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"TURK~YE'DEKAMU PERSONEL REJ~IM~W~N
'
YEN~DENYAPILANDIRILMASIn .
SEMPOZYUMU YAPILDI.
..

Sempozyumdan GBrunum

"Turkiye'de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yap~iandrrrlmasr"sempozyumu,
Devlet Bakanr ve Bagbakan Yardrmcrsr Mehmet Ali S;AHiN1in talimatlarryla, Devlel
Personel Bagkanlrgr ve Sendikamrz igbirlidi ile 22- 23 subat 2003 tarihlerinde Ankara
Hilton Otelinde yaprldr

.

Anayasa Mahkemesi Ba8kan1 Mwstafa BUM~N,Devlet Bakan~ve Bagbakan
Vardimcisr EtfugmJ YALCINBAYIR, Bagbakn AbduUah G ~ L ,Devlet Bakanr ve
Bagbakan Yardrmclsr Mehmet AH $AH&, Gallsma ve Sosyal Glivenlik Bakan~Murat
BASESGEOGLU, Cevre Bakanr imdat S&L~O&LU, Bagbakanlrk ve Gal18
Bakanlrgi MUstqarlan, Dan~gtayBagkanr Nmf ALAN, Say~gtayBagkan~Mehm
DAMAR, Milletv&illeri, YWksek Ya~grOrganlarr Bqkan ve uyeleri, universite ogreti
uyeleri, I g ~ i igveren
,
ve Memur Konfederasyonlarinrn Bagkan we Yoneticileri ile kamu
kurum ve kuruluglarrnrn tist dlizey yanetici ve yetkililerinin katrldllj~sempozyumu qok
sayrda basrn mensubu da irledi.
Sempozyum, Devlet Bakanr ve Baqbakan Yard~mcrsrMehmet A l l ~ A ~ h faqll19
in
de Bagbakan Abdullah G ~ de
L bir konuqma yapt~.
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(Devlet Bakan~ve Bagbakan

Sayln. Ba~bakanlrn,yuksek yargl organlarlrn~zlndegerli
bagkanlavr, sayg~degerbakan orkadaqlarlrn, rnilletvekillerimiz,
sayg~deijerrnisafirler, degerli basln mensuplar~;"Tijrkiye'de
Kamu Pernorel Rejiminin Yaniden Yap~land~r~lmirst"
konulu
rempozyumurnuia h q geldiniz, sefalar getirdinir.
.

1
1-.

i5

..$*?' ?'

9%

..p
...,$;&
.$
,

b.".
.3

.?.!*:.Ck

,...

i.::..'

t .u,

Hepinize tegrifleiniz vs ilginiz sebebiyle cant gdnlilden
W k k l l r ediycirum, saygtlarim~sunuyorum.
Konugmams .bir iki soruyia baglarnak istiyorum.
Blkernizde kamu yOi-iefirninin, bu arada personel rejilminin yeniden 'yaprlahmasrna
acaba ihtiyag var mr? \Jar=, bu ihtiyag neredsn kaynaklan~yor?'~~
ihtiyac~kaqrlamak
igin ne yapmak gerekiyor.?

Bu sorubr bugiin soruluyor degil, uzun sijrsdir hep sorulmuq, cevab~aranmlg olan
i
bu yeniden
sorular. Cevaplar~da zaman zaman verilmig, ama benim ~ a h stespitimdir,
yap~lanmagu ana h d a r c-retle
bir tiirlil gergeklegtirilememig.
Yaprsal bir degigiklik ger~eklestiriiemediiji i~in,zarnan zaman ihtiyq oldvk~a
pemnel rejiminde ve b y perso~elrejiminin anayaml dayma@ olan 657 sayrlr Devlet
Memurlar~KanunuMa gdcq t a d ve d@igihcrikler ppdm~g.lgte bu ndenle baz~
uzrnanhr Tllrldye'nin b m u personel rejimini "k ~ r kyamall boh~aya"benzetiyorlar.

h a gu bir gerqek ki, karnuda gdrev yapan personel, durumundan gikayetqi. Hatta
dyle gikPyetler alryoruz ki bmegin, bir fist dUzey yonetici, kendi hizrnetinde bulunan
kigiden daha az maag alabiliyor; veya aynl okuldan mezun olmug, aynl eaitimi alm~g,
benzer statiide kigiler araslnda sosyal ve ekonomik farklll~klarortaya g~k~yor.
Dijjer yandan, karnudan hizmet alan, hizmet almaya gal~ganvatandag da gikayet~i
kamu hizmetlerinin sunumundan. Maliyetler yuksek, verim duguk.
Kugkusuz, kamuda yeniden yap~lanmay~,
yeni bir personel rejimi ihtiyacln~zorlayan
sebepler sadece bunlar degil. Hep birlikte yayyor ve gdrtiyoruz ki degerli misafirler,
hrzla geligen bilgi ve teknoloji insan hayatlna, toplum hayatlna yeni boyutlar kat~yor.
iletigirn araqlarlnln uzak cografyalarda yagayan insanlar araslnda kurduiju kdprijlerden
akan bilgi, topiumsal kurumlarr ve siyasal ilkeleri yeniden gekillendiriyor. Bu geligrne
surecinde kendini dunyadan, dijnyadaki degigjmden tecrit eden bir sistemin uzun sure
ayakta kalabilmesi de, takdir edewiniz ki mumkiln degildir. Kendi igine donuk,
hantallagmlg, kendisi sorun halime gelmi8 bir sisternle toplumun taleplerini karg~lamak,
uluslararas~camiada saygln bir yerde bulunmak mumkun degildir.
Sayln Bagbakan~m,degerli konuklar~m~z;
igte, HukOrnetimiz yap~salbir degigimin
n
yonetim'inde yeniden yaprlanmay~,onun
zorunluluk oldugunun farklnda. Onun i ~ i karnu
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bir parqasr olan personel rejiminde yeniden yapllanmayr programrnrn ilk hedefleri
araslna koydu.
Bunun kolay olmad~g~n~
biliyoruz. Her yenilik, her yeni reform hareketi bir direngle
kargrlagabilir, bu dogaldlr. Ancak, bunu kolaylagt~rmanlnyolu, yaprlacak olan~topluma
m i l etmektir, bu konuda bir toplumsal mutabakat zeminini yakalamaktlr. igte bu
sempozyum, iki gun surecek olan bu gal~gma,aynl zamanda boylesine bir konsensiis
aramanln, mutabakat aramanln da urunudilr. "Tilrkiye iqin nasll bir personel rejimine
ibtiya~vardlr" sorusunun gerqekgi, ~agdag, uygulanabilir, toplumun ihtiyaqlar~n~
kargllayan cevabrn~bu toplantrlarda arlyoruz ve arayacag~z.
Bu cevab~ kendilerinden a l a c a g ~ m ~umdugumuz
z~
sayg~deger hocalar~m~z,
akademisyenlerimiz var burada; uygulay~c~lar,
yani tatbikatqllar var, galrganlar var,
qalrgtlranlar var. Personel rejiminin genel esaslar~gozden geqirilecek bu sempozyumda.
Personel rejiminde yeni yaklag~mlarirdelenecek; igqi - memur ayrlml, norm kadro
uygulamalar~masaya yatlrtlacak. inan~yorumki, bizler igin yeni ufuklar agllacak. Ortaya
konacak oneriler, gozum yollart, yeni personel rejiminin umuyorum ve diliyorum ki
iskeletini olut$ursun.

iaai

Devlet Personel Bagkanllgl'ndan sorumlu huklimet ijyesi olarak sempotyumu qok
dikkatle izleyecegiz ve burada ortaya q~kanonerileri ve fikirleri, yasal duzenleme
taslaglmlzr haz~rlarkenqok ciddi gekilde goz onunde bulunduracag~zve onlardan
istifade edecegiz.
Hepinizi tegrifleriniz sebebiyle bir kez daha sayg~ylaselimlryorum, hog geldini
sefalar getirdiniz diyorum efendim.
Devlet Bakan~ve Bagbakan Yard~mcls~
Mehmet ali SAHiN1inkonugmasrndan sonra
kursuye Bagbakan Abdullah GCSL konugmasln~yapmak Were davet edildi.
I
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Saygrdeger misafirkr, hepimire h q r l t mbehlat diliyowlm
ve saygryla seShirnlliytxurn. Ayrrca, ~ o ksegkin bir bpfuluQa,
aralarrnda hocalanmrn da oldulju bilim adamlar~na hitap
etmekten de bISyUk bir mutluluk duyuyanrm. Aranrzda digandan
gelen misafirlerirniz de var, onlara da h o geldiniz
~
diyolzrm.

MilkDmetimiz kurulduktan sonra bjr geye w k 6nem verdik.
Bunu uk s ~ kda tekrarlryorum; "Yaptr@mrz igleri sadlece
Meclisteki eriietik gogunlufiumuza giivenerek yapmayaca@lz"
dedim. Yapacagrrn~ziqleri; "BuyUk bir konssnsth olugturaca(jrz,
diyalog olugturaca@z;sadece Meclis igi ve Meclis dry siyasP partilerle degil, sivil toplum
6tgUtleriyle de ig birligi iqerisinde olarak yapacagrz" dedim. Ve zannediyorum ki buna da
dikkat edlyoruz.
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Onemli olaylarda siyasi partilerimizle qok y a k ~ ntemas iqerisindeyiz, en az~ndanher
turlu bilgiyi kendilerine aktar~yoruz.Sivil toplum orgutleriyle qok srkr temas halindeyiz.
Hatta birqok mugterek platformlar olugturuyoruz, konularr beraber tartlg~yoruzve pratik
qozumlerine de beraber varryoruz. icranln baglnda olan kigiler olarak da onlar~
uyguluyoruz.
Suphesiz ki, Turkiye'nin yap~lacakqok geye ihtiyacl vard~r.Cok gey derken de koklu
reformlarr kastediyorum. Bir taraftan gunluk igleri en iyi gekilde idare etmek, etkin bir
gekilde yonetmek, ama diger taraftan da kronik hale gelmig meseleleri qozmek iqin
koklu reformlar~ yapmak. Bu, bu donemin avantaj~drr. Cunku, Turkiye uzun yrllar
koalisyon hukljmetleriyle yonetildigi iqin koalisyon hukljmetlerinin karar almadaki
zorlugu ortadad~r.0 bakrmdan, yaprlmasr gereken birqok gey yaprlamarnrgt~r.Ama 3
K a s ~ mseqimlerinden sonra Turkiye'de oyle bir donem baglamrgt~r ki, halk~mrz,
Turkiye'de a r t ~ kkararl~,istikrarl~ve yap~lacakigleri yapmasl iqin tek bag~nabir partiyi
iktidara getirmigtir, Partimizi, AK Partiyi iktidara getirmigtir ve Turkiye Buyuk Millet
Meclisinde de bijyuk bir qogunlugu bize vermigtir.
Hukllmetimiz bunun bilinci iqinde ige baglamrgtlr ve seqimlerden once
haz~rlad~grrnrz
Acil Eylem Plan~ndada neler yapacag~rnrz~aq~kqaortaya koyduk,
kamuoyuyla da paylagtrk, dolay~sryla ongorulebilirligimizi de ispatlad~k. Ne
yapacagrm~z~,
uq ayda, altr ayda, bir senede neler yapacagrm~z~
butun h a l k ~ m ~ z a
deklare ettik.
Bugun butun olumsuz gartlara ragmen ve ozellikle d ~ gpolitika meselelerinin
gundemimizde qok buyuk yer alm~golmasrna ragmen biz bu programlmlzl aksatmadan
devam ediyoruz. Zarnan zaman d ~ politika
g
meseleleri gundemi tamamen kapladrg~iqin,
sanki diger konular ihmal ediliyormug gibi bir anlay15 olabilir. Ama onlar~nekrana
gelmemesi, gazete mangetlerine gelmemesi bu onemli konular~n ihmal edildigi
anlam~nagelmemesi gerekir.
Degerli misafirler, kamu yonetiminde, demokratik hayatrn~zdave ekonomide koklu
degigiklikler, yenilegmeler ve reformlar gartt~r. Bunun bilinci iqerisindeyiz. Bunlar~
yapmadrgrmlz sure iqerisinde, Turkiye'nin kendini yenilememesi halinde igimizin qok zor
oldugunu goruyoruz. Suphesiz ki, her donemin, her yrl~n,her q a g ~ nkendine has gartlar~
vard~r. Dolayrsryla, giderek yenilegmek, giderek tazelenmek, giderek qagrn, yrllarln
gerqeklerine kendinizi ayarlamak mecburiyetindesiniz. Sirketler olarak da, fertler olarak
da, kamu kururr~lar~
olarak da, devlet olarak da bunu yapmak rorundaylz. lgte bu donem
o donemdir, Turkiye'nin yenilegtirilmesi donemidir, koklu reformlar~nyap~lrnasr
donemidir.
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Bu qerqeve iqerisinde "Yerel Yonetimler Yasas~l'n~
hazlrladrk. Cok ta,rtlglld~,daha
onceki donemlerde de qok tartrglldl, bu konuyla ilgili bu gekilde qok sempozyumlar
yaplldl, toplantllar yaplldl. Biz bunlarln hepsini derledik toparladlk, Bakanlar
Kurulumuzda gorugtuk, son geklini verip Turkiye Buyuk Millet Meclisine sevk etmek
iizereyiz.
Yine aynl gekilde kamu yonetimi reformu, qok onem verdigimiz konulardan birisidir.
Bu konuyla ilgili de qok ciddi qalrgmalar Bakanlar Kurulumuz taraflndan yaprlmlgtlr,
toplantllar yapllmlgtrr. Ilk taslagl hazrrlanmlgt~r;ama biraz daha tartlglldlktan sonra
Turkiye Buyuk Millet Meclisine buyuk bir kararllllk iqerisinde sevk edecegiz.
Ekonomiyle ilgili reformlar ise surekli devam etmektedir. Bunlar bizden once de
baglamlgtlr, bizim Huklimetimiz zamanlnda da devam edecektir
onemli reformlardan birisi de devlet personel rejimi Reformu olacaktlr; igte bugun
tartlgtlgrmlz. Cumhuriyetin ilk y~llarlndanbu yana degigiklikler yaprlmlgtlr bu sahada
ama, artlk oyle bir durumdaylz ki her geyin topyeklin degerlendirilme noktaslna
gelinmigtir. Hepimizin gikayet ettigi nokta, kamuda personel rejimindeki adaletsizlik ve
egitsizlikler dogrudur, vardlr. Ama bir de bunun yanlnda, hiq ihmal edilmemesi gereken
etkinlik ve verimlilik soz konusudur. Hantal bir devlet yaplslyla, hantal bir personel
rejimiyle, Turkiye'deki anlay~gla, kl5sik bir memur anlayrglyla -parantez iqerisinde
soyluyorum- bir ulkeyi etkin bir gekilde yonetmek mumkun degildir. Cunku, kamu
hizmetlerinin karglllgl toplanan vergilerdir. Vergilere gosterecegimiz hassasiyetin de bir
metre kare vatan topraglnl korumak kadar onemli oldugu kanaatindeyim. 0 aqldan,
sadece bu konuya adaleti yerine getirmek, egitsizlikleri gidermek aqlsrndan degil, bir de
etkinligi artlrmak aqrslndan, verimliligi artlrmak aqlslndan, hizmeti artlrmak'aqlslndan ve
hizmet ettigimiz, var olug sebebimiz olan halka hizmeti en iyi gekilde yapmak aq~slndan
bakmamlz gerekir. Bu qerqeve iqerisinde qallgmalarln devam edecegine inanlyorum.
Buradaki konugmalar, buradaki teklifler kesinlikle havada kalmayacaktlr. Veyahut
da kitaplara geqip kitaplarln araslnda kalmayacaktlr. Burada ortaya qlkan oneriler,
teklifler Huklimetimiz taraflndan en klsa sure iqinde en iyi gekilde degerlendirilecektir.
Bizim seqim oncesi yaylnladlglmrz Acil Eylem Planlmlzda altr ve oniki ay arasrnda bu
igi gerqeklegtirecegimiz sozunu vermigiz. Altl ve oniki ay araslnda dedigimize gore, bir
sure geqmigtir, en az uq ay geqmigtir; dolaylsryla bunlar hlzlr bir gekilde olgynlagacak,
buradaki fikirler degerlendirilecek ve bunlarln rglglnda Turkiye Buyuk Millet Meclisine
gerekli yasalar sevk edilecektir.
'

Bu dijguncelerle hepinize tekrar saygllar sunuyorum. Katlldlglnlz iqin hepinize hog
geldiniz diyorum ve bu toplantlnln bagarlll geqmesini umit ediyorum.
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Soldm S@a :H.G. GERSENLAUER, Sean FIRPATRICK, Pmf.Dr. ~ o k e DEREL~,
r
Prof.Dr. BirgU Ayman G&ER

CRururn b&gkanll@nrTYlrkiye ve OrbdoCju Amrne idaw-esi~ k ; s n 'ProK
l
Dr. Twtyay
ERBU;hl'un ya ptlgI 'TURK KAMU PERSONEL REJ~M~NVEYEN! YAKLA#VIWUR''
b u l u o~rumda;Gdatae;way aniwmiksi Hukuk FakQttesiQretim Oywi DOG. Dr.
Celal ERKUT 'Genal idare", Marmara Onivs;sitesi Hukuk FaMltssi beretim Oyesi
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Dog Dr. Aydrn GOW "Yerel Yonetim" ve Maliye Bakslnl~grBUtqe ve Mali Kontrol
Genel Mudiir Yard~mc~sr
Arif KAPANOGLU "Maliye Aq~s~ndan"
tebligler sunduktan
sonra konular lizerinde soru cevap bijlurnunde yorumlar yap~ld~.

I
I

Soldan Saga: Yard.DOG.Dr. Kadriye BAKIRCI, Pmf.Dr. F e d $ A H W ,
Pmf.Dr. Nun' ~ E L ~Dr.
K , Kemal EROL

*
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Otururn b a ~ k a n l ~ gIstanbul
~ n ~ Ticaret hiversitesi Hukuk Fakliltesi bdretirn Uyesi
Prof. Dr. Nurl GELIIC~~ yapt~g~
"WTLERYE &ERK KAMU IDARELER~NDE
PERSONEL R E J ~ Mkoiiulu
/~
otururnda; .Istanbul hiversitesi Hukuk Fakijltesi Ogretirn
Oyesi ProfDr. FevzJ $AHLAWAN "KIT Personel Rejirni", Istanbul Teknik Oniversitesi
igletme Fakliltesi C)gretim Uyesi Yard. Dog Dr. K&ye BAKIRCI "Cozurn bnerileri" ve
Rekabet Kurulu II.Bagkan~DE Kemal EROL "Ozerk Yonetirnter" konular~ndatebliglerini
sunduktan sonra konu ile ilgili soru cevap bollirnilnde yorurnlar yap~ld~.
Sernpozyurnun ikinci gilnil; Cal~gma ve Sosyal Guvenlik Bakan~ Murat
B A S E S G ~ O G L U yapmlg
' ~ ~ ~ oldugu aqlg konugrnas~ylabag lad^.

I

Murat BASESG~OGLU: (Gallsma ve Sosyal Guvenlik
Bakani)
Say~nBaqbakan Yardrrnc~rn, lgqi, lgveren ve Mernur
Sendikalar~m~z~n
Sayg~degerGenel Bagkanlar~,
Sendikalar~rn~z~n
Degerli Sube Bagkanlar~,
Deljerli Akademisyenler
Degerli Kat~l~rncrlar,
Degerli Bas~nMenauplan;
Sozlerirnin bag~nda hepinizi en derin sayg~lar~rnla
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Yagadlglmlz yuzyllda kuresellegen dunyada belirsizlik ve degigim anahtar kavram
olarak ortaya qlkmaktadlr. Kuresellegme, sert rekabet kogullarl, bilgi ve iletigim
teknolojisinde yaganan geligmeler, karnu hizmetlerinin de surekli olarak kendilerini
sorgulamalar~n~
ve h l z l ~biqimde qevresel etkilere paralel olarak degigmelerini zorunlu
hale getirmektedir.
Tum dunyada globallegme egilimlerinin artlglyla saglanan serbestlegme sonucu
kamunun ekonomideki varltglnl azaltma qabalarlndaki art19 dikkat qekmektedir. Bu
itibarla, 58. Cumhuriyet Hukljmeti olarak en onemli hedefimiz, devlete olan guveni
yeniden inga etmek iqin gerekli yaplsal degigiklikleri ve reformlar~gerqeklegtirrnektir.
Turkiye'de kamu personel rejiminin yeniden yap~land~r~lmasr
sempozyumu
n ~ifadesidir.
n
Kamu personel rejiminde qozum
Hukljmetimizin bu azim ve k a r a r l ~ l ~ g ~bir
bekleyen sorunlarln tart~gmas~na
imk5n saglayacaglna inandlglm bu sempozyumun
bagarlll geqmesini diliyor, emegi geqenleri de gonulden kutluyorum.
Degerli katlllmc~lar,bizim hizmet anlay~glm~zln
ana fikrinde, butun politikalar~m~z~n
merkezine insan~yerlegtirme mantlgl yer almaktadlr. Kurumlar toplulugundan olugan
devletin en onemli ve en oncelikli gorevlerinden biri de insana adalet ve gefkatle hizmet
etmektir. Geqmigten gunumuze butun insanlarln ihtiyaq duydugu devlet iyi igleyen
devlettir. iyi igleyen devlet, butun kurumlarlyla gorevlerini hakklyla yapan ve bir ahenk
iqinde qallgan devlettir. Milletin kucakladlg~ devlet milletini kucaklamayl bagaran
devlettir. Bu bagarlya sahip devletler en zor gartlarda bile pek qok zorlugu yenip, tarihe
yon veren kultur ve medeniyetler kurup yagatabilmiglerdir.
Degerli katlllmcllar, gunumuzde devletin ustlendigi gorevlerin hem nicelik, hem de
nitelik olarak artmas1 kamu personel rejiminin saglam temellere dayandlrllmas~n~
zorunlu kllmaktadlr. Turk kamu yonetim sistemi, esasen Cumhuriyetin kurulugundan
beri surekli bir degigim ihtiyaclyla kargl karglya bulunmaktadlr. Bu ihtiyac~nonemli bir
bolumunij kamu personel rejimi tegkil etmigtir. Ancak, hemen her donemde ele allnlp
qok say~darapora ve kalklnma planlarlna konu edilmesine ragmen ongorulen reformlar
maalesef gunumuze kadar gerqeklegtirilememigtir.
Diger taraftan, diinyadaki degigmelere ve geligmelere bakrldlglnda, devletin artlk
tek guq merkezi olma konumunu her geqen gun yitirmeye bagladtgl gorulmektedir.
Benzeri geligrneler 1980'li y~llarda ulkemizin de gundemine gelmigtir. Devletin
kiiqultulmesinden yana olan bu politikalarln boyutlarl belirlenirken uq temel amaq on
pl5na qlkmaktadlr. Bunlar, devletin rolunun yeniden tanlmlanmasl, kamu kesiminin
daraltllmasr ve hizmet etkinliginin art~rllrnas~yla
ilgili amaqlard~r.
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Kamu hizmetlerinin gerekirse uygun bir istihdam politikaslnln temini ve tesisi iqin
n
olmasr ve bu planlamanln egitim sistemiyle
ciddi bir insan gucu p l i n l a m a s ~ n ~yapllmrg
de baglantlll olarak ele allnmas~gerekmektedir.
Ulkemizde pek qok kamu kurulugunda norm kadro qallgmalarl yaprlamadrgl iqin
ihtiyaq duyulan personel saylsl bilinmemektedir. Bunun yanlnda, personelde aranacak
nitelikler iqin de gerekli qalrgmalar henuz istenilen noktaya ulagmamlgtlr. Butun bu
hususlarln neticesi olarak bazl kuruluglarda luzumlu saylda ve nitelikte personel
srklntrsl qekilirken bazl kurulu~lardaise istihdam fazlas~gorulmektedir.
Neticede ideal, qagdag anlamda bir kadro yaprlanmasr tesis edilememigtir. Bu
itibarla, devlet personel rejimi reformu ile butun kamu kurum ve kuruluglarlnda norm
kadro uygulamaslna geqilmesi, goreve alma ve yukselmede objektif kriterler getirilmesi,
statulerin azaltllarak benzerler araslnda ekonomik ve sosyal farkllllk ve dengesizliklerin
giderilmesi Acil Eylem Planrm~zdaonemle yer almlgtlr.
Degerli katlllmcllar,
Kamu hizmetlerinin en hrzll, en etkili ve en ekonomik bir tarzda yerine getirilmesi
aqlslndan hizmete almanrn onemi tartlgrlamaz. Personel seqimi ve ige allm demek,
onemli bir degigkenin kamu hizmetini yurutecek olan kurulugun bunyesine allnmasl
demektir. Bu degigken ise kamu hizmet uretiminde kullanllan diger faktorleri etkileme
veya bu faktorlerden etkilenme durumunda olan insandlr.
Oysa, ozellikle ulkemiz gibi henuz tam bir iktisadi ve sosyal kalk~nmr$lrkseviyesine
ulagamamrg ulkelerde yeterli buyume hlzlnln elde edilebilmesi tum milli ekonomik ve
sosyal kaynaklarln verimli kullanrlmas~na baglrdlr. Gerqekte kalklnmanln en onemli
unsuru, teknolojiyi geligtiren, uygulayan ve kaynaklarln optimum kullanrm~yla
organizasyonu saglayan insan gucu ve verimliligin artrr~lmasrd~r.lhtiyaca
dayanmasrdlr.
Bagka bir deyigle, hangi alanlarda ne tur iglere, hangi nitelikte kaq elemanln
allnacaglnln onceden tespiti gerekir. lkinci gart ise, ihtiyaq duyulan nitelikte ve saylda
insan gucunun ige alrnmasl ve kamu hizmet biriminin sahip oldugu insan kaynagrnln en
rasyonel gekilde kullanrlmas~drr.
Degerli katllrmcllar,
Insanlarln organizasyonlar iqindeki rolleri artrk onceden belirlenen roller ve ig
tanlmlarl qerqevesinde degil, tum zihinsel potansiyellerini ozgurce kullanmalarlyla
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olqulmektedir. Organizasyonlar aqlslndan degigimin itici faktoru orgutlerdeki insan
unsuru olarak gorulmektedir. Bu baglamda, organizasyonlarln qevrede olan hrzll
degigime ayak uydurabilmeleri ve degigimi yonetme stratejisi geligtirebilmeleri insan
kaynaklar~nlnelkin kullan~labilmesininbir sonucudur.
Kamu personel rejiminin yeniden yapllanmasl yonunde sorumlu olmasl gereken
birimin misyonu butun kamu kurumlar~nlnamaqlar~nave planlanan hedeflerine en etkin
ve verimli gekilde ulagtlracak yaplya kavugmaktrr. Diger bir ifadeyle, birimin mevcut
kamu organizasyon yaprlarlnr yeniden belirlenen amaqlara, degigen politikalara, qevre
gartlarlna ve geligen teknolojiye bag11 olarak incelemesiyle gorev sol-umluluk yetki ve
iletigim sistemleri yeniden duzenlenmesi gerekmektedir.
Boylece, kamu kurum ve kuruluglar~yepyeni bir yonetim anlay~gryladesteklenen
etkin bir organizasyon yaplslna uygun olarak dag~tllmlggorev, yetki ve sorumluluklara
sahip olur. Kuruluglarln bagar~lr,karll, verimli ve kaliteli hizmet uretebilmeleri iqin buna
ihtiyaqlarl vardlr.
Degerli katlllmc~lar,
Vatandaglarlm~zrn onemli bir kesimi, emeklerinin kargrllglnda ald~klarl ucretle
hayatln~tanzim etmektedir. OECD ulkeleri iqinde gelir daglllm~en bozuk ulkelerden biri
haline gelen Turkiye'de, kamu gorevlilerinin ayllk ve ucretlerinin duzenlenmesi
toplumsal bir oneme sahiptir. Zira qagdag devlet, bir yandan vatandaglara geqimlerini
saglayacak ig imkanlarr olugturmak, diger yandan da bu insanlar~nhayat standartlarlnl
surekli iyilegtirmekle mukelleftir. HukOmetimiz, bu alanda geqmigten gelen yap~sal
bozukluklar~telifi etmeye qal~gmaktadrr.Emeklilerimize yaprlan son maag iyilegtirmeleri
bu niyetin bir tezahurudur. Ancak, bu konuda yaprlacak daha qok gey oldugu da
ortadadlr.
Degerli katll~mc~lar,
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Turkiye'de kamu personel rejiminin yeniden yap~landlrllmasl, hiq guphesiz 21.
yuzy~ladair buyuk iddialarl olan ulkemiz i ~ i nonemli bir reform olacaktrr. Cal~gmave
Sosyal Gijvenlik Bakanl~glolarak da bu reformun bagar~llbir gekilde gerqeklegmesi iqin
elimizden gelen bijtun k a t k ~ y gosterkcegimizi
~
bir kez daha ifade ediyor, bu
sempozyumun Tiirk kamu yonetimine, devlet hayatlmrza ve yaprlacak olan reformlara
en iyi katklyl verecegini diliyor, hepinize saygllar sunuyorum
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Soldan Saga: Prof Dr. Metin KUTAL, Prof.Dr. Tankut CENTEL,
Prof.Dr. Seza RE~SO~LU,
Pmf.Dr. ismail D. ATMY

m

Daha sonra oturum bagkanligrni Ankara Universitesi Hukuk Fakultesi emekli
oijretim uyesi Prof. Dr. Seza R E ~ S O G L U ~yapmrg
~ U ~ olduiju, "i$@
MEMUR
AYIRIMI, ESNEK ~ST~HDAM
VE NORM KADRO UYGULAMALARI" konulu oturumda
Galatasaray Universitesi ogretim Uyesi Prof. Dr. ismail D. ATAAY "Kamuda Norm
Kadro ve istihdarn", Kadir Has Universitesi ogretim ijyesi Prof. Dr. Metin KUTAL " i g ~ i
- Memur Ay~rrmr"ile Istanbul Universitesi Hukuk Fakultesi Dekanr Prof. Dr. Tankut
CENTEL "Esnek istihdam" konularrnda tebliglerini sunduktan sonra konu ile ilgili soru
cevap bolumunde yorumlar yap~ldr.

-

Oturum bagkanlrgrnr Gazi Universitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakultesi Dekanr
Prof Dr. Burhan AYKACrln yapmrs oldugu "KAMUDA ~ R E REJ~M~,
T
~ S ALMA
E
VE
YUKSELTME" konulu oturumda Marmara Univewitesi Hukuk Fakilltesi Oijretim uyesi
Prof. Dr. Turan YILDIRIM "ilerleme ve Yukselme Sorunlari", KlPLAS Genel Sekreteri
DOG.Dr. Ali Rma BUYUKUSLU "Performansa Dayalr Ucret" ve Bilkent universitesi
Rektor Yard~mcrsr Prof. Dr. omit BERKMAN "ige Alma ve Yukseltmede Yeni
Yaklagrrnlat" " konularrnda tebliglerini sunduktan sonra konu ile ilgili soru cevap
bolumunde yorumlar yap~ld~.
1
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Soldan Saga: Fatih UGURLU, Sami WREN, Bircan AKYILDIZ, Refik BAYDUR,
Cineyt ~LSNER,Salih KILIG, Salim USLU, Siileyman QELEBI'

Oturu ba~kanllg Gazeteci - Yazar (Hiirriyet Gazetesi) Ciineyt ULSEVER~~
yaptrgr "KAMU PERSONEL REJ~M~N~N
SOSYAL TARAFLARI" konulu oturumda,
HAK-19Bagkanl Salim USLU, T/SK Baskan1 Refik BAYDUR, TURK-@ Bagkanl Salih
KILIC, KAMU-SEN Bagkan~Bircan AKYILDIZ, KESK Bagkanr Sami EVREN, MEMURSEN Bagkan~Fatih UGURLUve DISK Bagkan~Siileyman CELEB/ Turkiye'de kamu
personel rejimi ile ilgili goruglerini dile getirdiler. Daha sonra Devlet Personel Bagka
Jale hmiigfilsum AYGUL sempozyumun genel degerlendirmesini yaptrktan sonr
sempozyum Devlet Bakan~ve Bagbakan Yard1mclsl Mehmet A l i s ~ ~ i N ' ikapanr
n
konugmasryla sona erdi.

.I

Konularln giincel olmasl aqlslnda ~ o kfaydalr olduguna inandlglmlz bi
sempozyumu da geride brrakt~k.

Duzenlenen sempozyumda sunulan tebligler ile konu~mave tartrgmalar kitap haline
7
getirilerek ilgililerin istifadesine sunulacaktlr.
Sempozyuma emegi ge~enleriTUHIS 19 Hukuku ve lktisat Dergisi" olarak tebrik
adiyoruz.
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