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"KAMU PERSONEL REJ~MIVE REFORM
CALISMAURI" KONULU SEM~NERYAPlLDl

Sendikamlzln duzenlemi~ oldugu
"Kamu Personel Rejimi ve Reform
GaL~malar~"
semineri Q8 Subat 2002
tarihinde Ankara-Hilton Otelinde yaplld~.
Devlet Bakanr Mehmet KECEC~LER,
Ulaptlrma Bakanr Oktay VURAL, Turkiye
( ~ v e r e nSendikalarl Konfederasyonu
Yonetim Kurulu Baakanr Refik BAYDUR,
universite t)Qretim uyeleri, Yuksek
Yargl Organlarl Bagkan ve uyeleri, /S
Hakimleri,
Kamu
Kurum
ve
Kurulu$lar~n~n
ust dlizey yonetici ve
temsilcileri, i ~ g i - i ~ v e r e nsendikalarr
yonetici ve temsilcilerinin katlldrgl
semineri basln rnensuplarl da izledi.
Seminer; Sendikamrz Yonetim
Kurulu B a ~ k a nVeli
~ S A H ~ N ' J yap11Q1
~

agllrg konugmasryla bagladl. Bu
bdliimde ayrlca Turkiye (gveren
Sendikalar~ Konfederasyonu Yijnetim
Kurulu Ba9kal.11 Refik- BAYDUR,
Ulagttrma Bakanr Oktay VURAL ile
Devlet Bakanl Mehmet K E G E C ~ L E R " ~ ~
birer konugma yaptllar.
Sendikamrz Yonetim Kurulu Ba~kanr
We15 SAH~N, yapt101konugrnasrmda gu
gorfigleri dile getirdi:
"Sendikam~z,uyeleri arasinda toplu
ig sozlegmeleri aktetmek, mevzuat ve is
birliginde b@laylcr kararlar almak ve
uyelere yardlmc~ olmak igin elinden
gelen her turlij gayreti sarf etrnektedir.
Bu gun burada, iilkemizin en onemli
sorunlarlndan bir tanesi olan kamu
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upurn : drec1 dikkati
"zihHa'M h ~ ~ l r r d n h a ~ a a6u
l l r . nedenle,
. k m w ~ ~ e ~ ~ - r E i ; j @ & ~ i g .~
~@
o k, q d mi
onemli ad~mlarlnbu doriemde atrlmas~
&n~p+., .Bi-

Ozellegen ve iizellegtirme kapsam
ve programrnda bulunan kurumlarda
gallpan memur ve sozle~melipersonel,
4046 say111 6zeJlegtirme Kanununun
22'nci maddesine gore diger kamu
kurum ve kurulu~larrnanakledilmektedir.
Ancak, nakledilen personelin 4046 say111
kanundan gelen yetkili kurumlarda qok
k m u pewomel rtsjimi, hmu kuwlm
biiyilk sorunlar yaganmaktadir. Bu
Ye
I
i
memur,
personel de haklarlnr kanuni yollardan
arama yolunu se~rnekteve de bu da
gurev y~pnsslkk~olanlarrn
gittiai kurumu, Devlet Personel
qekillerini, ip ahnmalar~n~,hizmet @i Bagkanl~gln~
we tayin oldugu kurumu qok
I&jitimler9ni,
g&ev
yetki
we
bijyiik srkrnt~yasokmakiadrr.
aeruam~uPuklarr
n~ we srnei&l$ki~ini
Bu konuyu da iizellikle gijndeme
dWmkrnoRkd:edir. CWnafiK dbm&en
getirmemizin sebebi; son gil,ol@e
-. qoou
b&f~apm
mmn,
persenel bu yolu seqmekte ve ttkanfflrg
dsha onceki donemlerde de srk srk d e
U
alrnan karnu personelm
rejhinde reform
~alrtpnalar~nrn ana amacr , Ulke
ekanomisinda ijnernli rol oynayan kamu
&uru4st@,~rnd
verimliliii saQlamaktrr.
Olkemia.agardm btiyleisine ijnemli ve
glihcel bir konuda, % n d l W ~ x a
seminer dUzenlen~msin&en ayrrca
buyiik mutltrluk duymaktayiz.
~ my npewsonet rejjmi, pwsormle
iligkin kurallar, uygulamalar; bknikler,ve
iglemler bijtUnii olup, hizla degigen,
buyifyen ve gelisen dinamtk bir Bzellik
gostermelidir.
Bu
dinamitmil?
saglanmas~, A m p a BWigine uyum
slimci iqerisinde l&qnrlmai
olmaktadrr.
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Bilindiai gibi, Sekiinci Beg Ylll~k
Ka?k~.rrrnaPlanI hazWiklarr, MIInOyb
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"Hlzll degigen d w r w a a
griy o dunyanln hlzlna
surecindeki farkllllklara
gallpmaktadlr. Bunlarln en bayn
'devlet
yonetimindeki
harcamalar,
harcamalar~n
isabetliligi
veya
abetsizligi, gelirin bolupiimundeki
rganizasyon hatalarl veya sevaplarl ve
epsinden onemlisi verimlilik ve katma
*>,
egerdeki yukselig gelmektedir.
Bize gore, butun bu degigen
nsualarln temel hareket noktasl
Eekonomik anayasayla baglar. Yani,
bugun bizde oldugu gibi, "yll sonu
geiiyor, tahsisat elirnden allnacak"
ertdigesiyle vur abal~ya hlzil rna'sraf
yapmak yerine tasarruf ve tasarruftaki
krsltlama ve hizmetteki yiikselige gore o
personel, o daire, o bakanllk taltif
edilrqelidir.

Artlk dunyam~zdakamu yonetiminde
harcarnalar degil, hizmetleri artlrarak
tasarruflar~
yUkseltebilmek
soz
konusudur; budur onemli olan. Onun igin
yatlrrmlarln, ozel tegebbusun katma
deger saglayabilmesi iqin onSndeki

p&'h#ilmkHa
vermelidir.
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geligmektedir, gartlar da oraya dogru
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goturmektedir. Belki butun bu ugragrlara
imksn ve zaman yoktur, ama ayrrmak ve
bulmak zorundaylz.

,
'

c.

. .

"

hunu rahatlrkla itiraf edeyim: Biz sivil
toplum
kurulugu
olarak
Konfederasyonumuzu kastediyorum,
zannediyorum igqi kanadr da aynl
imksnlara sahip- hangi sayrn bakana ve
hangi sayln milletvekiline gitmigsek,
b a ~ t a n sona kadar sabrrla bizi
dinlemigtir. Ama her gittigimiz geyin
yaprlmasr da $art degil; onun Bakanlar
Kurulunun da, Parliimentonun da
mantalitesine uymasl, devletin ve
milletin gartlarrna uyum saglamasr
gereklidir."
BAYDUR'un konugmaslndan sonra
kursuye
Ulagt~rma Bakanr Oktay
VURAL davet edildi.
Oktay VURAL, konugmasrnda ozetle agagrdaki konulara deginmigtir.

"Kamu personel rejimi ve reform
qalrgmalarr esas itibariyle daha makro bir
bakrg aqrsrnrn, yani bir kamu yonetim
anlayrgrnr uygulayacak olan kamu
kavram~
iqerisinde
personeli
degerlendirmeli. Yani, biz bir kamu
personel
rejimi
ve
reformu
gerqeklegtirirken, aslmda bir kamu
yonetim anlay~grndakidegigikligi ifade
etmek istiyoruz.
Bu durumda kamu yljnetim
anlay~grmrzr nasll degerlendirmemiz
Iszlm, dijnyadaki geligmeler nedir,
ulkemizdeki geligmeler ne olmugtur ve
bugunku kamu yonetim anlaylgl hangi
y(inetim anlaylglnl temsil ehekledir; 0
konularda birtaklm dUgOneelerimisizlerle
paylagmak istiyorum.

Genel
olarak
burokrasi
sanayilegmenin, sanayi gagrnrn en
onemli hizmet verme aracr olarak Max
Weber tarafrndan ortaya konulmu~turve
buna gore de butun bilgileri en iyi bilen,
en dogru bilgiyi alan ve bu bilgileri
kullanarak halka bu kigilerin daha iyi
hizmet verebilecegi bir anlayr~a
dayal~drr.Butun bilgi qok krymetlidir. Bilgi
~ o krymetli
k
oldugu iqin, bu qok krymetli
bitgiled bilen
insanlarr
yij~vetim
kademelerine koym'bk suretiyle topluma
hizmet verme mudeli Max Weber'den
kalan bir yonetim modeli. Tabii bu,
sanayilegme q d r n ~ getirdigi
n
bir yonetim
modsli olarak uzunca yrllar hizmet verdi.
GOnIjmiizde
sanayilegmenin
a t ~ i n d e bilgi tmlumlari olugmaya
bagladr. Artrlc term Olkekri, sarwyileynig
iilkeler Ve QnUn azerine bitgi top~umlarl
geliyor. GOnomfizdeki fefller sanayi
qagrndaki fertlerden qok daha bilgili;
devamll ogreni~ortbilgi~i~ a ~ l q l ve
~or
SO^ derece, etkin. Dolayrs~yla,burokratik
yapllanmaya dayall bir yontem, yani
yukarrdakilerin alttakileri idare ettigi,
"emir ver kontrol et" sistemiyle toplumu

ifade etmeliyiz ki, yonettiklerimiz ya da
hizmet verdiklerimizin qok onemli bilgileri
var, tecrubeleri var, arzularr var,
ihtiyaqlarl var; bunlarr dikkate almak
zorundaylz. igte gunumuzdeki toplumsal
degigime uygun yonetim modelinin esasr
hiyerargik yaprlanmaya degil, topluma
hizmet verme modeline dayanmalrdrr.
Yani toplumun ihtiyaqlarlna, arzularlna,
isteklerine, degerlerine uygun bir
yonetim anlayrgrnl gerqeklegtirmemiz
gerekir. Bu bakrmdan bir kamu yonetim
anlaylgr reform qallgmasln~n, oncelikli
olarak boyle bir perspektifin iqine
oturtulmasr Iazlm.

otoritenin
bu
mekanizmalarrn
tamamlndaki bilgiye ulagmasr iqin
burokratik kademelerdeki degigikligin
fazla olmasldrr. Bu da onemli bir sorun
olarak ortaya qrkmaktadlr. Turkiye'de bu
baklmdan siyasi otoritenin devleti
yonetmedeki tercihlerini yansrtabilecek
kadrolarln belirlenmesi ve bu olquler
iqerisinde digerleriyle ilgili kamusal
guvencenin saglanmasl gerekiyor.

Bu kamu yonetimi anlaylglnda
cezalandlrma var, bu kamu yonetirrri
anlay~glnda performans
yok ve
dolaylslyla bu kamu yonetim anlaylgrnl
denetleyecek olan denetim iglevi de,
sektoru de karmakarrgrk. Bu sektoru,
denetim sektorunu denetleyecekleri
denetleyen bir mekanizma yok. Teftig
mekanizmalarl bir bagka mekanizma
taraflndan denetlenmiyor, performans
denetlenmiyor. lgte bunlar, bugunku
kamu yonetim anlay~glnln qok onemli
srkintllarr.

personeli kamu hizmeti goren igqi ve
ayrrmlndaki
ucret
memur
dengesizliginden tutun, kurumlar arasl
ucret dengesizligi, kurum i i ucret
dengesizligi ve hiyerargik yapllanmanln
getirdigi ve her hiyerargik yapllanmanln
ucret artlglnln aracl olarak gorulen bir
yaprlanma
Turkiye'de
elbette
degigtirilmedir."

(...)

Sunu unutmayalrm ki, evet hepimiz
burokratik kademelerde bulunduk, siyasi
kademelerde bulunuyoruz, ama bu
memleketin,
bu insanlarrn da qok bilgili
Gunumuzdeki kamu kesiminin,
oldugunu,
onlarln
degerlerine,
kamu personelinin qok ciddi sorunlarl
goruglerine, ihtiyaqlarlna hizmet verme
var. Bir kere yaprlan biitun degigikliklerin
hepsi eklektik ve siyasi istikrars~zl~klar~n modeline dayall bir yonetim anlaylglnr
gerqeklegtirmemiz gerekir.
olugtugu donemde, burokratik kademe
iqerisinde guqlu olanlarln daha fazla
lgte boyle bir yonetim anlaylgl
birtaklm geyler elde edebildigi bir sistem.
iqerisinde kamu personelinin, kamu
Bir sistem anlaylgl yok. Bu baklmdan
hizmetlerinin yurutulmesindeki bu genel
kamu kesiminde ucret farklllagmasl,
yonetim anlaylgl iqerisinde kamu
unvan farklllagmasr yerlegmig.
personelinin, bugun baktrglnlzda kamu

Bir digeri de, bilginin qok onemli
oldugu ve surekli olarak yukarrdakilerin
alttakileri "emir ver kontrol et" sistemiyle
yonettigi bir mekanizmada, siyasi

VURAL'ln konugmaslnl tamamlamasrndan sonra son olarak kamu toplu
ig sozlegmelerinden sorumlu Devlet
Bakan~Mehmet KECEC~LERkursuye
davet edildi.
Mehmet KEC,EC~LER, konugmasrnda;

+ p , ~ f i e : j ~ u n u : ~ ) ~ y ~idl;n-f
g!:~
. ..
I.afomrrlwk*l&-,,; v L , !y@p&

g%hj(~.=$a;
+o)Mptx,
,.
:::
:!,',.:

I:>;

! , , ..

, ,
' ,

,

,

,

,i,.!

8

.
;.t

!

;, .

s:,

--

,.

b W , , y a M @ e aawqcI ,zwm
)IW&~. hay& d i n a m i ~;gapkguafr
,
bu reform Fal~gmalar~n~&~am~etfjrtnek
:, : i.$k&

bir karar v e r d i k m samm-'Mepki
reforma thbi tutmal~y~z.
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ldareyi reforma tabi tutmadan
personel
reformunu
saolamakta
zorlanlrstn~z. EvvelB idarenizde gorev
yetki ve sorumluluklar aqrk, net, geffaf bir
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0 hilde hiq oyle riske girmeye,
ihtimale
brrakmaya
gerek
yok.
Siyasetqiyi de zor durumda brrakmaya
gerek yok. Biz bunu degigtirebilmeliyiz.
' Eger
bunlarr degigtirebilirsek, ben
bunlarrn reform olacagr kanaatindeyim,
faydalr reform olacagr kanaatindeyim.
igqi-memur
ayrrmlni,
sozlegmeli
personel ayrrmrnr bu sempozyumda
tartrgmalryrz,
bu
toplantrlarda
tartrgmalryrz, aqrk net olarak ortaya
koyabilmeliyiz. Diyebilmeliyiz ki, biz hep
birlikte Turkiyelde goyle bir personel
reformu istiyoruz.

Asllnda, artrk Ocretler arasrndaki
dengesizlik ve adaletsizlikler, hip oyle
'Ian gerek yokl gayet
prplak gozle gorulecek hildedir, aqrk ve
net olarak gorulmektedir. Bunu daha
fazla tehir edemeyiz, bunu daha fazla
geciktiremeyiz.
(...)
Turkiyelnin gelec6ginden herkes.
umit var olmalrdrr. Biraz evvel Sayrn
Baydur
ifade
ettiler;
Anayasz
degigtiriyoruz, Anayasayr biz tek
bagrmrza degigtiremeyiz. lktidarrn sayrsr
buna yetmez, muhalefetle beraber
degigtiriyoruz. Muhalefet partileri gizli
oyda gelip degigikl~eoy veriyorlar, 33

soyluyor onlarr ama, yine de atryor o
imzayr. Bu da bir buyukluktur. Demek k~
muhalefetiyle, igpi sendikasryla, milletqe
biz farkl~bir milletiz. Biz ne Arjantin'e
benzeriz, ne Arjantinliler gibi oluruz. Biz
Aslrlardan beri bu
buyuk
topraklar uzerinde devlet olarak var
milletiz, bu krizi
olagelmigiz. Biz
yeneriz. Bu sendika anlayrg~ oldugu
muddetqe, bu muhalefet anlayrgr oldugu
muddetqe, bu birlik beraberlik anlayrgr
oldugu muddetqe biz bu krizi yeneriz. Biz
de HukOmet olarak bu anlayrglarrn
farklndayrz ve bunlara cevap verecegiz."
Devlet
KECEC,LE R,in konugmaslndan sonra
seminer konusu tebliglerin sunulmaslna
ve tartlgllmaslna gepildi.
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widan saga: Prof.Dr. Metin GUNDAY, Arif K A P A N ~ ~ L U ,
Prof.Dr. Gurgh CELEBICAN, Jale AYGUL,Omer
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BENOKAN

idara yard~mc~
kolay bir hidise degil.

"Devlet Personel Rejimindeki Geligmeler

ve Reform Callgrnalarl"; Maliye
Bakanh@ B u e e ve Mali Kontrol Genel
Mudun Yardrmcis~Arif KAPMO~LU
"Devlet Memurlarl Maag Sisteminin
De@rlendirilmesi" ve Cehgma' ve
Sosyal Guvenlik Bakanlrg~C a l ~ r n a
Genel MudurB 0mer BENKOKAN
"Kamu GMevlileri Sendikalarl Yasaslnln
Degerlendirilmesi" konulu tebliglerin
sunulmaslndan sonra konular uzerinde
tartlqmalar ve yorumlar yaprldl.

"lstikrar Prog~amlKapsam~ndaKIT1lerde'
Uygulanacak Personel Politikalan"; ve
T.C. Devlet Demiryollan bls-tmesi
Genel MBrliirii Dr. Vedat B ~ L G ~
"KIT'lerde
istihdam ve Yeniden
Yap~lanma" konularlnda
tebligler
sunulduktan sonra, tart~gmalar ve
yorumlar yaplldl.

Soldan saga: Mehmet RASGELENER, Prof. Dr. Toker
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Dr. Aiay CHIBBER

Oturum Bagkanllglnl istanbul
ljniversitesi Ogretim ~ y e s Prof.
i
Dr.
Toker D E R E L ~ ' ~yaptljll
~~
ikinci
oturumda; istanbul ~ n i v e r ~ i tiktisat
e~i
Fakultesi Emekli Ogretim ~ y e sMetin
i
KUTAL "KIT
Personel
Rejimi";
Ba~bakanlikHazine Mustegarlig~KIT
Genel Miidiirii Mehmet RASGELENER

r

Konular~nguncel olmasl aqlslndan
qok faydall olduguna inandlglrnlz bir
semineri daha gelide blrakrn~golduk.
Sendikamlzca diizenlenmig olan
"Uamu Personel Rejimi ve Reform
Callpmalsrn konulu seminerimjzde
Sunulan
teblijller ile konugma ve
tartlgmalar kitap haline getirilerek
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igtirakqilerin ve itgililerin istifadesine
Sunuulcaktlr.
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