar gerçekten iyi performans gösterdiğinde, değerlendirme çalı-
şanların bir sonraki seviyeye yükseltilmesine yardımcı olur ve bu çalışanlar 
yerel yönetim için daha önemli bir varlık hâline gelir. Sistem ödemeye bağ-
lıysa, değerlendirme çalışanları daha fazla çalışmaya maddi ödüllerle motive 
etme potansiyeline sahiptir. Tüm bu potansiyel faydalar, yönetim ve işçi 
sendikaları bir araya geldiğinde ortaya çıkma ve bu faydaların tam olarak 
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gerçekleşmesi için ne yapılması gerektiğine birlikte karar verme imkânı da 
sunmaktadır. Özetle, idari liderlik insan kaynağının performansını değerlen-
dirmenin değerine inanmaktadır. Ancak değerlendirme sistemleri genellikle 
tüm faydalarından yararlanılmayacak şekilde uygulandığı için belli çekince-
ler de içermektedir. Herkesin inanmış olduğu bir çalışan performans değer-
lendirme sistemi oluşturmak için neyin gerekli olduğu konusunda ortak 
bir anlayış geliştirmesi ve bunu gerçekleştirme planı üzerinde fikir birliği 
sağlaması için yönetim ve işçi sendikaları arasında bir ortaklık olması fayda 
sağlayacaktır (Tyer, 1982: 203).

Vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları her geçen gün değişmekte ve çeşit-
lenmektedir. Ancak yerel yönetimlerin insan kaynağı, en azından niceliksel 
olarak aynı hızda artmamaktadır. Bu durumda çok daha fazla hizmeti aynı, 
hatta zaman zaman çok daha az insan kaynağı ile vermek zorunda kalabil-
mektedirler. Dolayısıyla, yerel yönetimlerin yapması gereken, verimlilik ve 
performans düzeyi sürekli artan, motivasyonu yüksek ve fonksiyonel esnek-
lik sahibi insan kaynağına sahip olmaktır. Kısacası, hizmetlerde üretkenlik 
endişelerinin artması, performans değerlendirmesinin önemini daha da art-
tırmış ve niteliğini çok daha kapsamlı bir şekilde incelemeyi gerekli kılmış-
tır. Bu durum, yerel yönetimler söz konusu olduğunca çok daha hayati bir 
öneme sahiptir. Bunun nedeni, yerel yönetimlerin sundukları hizmetlerdeki 
bir aksaklığın veya hatanın sadece hizmetin muhatabı vatandaş üzerinde 
değil, çok daha geniş kitleler üzerinde etkilerinin olabilmesidir. Bu olumsuz 
çarpan etkisinden kurtulmak için çalışan kaynaklı olabilecek hataların ve 
eksikliklerin ortadan kaldırılması şarttır. Bu da yerel yönetimlerde gerçek 
anlamda bir performans yönetim sistemi uygulanmasını gerekli kılmaktadır 
(Daley, 1991: 249-250).

Performans değerlendirmesinin başarılı olması için bir kuruluş, insan 
kaynağının dikkatli seçilmesine ve geliştirilmesine kendini adamış olmalıdır. 
Daha doğrudan bir ifadeyle, performans değerlendirmesini bir yöneticinin 
görevlerinin önemli bir parçası olarak görmelidir. Performans değerlen-
dirme sistemlerinde performans ve ödüller açıkça bağlantılı olmalıdır. Bu 
koşulları yerine getirme isteği olmadan, performans değerlendirmesinin işe 
yaraması beklenemez. Genellikle, sorunları için mucize bir tedavi arayan 
yerel yönetimler performans değerlendirme sistemlerini benimsemekte, 
ancak tüm programı takip etmeyi, sonuçlarını değerlendirip bunlara uygun 
aksiyonlar almayı istemezler. Ayrıca, performans değerlendirmesi, sadece 
yılda bir kez olmak üzere değil, sürekli bir temelde ve bütün bir yönetim 
kademesinin desteğiyle uygulanmalıdır. Tüm bunlar, yerel yönetimlerde 
performans yönetim sistemlerinin başarıyla uygulanabilmesi için zorunlu ön 
koşullardır (Daley, 1991: 250).
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4.6.  Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer 
Planlama

Nitelikli iş gücü gereksinimini arttıran dinamik koşullar altında yerel 
yönetimler, kariyer planlamasını yetenekli çalışanları işe almak ve kaybet-
memek için bir fırsat olarak görmektedir. Nitelikli insan kaynağını kurum 
içinde tutmak her zaman zordur ve geleceğe dair belli taahhütlerde bulun-
mak gerekir. Aksi takdirde, çalışanlar bireysel kariyer gelişimlerini farklı 
kurumlarda değerlendirmek isteyebilirler. Bu açıdan bakıldığında, başarılı 
bir kariyer planlama süreci, başarılı ve nitelikli çalışanların kurumuna bağ-
lılığını ve iş birliğini sağlamak için son derece önemli bir uygulama gibi 
görünmektedir. Kariyer planlama tek seferlik bir uygulama değildir. Tam 
tersine, çalışanların performansını ve yeteneklerini değerlendirmek üzere 
sürekli devam eden bir süreçtir.

Günümüzde yerel yönetimler, yol yapımı, park ve bahçe hizmeti gibi 
altyapı ve rekreasyon hizmetlerinden, temel tüketim maddelerinin mahal-
lelere ulaştırılmasına kadar gündelik hayatın her anına ve her alanına doğ-
rudan veya dolaylı bir şekilde dokunmaktadır. Dolayısıyla, bugünün yerel 
yöneticileri iyi eğitimli profesyoneller olmak zorundadır. Daha açık bir ifa-
deyle, kamu yönetiminde kariyer yapmaya hazırlanan kişilerin akademik bir 
temel, iletişim becerisi, problem çözme ve eleştirel düşünme, bilgi teknolojisi 
uygulamaları, güvenlik, sağlık ve çevre, liderlik ve ekip çalışması, etik ve 
yasal sorumluluklar, istihdam edilebilirlik ve kariyer gelişiminin yanı sıra 
çeşitli teknik becerilerin tamamına bir arada sahip olması gerekmektedir 
(Blake, 2014).

Küreselleşmenin de tetiklemesiyle birlikte, birçok alanda çok sayıda top-
lumsal ve siyasi çekişme devam etmektedir. Böylesine dinamik ve öngörü-
lebilir olmaktan uzak bir dönemde deneyimli yerel yöneticilerin sorumluluk 
alması ve sürekli değişen koşullara kolay adapte olabilen esnek bir kurumsal 
yapı oluşmasının önünü açması gerekir. Dolayısıyla, yerel yönetimler bün-
yesindeki kariyer, kaçınılmaz olarak çok sayıda mesleki ve kişisel memnuni-
yeti mümkün kılan çok çeşitli ilgi ve yetenekleri kapsamaktadır. Bu nedenle, 
örneğin seyahat etmeye ve yer değiştirmeye açık olmak gibi son derece basit 
gibi görünen bir özellik bile mevcut pozisyonlardan yararlanmakta bir artı-
dır. Çünkü toplumlar hiç olmadığı kadar hareketli ve hiç olmadığı kadar iç 
içe geçmiş durumdadır. Bu sonsuz etkileşim ortamında birçok yerel yöne-
tim kurumu yol göstermesi için en parlak kamu yönetimi profesyonellerini 
talep etmekte ve bunları cezbedecek kariyer çizgileri vaat etmektedir (Blake, 
2014). Dolayısıyla, bir yerel yönetim kurumu başlangıç, orta ve ileri seviye 
yöneticilik pozisyonları için ne kadar çok içeriden terfi imkânı sunuyorsa, 
nitelikli ve başarılı insan kaynağını muhafaza etme ihtimali o kadar yük-
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selecektir. Çünkü bu sayede, özel sektörde çalışmamanın doğuracağı fırsat 
maliyetini küçültmüş olacaktır.

Kariyer planlaması detaylı bazı alt süreçlerden oluşmaktadır. Bu kapsamda, 
planlama sürecindeki ilk adım, birey bazında güçlü ve zayıf yönlerin değerlen-
dirilmesi ve gelişim alanlarının belirlenmesidir. Bunu birey kendisi adına bir öz 
değerlendirme şeklinde de yapabilir. Bu sayede gerçekçi beklentiler içine girebile-
cektir. Çoğu profesyonel yerel yönetim pozisyonu, bireyin seçtiği kariyer yoluna 
bağlı olarak, genellikle kamu yönetimi, planlama veya finans alanlarında lisans 
derecesi ve sıklıkla lisansüstü derece gerektirir. Ancak bu sadece bir temeldir; ek 
olarak bulunması gereken nitelikler liderlik, sabır, sağduyu, empati, esneklik ve 
sürekli öğrenme arayışı gibi maddi olmayan vasıflardır (ICMA, 2014: 3).

İster yerel ister merkezi düzeyde olsun, kamusal kariyer çizgileri baş-
langıcından sonuna kadar hukuki rehberler ve sınırlamalar çerçevesinde 
gerçekleşecektir. Bu hukuki düzenlemeler, kamu çalışanlarının kariyer 
çizgilerinin dayandığı ilkeleri belirlemektedir. Bu durum, sahip olunan 
bakış açısında göre bir avantaj olarak görülebileceği gibi bazı dezavantajları 
bulunduğu da ileri sürülebilir. En başta gelen avantajı, kariyer çizgisinin 
özel sektördekilere göre çok daha belli ve sürprizlerden uzak olması, önce-
den kestirilebilir bir özellik taşımasıdır. En temel dezavantajı ise bu önceden 
tamamen kestirilebilir ortamda çalışma heyecanının yitirilip motivasyonun 
kaybedilmesi ihtimalinin ortaya çıkmasıdır. Bu manevi ve ahlaki motivas-
yon kaybına, özel sektöre nispeten daha düşük maaş düzeylerinin geçerli 
olduğu örnekler için maddi motivasyon düşüklüğü ihtimali de yüksektir. Bu 
motivasyon düşüklüğünün daha başka yapısal sorunlara yol açması muhte-
meldir (Comãnescu, 2009: 36). Bu sorunlar arasında hantal ve verimsiz bir 
iş organizasyonu, bireylerin mesleki gelişim bakımından herhangi bir arayış 
içine girmemesi ve vatandaşların sunulan kamu hizmetlerinden memnuni-
yet düzeylerinin düşük olması ilk anda sayılabilecek olanlardır.

Bir yerel yönetim çalışanının değerlendirilmesi ve takdir edilmesi, kişi-
nin çalışma motivasyonunu ve elde edilen sonuçlar için mesleki memnuni-
yeti etkileyebilecek kariyer gelişimi için önemli bir potansiyel kaynaktır. Bu 
bağlamda, ilgili işlev için doğru ve kesin olarak belirlenmiş ölçütleri kullan-
mak gerekir. Genel olarak bakıldığında, bir yerel yönetim çalışanının kari-
yerinin iki dönemden oluştuğu söylenebilir: iş verimliliğinde artış sağlayan 
sürekli bir profesyonel başarı sürecinin olduğu 45 yaşına kadarki ilk dönem 
ve performanstaki verimliliğin biriken deneyimden kaynaklandığı ikinci 
dönem. Bu ikinci dönem, durgunluk dönemi olarak da kabul edilmektedir. 
Başarılı bir kariyer çizgisine sahip olabilmek için kesin olan bir diğer konu da 
yerel yönetim çalışanlarının faaliyet gösterdikleri alandaki yeni gelişmelere 
ve mevzuata yabancılaşmamaları için sürekli araştırmalarının ve öğrenme-
lerinin gerekli olmasıdır (Comãnescu, 2009: 36).



182  Yerel Yönetimler ve İnsan Kaynakları Yönetimi

5. Yerel Yönetimlerde Endüstri İlişkileri

Yerel yönetimlerin asli sorumluluğu verimlilik, etkinlik, ekonomik 
büyüme, yaşam kalitesi, sosyal adalet, katılım ve meşruiyetin toplumsal 
maliyet ve faydalarını dengeleyerek yereldeki vatandaşların stratejik seçim-
ler yapmayı öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Bu kritik sorumluluğun 
olması gerektiği gibi yerine getirilebilmesinin ilk adımı, yerel yönetimlerin 
kendi içinde uyumlu ve etkin bir endüstri ilişkileri düzeninin kurulmasıyla 
atılacaktır.

Kamu sektörünün genelindeki çalışan ve işveren örgütleri arasındaki 
ilişkinin niteliğinin, özel sektördekinden farklı olduğuna şüphe yoktur. Yerel 
yönetimlerdeki endüstri ilişkiler veya insan kaynakları yönetimi uygula-
maları ise çok daha kendine has bazı özellikler içermektedir. Bu anlamda, 
yerel yönetimlerdeki geleneksel insan kaynağı yönetimi biçimi bir taraftan 
sürekli öğrenilen bir okul niteliği taşımakta, diğer taraftan da paternalistik 
özellikler göstermektedir (Stewart, 1995). Normal şartlarda bireysel çalışan-
ların işverenleriyle ilgili iletişim biçimlerini ve kanallarını tanımlayan hâliyle 
insan kaynakları yönetimi stratejisi, farklı yerel yönetimlerde farklı anlamlar 
kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda, kimi yerel yönetimlerde paternalist 
ilişkiler ağır basmış ve kurum içi insan kaynakları yönetimi uygulamaları 
buna uyarlanmış, kimi yerel yönetimlerde ise tam tersi gerçekleşmiş ve 
paternalist ilişkiler zayıflayarak, çok daha teknik ve mekanik insan kaynak-
ları yönetimi uygulamaları yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla, bir yerel yönetimde 
insan kaynakları yönetiminin ve genel olarak endüstri ilişkileri sisteminin 
alacağı biçim, her bir kurumda baskın olan geleneğe göre şekillenecektir.

Endüstri ilişkilerinde geleneksel personel yönetimi işlevlerinden çağ-
daş insan kaynakları yönetimi ilkelerine geçişin bir benzeri yerel yöne-
timlerde de gerçekleşmiştir. Bu, modern yerel yönetim kuruluşlarında 
insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi sürecinde hâlâ devam etmekte 
olan bir durumdur. Yönetimin doğasındaki bu değişim, insan kaynağı 
yönetiminde daha stratejik ve uzun vadeli bir yaklaşımın benimsenmesi 
anlamına gelmektedir. Bu mekanizma ile geleneksel personel yönetimi 
ve beşeri ilişkiler konularına kısa vadeli tepkiler veren endüstri ilişkileri, 
istihdam yönetimine dair planlı ve stratejik bir yaklaşım hâline getirilmiştir 
(Farnham ve Horton, 1996). Endüstri ilişkilerine ve personel meselelerine 
yönelik bu geleneksel pragmatik yaklaşımın, gerek kamu gerek özel sek-
tördeki örgütlerin birçoğunun geçmişte yeterli performans gösterememe-
sinden sorumlu olduğu açıktır.

İnsan kaynakları yönetiminin doğası, bu konuya ilişkin oldukça geniş 
yazına rağmen, hâlâ büyük ölçüde belirsiz olarak kabul edilmektedir. 
Hemen hemen tüm açıklamalar, insan kaynakları yönetimini en genel 
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anlamda iş organizasyonlarındaki kişilerin yönetiminde yer alan politikala-
ra, prosedürlere ve süreçlere atıfta bulunarak tanımlama eğilimindedir. Bu 
bakış açısında göre insan kaynakları yönetimi yönetim, endüstri ilişkileri, 
personel yönetimi, örgütsel davranış ve endüstriyel sosyoloji dâhil olmak 
üzere örgütsel yaşamın birçok alanını kapsamakta ve belki de bir yere kadar, 
insan kaynakları yönetiminin kurumlar üzerinde geniş bir kültürel etkiye 
sahip olduğunu da savunmaktadır. Keenoy (1990: 368) da konuya benzer 
bir bakış açısıyla yaklaşarak, insan kaynakları yönetimini iş politikası ve 
stratejik yönetim arasındaki bağlantıyı kuruyan bir köprü olarak görmekte 
ve örgütsel davranış, personel yönetimi ve endüstri ilişkileri ögelerinin bir 
sentezini içerdiğini iddia etmektedir. Bu bakış açılarının bir sonucu olarak 
insan kaynakları yönetimi, kurum kültürünün tamamı veya birçok yönü 
üzerinde son derece etkilidir. Kültürel bir kontrol aracı olarak insan kaynak-
ları yönetimi sadece kendi başına stratejik bir faaliyet değil, aynı zamanda iş 
hedeflerine ulaşmada kritik önemde bir faaliyettir.

İnsan kaynaklarıyla endüstri ilişkileri arasındaki etkileşime ilişkin bura-
ya kadarki açıklamalar, bir yere kadar yerel yönetimler için de geçerlidir. 
Ayrışan noktalar ise daha çok yerel yönetimlerin kendi özlerinden ve doğa-
sındaki çalışma ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Bilindiği üzere, 1980’li 
yıllarda yerel yönetim sektörü eşi görülmemiş baskı ve beklentilerle karşı 
karşıya bırakılmıştır. Bu baskılar yerel yönetimlerin operasyonel işlevlerini 
temelden değiştirmiş ve endüstri ilişkilerinin yürütülmesinde daha doğru-
dan tasarrufların yaygınlaşmasına yol açmıştır. Yerel yönetimler bu süreçte, 
ekonomiyi bir bütün olarak etkileyen politik, ekonomik, teknolojik ve yasal 
baskılardan etkilenmiştir. 

1980’li yıllarda yerel yönetimlere etki eden bu baskılar, çok daha dina-
mik ve etkili endüstri ilişkileri biçimlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Bununla birlikte, özel imalat sektöründeki gelişmeleri analiz etmek için 
tasarlanan kavramsal araçlarla, ortaya çıkan yapıları ve süreçleri tartış-
mak için akademisyenler, politikacılar veya yorumcular tarafından çok az 
girişimde bulunulduğu da açıktır (Farnham ve Horton, 1996). Yani, yerel 
yönetim endüstri ilişkileri, uzunca bir süre kendi doğasına uygun olmayan 
kavram ve teori setleriyle analiz edilmeye çalışılmış; alanın kendi unsurları-
na dayanan yaklaşımlara gereken dikkat gösterilmemiştir.

Yerel yönetim endüstri ilişkileri üzerine yoğunlaşan çalışmalar, her 
zaman yerel yönetimlerdeki istihdam ilişkilerinin ayırt edici özelliklerine 
karşı yeterince duyarlı olmamıştır. Bu anlamda, yerel yönetimlerin homojen 
bir grup istihdam birimi oluşturmadığını en baştan vurgulamak önemlidir. 
Kapsam dâhilindeki alanlar ve nüfusları, sunulan hizmetlerin ve istihdam 
edilen iş gücünün mesleki çeşitliliği açısından farklı yerel yönetim türleri 
arasında önemli yapısal farklılıklar vardır.
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Bu yapısal farklılıklar hemen her çalışmada mutlaka vurgulanırken, 
yerel yönetimleri ayrı kılan daha genel istihdam özelliklerinin de mutlaka 
incelenmesi yerinde olacaktır. Birincisi, herhangi bir yerel yönetim kuru-
munun bir dizi farklı ve ayrı hizmet sunan çok çeşitli meslek gruplarından 
oluşan bir insan kaynağı vardır. İkincisi, bu gruplar kurumsal teşkilat yapı-
sını ve istihdam koşullarını etkileyen yapısal farklılıkları içeren bir dizi ayrı 
pazarlık birimlerinde örgütlenmiştir. Üçüncüsü, geleneksel kuruluş tanım-
larının uygulanmasını zorlaştıran, yerel yönetim kurumu boyunca dağılmış 
ve sıklıkla izole edilmiş çalışanlar tarafından birçok hizmet sunulmaktadır. 
Dördüncüsü, yerel yönetimler sonuç itibariyle siyasi bir ideolojinin ve 
bunun temsilcisi bir partinin yereldeki uzantısı olduklarından, istihdam 
ilişkisine ve yönetim sürecine benzersiz bir şekilde dinamik bir siyasi boyut 
eklenmektedir (Kessler, 1991: 3).

Bunca kendine has özellikler taşımasına ve detaylı analizler yapmayı 
mümkün kılacak derinliğe sahip olmasına rağmen, kamu hizmetlerindeki 
endüstri ilişkileri boyutu genel olarak ihmal edilmiş bir alandır. Tarihsel ola-
rak kamu hizmeti kurumları, genellikle çatışmanın ve kavganın ana mecrası 
olarak değil, işverenler ve sendikalar arasındaki uyumlu ve düzenli endüstri 
ilişkilerinin yerleşik olduğu, sendikalaşmanın kolay ve getirisinin yüksek 
olduğu kurumlar olarak kabul edilmiştir. Ancak, bu durum günümüzde 
neredeyse tamamen değişmiş durumdadır. Ne var ki tüm bunlara rağmen, 
insan kaynakları yönetimi ve iş yeri performansı arasındaki bağlantılar 
üzerine yoğunlaşan çok sayıdaki araştırma hâlâ analizlerini asıl olarak özel 
sektörü merkeze alarak gerçekleştirmektedir. Niceliksel olarak, yerel yöne-
timlerdeki endüstri ilişkileri uygulamalarına yönelik çok daha az araştırma 
yapılmıştır (Laffin, 1989: 1). Ancak son yıllarda endüstri ilişkileri alanında 
gerçekleştirilen çalışmaların yavaş yavaş yerel yönetim çalışma ilişkilerine 
hak ettiği önemi ve özeni göstermeye başladığı da bir gerçektir. Bu aslında 
geç bile kalınmış bir durumdur. Çünkü yerel yönetimler kendine has dina-
mik yapılarıyla birçok teoriye ve analize ışık tutacak özelliklere sahiptir.

6. Yerel Yönetimlerde Sendikal Örgütlenme

Yerel yönetimlerde sendikal örgütlenme, kamu sektörünün genelindeki 
sendikalaşma hareketlerinden bağımsız düşünülemez. Kamu kesiminde 
sendikalaşmaya ilişkin tüm avantaj ve dezavantajlar, yerel yönetimler için 
de aynı şekilde geçerlidir. Bunların yanı sıra, yerel yönetimlerin kendine 
has bazı özellikleri de hem işveren hem memur hem de işçi sendikacılığının 
sınırlarını ve gücünü belirlemektedir. 

Önceki bölümlerde detaylı biçimde incelendiği üzere, yerel yönetim 
kurumları, çok çeşitli istihdam statülerinin bir arada görülebildiği kurum-
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lardır. Bu istihdam türlerinden bazıları sendikalaşma için elverişliyken, 
bazıları ise ya elverişli değildir ya da hukuken sendikalaşmak olanaklı değil-
dir. Ancak şurası kesindir ki, Türkiye’de yerel yönetimler kamu kesiminde 
sendikalaşmanın başlayıp yaygınlaştığı kilit sektörlerden biridir. Hatta, 
birçok kamu kurumunda sendikalaşma çabaları yoğun bir şekilde sürdürü-
lürken, bazı yerel yönetim kurumları yetki almış sendikalarla üyeleri adına 
toplu sözleşmeler bile imzalamıştır. Dolayısıyla yerel yönetimler, Türkiye’de 
kamu kesiminde işçi, işveren ve memur sendikacılığı incelenirken mutlaka 
değinilmesi gereken özellikler taşımaktadır.  

6.1. Memur Sendikacılığı

Memur sendikacılığı sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada işçi sen-
dikacılığından daha geç başlamıştır. Bu gecikmeye, kamu görevlisi olarak 
çalışmanın hukuki statüsü ve verilen hizmetlerin kendine has bazı nitelikleri 
de eklenince, hemen hemen tüm ülkelerde memur sendikacılığı işçi sendi-
kacılığı kadar hızlı gelişip güçlenememiştir. Konuya temel insan hakları ve 
sosyal devlet penceresinden bakıldığında, hangi sebepten kaynaklanırsa 
kaynaklansın kamu görevlilerinin sendikal haklarını tam olarak kullanama-
malarının haklı bir açıklaması mümkün değildir (Bülbül, 2009: 32). 

Kamu görevlilerinin sendikalaşması hemen hemen tüm ülkelerde ben-
zer deneyimlerden ve aşamalardan geçmiştir. Bu kapsamda, devletlerin 
kamu görevlilerinin sendikalaşma talepleri önce yasaklamalarla karşılaşmış, 
mücadelenin ve taleplerin devam ettirilmesi neticesinde bazı demokratik 
kazanımların zaman içinde kazanıldığı görülmüştür. Türkiye’de de benzer 
bir durum yaşanmıştır. Kamu görevlilerinin sendikal hakları ilk olarak 1961 
Anayasasında öngörülmekle birlikte, bu haklara kavuşmalarını sağlayan 
asıl gelişme 624 Sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunudur. Ancak bu 
durum çok uzun sürmemiş, 1971 sonrasında Anayasa değişikliği yapılarak, 
kamu görevlilerine verilen sendikal haklar geri alınmıştır. Bu yeni düzenle-
meyle, sendikal haklar yalnızca işçiler için öngörülmüş, değişiklik öncesinde 
624 sayılı kanuna dayanarak kurulan kamu görevlisi sendikaları kapatılmış-
tır (Gülmez, 1996: 3).  1980 yılına kadar, kamu görevlilerinin sendikalaşma-
larıyla ilişkili kayda değer bir gelişme yaşanmamıştır. Dolayısıyla, bu ara 
dönem kamu görevlilerinin evrensel sendikal haklarını kullanamadıkları bir 
dönemdir. Buradan da anlaşılacağı üzere, ülkemizde kamu görevlilerinin 
sendikalaşması dalgalı bir seyir izlemiş ve dönem dönem güçlenip zayıfla-
mıştır. Ancak bu dalgalanmalar sadece Türkiye için değil, hemen hemen tüm 
ülkeler için geçerlidir ve devletin demokratik adımlar atarak kamu görevli-
lerinin sendikalaşmasının önünü açan düzenlemeler yapması ancak uzun 
mücadeleler sonucunda gerçekleşmiştir (Bülbül, 2009: 32-33).
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Ülkemizde memur sendikacılığının uzun bir geçmişi bulunmamaktadır. 
Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle, ülkemizde memur sendikacılığının geliş-
mesinde imzaladığımız uluslararası ve küresel sözleşmelerin de doğrudan 
etkileri olmuştur. Nitekim kamu görevlilerinin sendikalaşmasının 1990’lı 
yıllardan itibaren gözle görülür bir ivme kazanmasında bu uluslararası ve 
küresel sözleşmelerin etkisi büyüktür. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 
Avrupa Sosyal Şartı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Uluslararası 
Çalışma Örgütünün 98 sayılı sözleşmesi bu anlaşma ve sözleşmelerden bazı-
larıdır. Tüm bu hukuk metinlerinde geçen ilgili hükümlere dayanarak kamu 
görevlisi sendikaları hızla kurulmaya başlamıştır. Bu yöndeki çabaları ve 
girişimleri hızlandıran diğer bir gelişme de ülkemizin Uluslararası Çalışma 
Örgütünün 87 ve 151 sayılı sözleşmelerini onaylamasıdır. Bu çerçevede, çok 
kısa bir sürede çok sayıda kamu görevlisi sendikası ve üst örgütü kurulmuş-
tur. Yaratılan bu fiili duruma karşı dönemin hükûmetinin ilk tepkisi çok 
olumlu olmamış ve 1993 tarihinde çıkarılan bir Başbakanlık genelgesiyle, 
uluslararası sözleşmelerin iç hukukta doğrudan uygulanabilir olmadığı, 
kullanımlarına ilişkin yasal bir altyapının kurulması gerektiği belirtilmiştir 
(Kocaoğlu, 1999: 151).

Uluslararası Çalışma Örgütünün 87 sayılı sözleşmesi, kamu görevlileri-
nin sendikalaşması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Bu sözleşmeye göre, 
sadece işçiler değil, tüm çalışanlar hiçbir ayrım olmaksızın ve önceden izin 
almaya da gerek kalmaksızın sendika kurma, istediği sendikaya üye olma 
hakkına sahiptir. Bu sözleşmede, yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlile-
rinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. İnsan 
Hakları Avrupa Sözleşmesi de benzer ilkeler ve düzenlemeler içermektedir. 
Burada da sendikal haklar bütününün sadece işçileri değil, tüm çalışanları 
kapsadığı açıkça vurgulanmıştır. Yine bir başka benzerlik olarak, yerel yöne-
timlerde çalışan kamu görevlileri burada da ayrıca vurgulanmıştır. Buna 
göre, sözleşmede geçtiği şekliyle sendikal hakların merkezi ve yerel teşki-
latta olduğuna bakılmaksızın tüm çalışanlara ve kamu görevlilerine ilişkin 
haklar olduğu açıkça belirtilmiştir (Kocaoğlu, 1999: 159)

6.2. İşçi Sendikacılığı

Yerel yönetimlerde çalışan işçilerin uzun bir örgütlenme geçmişi bulun-
maktadır. Sendikalarda örgütlenme yasağının bulunduğu dönemlerde, 
belediye işçileri daha çok dernek veya yardımlaşma sandığı gibi alterna-
tif örgütlere üye olmak zorunda kalmışlardır. Bu kapsamda ilk dernek 
“İstanbul Belediyesi Memur ve Müstahdemler Yardım Cemiyeti” adı altında 
İstanbul’da kurulmuştur. Üyeleri arasında dayanışma gerçekleştirmek ama-
cıyla kurulan bu dernek, aslında bir yardım sandığı niteliği taşımıştır. Asıl 
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kuruluş amacı da ölen üyenin geride kalan ailesine para yardımı yapmak 
şeklinde belirlenmiştir. İstanbul Belediyesi bünyesinde kurulan bu yardım 
derneğinden başka, yerel yönetimlerde çalışan işçilerin kurdukları diğer 
dernek ve yardımlaşma sandıkları şunlardır:

1. Ankara Elektrik ve Hava Gazı İşletme Müessesi Memur ve Daimi 
İşçileri Yardımlaşma Cemiyeti (1942)

2. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur ve Müstahdemleri 
Yardım Cemiyeti (1942)

3. İstanbul Sular İdaresi Memur ve Müstahdemleri Yardım Cemiyeti 
(1943)

4. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İşçileri Yardım Cemiyeti (1944)
5. İzmir Belediye Memur ve Müstahdemleriyle Ailelerine Yardım 

Cemiyeti (1944)
6. İzmir ESHOT Umum Müdürlüğü Memur ve Müstahdemleri ve 

Daimi İşçileri Yardım Derneği (1946)
7. Çanakkale Belediye Memur ve Müstahdemleri Yardımlaşma 

Cemiyeti (1946)
Dikkat edilecek olursa, sendikalara üyeliğin serbest olmasına kadar 

kurulan ilk dernekler daha çok büyük ve gelişmiş şehirlerdeki yerel yöne-
timlere bağlı olarak kurulmuşlardır. Bu dernek ve yardım sandıkları kendi-
lerinden sonra gelecek olan yerel yönetimlerde sendikal hayatın ve sendikal 
örgütlerin öncüleri olarak değerlendirilmektedir (Akkaya, 1998: 21).

Sendika kurma yasağının 1947 yılında kaldırılmasıyla birlikte, tüm 
endüstri ve çalışma kollarındaki diğer işçiler gibi yerel yönetimlerde çalışan 
işçiler de sendikalar kurmaya ve buralarda hızla örgütlenmeye başlamıştır. 
Gerçek anlamda kurulan bu ilk yerel yönetim sendikaları, nitelik itibariyle 
iş yeri sendikalarının özelliklerini taşımışlardır. Bu kapsamda yerel yönetim 
sendikası, sendika kurma yasağının kalktığı yıl olan 1947 yılında Ankara’da 
kurulan Ankara Motorlu Taşıt Garaj İşçileri Sendikasıdır. Bundan iki yıl 
sonra, yani 1949 yılında bu kez İstanbul’da Elektrik, Gaz ve Motorlu Taşıt 
İşçileri Sendikası kurulmuştur. İstanbul ve Ankara’yı İzmir takip etmiş 
ve 1950 yılında gelindiğinde Taşıt İşçileri Sendikası İzmir’de kurulmuştur 
(Sülker, 1987:73-84). Dikkat edilecek olursa, sendikalardan önce kurulan der-
nek ve yardımlaşma sandıklarında olduğu gibi ilk yerel yönetim sendikaları 
da en büyük şehirlerde kurulmaya başlamıştır.

Yerel yönetim sendikalarının niceliksel olarak sıçrama yapması ise 
1963 yılında çıkarılan 274 ve 275 sayılı yasalardan sonra gerçekleşmiştir. Bu 
dönemde sayıları iyiden iyiye artan bu sendikalara karşı, belediye başkan-
lıklarının ilk tepkisi olumlu olmamış ve Emekli Sandığına tabi olan çalışan-
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ların statü itibariyle işçi olamayacakları, bu nedenle de kurulmuş bulunan 
sendikalara üye olamayacakları yönünde gerçekleşmiştir. Her ne kadar 1971 
yılı itibariyle konuyu çözüme kavuşturmaya yönelik bazı yasal gelişmeler 
olduysa da belediyelerde çalışanlar arasındaki işçi-memur ayırımı tartış-
maları sona ermemiştir. Nihai çözüm 1974 yılında gerçekleşmiş; bu tarihte 
genel işler işkolunun kapsamı genişletilerek, belediyelerde çalışan işçilerin 
farklı iş kollarına tabi görülmeleri uygulaması sona erdirilmiştir. Böylelikle, 
belediyelerde farklı işlerde çalışan işçilerin tamamı yasal olarak genel işler 
işkoluna tabi hâle gelmiş, böylelikle belediyelerde sendikalaşmanın önünde-
ki önemli bir engel ortadan kaldırılmıştır. Uygulamadaki bu ciddi engelin 
ortadan kakmasıyla da yerel yönetim sendikaları hızla güç kazanmaya ve 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Sadece belediyelerde çalışan işçilere özgü ve ayrı 
bir sendika olarak kurulan ilk sendika ise Genel İş Sendikasıdır. Başlangıçta 
Türk-İş’e bağlı olan bu sendika, daha sonra DİSK’e geçmiştir. Türk-İş bün-
yesinde ise Genel-İş Sendikasından doğan boşluğu doldurmak için, belediye 
işçilerini örgütlemek üzere Türkiye Belediye Hizmet İşçileri Sendikaları 
Federasyonu kurulmuştur. DİSK ve Türk-İş’ten sonra Hak-İş bünyesinde de 
Hizmet-İş Sendikası belediye çalışanları için ayrı bir sendika olarak kurul-
muştur (Gökbayrak, 2003: 153-154).

Belediyelerdeki işçi sendikaları, genel kamu sendikacılığından birçok 
açıdan farklılaşmaktadır. Bunun temel nedeni, belediyelerin kendine has 
işleyişleri ve yönetim yapısıdır. Her şeyden önce işveren pozisyonundaki 
belediye başkanlarının diğer kamu işverenlerinden ve yöneticilerinden çok 
belirgin bir farklılığı bulunmaktadır. Belediye başkanları diğerlerinin aksine 
seçimle işbaşına gelmektedir. Ayrıca, mensubu bulundukları siyasal parti 
ve ideolojisine bağlı olarak sübjektif kararlar alabilmektedir. Yani, partisine 
ve ideolojisine daha yakın gördükleri sendikalara karşı daha kolaylaştırıcı 
ve yapıcı bir tutum takınırken, geri kalan sendikaların ise hareket alanlarını 
daraltabilmektedirler. Bu nedenle, bir seçim döneminden diğerine belediye 
başkanı ve mensubu olduğu partinin değişmesiyle, sendikalar arası güç den-
geleri de değişebilmektedir. Bu durum, belediyelerde örgütlenen sendikalar 
için uzun vadeli öngörülebilir kararlar almayı ve stratejik adımlar atmayı 
oldukça zorlaştırmaktadır. Üstelik belediyenin ölçeği küçüldükçe, klasik 
işçi-işveren ilişkilerinin yerini çok daha enformel ilişkiler alabilmekte, bu 
da profesyonel sendikacılık faaliyetlerinde bulunmayı güçleştiren bir faktör 
hâline gelmektedir. Hatta arkadaşlık, akrabalık, kayırmacılık, komşuluk gibi 
enformel ilişki ağları, formel ve profesyonel işçi-işveren ilişkilerinin yerini 
almakta ve belediyelerde çalışma ilişkileri bu enformel ilişki türleri eksenin-
de belirlenebilmektedir (TODAİE, 1999).

Öte yandan, 1980’li yıllar Türkiye’de birçok alanda olduğu gibi yerel 
yönetim alanında da bir kırılma noktası olmuştur. Bu yıllarla birlikte o tarihe 
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kadar izlenen ekonomi politikasında ciddi bir değişme gerçekleşmiş, dışa 
açık neoliberal politikaların benimsenmesiyle kamudaki istihdam sayıları ve 
niteliği üzerinde yoğun baskılar oluşmaya başlamıştır. Bu dönem belediye-
lerde kadrolu işçi sayısının azalmaya, buna karşılık belediye şirketi işçileri, 
sözleşmeli personel, geçici işçiler gibi yeni çalışan türlerinin yaygınlaşmaya 
başladığı bir dönemdir. Bu durumun sendikalaşmayla olan ilişkisi ise bu 
yeni tür çalışanların daha güvencesiz ve sendikalaşma hakkından mahrum 
olmalarıdır. Tüm bu gelişmelerin ışığında yerel yönetim sendikalarının 
bugün geldiğimiz noktada ciddi bir güç kaybı yaşamakta olduğunu belirt-
mek yerinde olacaktır. 

6.3. İşveren Sendikacılığı

Türkiye’de kamu işveren sendikacılığının nispeten kısa bir geçmişi var-
dır. Ancak bu sadece ülkemize özgü bir durum değildir. Nitekim gelişmiş 
Batılı ülkelerde kamu işveren sendikaları ancak II. Dünya Savaşından sonra 
kurulmuştur. Türkiye’de ise bundan sadece yaklaşık 15 yıl sonra, 1960’lı 
yılların başlarında kurulmaya başlamışlardır. Bunda gerek 1960 sonrası 
dönemde anayasal olarak özgürlüklerde genel bir güçlenmenin gerek yine 
bu dönemde uygulanmaya başlanan sosyoekonomik politika ve programlar 
ile kamu kesiminde işçi sayısının artmasının doğrudan etkisi vardır. İşçi 
sayısının ve örgütlülüğünün artmasıyla buna benzer bir örgütlülük ile kar-
şılık verme ihtiyacı doğmuş ve Türkiye’de kamu işveren sendikacılığının 
temelleri bu şekilde atılmıştır (Gökbayrak, 2003: 158).

Bu tarihsel arka plan ışığında Türkiye’de ilk kamu işveren sendikası 
1963 yılında kurulmuştur. Etibank Maden İşletmeleri İşveren Sendikası 
adıyla kurulan bu sendika, dönemin elverişli koşullarını yansıtan alanında 
öncü bir örgüt olmuştur. İlk belediye işveren sendikası ise bundan yaklaşık 
9 yıl sonra, Türkiye Belediye İşverenleri Sendikası adı altında 1972 yılında 
kurulmuştur. Ancak bu sendika uzun ömürlü olamamış ve genel kurulu-
nu toplayamama gerekçesiyle çok geçmeden kapatılmıştır. Yaklaşık 20 yıl 
sonra, 1994 seçimlerinin hemen arkasından iki farklı belediye sendikası 
daha kurulmuştur. Bunlar Belediye İşveren Sendikası ile Mahalli İdareler 
İşverenleri Sendikası (MİKSEN)’dir (TODAİE, 1999: 176-177) 

Her ne kadar dönem dönem kamu işveren sendikacılığında belli bazı 
gelişmeler yaşanmış olsa da asıl ivmelenme 24 Ocak 1980 kararlarının 
hemen sonrasında Başbakanlığa bağlı Toplu İş Sözleşmeleri Kurulunun 
kurulmasıyla sağlanmıştır. Alınan karar gereği bu kurulun bilgisi olmadan 
toplu iş sözleşmesi yapılamayacağı düzenlenmiş ve böylelikle kamu işveren 
sendikacılığına yönelik güçlü bir teşvik getirilmiştir. 1983 yılında bu kurum 
Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Kurulu olarak değiştirilmiş ve faaliyetleri aynen 
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devam etmiştir. Aynı yıl kamu işveren sendikacılığında bir başka önemli 
gelişme daha olmuş ve kamu işveren sendikaları Türk Ağır Sanayi ve Hizmet 
Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 
ve Türkiye Maden Enerji ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası 
olarak üç çatı sendika altında birleştirilmiştir. 1995 yılında gelindiğinde ise 
Türkiye Maden Enerji ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Kamu 
İşletmeleri İşverenleri Sendikasına katılmıştır (Gökbayrak, 2003: 159).

1983 yılı birçok açıdan kamu işveren sendikacılığı için önemli bir yıl 
olmuştur. Yukarıda açıklanan gelişmelerin haricinde, yine bu yıl yürürlüğe 
giren 2821 sayılı Sendikalar Kanunu kamu işveren sendikalarının işleyişini 
teşvik etmek için bazı kolaylıklar içermiştir. Nitekim işkolu esasına göre 
kurulmak zorunda olan işçi sendikalarının aksine kamu işveren sendikaları, 
2821/3 hükmü gereğince aynı işkolunda bulunma şartının kapsamı dışında 
tutulmuştur. Bu düzenlemeyle, kamu işveren sendikaları için hem kuruluş 
hem de faaliyet aşamasında belli bir kolaylık sağlanmıştır.

Tüm bu detaylı yasal arka plana karşın, kamu işveren sendikalarının 
varoluş mantığına yönelik ciddi eleştiriler de yapılmaktadır. Bu eleştiriler 
esas olarak kamu işverenlerinin ayrı tüzel kişilikleri olmadığı gerçeğinden 
hareketle, sendika kurabilmek için gereken ehliyete sahip olmadıkları doğ-
rultusunda yapılmaktadır. Ancak 2821 sayılı kanun 2. maddesinde bu eleşti-
rileri tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşlarını da işveren saymak suretiyle 
gidermeye çalışmıştır. Kamu işveren sendikalarına yönelik bir başka eleştiri 
de TİSK’e üye olmalarına yönelik yapılmaktadır. Bu eleştirinin temel iddiası, 
kamu işveren sendikalarının TİSK üyelikleri nedeniyle kamu kaynaklarının 
özel sektöre aktarılmasına vesile olduklarıdır (Işıklı, 1998).

7.  Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları 
Yönetimi Arasındaki Benzerlikler ve Farklar 

Çalışma hayatı son derece dinamik bir yapıya sahiptir. Sürekli yeni mes-
lekler, yeni çalışma biçimleri ve yeni ilişki ağları ortaya çıkmaktadır. Örneğin 
son yirmi yılda insan kaynakları yönetimi uygulamalarında daha fazla 
dönüşüm yaşanmıştır. Bu dönem en iyi şekilde merkezi ve yerel yönetim 
kamu hizmet sistemlerinin daha fazla eleştiriye maruz kalması ve merkezi 
olmayan insan kaynakları uygulamalarının operasyonel düzeyde büyümesi 
ile karakterize edilmektedir (Daly, 2012: 11).

Bu değişken yapı karşısında kurum ve kuruluşların sürekli hazırlıklı 
olmaları başarılı olabilmeleri ve ayakta kalabilmeleri bakımından şarttır. 
Tam da bu noktada insan kaynakları yönetimi stratejilerinin önemi ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü insan kaynakları, bir kurumun değişikliklere ayak 
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uydurmasında olduğu kadar, yeniliklerin gerisinde kalıp piyasadan silinme-
sinde de başrolü oynamaktadır. 

Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, kendine has özelliklerinden 
ve bu bölüm boyunca belirtilen bazı dezavantajlarından dolayı, birçok ülke-
de kamu kesimindeki çoğu insan kaynakları yönetimi uygulamalarının yeni 
çalışma düzeninin ve vatandaşların değişen beklenti ve ihtiyaçlarını karşıla-
maktan uzak olduğu görülmektedir. Nitekim Lavigna ve Hays (2004: 238) bu 
konuda, devletlerin kamu hizmeti sunarken tüm yeteneklerini sergilemeleri 
gereken bir dönemde ekonomik, sosyal ve örgütsel olarak birçok açıdan 
kısıtlandıklarını iddia etmektedir. Birçok ülkede sanayi toplumundan sanayi 
sonrası toplum aşamasına ve bilgi üretip kullanabilen bir toplum yapısına 
geçiş hâlâ tam olarak gerçekleştirilememiştir. Bu geçiş her ülkede özellikle 
de toplumsal ve ekonomik anlamda son derece sancılı olabilmektedir. Ama 
buna hazırlıklı olan toplumlar, bu süreçten en az zararla çıkabilmektedir. 
Bunun arkasında yatan en önemli neden, insan kaynağını büyük ölçüde bu 
köklü dönüşüme hazırlayabilmiş olmalarıdır. Bu konuda gelişmiş toplum-
lardaki kurumsal özel sektör işletmeleri zaten değişimi çok önceden görüp, 
gerekli önlemleri almıştır. Dolayısıyla toplumsal kaybın boyutunu belirleye-
cek olan asıl etken, merkezi ve yerel teşkilatlarıyla birlikte kamu sektörünün 
hazırlıklı olma düzeyidir. Çünkü her ne kadar son dönemlerde kamu istih-
damının azaltılması yönünde baskılar bulunuyor olsa da devlet hâlâ hem en 
büyük işverendir hem de yerel ve merkezi yönetim kademeleriyle en kritik 
hizmetlerin sunumunu gerçekleştirmektedir. 

Yerel yönetimler bu süreçte hem bazı avantajlara hem de bazı dezavan-
tajlara sahiptir. En büyük avantajları, merkezi yönetim kurumlarına göre çok 
daha küçük ölçekli olmaları onlara belli bir esneklik avantajı sağlamaktadır. 
Bu sayede, hem kurumsal olarak hem de insan kaynakları açısından döne-
min gerektirdiği değişim ve dönüşümleri zamanında gerçekleştirebilme 
potansiyeline sahiptirler. Ancak diğer taraftan, mali ve stratejik kaynaklar 
bakımından merkezi yönetimin sahip olduğu kadar imkânları da bulunma-
maktadır. Ancak yine de her şeye rağmen, karşılaştıkları zorlukları aşmanın 
ve yüksek kaliteli hizmetleri sürdürmenin yenilikçi yollarını bulmaları şart-
tır. Aksi takdirde hizmet ettikleri toplumun gözünde meşruiyetlerini kaybet-
me riskiyle karşı karşıya kalabileceklerdir. 

Bu nedenle, kamu kuruluşları ve onların insan kaynakları personeli, 
yenilikçi beşeri sermayelerini geliştirmeli ve uyarlamalıdır. Bu amaçla, mer-
kezi ve yerel kamu kurumlarında örgütsel öğrenme kültürü oluşturulma-
lıdır. Sürekli öğrenme kültürünü bir şekilde geliştirebilmiş kuruluşlar, her 
düzeyde iyileştirme yapma ve ilerleme arayışındadır ve statik olanlardan, 
yani geleneksel yönetim uygulamalarını sürdürmekte ısrar edenlerden daha 
fazla girişim, yaratıcılık, ruh, iş birliği yeteneği, verimlilik ve kaliteye sahip-
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lerdir. Ancak, kamu sektörünün öğrenme kültürlerini kullanması her zaman 
etkili bir şekilde desteklenmeyebilir veya aktif olarak uygulanmayabilir. 
Hâlbuki öğrenme kültürleri, giderek karmaşıklaşan ve rekabetçi ortamlarda 
başarılı olmak için kuruluşların ihtiyaç duyduğu uyarlanabilir kapasiteyi 
kolaylaştıracaktır (Laffin, 1989: 53). 

Birçok yerel ve merkezi kamu kurumu için öğrenme, büyüme ve değişi-
me uyum kültürü önümüzdeki çeyrek yüzyılda başarı ve başarısızlık arasın-
daki farkı oluşturacaktır. Kabul edilebilir verimliliğin sürdürülmesi bugünün 
kamu kuruluşları için artık yeterli değildir. Vatandaşlar hükûmetten sürekli 
daha fazlasını talep ederler ve daha fazla şey verilemezse, bu kez kurumun 
liderliğinde veya hizmet üretiminin sahipliğinde değişiklik talebinde bulu-
nurlar. Daha doğrudan ifade etmek gerekirse, vatandaşlar kamu hizmet-
lerinin özelleştirilmesini talep edecektir. Bu nedenle, eğer yerel yönetimler 
ve merkezi idare hizmet sunum piyasasında fark yaratabilir bir güç olarak 
varlığını sürdürmek istiyorsa, hizmet seviyelerinin ve kalitenin vatandaşla-
rın beklentilerini aşması gerekir. Yerel yönetimler vatandaşlarla çok daha 
yakın ve bire bir ilişki içinde olduklarından, çok daha fazla çaba göstermeli, 
çok daha görünür ve somut hizmet sunumları gerçekleştirebilmelidir. Bunu 
yapmanın tek ve gerçek yolu, stratejik insan kaynağı planlamasıdır. Böylece 
meşruiyetleri sorgulanmayacak ve hayatta kalma tehlikesi olmayacaktır 
(Daly, 2012: 4; Laffin, 1989: 54).

Üstelik yerel yönetimlerin tüm bu dönüşümü, ciddi engellerle karşılaş-
tıkları bugünkü ortamda yerine getirmesi gerekmektedir. Nitekim günü-
müzde yerel yönetimlerdeki kamu görevlileri ve insan kaynakları sistemleri 
kaynak eksiklikleri, yeterince fon ayrılamayan yeni hizmet türlerinin ve 
düzeylerinin ortaya çıkması, istihdam edilen personel sayısındaki azalma ve 
yeni ve geçici istihdam biçimlerinin ortaya çıkması ve bunların devamlılığı 
zedeleyerek kurum kültürünü zayıflatması gibi muazzam engellerle karşı 
karşıyadır.

Yerel yönetimlerin tamamında resmi insan kaynakları yönetim birimi 
bulunmayabilir veya sadece tabeladan ibaret olabilir. Ancak kesin olan bir 
durum, bunların tamamında insan kaynakları işlevlerinden sorumlu birey-
lerin mutlaka olduğudur. Ayrı ve bağımsız bir insan kaynakları biriminin 
olmadığı ya da isim olarak var olmakla birlikte içerik itibariyle geleneksel 
personel yönetimi işlevlerinin dışına çıkılmadığı hâllerde ya başka bir biri-
min şefi veya daire başkanı ya da danışman, vekil gibi seçilen bir temsilci 
bu faaliyetleri yürütmektedir. Profesyonel çalışan ve bağımsız işleyen bir 
insan kaynakları biriminin bulunup bulunmadığı biraz da yerel yönetimin 
ölçeğine bağlıdır. Örneğin metropol yönetimleri bekleneceği gibi en az özel 
sektördeki benzerleri kadar profesyonelleşmiş insan kaynakları birimlerine 
sahiptirler. Bunun nedeni sadece maddi imkânların daha fazla elveriyor 



Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi  193

olması değildir. Asıl neden, bu tür büyük ölçekli yerel yönetimlerde çalı-
şan sayısı da fazla olacağından, bunların tamamını koordineli bir şekilde 
örgütleyebilmek ve hizmet kalitesinde herhangi bir azalma olmadan vatan-
daşlara ulaşabilmek için insan kaynakları yönetimi konusunda eğitim almış 
uzman insan kaynakları profesyonellerine zorunlu bir ihtiyacın olmasıdır. 
Bu nedenle, yerel yönetimin toplam insan kaynağı sayısı arttıkça, farklı ve 
bağımsız bir insan kaynakları yönetim birimi oluşturma olasılığı da artacak-
tır (Laffin, 1989: 62; Daly, 2012: 8-10).

Doğal afetler, savaşlar, terör olayları ve salgın hastalıklar merkezi ve 
yerel yönetimleri ve bunların insan kaynakları uygulamalarını etkileyen 
en güncel küresel olaylardır. Örneğin, salgınlar hem vatandaşların hem de 
o bölgedeki ekonominin ve iş hayatının korunması için yerel yönetimlerin 
özellikle sosyal hizmet, bakım ve güvenlik alanındaki politikalarını yeniden 
şekillendirmiştir. Dolayısıyla, kamu hizmeti veren merkezi ve yerel yönetim 
kurumlarının insan kaynağı sistemleri konjonktürel durumlara göre sürekli 
güncellenmek ve düzenlenmek durumundadır. Beklenmeyeni öngörmek ve 
buna karşı sürekli hazırlıklı olmaya çalışmak yerel yönetimlerde oluşturul-
ması gereken bir kültürdür. Çünkü vatandaşlarla doğrudan temasları oldu-
ğu için bu konuda yerel yönetimlerin yapacağı çok daha fazla şey vardır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Tüm toplumlarda çalışma hayatı küresel, toplumsal teknolojik, demog-
rafik, politik, ekonomik ve kültürel koşullar tarafından belirlenen bir ilişkiler 
ağıdır. Doğal olarak bu koşullarda meydana gelen değişiklikler, çalışma 
ilişkilerini de değiştirecek ve ister özel sektör ister kamu sektörü olsun, ister 
merkezi ister yerel düzeyde olsun tüm kurumların bu değişimlere ayak 
uydurması gerekecektir. Kurumların bu dönüşümlere göre yeniden şekil-
lendirilmesinin ve ayak uydurabilmesinin yolu stratejik insan kaynakları 
yönetimidir.

Bu nedenle, bir kurumun insan kaynağının onun en değerli ve en fazla 
fark yaratan varlığı olduğu kesindir. İnsan kaynağı ne kadar nitelikliyse, 
öğrenmeye ve gelişmeye ne kadar açıksa ve yaptığı işte fark yaratma moti-
vasyonu ne kadar yüksekse o kurum o kadar güçlü ve başarılı bir kurumdur. 
Bu gerçeğin farkına varan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları her 
geçen gün insan kaynakları birimlerine çok daha fazla önem vermekte ve 
insan kaynaklarına sürekli yatırım yapmaktadır.

İnsan kaynağının doğru değerlendirilmesi konusu, yerel yönetimler 
için nispeten çok daha acil bir gerekliliktir. Çünkü yerel yönetimler devletin 
vatandaşlara doğrudan temas eden birimleri ve merkezi otoritenin vatan-
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daş nezdindeki temsilcisidir. Yerel yönetimlerin hızlı dönüşümü, buralarda 
çalışanların sürekli artan ve çeşitlenen vatandaş taleplerini karşılamak için 
gerekli yetkinliklerle güçlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Bunun açık ifadesi, 
mevcut insan kaynaklarının iyi yönetilmesi gerektiğidir. Ancak birçok yerel 
yönetim örneğinde görüldüğü üzere, insan kaynaklarının gelişimi istenen 
düzeyde olmayabilir. Hâlbuki insan kaynaklarının gelişimi, insan kaynakla-
rı yönetiminin temel bir bileşenidir. Yerel yönetimler sahip oldukları insan 
kaynakları geliştirme faaliyetlerinin ve süreçlerinin etkin yönetilmesi saye-
sinde, vatandaşlara verimli ve etkili bir şekilde hizmet sunma potansiyelle-
rini genişletecektir.

Tüm yerel yönetim kurumlarının istisnasız olarak insan kaynağına ve 
insan kaynakları yönetimi uygulamalarına gereken önemi ve değeri vere-
meyişinin birçok nedeni bulunmakla birlikte, en etkili nedenlerden biri 
yerel yönetimin ölçeğidir. Bu bağlamda, küçük ölçekli yerel yönetimlerin 
geleneksel insan kaynakları işlevleri uygulaması çok daha kuvvetli bir ihti-
maldir. Geleneksel insan kaynakları sistemleri, uzun vadeli hedeflere ve 
sonuçlara daha az vurgu yaparak idari sorumluluklara önem verir. Burada 
insan kaynakları bölümünün temel amacı, düzenleyici raporlama yükümlü-
lüklerine uymak ve kurumun geri kalan bölümlerine ve personeline işe alım, 
operasyonel eğitim, fayda koordinasyonu gibi temel hizmetler sağlamaktır. 
Geleneksel insan kaynakları kullanan yerel yönetimlerin kısıtlı mesleki eği-
time sahip insan kaynağına sahip olması muhtemeldir ve bu kişiler, belediye 
başkanlarının veya meclislerinin iradesini çok da sorgulamadan, yapıcı fikir 
iletmekten çekinerek takip etme eğilimindedir. 

Bu sistemler tipik olarak gelecek vizyonundan yoksundur. Bu tür 
kurumlarda genellikle personelin “daima en iyi yaptıkları işi yaparak”, 
yani hiçbir risk almadan, kendine meydan okumadan yukarıdan verilen 
talimatları uygulamaya devam ettiği bir kültür yerleşir. Ancak bu etkisiz 
ve verimsiz çalışma kültürünü değiştirmek aslında mümkün ve kolaydır. 
Yani, geleneksel insan kaynakları sistemlerini uygulayan bu kurumlar ilerici 
ve stratejik insan kaynakları sistemlerine geçiş için mükemmel adaylardır. 
Sadece, bu yöne doğru hareket etmek kesin bir irade ve öngörü gerektir-
menin yanında, belli açılardan bazı zorluklar da içermektedir. Çünkü ilerici 
ve çağdaş insan kaynakları süreçlerine ulaşmanın en kısa yolu, birçok insan 
kaynakları idari ve operasyonel sorumluluklarının dış kaynaklardan sağlan-
masını gerektirmektedir.

Yerel yönetimlerin sağlıklı ve uyum içinde bir toplum oluşturmadaki 
kilit rolü kesin olarak anlaşıldıktan sonra,  politikacılar, konunun uzmanları 
ve teorisyenleri yerel yönetimlerdeki endüstri ilişkilerine çok daha fazla ilgi 
göstermeye başlamıştır. Çünkü vatandaşların sürekli değişen ve çeşitlenen 
talep ve beklentilerini her zaman en verimli şekilde karşılayabilmek, doğru 
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ve sorunsuz işleyen yerel yönetim kurumları eliyle mümkün olabilmekte-
dir. Yerel yönetimlerin başarılı ve verimli çalışabilmesi ise ancak doğru ve 
nitelikli bir insan kaynakları yönetimi ile gerçekleşebilir. Kısacası, konunun 
uzmanları ve politikacılar yerel yönetimlerin üstlendikleri misyonlarda 
başarıya giden yolun, sağlıklı işleyen bir insan kaynağı ile mümkün olduğu-
nun kesin olarak farkına varmıştır.

Bu nedenle, yerel yönetim kurumlarının sürekli değişen ortamlarda 
etkili bir şekilde işletilebilmesi ve başarılı olabilmesi için inovasyon kültürü-
ne dayanan bir yapının tesis edilmesi şarttır. Aslında köken itibariyle yerel 
yönetim kurumları böyle bir yapı için müsait durumdadır. Çünkü genel 
olarak bakıldığında, kamu personel yönetiminin mevcut durumu reform 
fikirleri ve uygulamalarıyla doludur. Merkezi ve yerel kamu kurumları kla-
sik bir “kamu hizmetinden” bir “insan kaynakları” paradigmasına geçerken, 
yenilikçi personel uygulamalarının uyarlanması giderek daha kritik hâle 
gelmektedir. 
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