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ÖNSÖZ 
 Dünya büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamaktadır. Tüm sistem ve 

kurumlar gibi kamu yönetimi anlayışı da bu değişim ve dönüşümden nasibini 

almaktadır. Türk kamu yönetimi anlayışı da iç ve dış dinamiklerin etkisiyle bu 

süreci yoğun bir şekilde yaşamaktadır. Yaşanan bu değişim ve dönüşümler 

yönetimin araçlarını da etkilemekte onları da değiştirmektedir.  

Artık kamu kurumları da sundukları mal ve hizmetlerde tıpkı özel 

sektör gibi verimlilik ve kaliteyi önemsemekte, vatandaş memnuniyetini 

sağlamaya çalışılmaktadırlar. Bunun içinse kamu kaynaklarının etkin, etkili, 

ekonomik ve verimli kullanılması tüm kamu üst yöneticilerinin hedefi haline 

gelmiştir.  

Bu anlayış değişikliği, yönetimin araçlarından olan insan kaynakları 

yönetimi ve denetim anlayışları üzerinde de köklü anlayış değişikliklerine yol 

açmış bulunmaktadır. Halen değişim ve dönüşümün en üst seviyede devam 

ettiği bu iki yönetim aracı arasında önemli benzerlikler ve etkileşimler olduğu 

bu tez çalışmasının ana temasını oluşturmaktadır. Yönetimin en etkin 

araçlarından olan personel yönetimi ve klasik teftiş anlayışı yerini insan 

kaynakları yönetimi ve iç denetim sistemlerine terk etmektedir.  

 Türk Kamu Yönetiminin dünü, bugünü ve yarını bağlamında, toplumsal 

yapı unsurları da dikkate alınarak, birbirinden farklı gibi görülen insan 

kaynakları yönetimi ve iç denetim sistemlerinin aslında aynı değişim 

anlayışının ürünü olduğu ve her iki sistemde de benzer terminolojiler 

kullanılarak aynı yönetim hedeflerinin gerçekleşmesine ve başarısına 

odaklanıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Henüz devam eden dinamik bir 

süreç ele alındığı için çıktı odaklı bir yaklaşımdan ziyade ilkeler ve anlayış 

bazlı bir yaklaşımla konu irdelenmiştir.  

Bu tezin hazırlanması sırasında bana her konuda yardımcı olan 

değerli danışman hocam Sayın Yrd.Doç.Dr. Osman ŞİMŞEK’e teşekkürü bir 

borç bilirim.  
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GİRİŞ 
Şimdiye kadar insanlık iki büyük değişim dalgası geçirdi. Bu dalgaların 

her ikisi de, kendilerinden önceki kültür ve uygarlıkları yok edip, yerine daha 

önceki kuşakların aklına bile gelmeyecek türde yeni yaşam tarzları getirdi. 

Birinci değişim dalgası –tarımsal devrim- yaklaşık bin yıllık bir süreçte 

gerçekleşti. İkinci dalganın –endüstri devrimi- gerçekleşmesi için ise üç yüzyıl 

yetti. Bugün tarih çok daha hızlı bir şekilde akıyor. Üçüncü değişim 

dalgasının, birkaç on yılda tamamlanması oldukça yüksek bir olasılıktır. Bu 

patlayıcı dönemde gezegeni paylaşan bizler, Üçüncü Dalga’nın tam etkisini 

kendi yaşam sürelerimizde hissedebileceğiz.1  

Üçüncü Dalga, yeni bir yaşam tarzını da beraberinde getiriyor. Bu 

yaşam tarzı, çeşitli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına, eski fabrika düzenini 

etkisiz hale getiren üretim süreçlerine, yeni bir aile yapısına, “elektronik ev” 

denebilecek yeni bir kuruma ve gelecekteki –eskisinden tepeden tırnağa 

farklı- okul ve kurum yapılarına dayanıyor. Ortaya çıkan uygarlık, bizim için 

yeni davranış kalıplarını belirliyor ve bizi standartlaşmadan, 

senkronizasyondan, merkezi birimlerden ve yönetim şekillerinden, enerji, 

para ve gücün tek elde toplanması durumundan uzaklaştırıyor. 

Bu yeni uygarlık eskisine meydan okurken, bürokrasileri devirecek, 

ulus devletlerin rolünü sınırlayacak ve emperyalizm sonrası bir dünyada yarı 

bağımsız ekonomilerin oluşmasını sağlayacak.2 

Endüstri devriminin başlıca prensiplerini altı başlık altında 

toplayabiliriz. İlki standartlaşma; üretimde birbirinin benzeri milyonlarca 

ürünün üretilip pazara sunulmasıdır. Üretim bantları sayesinde seri üretim 

mümkün olmuştur. İş kadar iş yöntemleri de standartlaştırıldı. Zamanla 

standartlaştırma anlayışı yaşamın her alanında görülmeye başladı. 

İkincisi uzmanlaşma; İkinci Dalga’nın etkisiyle dilde, yaşam tarzında, 

eğlencelerdeki farklılıklar yok olurken, iş dünyasında da standartlaşma 

ihtiyacı doğdu ve bu ihtiyaç, uzmanlaşmayı getirdi. İşbölümünü hızlandıran 

                                                            
1 Alvin Toffler, Üçüncü Dalga – Bir Fütürist Ekonomi Analizi Klasiği, (Orijinal Adı: The Third 
Wave), Çeviren: Selim Yeniçeri, Koridor Yayıncılık, İstanbul 2008, s.16. 
2 Toffler, a.g.e., s.17. 
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İkinci Dalga, her işi becerebilen köylüyü ortadan kaldırdı ve onun yerine, 

Taylor tarzında, bir işi defalarca tekrarlayabilen, dar kapsamlı, sıkı ağızlı 

uzmanı ve işçiyi getirdi.  

Üçüncüsü senkronizasyon; Üretimle tüketimin birbirinden ayrılması, 

İkinci Dalga insanlarının zamana yaklaşımını da değiştirdi. Planlı veya 

serbest olsun pazara bağlı bir sistemde, zaman ile para aynı anlamı 

taşımaya başladı. Pahalı makinelerin boş durmasına izin verilemezdi ve 

kendilerine göre bir ritimleri vardı. Bu durum, endüstri uygarlığının üçüncü 

prensibini getirdi: Senkronizasyon, yani uyumlandırma.  

Senkronizasyon sadece iş dünyasında geçerli bir kavram değildi. Tüm 

ikinci dalga toplumlarında, kazanca veya politik amaçlara bakılmaksızın, 

sosyal yaşam da saate ve makinelere bağlandı. Belirli saatler çalışma 

programlarının arasına serpiştirildiğinde, ortaya standart uzunlukta izinler, 

tatiller veya kahve molaları çıktı. 

Diğer bir prensip ise odaklanma; pazarın giderek büyümesiyle, İkinci 

Dalga uygarlığında bir prensip daha doğdu: Odaklanma prensibi!  

İkinci Dalga uygarlığında beşinci prensip azamileştirme, altıncı 

prensipte merkezileştirme olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Birinci dalga toplumları, çok dağınık ve çeşitli enerji kaynaklarından 

yararlanırlardı. İkinci dalga toplumları ise ancak belli yerlerde toplanmış fosil 

yakıtı kaynaklarına bağlı kaldılar. Diğer yandan endüstri toplumlarında bu 

şekilde odaklanmış olan şey sadece enerji kaynakları değil. Kırsal kesimdeki 

insanlarda yaşadıkları yerlerden çekilip alındı ve büyük şehirlerde yaşamak 

zorunda bırakıldı. Çalışmalar belli noktalarda odaklandı. Birinci Dalga 

toplumlarında işler her yerde – evlerde, köylerde, tarlalarda- yapılırken, İkinci 

Dalga toplumlarında işin büyük bölümü binlerce işçiyi bir araya getiren 

fabrikalarda yapılmaya başlandı.3              

Yalnız iş hayatında değil, her alanda ani ve beklenmedik değişikliklerin 

yaşandığı bir dünyadayız artık. 21. Yüzyıl bizleri benzeri görülmedik meydan 

okumalar ve bir o kadar da eşsiz fırsatlarla karşıladı.  

                                                            
3 Toffler, a.g.e., s.61-80. 
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Son on-yirmi yıl içinde yaşam biçimlerimizi kökten değiştiren büyük 

ürün buluşlarına tanık olduk: Kişisel bilgisayar, mobil telefon, dijital müzik, e-

posta ve internet toplulukları. Bunlara paralel olarak şirketler ve diğer 

kuruluşlar iş modellerini, stratejilerini, yatırım yaklaşımlarını değiştiriyor, 

kendilerini değişen koşullara uyarlıyorlar.4  

Ancak her büyük buluş, yönetim de dahil, zaman içinde doğumdan 

olgunluğa ve bazen de ihtiyarlığa giden bir yolda yolculuk yapar.5 

Çağımızın en belirgin özelliklerinden biri, sürekli ve hızlı bir değişim 

süreci içinde bulunmasıdır. “Değişim”, neredeyse tek başına çağımızı 

niteleyen bir kavram durumuna gelmiştir. 

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, bir değişim çağı olmuştur. Sürekli olarak 

değişen teknolojik, sosyal, ekonomik ve siyasal yapılar, örgütler üzerinde, 

değişim yönünde çevreye uyum için bir baskı yaratmakta, sosyo-teknik 

sistemlerin yapı, insan, amaç ve işleyişlerinde de gerekli değişikliklerin 

yapılmasını zorlamaktadır.6 

Bütün dünyayı etkisi altına alan küreselleşme, ekonomik ve siyasi 

sınırları birbirinden ayırmış, tüm insanlığı aynı dinamiklere duyarlı olma 

noktasında birleştirmiştir. 1980’li yıllarla birlikte iyice belirginleşen bu süreç 

dünyayı küçülterek ülkeler arasında hızlı bir etkileşime yol açmıştır.7  

Ülkeler arasındaki ekonomik, politik, sosyal ilişkilerin yaygınlaşması ve 

gelişmesi, ideolojik ayrımlara dayalı kutuplaşmaların çözülmesi, farklı 

toplumsal kültürlerin, inanç ve beklentilerin daha iyi tanınması, ülkeler 

arasındaki ilişkilerin yoğunlaşması gibi farklı görünen ancak birbirleriyle 

bağlantılı olguları içerdiği, bir anlamda maddi ve manevi değerlerin ve bu 

değerler çerçevesinde oluşmuş birikimlerin ulusal sınırları aşarak dünya 

                                                            
4 Gary Hamel, Yönetimin Geleceği, (Orijinal adı: The Future Of Management ), Çeviren: Fezal 
Gülfidan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yayını, Yayın No: 536, İstanbul, Aralık 
2007, s.5. 
5 Hamel, a.g.e., s.20. 
6 Ömer Peker, Yönetimi Geliştirme Sürekliliği, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 
Yayınları, Yayın No:258, Ankara 1995, s.1. 
7 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Nitelikli İnsangücü, Meslek Standartları Düzeni ve Sosyal 
Sermaye Birikimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı Yayını, Yayın No: DPT:2577-ÖİK:590 Ankara 2001, s.2. 
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çapına yayılması olarak tarif edilebilecek küreselleşme olgusu ülkemizi de 

derinden etkilemektedir. 

Dünyayı adeta tek bir pazar haline dönüştüren küreselleşme, giderek 

yoğunluk kazanan uluslararası rekabet ve yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler, 

insan becerilerini ve bilgisini tek sürdürülebilir rekabet avantajı haline 

getirmekte, çalışma hayatını derinden etkilemekte; geleneksel endüstri 

ilişkilerini değişmeye ve yeniden yapılanmaya zorlamaktadır. Uluslararası 

rekabetin güçlenmesi, arz ve taleplerde görünen değişimler, bu denli değişen 

ve farklılaşan taleplere cevap verme ihtiyacı, üretimi ve onu oluşturan 

dinamikleri de etkilemiştir. Bu gelişmeler rekabet gücünü ülkeler ve firmalar 

için stratejik bir faktör haline getirmiştir. Piyasaların küreselleşmesi, teknolojik 

ilerlemeler ve demografik gelişmelerin tümü ekonomik, sosyal ve siyasal 

sistemlerin işleyişine yeni boyutlar kazandırmıştır.8  

 Küreselleşmenin şekil verdiği bu yeni ekonomik düzen yaşam 

standartlarını yükseltirken, sağlık, güvenlik, çevre korunması, tüketici hakları 

gibi konuları da toplumsal yaşamın öncelikleri arasına sokmuştur. Doğal 

kaynaklara dayalı endüstrilerden, insan ürünü beyin gücü endüstrilerine 

doğru bir geçiş süreci yaşanmaktadır.  

Bütün bu gelişmeler ülkelerin ve devletlerin birbirinden etkilenmeden, 

soyut politik ya da ekonomik düzenlemelerle mevcudiyetlerini devam ettirme 

teorilerini boşa çıkarmıştır. Bu yenidünya düzeni, herkesin uymak ve 

geliştirmek zorunda olduğu uluslararası norm ve kuralları öne çıkarmıştır. 

Uluslararası ticaretin ve sermaye hareketliliğinin önündeki engellerin 

kaldırılması yönünde yapılan uluslararası anlaşmalar ve sağlanan 

konsensüs, çalışma hayatını düzenleyen kuralların da yeniden tanımlanması 

ve düzenlenmesi sonucunu doğurmuştur.9 

Uluslararası rekabetin artması, bir yandan giderek daha nitelikli insan 

gücünün yetiştirilmesini, öte yandan ise insan kaynakları yönetimi (İKY) 

sisteminin daha etkili hale getirilmesini gerekli kılmaktadır. Artan uluslararası 

ve örgütler arası işbirliği, bu işbirliğinin gereklerini yerine getirecek yeni bir 

                                                            
8 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.2 
9 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.3 
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insan tipini de zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk, hükümetlerin insan 

kaynakları (İK)’nı değerlendirme ve yetiştirme politikalarına daha fazla önem 

ve öncelik vermelerine sebep olmuştur. Hükümetler küreselleşme ve 

uluslararası rekabetle şekillenen yeni insan tipini yetiştirmek üzere kısa, orta 

ve uzun vadeli programlar hazırlamakta ve uygulamaya koymaktadır. 21. 

Yüzyılda bilgiyi maddeye uygulayan insan tipi yeterli görülmemektedir. Artık 

sadece teknolojiyi alıp kullanabilen insan değil, teknolojiyi üreten, bilgiyi 

bilgiye tatbik ederek dünyayı yeniliklere taşıyan insan tipine ihtiyaç vardır. 

İnsan gücü niteliklerinde gözlenen bu değişim iki yönlü bir etkileşime yol 

açmıştır. Bir yandan kaydedilen gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler yeni bir 

insan tipini gerekli kılarken öte yandan, bu insan tipi yeni bir çağın ve 

teknolojik gelişmelerin üreticisi durumundadır. Ekonominin yeni güç odakları, 

artık sınırsız maddi kaynaklara sahip olan kuruluşlar değil, düşünce ve 

teknoloji üretimi ve kullanımında söz sahibi olan insanlardan oluşan çalışma 

gruplarına sahip kuruluşlar olmaktadır.10  

Dünyadaki değişim dinamikleri devletin yeniden tanımlanması ve bu 

çerçevede yeniden yapılanmasını beraberinde getirmektedir. Devletin 

işlevleri yeniden tanımlanırken devletin küçülmesi, ana hizmetlerinin 

etkinleştirilmesi, yerel yönetim esasına dayalı olarak yapılanması vb. unsurlar 

ağırlık kazanmaktadır. Bu yeni kamu anlayışında sosyallik, etkinlik ve 

verimlilik ön plana çıkmaktadır. Bu yeni yapılanmada devletin rolünü sadece 

kaynak sağlama ile sınırlı olmaktan çıkaran, devlete kaynakları doğru yöne 

yönlendirme ve uygun çalışma ve rekabet ortamı oluşturma yönünde roller 

yükleyen bir eğilim dikkat çekmektedir. Değişim süreci, devleti tek ve mutlak 

güç olmaktan çıkararak ilgili kesimler arasında diyalogu kuran ve koruyan bir 

erk olarak yeniden tanımlamaktadır.11 

Ülkemizde Osmanlı Devletinin son dönemlerinden itibaren batılılaşma, 

muasırlaşma gibi adlarla ifade edilen sosyal, siyasal ve ekonomik değişim 

süreci Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla ivme kazanmış önce Avrupa 

                                                            
10 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.3. 
11 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.4-5. 
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Ekonomik Topluluğu, Avrupa Topluluğu (AT) ve nihai olarak Avrupa Birliği 

(AB)’ne tam üyelik stratejik hedef olmuştur.12 

Bu stratejik hedefinde etkisiyle ülkemizde pek çok alanda olduğu gibi 

kamu yönetimi alanında da önemli düzenlemeler ve dönüşümler 

gerçekleşmiştir. Bu kapsamda mali yönetim ve kontrol sistemi alanında köklü 

bir değişiklik yapılarak, sistemin anayasası niteliğinde olan 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) yürürlüğe girmiş, mali yönetim ve 

kontrol sistemimiz bütünü ile yeni bir anlayış çerçevesinde değiştirilmiştir. 

Yapılan değişiklik ve getirilen düzenlemelerle kamuda; stratejik 

planlama, performans programı, iç kontrol, faaliyet raporları ve hesap 

verilebilirlik gibi yeni kavram, sistem ve süreçler getirilmiştir. Teorik olarak iyi 

bir şekilde kurgulanmış olan Kanun, 2006 yılından bu yana altı yıllık bir 

uygulama süreci geçirmiştir.13 

KMYKK ve bu Kanunun öngördüğü iç denetim sistematiği de bu yeni 

kamu anlayışının bir yansımasıdır. Kanunun daha “Amaç” başlıklı birinci 

maddesinde “Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan 

politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî 

saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, 

kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin 

muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.” 

denilmek suretiyle sosyallik, etkililik ve verimlilik ön plana çıkarılmıştır.14 

Türkiye’nin bu şekilde etkin ve saygın bir güç olması, dünya 

pazarlarından hak ettiği payı almasına imkan sağlayacaktır. Bu ise, giderek 

hızlanan ve globalleşen uluslararası rekabeti oluşturan dinamiklere duyarlı 

olunmayı gerektirmektedir. Uluslararası rekabeti biçimleyen faktörlerin 

başında teknoloji üretimi ve nitelikli insan gücü gelmektedir. Küreselleşme ile 

birlikte artan uluslararası ve işletmeler arası ilişkiler ve rekabet teknoloji 

                                                            
12 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.5. 
13 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi, Candeğer Yılmaz’ın 
kitabı takdimi, http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf (Erişim 28.05.2012), 25-27 Mart 2011, s. 
Önsöz kısmı 
14 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.2-3 

http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf
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devrimine ayak uydurabilen, yüksek yetenekli, bilgili ve öğrenmeye açık 

işgücünü zorunlu kılmaktadır. Bu ise ülkelerin İK’nı iyi planlamalarını ve 

işgücünü bu değerlere uygun olarak yetiştirmelerini gerektirmektedir.15 

Türk Kamu Yönetimi (TKY) anlayışının dünyadaki gelişmelere paralel 

olarak değişim ve dönüşüm geçirdiğini ve artık yeni bir kamu yönetimi 

anlayışıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. Bu yeni kamu yönetimi 

anlayışı (YKYA)’yla tetiklenen değişim sürecinin yönetimin tüm araçlarında 

görülmekle birlikte İKY ve denetim alanlarında daha belirgin ve birbirine 

paralel, birbiriyle uyumlu değişimler yaşanmaktadır. Bu tez çalışmasında 

YKYA’ndan kaynaklı olarak klasik personel yönetiminden İKY ve klasik 

denetim anlayışından iç denetim anlayışına geçişi irdeleyeceğiz.  

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren Avrupa ülkeleri ile yakın 

ilişkiler geliştirmiştir. Bu ilişkiler tarihi süreç içerisinde kültürel, ekonomik, 

siyasi, sosyal ve hukuki tüm alanlarda gelişerek devam etmiştir. Nihayet 

gelinen noktada AB’ne tam üye olma hedefi bir devlet politikası halini almıştır. 

 Her alanda olduğu gibi kamu örgütlenmesi başta olmak üzere 

çalışma yaşamında da AB normlarına uyma temel hedefler arasındadır. Bu 

bağlamda “İşçilerin Serbest Dolaşımı” başlıklı 2’nci fasıl, “İş Kurma Hakkı ve 

Hizmet Sunumu Serbestisi” başlıklı 3’üncü fasıl ve “Sosyal Politika ve 

İstihdam” başlıklı 19’uncu fasıl ile İKY alanını ilgilendiren yenilikler 

yaşanmıştır. “Mali Kontrol” başlıklı 32’nci fasıl ise TKY’ne yeni kavramlar 

kazandırmıştır. Bunlardan biride iç denetim kavramıdır.  

 Biz bu tez çalışmamızda Türkiye’de YKYA’yla birlikte kamuda 

İKY ve denetim alanlarında yaşanan değişme ve gelişmelerin bugün geldiği 

noktayı ve yönetimin bu iki aracı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya 

çalışacağız.  

Özellikle AB’ne tam üyelik sürecinin TKY anlayışında köklü 

değişiklikleri de beraberinde getirdiği, pek çok kurumun; AB standartlarına 

göre organizasyon yapılarını gözden geçirdiği, yeni departmanlar açtığı, 

varolan departmanların iş ve görev tanımlarını, iş ve işlem basamaklarını 

                                                            
15 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.6 
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daha standart hale getirdiği gözlemlenmektedir. İKY ve kamu denetim 

anlayışı da bu süreçten nasibini almıştır. Halen bu değişim ve dönüşüm 

süreci dinamik bir şekilde devam etmektedir. İKY ve kamu iç denetmi anlayışı 

bu sürecin kilit iki konusudur. Bu iki konuda kurum ve kurallarıyla oturmuş bir 

sistem kurulabilmesi hayati öneme sahiptir ve geleceğe dönük önemli 

sonuçlar ortaya koyacağı tezimizin kuramsal çerçevesini oluşturmaktadır. 

YKYA’yla birlikte kamu denetim anlayışının yeni yüzü olan iç denetim 

sisteminin İKY’yle ortak dil ve kavramlar paydasında karşılıklı etkileşim 

içerisinde geliştiği, özellikle Türkiye’de YKYA’nın iç denetimle birlikte denetim 

sistemi üzerinden kamu yönetimini etkilemeye başladığı, yönetimin 

araçlarından İKY’nin bu etkilenmede başı çektiği ve stratejik bir birlikteliğe 

doğru bu sürecin devam ettiği varsayımından hareketle, iç denetim ve İKY 

sistemlerinin özel sektörün yanında kamu sektörü içinde hayati öneme sahip 

olduğu ortaya konulmaktadır. YKYA Türkiye’de etkin kılınmak isteniyorsa iç 

denetim sistemi tüm kamuda yaygınlaştırılmalı ve kurumsallaşmasının 

önündeki engeller kaldırılmalıdır.   

Beş bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde tezin üzerine 

oturduğu anlayışı yansıtan birey, zihniyet, yönetim, denetim ve değişim gibi 

temel kavramlar yönetim felsefesi yaklaşımıyla ele alınmıştır 

İkinci bölümde genel olarak TKY anlayışı ve bu anlayışın geçirdiği 

değişim ve dönüşüm, toplumsal yapı örgütsel-yapı ilişkisi bağlamında 

açıklanmıştır.  

Üçüncü bölümde TKY’nde yaşanan YKYA’na paralel bir şekilde klasik 

personel yönetimi anlayışından İKY anlayışına geçiş sonrası İKY’nin yapısı 

ele alınmıştır.  

Dördüncü bölümde TKY’nde yaşanan YKYA’na paralel bir şekilde 

klasik denetim anlayışından iç denetim anlayışına geçiş sonrası iç denetim 

sisteminin yapısı ele alınmıştır.  

Tez çalışmamızın beşinci ve son bölümünde ise yönetimin 

araçlarından olan İKY ve denetim sistemlerinin YKYA’ndan benzer şekilde 

etkilendikleri ve birbirleriyle de ciddi etkileşim içerisinde oldukları ortaya 

konmaya çalışılmıştır.



 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

TEMEL KAVRAMLAR 

1.1. BİREY  

Toplumun özünde kişi bulunur. Kişiler tabiatla olan ilişkilerinde 

karşılaştıkları güçlükleri birlikte aşabilmenin yararını gördükleri için bir araya 

gelerek toplum olarak örgütlendiler. Toplum insan hayatını kolaylaştırmak ve 

yaşam kalitesini yükseltmek için vardır. Ancak kişide kendi kimliğini toplumda 

ve toplum ilişkilerinde bulur ve geliştirir.16 

Toplulukçu kültür, grubu amaç olarak görür ve bireylerin gelişmesini bu 

amaca ulaşmanın bir aracı olarak kabul eder. Bireyci kültüre göre amaç 

“birey”dir; topluluk düzenindeki gelişmeler bireye hizmet eden araçlardır. 

Bireycilik genelde modernleşen bir toplumun özelliği olarak kabul edilir. 

Kişinin kendisini çevreleyen topluluk içinden birey olarak ortaya çıkması 

yüzyıllar almıştır. Batıda ancak Rönesans, Keşifler Çağı, Aydınlanma, Sanayi 

Devrimi gibi süreçlerin geçilmesinden sonra birey öne çıkmıştır.17 

Türk toplumunun kültüründe ise İslam dininden kaynaklı olarak 

cemaatleşme olmakla birlikte cemaat sorumluluklarının farkında olan, empati 

geliştirebilen bireyler topluluğu olmak durumundadır. Birey doğrudan ve tekil 

olarak da dinin muhatabıdır.  

Medeniyet inşa etmiş tüm toplumlarda bir şekilde “birey”in varlığından 

söz edebiliriz. İslam inancının yerleştiği toplumlarda güçlü bir “birey” 

inşasından söz edebiliriz. Aşkın varlığa kulluk, O’nun dışındaki varlıklara 

karşı “birey” duruşunu ortaya çıkarmış ve güçlendirmiştir.  

Beşeri ilişkilerde ana unsur insandır. Buna göre her şeyden önce 

insanı tanımak gerekir. İnsanı da, öteki canlılardan ayıran önemli özellikler 

                                                            
16 İştar B. Gözaydın, Ayşe Bilge Dicleli, Yurttaş 2000, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Yayını, 
Yayın No: 317, İstanbul Aralık 1999, s.10. 
17 Ayşe Bilge Dicleli, Konuşa Konuşa İletişimin Sırları, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
(MESS) Yayını, Yayın No: 340, İstanbul, Aralık 2000,  s.25. 
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vardır. Bunlar; zeka, merak, kıskançlık, gelişmedir. İnsanın bu özellikleri, 

sosyal çevre içinde gelişir. Sosyal çevreye uyması, toplum içinde düzenli 

hayat sürmesi için insana verilen Zeka’yı tanımak gerekir. Zeka, “Çabuk 

kavrama ve çevreye uyma kabiliyeti, yeteneği” diye tanımlanıyor. Merak, 

“öğrenme isteği” şeklinde, Kıskançlık ise, “Sahip olma ve ilerleme isteği” diye 

açıklanıyor. Gelişme’de, “İnsanın büyüyüp gelişmesi, düşünmesi, toplum 

içinde mevki, statü sahibi olması, davranışlarının dengeye kavuşması” olarak 

tanımlanıyor.  

İnsanın vasıflarının çevrenin yardımıyla geliştirilmesi, insanda var olan 

bazı yeteneklerin, toplum içinde yaşayan insanlar tarafından geliştirilmesi. Bu 

geliştirme önce ailede, sonra okul ve arkadaş çevresinde olur. Ayrıca elde 

edilen kültür sayesinde insan en üstün canlı olarak ortaya çıkar.18 

İnsan, doğuştan sahip olduğu yeteneklerle öteki canlılardan ayrıldığı 

gibi, sosyal yapı içinde de, kendi içinde de, davranış, değer yargıları, bilinçleri 

ve kişilikleri ile gruplara ayrılır.19    

Kültür kendi başına bir nesne, elle tutulabilir bir şey değildir. Daha çok 

etkileşim içindeki insanlar tarafından ortaya konur ve aynı zamanda 

gelecekteki etkileşimleri belirler. Kültür, insanların iletişim kurma, bunu 

sürdürme ve hayata ilişkin tutumları konusundaki bilgilerini geliştirme 

aracıdır. Kültür insanların deneyimlerini yorumlamada ve eylemlerine karar 

vermede rehber aldıkları anlamlar dokusudur.20  

Birey bir insani varlık olarak sosyal yapı elemanıdır. Sosyal yapıların 

bu hareketli elemanı özel yetenekleriyle ve bedeni fonksiyonlarıyla sosyal 

yapıya varlık kazandırmaktadır. Bireysiz bir sosyal yapı düşüncesi 

imkansızdır. Sosyal yapı iki yönlü tabii nitelikteki etkilerin arasında meydana 

gelmektedir. Bunlardan birincisi ve asli nitelikte olanı birey ve onun 

organizması diğeri ise tabii çevredir. Bireysel organizm tabii çevredeki 

objelere yönelerek, sosyal hayat alanındaki aksiyonlara çeşitli nitelikteki 

fonksiyonlarıyla cevaplar verirken ard arda sıralanmış bulunan uyarıcıların 

                                                            
18 Reşat Yazıcı, İnsan İlişkileri ve Personel Yönetimi, Semih Ofset Ltd.Şti., Ankara 1987, s.10. 
19  Yazıcı, a.g.e., s.10. 
20  Dicleli, a.g.e., s.31. 
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birbirine uygun düşenlerine karşı gerekli itiyadı kazanmış oluyor. Birey de 

böylece öğrenimini pekiştirmiş bulunuyor. Tabii çevrede yer alan sosyal hayat 

alanı üstünde yükselen sosyal yapı, bireylerini sımsıkı bir arada tutmakla 

onların hayatiyetlerinin devamını sağlamış oluyor. Diğer yaratıklardan farklı 

özellikleriyle sosyal yapıyı inşa eden insani yaratık tabii çevre üzerindeki 

sosyal yapısının temelini atmış bulunuyor.21  

Birey doğuşla getirdiği mizacın etkisi altında kültür çevresinin 

kendisine kazandırdığı kalıplar içinde yaşamağa devam edecek ve bunun 

içinde çeşitli sosyal gruplara katılma denemeleri yapacaktır. Böylece sosyal 

yapı da; Birey-Kültür-Grup üçlüsünün değişkenlik durumlarına göre 

şekillenmeğe devam edecektir.22   

Kültür, insanlara ait sosyal grupların inşa ettiği hayat tarzlarının 

topluca bir sonucu olarak tabii çevre şartlarına uyma olayları olarak 

tanımlanabilir. Diğer taraftan kültürden, davranışlar, inançlar ve değer 

hükümleri ile birlikte beliren adetler, örfler ve normlar, müesseseler 

muhtevası olarak söz edilebilir. Şu halde, kültür sosyal hayat alanındaki 

yaşayış tarzlarını tanzim ve tayin eder. Bu alanlarda cereyan eden insani 

davranışları düzenleyerek dolayısıyla duygu, düşünce ve inançları tespit 

etmiş olur.23  

Toplum hayatı, kültür muhtevası ve gruplaşmaların yardımıyla 

bireylerin birbirlerinden ayrı yolları takip etmelerini önlemektedir. Fakat yine 

de o, bireysel farklılıkları tamamen ortadan kaldıramamaktadır. Bir takım 

kültür normları bireyleri bir arada tutabilmekte ve düşünce ve davranışlarını 

etkileyerek onlara baskı yapmakta, kendilerini onlara zorla kabul 

ettirmektedirler.24Fakat toplumsal yenilenme tümüyle bireylere bağlıdır.25   

Bir tarafta bireysel farklılıklar diğer tarafta ortak normlar bulunmakta ve 

sosyal hayat bu iki karşılıklı değişkenin etkisi altında yürütülmektedir. Eğer, 

                                                            
21 Nihat Nirun, Sistematik Sosyoloji Yönünden Sosyal Dinamik Bünye Analizi, Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı 56, Ankara 1991, s.45. 
22 Nirun, a.g.e., s.51-52. 
23 Nirun, a.g.e., s.53. 
24 Nirun, a.g.e., s.54. 
25 John W. Gardner, Yenilikçi Birey Zinde Toplum, (Orijinal Adı: Self-Renewal) Çevirenler: Şan 
Öz-Alp,  Hikmet Seçim, İlgi Yayıncılık Ltd., İstanbul 1990, s.12. 
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normlarda bir yenilenme olursa, bunun karşısındaki bireysel duygu, düşünce 

ve davranışlarda da yeni bir durum göze çarpmaktadır. Ancak normların 

kendileri haddizatında statiktirler. Normlar için dinamizm söz konusu olamaz. 

Normların kendi bünyesinde bir dinamizmden bahsedilemez. Normlar kalıptır 

ve kalıplar değişmektedir. Değişikliği yapan insanlardır. O halde, kültürel 

dinamikler için bireysel değişmeler son derece önemlidir. Adet, örf, norm, 

görenek, müesseseler, anane varlıkları ve düşünceleri bireylerden ve 

toplumda hayatın onayından geçmeksizin söz konusu edilemezler. Ancak 

bunların hepsi tamlaşmış bir sistem olarak bireyleri belirli kalıplara dökerler. 

Bazı kültürel değişmeler vardır ki, bunların başlangıcı tek bir şahıs olarak 

gösterilemez. Hatta kültür değişmelerinden pek çoğu tek tek şahıslara, belirli 

kimselere atfolunamaz. Sosyal yapının kültür muhtevası içinde cereyan 

etmekte olan değişmelere bağlı olarak kendiliğinden zamanın oluşumu içinde 

meydana gelirler. Fakat bu, gayri şuuri demek değildir. Bilinmeyen bir şahsın, 

tespit edilemeyen bir yer ve zamanda herhangi cinsten bir etkisi, bir 

aktarması, ya da kültür müesseselerinden her hangi birisinin etkisiyle 

oluşacaktır.26  

Kültür bireylerin, bireysel hayatlarının dışında bağımsız olarak 

büyüyen gelişen ve birikerek devam eden kuşaklar arasında da devredilen ve 

öğrenilen bir sosyal verasete sahiptir. O kendi içinde bir oluşum kazanmıştır 

ve mevcut olan şekliyle yeni yeni elemanları muhtevasına eklemeğe ve 

yayılmağa yönelmiştir. Her toplum kendine ait olmak üzere, diğerlerinden 

farklı özellikler gösteren kültür muhtevasına ve onun şekillenmiş bütününe 

sahiptir.27  

Birey, grup ve kültür üç ayrı değişken olarak karşılıklı birbirine etki 

yaparlar ve bu etki üçlü etkileşim şeklinde bir tamlaşma meydana getirir. 

Etkileşimin tarzını tayin eden faktörler bireyler için alışkanlıklar, gruplar için 

adetlerdir. Bu faaliyet tarzlarıda genel hayatın bütün ilişkilerini içine almak 

suretiyle kültür olarak vasıflandırılmışlardır.28     

                                                            
26 Nirun, a.g.e., s.54-55. 
27 Nirun, a.g.e., s.55. 
28 Nirun, a.g.e., s.56. 



13 
 

 
 

Her insan içinde doğup büyüdüğü ve yaşadığı kültür muhtevasının 

devamlı etkisi altındadır. O, duygu, düşünce ve davranışlarında bağlı 

bulunduğu kültürün izlerini kolaylıkla gözlettirebilecektir. Bu duygu, düşünce 

ve davranışlardaki izler objektifleşir, yani maddede aksederler. İnsanların 

yapmış oldukları maddelerde duygu ve düşüncelerinin, kültürel tesirinin payı 

büyüktür. İnsanların yaptıkları aletler, kullandıkları malzemeler maddi kültür 

olarak nitelendirilmektedir. Her grubun sosyal hayatında önemli rol oynayan 

bu örnekleşmiş maddi malzemeler kültürel teçhizattır.29  

Bahsedilen üçlü mekanizma açısından kültür bireye fiziki çevresine 

intibakını, biyolojik çevresine alışmasını ve sosyal grup hayatına katılmasını 

sağlama bakımlarından hizmet eder. Birey, grup ve kültür arasındaki ahenk 

bireyin tabii çevreye ve sosyal hayat alanındaki sosyal çevreye intibakını 

sağlar. Sosyal grup hayatı organizasyon yönünden, grupsal davranış 

açısından, kültür kendi örnekleri bakımından bireye belirli şahsiyet 

kazandırma çabası içindedirler. Şahsiyet ise her değişme kademesinde 

diğerlerine bir etkileyici değişken olarak nüfuz etmeğe çalışır. Böylece üçü 

arasında bozulan dengenin tekrar sağlanması, sağlandıkça yeniden hamleler 

yapılması şeklindeki dalgalar birbirini takip edip gider. Şahıs tabii çevresini 

kontrol altına almaya gayret eder. Sert ve haşin tabii çevre şartlarına karşı 

birey biyolojik varlığını ve hayatiyetini devam ettirmek mecburiyetindedir. 

Bireysel özellikleri onu tabii çevresinden yararlanmaya, yenilikler yaratmaya 

sevk etmektedir. Birey, sosyal çevresinin ve kültürel atmosferinin 

tecrübelerini kazanırken, onları kendi şahsi varlığı ile ahenkleştirmek suretiyle 

kendisini yeni hamlelere hazırlamış olur. İnsan özel yetenekleriyle kendi 

şahsiyetini yaratma gücüne sahiptir. İnsan bu yönden kendisini yaratır ve 

gelişme yoluna girer. Böylece akan bir değişim içinde bulunur. Zihni yeteneği 

ona keşifler, icatlar yapma imkanını sağlar. Her kazandığı şahsi yeni tecrübe 

onun şahsiyetinde bir yenilik meydana getirir. İnsan bireysellik yönünden tabii 

çevresinin ve kültürünün etkisi altında olmakla beraber şahsiyeti yönünden 

de tabii-sosyal-kültürel çevrelerini etkileyen bir varlıktır.30               

                                                            
29 Nirun, a.g.e., s.57. 
30 Nirun, a.g.e., s.59. 
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Bir sosyal davranış, kültür muhtevasının sosyal grup vasıtasıyla açığa 

çıkması sonucunda bireysel sosyal davranış şeklinde kuvveden fiile geçmiş 

oluyor. İki ve daha fazla sosyal gruplar uzlaşma vaziyetinin bir serisi 

yönünden kendilerini birbirlerine uydurmağa çalışarak birlikte yaşarlar. Bu 

kaçınılmaz bir zarurettir. Bu zorunluluğu yaratan kültür muhtevası ve tabii 

organizasyondur. Davranışın formları ve vaziyet alışlar birey, grup ve kültür 

üçlüsünün ortak eseri oluyor.31   
Birey sosyal yönden bir takım statülere sahip kılınıyor ve şahsiyet 

kazanıyor. Şahsiyetine göre de belirli meşguliyetler göstererek, roller icra 

ediyor. Bütün sosyal statüler ve roller sosyal örneklerden ve kültür 

kalıplarından istihraç edilerek sosyal yapı bütünü içinde yerlerini 

almaktadırlar. Statülere sahip olan şahıs, faaliyetleriyle onları kuvveden fiile 

çıkararak toplumdaki rollerini oynuyor. Şahıs işgal ettiği özel statülerine göre 

rollerini ifa etmiş oluyor. Doğum yoluyla kazandığı statülerine bireysel ve 

şahsi kabiliyetlerine yenilerini ekliyor.  

Bu şekilde tabii çevreden sıyrılarak, bireyselleşmeden geçerek 

sonucunda yalnız insana has olan olaylar meydana geliyor. Yalnız insana 

has problemler vardır… Evet, yalnız insana ve onun kainattaki yerine has 

olan problemler vardır: lisan, din, ilim, kendisi tarafından hazırlanarak 

kullanılan aletler, vicdan, sanat şekilleri, hak hissi, devletler kurmak, mefhum 

teşkil etmek, tarihi ilerlemeler kaydetmek ve saire gibi fenomenler, sadece 

insanlara inhisar eden fenomenlerdir ki, bunların en önemli kaynağı insana 

has bir kabiliyet olarak görülen akıldır. Evvela insan tabii çevrenin bir parçası 

olarak birey, diğer bireylerden ayrı olarak bir bireysellik ve asıl önemli olan 

tarafı da onun hür olan şahsiyet tarafıdır.32  

Çevre ile kişi sürekli etkileşim içerisindedir. Diğer bir deyişle kişi 

çevresinin kendisine verdiklerini alır, yorumlar ve bir davranışta bulunur. Aynı 

zamanda da çevresini etkiler.33  

                                                            
31 Nirun, a.g.e., s.64. 
32 Nirun, a.g.e., s.65-66. 
33 Beyza Oba Furman, “Yaratıcılık ve Yönetici” konulu tebliğ,TOBB Yöneticileri İçin Modern 
Yönetim Teknikleri Semineri, Türkiye Sanayi sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Yayını, 25-27 
Eylül 1992, Gebze-Kocaeli, s.4. 
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İnsanların biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal tabiatlarından neş’et 

eden belirli ihtiyaçlar genellik arz etmektedirler. Soyut ve genel kalıpları 

bakımından kültür de yeknesaklığa sahiptir. Bütün kültürler bir ekonomik 

sistemi, malların ve hizmetlerin paylaşılması düzenini, genel fonksiyonları 

itibariyle adetleri, örfleri, gelenekleri, görenekleri ve inançlar serisini 

muhtevalarında bulundurmaktadırlar. Genel kalıpları içinde bütün kültürlerin 

üretim ve tüketim cihazlarına ve bu sebeple en geniş anlamında teknolojiye 

sahip oluşu görülmektedir. Bütün bunlar soyut ve genel nitelikte birer sistem, 

cihaz ve düzen olarak kültür muhtevasının genel kalıplarını teşkil etmeleri 

bakımından bütün kültürler için aynilik ve genellik durumlarını gösterirler. Boş 

kalıplar, genel formlar olarak bütün kültürler bu sistemlere sahiptirler. Ancak 

tabii çevrelerin farklılıkları ve insanların uyma yeteneklerindeki derecelere 

göre bu kalıp ve formlar muhtevaları itibariyle değişmektedirler. Böylece 

birbirinden farklı kültür muhtevaları belirmektedir. Ayrıca her kültür muhtevası 

tecrübe, bilgi, ideoloji, vaziyet alış, sosyal davranış örnekleri ile manevi 

kısmını da maddi kültürle birlikte geliştirmiştir.34  

İnsanın fonksiyonlarına bağlı olarak tezahür eden kültür, birbirleriyle 

sımsıkı ilgisi bulunan sosyal müesseseleri de oluşturuyor.35  

Hiçbir insani toplum hiçbir bakımdan birbirinin aynı olamayacağına 

göre, sosyal yapılar arasında da benzerlikler bulmak çok zor olsa gerektir. 

Sosyal yapılar son derece heterojendir. İnsanların yaş, cins, bireysellik, 

şahsiyet farklılıklarının kompozisyonu, ayrı ayrı sosyal ve etnik grupları 

sosyal yapıların içinde yer alan sosyo-kültürel çevreye özellik kazandırırken, 

başka sosyal yapıların sosyo-kültürel çevrelerinden de onları ayırmış olur. 

Her toplum, kendi özel kültür çevresini ve dolayısıyla sosyo-kültür çevresini 

özel şartları içinde yaratır ve geliştirir.36    

Sosyo-kültür çevresinde şahısları bir yandan kültür çevresine, diğer 

yandan sosyal çevreye bağlayan müesseseler aynı zamanda sosyal 

organizasyon kavramının bütünlüğü ile anlaşılabilmesi için çok önemlidirler. 

                                                            
34 Nirun, a.g.e., s.75. 
35 Nirun, a.g.e., s.79. 
36 Nirun, a.g.e., s.82-83. 
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Şahıslar sosyal yapı bütünü içinde faaliyetlerinin tamamı bakımından 

müesseseler takımına ihtiyaç duyarlar. Müesseseler şahıslar arası ve gruplar 

arası sosyal ilişkilerin sistemidirler. Bunlar çeşitli insani ihtiyaçları 

karşılamakla görevlidirler. Bu sistemler, adetleri, örfleri, görenekleri, normları 

ve ananeleri kapsarlar. Kapsanılan elemanlar sosyo-kültür çevresinde 

kültürel ve sosyal nitelikteki kısmi ihtiyaçları karşılarlar. Halbuki 

müesseselerin bütünü birbirlerini tamamlayan bir sistem olarak şahısları 

bütünlüğü ile kavramağa çalışırlar. O halde, müesseseler insani ihtiyaçların 

etrafında merkezileşmişlerdir. En tabii faaliyet alanından en kompleks faaliyet 

alanına kadar derece derece önem kazanarak sosyo-kültür çevresinde yer 

alan müesseseler biyolojik fonksiyonlardan başlayarak kültür muhtevalarına 

doğru sosyal yapının bütün tabakalarını işgal ederler. Demek oluyor ki, 

biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel fonksiyonlardan neş’et eden 

müesseseler her türlü insani ihtiyacı karşılayan sosyo-kültür gruplarıdır.37           

Kültür, toplum ve şahsiyet sosyal müesseselerde birleşip karşılıklı 

etkileşmektedirler. Aile, din, eğitim, ekonomi, idare vb. müesseseler kültür, 

toplum ve şahsiyet bütünlerini fonksiyonlara göre temsil ediyorlar.38  

Şu halde, sosyo-kültür çevre, tabiat-üstü çevre ile tabii çevre arasında 

yerleşmiş üst ve alt tabakaların ahenkleştiği bir ortam olmaktadır. Bir 

toplumun diğer toplumdan ayrı özellikler ile belirmesi bu ahenkleşmenin 

çeşitlilik durumlarına göre meydana gelmektedir.39  

Elemanlarınızın her biri benzersiz bir bireydir. Birinde etkili olan 

davranış ötekine aynen yöneltildi mi, sonuçlar felaket olabilir. 

Bunun sebepleri nelerdir? Bir kere hepimiz farklı çevrelerden 

etkilenmiş, farklı koşullarla yüz yüze gelmişizdir. Bu benzersizliği, yani 

kişiliğimizi ve özel ortamımızı oluşturan etkenler, kalıtım, eğitim, aile, 

geçmişimiz, coğrafi düzeyimiz, fiziksel görünümümüz, sağlığımız, askeri 

tecrübemiz, eşimiz, vakit ayırmamız gereken dış olaylar, kuşağımızın etkileri, 

ırkımız, çevremiz, geçmiş iş deneyimlerimiz ve seyahat tecrübelerimizdir. 

                                                            
37 Nirun, a.g.e., s.93. 
38 Nirun, a.g.e., s.94 
39 Nirun, a.g.e., s.99 
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“Ortam”, sosyal bilim dilinde içinde bulunulan tüm çevre anlamına gelir. Yani, 

yukarda anılan bütün bu etkenlerin her birinin birbirine olan etkisidir. Bireyler 

belki bazı benzer etkileri paylaşmış olabilir ama, hiç birimiz bir başka bireyin 

tüm ortamını paylaşmış olamayız. Bu nedenle o insan her olguyu, 

bizimkinden çok farklı bir bakış açısından değerlendirip bambaşka bir 

biçimde görebilir!40  

1.2. ZİHNİYET  

Psikolojik bağlamda, insanların zihinleri şimdiki zamanın kuşatması 

altında olsa da düşünceler, tarihsel bir perspektif içinde oluşur. Her bireyin 

tarihsel perspektifi, edinilmiş bilgilerden, kişisel anılardan ve onların psikolojik 

yansımalarından oluşur. Şimdiki zamanın olaylarıyla karşılaşan insanların 

tutumları, görüşleri, reaksiyonları ve genel olarak davranışları bu tarihsel 

perspektif içinden süzülerek ortaya çıkar. İdeolojik bağlamda ise zihin işlevi 

psikolojik bağlamdaki etkiden farklı tezahür etmektedir. Buna göre her kişinin 

yaşadığı hayatın kendine özgü biçimlenmesi, sosyal hayat içindeki konum, 

genetik yapıdaki farklılık ve genetiğe bağlı mizaç farklılıkları ve sonuçta 

zihinde oluşan psikolojik yansımalardaki farklılık nedeniyle, her bireyin 

tarihsel perspektifinde ortak alanda ayrı kişisel bir alan vardır.41 

Böylece insan, değere özgün bakış açısını kendi bireyselliğinden 

hareketle neyin değerli ya da neyin değerli olmadığının farkına varmış olur. 

İnsanın davranışlarının biçimi ve ayrıntıları çok çeşitli olsa dahi insan, o 

davranışının toplumsal-kültür temelleri bellidir. İnsan bu temel esaslara göre 

davranışını gerçekleştirir. Kendisi için değer taşımayan bir davranışı 

yapmaktan da uzak durur. 

                                                            
40 John J. Mc Carthy, Başarısız Yöneticiler-Yöneticiler Nasıl Başarısız Olurlar?, Çeviren : Belkıs 
Çorakçı, İlgi Yayıncılık Tic.Ltd.Şti, İstanbul 1986, s.47-48. 
41 Osman Şimşek, “Türk Toplum Düşüncesine; Medeniyet, Kültür-Zihniyet-Sanayi Bağlamında 
Bütüncül Bir Yaklaşım”, Türkiyat Araştırmaları-Prof.Dr. M. Cihad Özönder’in Anısına, 
Editörler: Ülkü Çelik Şavk, Yunus Koç, Evren Alpaslan, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Yayını, Yıl:5, Sayı:8, Beytepe Ankara, Bahar 2008, s.273. 
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Buradan zihniyet kavramına geçildiğinde ise onun içselleştirilmiş kültür 

ile iç içe olduğu görülmektedir. Konunun zihniyetle olan ilişkisini 

derinleştirmeden önce zihniyetin tanımına bakmak gerekir. Zihniyet Ana 

Britannica da; algılama, anımsama, düşünme, değerlendirme ve karar verme 

süreçlerinde rol oynayan yetiler bütünü olarak tanımlanmış ve zihniyetin 

yansımaları duyumları, algıları, duyguları, bellek, arzular, çeşitli usavurma 

biçimleri, güdüler, tercihler, kişilik özellikleri ve bilinç dışı gibi oluşumlarda 

görüleceği ifade edilmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise zihniyet; bir 

toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle 

beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi şeklinde tarif edilerek, zihniyet 

düşünce ve bilme ile açıklanmaktadır.42 

Bir başka tanıma göre zihniyet; insanların benimsedikleri hareket ve 

davranış normlarının, söz ve deyim halinde ve çoğu kere telkin yollu 

açıklanışı, bir bakıma belli bir bakış açısından bütünleşmiş haliyle sürdürülen 

değer hükümleri, tercih ve eğilimler toplamıdır. 

Zihniyet kavramı bünyesinde “dünya görüşü”nü taşımasından dolayı, 

sosyal çevreyi meydana getiren olgulara karşı “tutumlar”ı, bir başka deyişle 

tavır alışları geliştirmektedir. Zihniyeti bu yönünden dolayı, toplumsal 

faaliyetlere dönüşmüş davranışlar olarak da belirtmek mümkündür.  

Zihniyet, bütün bu açıklamaların yanında bir inanışlar sistemine bağlı 

olarak psikolojik temayüllerin bütünü olma özelliğini de taşımaktadır. Bu 

inanışlar sistemi, “şey”lere anlam kazandıran bir dünya görüşünü de 

beraberinde getirir. Söz konusu bu sistemin, davranışları harekete geçirerek 

onun eylem olarak gerçekleşmesinde yönlendiriciliği ve bundan daha ötesi 

olarak belirleyiciliği bulunmaktadır. Böylece zihniyette; düşünüş biçimi, 

düşünce yolu zihin, gizli ahlak, anlama, dünya görüşü, tutumlar, “kendine 

göre” anlama ve bilme ihtiyacına ayrıntılı biçimde cevap verme özelliği 

bulunmaktadır. 

Bir toplumsal grup, bir yönüyle değerlerden kurulu olması, diğer 

taraftan da içkin kültür dünyası ile ilişkisi nedeniyle hem dış dünyayı hem de 

                                                            
42 Şimşek, a.g.m., s.273. 
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iç dünyayı birlikte içermesi nedeniyle zihniyetin de bu iki yapıyı birlikte ele 

alma özelliği bulunmaktadır. Zaten sadece akıl, duygular ve hayal etme 

gücünün belirleyici yönlendirmelerinden veya etkilerinden bağımsız bir sosyal 

eylem ya da sosyal fiili gerçekleştirmeyi düşünmek pek muhtemel olmadığı 

gibi, madde dışı fikir ve düşünceden uzak olan eylem ve fiiller de söz konusu 

olmamaktadır. Bu nedenle toplumsal yapının da en aktif unsurunun insan 

olması ve onun tavır ve davranışlarının özünde ve yapısında zihniyet 

özelliklerini aramak gerekmektedir. Zihniyetin bu soyut ve somut davranış 

ilkelerinin birlikteliğine uygun bir yaşama tarzının toplumda ortaya 

çıkmasında en belirleyici etkenleri, İktisat ahlakı ve iktisat zihniyeti kavramları 

ile belirtilmektedir.43   

İktisat ahlakı, sosyal yapıda uyulması istenen normların ve davranış 

kurallarının tamamı şeklinde belirtilir. İktisat zihniyeti ise, bireyin gerçek 

davranışında sürdürmüş olduğu değer ve inançların bütünüdür. İktisat 

zihniyeti tanımında ifade edilen değer, inançlar, sadece içedönüklük 

noktasında ele alınmamaktadır. İç dünyada bulunan “değer ve inançların, 

özüne uygun olarak bireyin dış dünyadaki davranışlarında ve onun yaşama 

tarzı üzerinde çıplak gözle görülebilmesidir”. 

“İktisat zihniyetinin ve iktisat ahlakının toplumların özgün değer ve 

ahlak anlayışlarına bağlı olarak geliştiğinden, herhangi bir nesneye karşı 

farklı toplumlarda bireyler, birbirlerinden farklı kültür ve zihniyet etkileşimini 

ortaya koyarlar. Bu farklılık, davranışların ortaya konmasında kendini 

gösterir”.44 

Sonuç itibariyle kişi ve toplumların zihin yapılarını inşa eden o 

toplumun değerler merkezli sosyo-psikolojik etkileri sonucu gelişen bireysel 

davranışlar, toplumlardaki iktisat ahlakı ve iktisat zihniyetinin de farklı 

olmasına neden olmaktadır.45 

Örgüt yönetiminde çok çeşitli faktörler söz konusudur: teknoloji, 

pazarlama, sermaye ve çalışan. Ama bunlardan hiçbiri, farklı bölümlerin 

                                                            
43 Şimşek, a.g.m., s.274. 
44 Şimşek, a.g.m., s.275. 
45 Şimşek, a.g.m., s.277. 
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potansiyellerini tam olarak ortaya koyabilmeleri için şirketin çerçevesini çizen 

bir yönetim felsefesine sahip olmak kadar önemli değildir. Başka bir deyişle, 

bölümleri besleyen sağlam bir felsefedir.46 

“Yönetim” adını verdiğimiz şeyin zorunlu olarak işletmelerle sınırlı 

olması gerekmez; eşit ölçüde bireylere, hatta hükümetlere de uygulanabilir. 

Nasıl bir hükümet işlerini yönetmek için özel komisyonlara ihtiyaç duyuyorsa, 

bir insan da hayatını yönetme ihtiyacını duyar. Ne tür bir kurum söz konusu 

olursa olsun, en önemli faktör, herkesin ne yaptığını ve niçin yaptığını 

anlamasıdır. 

Bir milletin, geleceğine yön verecek bir “yönetim felsefesi” varsa, 

yalnızca vatandaşları ve kurumları daha büyük bir yön duygusuna sahip 

olmakla kalmaz, ülkenin dış ilişkileri de daha pürüzsüz hale gelir. Böyle bir 

felsefeden yoksun bir millet ise amaç duygusunu yitirip kısa sürede kaosa ve 

kargaşaya sürüklenir. Kısacası, yönetim felsefesi, sürekli değişen bir 

dünyada sorunları çözmede –hem işletmeler hem de ülkeler için- sağlam bir 

temel oluşturur.47         

Birey, buluşçu düşünce veya eylemin ortaya çıkabileceği her alanda 

daha önceki araştırmaların mirasından yararlanır.48    

Çok iyi örgütlenmiş bir toplumun güç ve enerji gerektiren ihtiyaçları, 

iletişim, bilgi işlem, maliyet muhasebesi, personel yönetimi ve halkla ilişkiler 

gibi alanlarda çok ayrıntılı ve etkili yönetim tekniklerinin geliştirilmesine neden 

olur.49     

Çağdaş toplumda insan, bilinen bir patron için değil, örgüt için çalışır. 

Sokağın karşısında tanıdık bir rakiple değil, pazardaki tüm güçlerle mücadele 

eder. Kişi, ürünü kendi elleriyle şekillendirmek yerine kâğıtların yerlerini 

değiştirip, rakamlarla oynar ya da yalnızca tuşlara basar. Hiç karşılaşmadığı 

kişilerden emirler alıp, kimlerin etkileneceğini bilmeden yorumlar yapar. Ünlü 

                                                            
46 Konosuke Matsushita, Matsushita Felsefesi-İş Hayatı İçin Bir El kitabı, (Orijinal Adı: The 
Matsushita Perspective-A Business Philosophy Handbook) PHP (Mutluluk ve Zenginlik Yoluyla 
Barış) Enstitüsü Yayını, Çeviren: Ahmet Gürsel, Türkiye Metal sanayicileri Sendikası Yayını, Yayın 
No: 310, İstanbul, Eylül 1999, s.19. 
47 Matsushita, a.g.e., s.22. 
48 Gardner, a.g.e., s.40. 
49 Gardner, a.g.e., s.78-79. 
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bir bürokrat, “yazmadığımız şeylere imza atıp, başkalarının imzalayacağı 

şeyleri yazıyoruz,” dediğinde, bir yandan çağdaş örgüt yaşamını nükteli bir 

şekilde tanımlamış öte yandan çağdaş toplumda yaşanan zihniyet değişimini 

çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur.50         

Montaj bandıyla ilgili klasik eleştiriler, işin işçinin pek az karar 

alabileceği ve yaptıklarını asla tecrübe edemeyeceği şekilde örgütlenmiş 

olmasına yöneliktir. Şunun önemle vurgulanması gerekir ki bu, işin örgütleniş 

biçiminin bir sonucudur, makinenin yapısında olan bir kötülük değildir. 

Makineleşmeye karşı olan duygusal saldırılar genellikle bu hususu atlıyor. 

Hata, makineleşmeyle ilgili değildir. Örgüt içindeki bir proje ekibi de montaj 

bandı kadar sorunlu olabilir. Hata, kişisel ihtiyaçları dikkate almadan verilen 

görevlerdir.51  

Sürekli yenilenen örgüt (veya toplum) ebedi gençliği elde etmiş 

olduğuna ikna olmamıştır. Bu örgütler sürekli yaşlandıklarının ve buna çare 

aramaları gerektiğinin bilincindedirler. Bunlar sürekli işe yaramaz, kuru dallar 

ürettiklerinin farkındadırlar ve bu yüzden fideliklere başvurmak zorundadırlar. 

Fideler yeni fikirler, yeni çalışma şekilleri ve yeni yaklaşımlarla birlikte sürekli 

bir zihniyet dinamizmi demektir.52     

 Batıdaki rakiplerinden farklı olarak Toyota farklı bir zihniyet 

yapısına sahipti, ön cephe çalışanlarının ruhsuz imalat makinesinin birer 

çarkından fazlasını olabileceğine inanmıştı. Doğru araçlar ve eğitim 

verildiğinde bu insanlar sorun çözücü, buluşçu ve değişim aktörü olabilirdi. 

Toyota, kendi iş gücünün o bitmez tükenmez, hızlı iyileştirme için gerekli 

dehaya sahip olduğunu gördü. Buna karşılık, ABD araba firmaları ön cephe 

çalışanlarının yapabileceği katkıları dikkate almama eğilimindeydi; bunun 

yerine, kalite ve verimlilikteki ilerlemeler için üretimle doğrudan ilgili olmayan 

uzmanlara güvendiler. Ön cephe işçilerinin zekasını küçümseme o kadardı ki 

                                                            
50 Gardner, a.g.e., s.80-81. 
51 Gardner, a.g.e., s.81. 
52 Gardner, a.g.e, s.88. 
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bir keresinde Henry FORD şaşkınlık içinde şöyle konuşmuştu: “Ne zaman bir 

çift el istesem nedense yanında bir de beyin geliyor.”53      

Toyota’nın başarısının çoğu, çalışanlarının yorulma bilmez bir şekilde 

verimlilik ve kalitenin peşine düşmesini sağlamadaki benzersiz yeteneğinde 

yatar. 40 yıldan fazla bir zamandır, Toyota’nın sürekli iyileştirme kapasitesi, 

“sıradan” çalışanların karmaşık sorunları çözme yeteneğine olan inançtan 

güç alıyor. Gerçekten de Toyota’daki insanlar bazen Toyota Üretim 

Sistemine “Düşünen İnsan Sistemi” der. 2005 yılında, şirket, Japon 

çalışanlarından 540.000’den fazla iyileştirme fikri aldı.54 

Japonlar II.Dünya Savaşının olumsuzluklarını bir an önce atmak için 

Dr. Edwards DEMİNG, Dr. Joseph JURAN, Dr. Armand FEİGENBAUM ve 

Dr. Peter DRUCKER’dan yararlandılar.  

DEMİNG, SHEWHART’tan ne öğrendiyse onları Japonlara öğretti; 

hatta SHEWHART’ın öğretebileceğinden bile daha iyi bir şekilde. Üstelik 

ABD’deki hatalarınıda tekrarlamadı. Tepe Yönetimin bu konuya katılmasını 

şart koştu. Onlara istatistiksel düşünme alışkanlığını kazandırdı. Kalite’yi 

tabana yaymayı öğütledi. İnsan’a değer vermelerini salık verdi. 

JURAN ise Japonlara kalitenin bir “sistem” meselesi olduğunu, önce 

sistemin iyileştirilmesi gerektiğin öğretti. Sistemin yönetimin sorumluluğu 

olduğunu gösterdi. Kalite’nin de mutlaka–diğer şirket hedefleri gibi- 

planlanmasını önerdi.  

“Toplam Kalite Kontrol” ifadesini Japonlar ilk defa FEİGENBAUM’dan 

öğrendiler. Kapsamlı bir Kalite Güvence Sistemi’nin çok önemli olduğunu 

anladılar. 

DRUCKER Japonlara “Amaçlara Yönelik Yönetim”i anlattı. Şirket 

mensuplarının hedeflerde birleşmelerini, bir bütünlük içinde davranmalarını 

önerdi.  

Bu yaşanan köklü zihniyet dönüşümünden sonra Japonlar kendi 

“üstad”larını da yetiştirdiler; kalite konusunu tüm ülkeye yaydılar. Toplam 

Kalite’yi yeni kavram ve yöntemlerle yoğurdular, yorumladılar.  

                                                            
53 Hamel, a.g.e., s.39-40. 
54 Hamel, a.g.e., s.35. 
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Prof. ISHİKAWA grup çalışmalarının yararlarını kanıtladı ve kalite 

Kontrol Çemberleri’ni dünyaya tanıttı. Toplam Kalite’yi yaygın bir şekilde 

uygulayan Japon şirketlerinin yüksek tasarruf oranı, işlerine sürekli yatırım, 

bir miktar “korumacılık” ve “dayanışma” gibi diğer etkenlerin de yardımı ile 

yüksek rekabet gücüne ulaştılar; kaliteleri, uygun fiyatları ve müşteri tatmini 

sağlayan hizmet anlayışları ile alanlarında lider oldular.55  

Japonlar, verimin yükselmesinin daha çok çalışmaya değil, bireylerin 

çabasının verimli bir şekilde koordine edilmesine ve çalışanların uzun erimli 

bir bakış açısıyla bu yönde teşvik edilmesine bağlı olduğuna inanır.56  

Dindar biri olarak Frederick TAYLOR’un kendisini verimliliğe adamış 

olmasının nedeni, bir görev daha verimli yerine getirilebilecek şekilde 

tasarlanabilecekse, insan emeğinin bir saatini bile heba etmenin günah 

olduğuna inanmasıydı.57  

İş yönetiminin tek hedefi kar ve genişleme olamaz. İş yönetiminin 

doğru bir felsefeye dayanması; bu felsefenin de kaynağını doğru bir hayat, 

toplum ve dünya görüşünden alması zorunludur. Yöneticilerin de hayata, 

topluma ve dünyaya dair kendi görüşlerini geliştirmesi gerekir -bunlar, 

gerçeklikle, yani tabiatın ve toplumun yasalarıyla uyumlu görüşler olmalıdır.58      

 “Devlet İdaresinde Reform” adlı eserinde Michel DEBRE daha 

1945’lerde okulların zihniyet değişimine katkıları noktasında şunları 

söylemekteydi: “Mektep geleceğin memurlarına devlet fikrini öğretmeli; 

idarenin sorumluluklarını göstermeli; mesleğin büyüklüklerini tattırmalı; ve 

onlara halkın gerçek hizmetkarları olduklarını anlatmalıdır. Daha da ileriye 

gidilmelidir… Mektep, talebelerine hayattaki bütün meşguliyetlerde geçerli 

insanilik hissi; riski tattıktan sonra karar alma duygusu; hiçbir cüretkarlık ve 

                                                            
55 İbrahim Kavrakoğlu, Değişim ve Yaratıcılık, KalDer Kalite Derneği Yayınları Rekabetçi Yönetim 
Dizisi No:4, İstanbul, Ekim 1998, s.14-15. 
56 Margaret Palmer, Kenneth T. Winters, İnsan Kaynakları, (Orijinal Adı: Fundamentals of Human 
Resources), Çeviren Doğan Şahiner, Rota Yayın Yapım Ltd.Şti., İstanbul, 1.Baskı, 1993, s.21. 
57 Hamel, a.g.e., s.50-51. 
58Matsushita, a.g.e., s.22-23. 
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büyüklük göstermeden hayal etme, düşünme gücü gibi bazı esaslı hassalara 

sahip olma zevki vermelidir.”59 

1.3. YÖNETİM  

Organizasyon, insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmet üretmek 

ve sunmak için faaliyette bulunan bir örgüte verilen isimdir. Organizasyonlar 

amaçlarına göre “kamu organizasyonu”, “özel organizasyon” ve “kar amacı 

gütmeyen gönüllü organizasyon” olmak üzere gruplara ayrılabilir. Özel 

organizasyon için kar amacı ön planda iken, kamu organizasyonları ve 

gönüllü organizasyonlar için kar amacı yerine topluma hizmet düşüncesi 

daha belirgindir. Yönetim ise bir organizasyonda tüm ekonomik kaynakların 

(emek, sermaye, toprak, bilgi) en etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak 

ekonomik faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi, yönetilmesi ve kontrol 

edilmesidir.60 Görüldüğü gibi yönetimin doğasında kaynakların etkin ve 

verimli kullanımı temel yaklaşımdır. Yine yönetimin doğasında ekonomik 

kaynakların kullanılması suretiyle yapılan faaliyetlerin kontrolü yani denetimi 

de gereklidir.    

Yönetim en yalın tanımıyla, başkaları vasıtasıyla iş görmektir. Bu 

tanımla yönetimin, ancak birden fazla kişinin varlığı ile ortaya çıkan ve bu 

yönü ile ekonomik faaliyetten ayrılan bir grup faaliyeti (sosyal faaliyet) olduğu 

genel kabul görmüş bulunmaktadır.61  

Yönetim Bilimi; idarenin iyi biçimde yönetilmesi ve en iyi biçimde 

örgütlenme usullerinin incelenmesi, kamu idarelerine en iyi verimliliği 

sağlamak çarelerini inceleyen bir disiplindir. 

Yönetim Bilimi politik iktidarın emri altında, Devlet ve yerel yerinden 

yönetim kuruluşlarının organlarını oluşturan örgütlerin yapısını ve 

                                                            
59 Sacid Adalı, Personel Yönetimi, Türk Sevk ve İdare Derneği Yayını, İstanbul Matbaası, İstanbul 
1977, s.15. 
60 Coşkun Can Aktan, Değişim ve Yeni Global Yönetim, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
(MESS) Yayını, Yayın No: 257, İstanbul, Ekim 1997, s.19. 
61 Peker, a.g.e., s.32. 
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çalışmalarını açıklamaya ve tanımlamaya yarayan sosyal bilimlerin bir kolu 

olarak da tanımlanabilir.62 

Yönetim Bilimi, eldeki kaynakların en verimli biçimde kullanılmasını 

öğreten bilgi dalıdır. Kaynak deyimi kapsamına insan gücü, para, zaman, 

malzeme ve yer gibi unsurlar girmektedir. Bu unsurların en verimli biçimde 

kullanılma usullerini bulmak yönetim biliminin amacıdır. İyi bir yönetimin 

amacı, az insan, az para, az malzeme, az zaman ve az yer kullanarak daha 

çok verim elde etmektir. Bir başka deyimle kaynak israfına yer vermeden, 

elimizdeki imkanları en iyi biçimde kullanarak, işlerin daha basit, daha ucuz 

ve daha iyi yapılmasını sağlamaktır.63      

Yönetmek demek: Planlamak, örgütlenmek, emir ve kumanda etmek, 

eşgüdüm ve denetlemek demektir.64 Yönetim insan ilişkilerinin olduğu her 

yerde ve zamanda var olmuştur.65  

Yönetim her şeyden önce bir iş, faaliyettir. Buradan hareketle örgütler 

içinde yer alan iş ve faaliyetleri “yönetsel” ve “yönetsel olmayan” faaliyetler 

olarak ayırmak mümkündür. Zira, yönetsel ve yönetsel olmayan faaliyetler; 

amaçları, kapsamları ve nitelikleri açısından farklılıklar göstermektedirler. 

Yönetsel faaliyetler, örgütlerin amaçlarına ulaşması ve sürekliliğin 

sağlanması ile yakından ilgili faaliyetlerdir.  

Yönetim bir faaliyettir; ancak belli bir anda başlanılan ve hemen 

bitirilen bir iş değildir. Yönetim faaliyetlerinin bir öncesi vardır, bir sonrası 

olacaktır. Yani yönetim bir süreçtir.  

Süreç niteliği, yönetimin ayırıcı ve belirgin özelliklerinden birisidir. 

Nitekim bir çok yazar ve düşünür yönetimin tanımını bu nitelik üzerine 

kurmuştur: “… Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşmak için kaynakların 

planlama, örgütleme, yürütme ve denetim fonksiyonları ile koordinasyonun 

sağlanması…” bu tanımlardan birisidir. Yönetim faaliyeti, faaliyetin türü ne 

olursa olsun, nerede ve hangi koşullar altında bulunursa bulunsun yürütülen 

                                                            
62 Nuri Tortop, Yönetim Biliminin Temel İlkeleri, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 
Yayınları, Ankara 1990, s.1-2. 
63 Tortop, a.g.e., s.7. 
64 Tortop, a.g.e., s.23. 
65 Aktan, a.g.e., s.19. 
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bir faaliyettir. Yönetimin evrenselliğini vurgulayan kısa ve öz tanımlardan 

birisi şöyle verilmiştir: “… Yönetim, başkaları aracılığı ile amaçlara ulaşma 

faaliyetlerinin toplamıdır…”66    

Bir veya birden fazla amaca erişmek için bir insan grubunun işbirliği 

etmesi ile ilgili olarak giriştiği faaliyet ve düzenlerin toplamının yönetim 

sürecini meydana getirdiği anlaşılmaktadır. Bu tanımı incelersek, yönetim 

sürecinin özelliklerini şu şekilde ortaya koyabiliriz.67 

Yönetim ereksel bir süreçtir: Yönetim; bir amaca ulaşmak, bir isteği 

gerçekleştirmek veya bir hedefi elde etmek için yapılan işler, yürütülen 

faaliyetler ve çabalardan oluşur.  

Yönetim bir grup sürecidir. Bu nedenle toplumsal niteliğe sahiptir: 

Yönetim süreci, ancak birden fazla kişinin var olduğu durumlarda meydana 

gelir. Tek kişinin, amaçlarına ulaşmak, gereksinimlerini karşılamak için 

giriştiği faaliyetler, ancak ekonomik olabilir, yönetsel niteliğe sahip olmaz. 

Yönetim süreci, beşeri bir niteliğe sahiptir: Yukarıda sözü edilen 

gruptan maksat bir insan grubu olduğuna göre, insanın insanla ilişkilerinin 

söz konusu olduğu yer ve durumlarda yönetim faaliyeti var demektir.  

Yönetim bir işbirliği sürecidir: Birden fazla bireyin bir araya gelip (bir 

grup meydana getirecek şekilde) çabalarını birleştirmeleri, yani işbirliği 

etmeleri zorunluluğu, yönetimin doğuşunda başlıca rolü oynar.  

Yönetim bir koordinasyon sürecidir: Bir veya birden fazla amaç için 

işbirliği yapan bireyler arasındaki ilişkilerin, çaba ve faaliyetlerin etkili (tesirli) 

yani amaca ulaştırıcı ve semereli (verimli ya da rasyonel, prodüktif) 

olabilmeleri için zıt yönlerde rol almamaları, uyumlu ve koordineli bir biçimde 

uygulanmaları ve yürütülmeleri gerekir. 

Yönetim bir otorite ve emir-komuta sürecidir: Bireylerin kendi 

istekleriyle koordineli bir biçimde hareket etmelerine çok az 

rastlanabildiğinden ve onları bu konuda isteklendirmekte kolay olmadığından 

birçok durumlarda otorite ve yetki kullanılması zorunlu hale gelir. Otorite ve 
                                                            
66 Haluk Erkut, “Yönetim ve Yönetici” Konulu Tebliğ, Etkin Yönetimin Temel İlkeleri ve 
Yöneticilik Semineri, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), 28-30 Ocak 1992, Gebze-
Kocaeli, s.2-3. 
67 Erkut, a.g.b., s.4-8. 
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yetki emir-komuta yetkisi ve gücünü ifade eder ve grubu oluşturan kişiler 

arasında emir-komuta, hiyerarşik ilişkiler doğurarak psikososyal bir 

farklılaşma meydana getirir. Bu farklılaşma, bireylerin “yönetenler” ve 

“yönetilenler” diye iki sınıfa ayrılmaları anlamına gelir.  

Yönetim bir rasyonellik sürecidir: Belli amaca mümkün olduğu kadar 

az emek ve masrafla varma veya belli araç ve olanaklarla mümkün olduğu 

kadar fazla sonuç elde etme ilkesidir. İnsanların ömürleri, enerji olanakları 

sınırsız olsaydı, hareket etmeye gerek olmayacak ve belki yöneticilik gereksiz 

duruma gelecekti. Gerçekten, insanoğlunun sınırlı olan ömrü içine mümkün 

olduğunca çok ve iyi şeyler sığdırmak isteğinde olması rasyonellik ilkesini 

doğurmaktadır.  

Yönetim bir iş bölümü ve uzmanlaşma sürecidir: Yukarıda işaret 

ettiğimiz gibi, işlerin iştirakçi bireylerin arasında dağılmasını, 

gruplandırılmasını, yetenek yetki ve isteğe göre aralarında bölünmesi 

zorunluluğunu yaratır. İşbirliği niteliği gereğince; yönetim sürecini bir 

koordinasyon ve entegrasyon (uyumlaşma, tamlaşma, birleşme) aracı haline 

sokar. Öte yandan, işbölümü ve uzmanlaşmayı mümkün kılmakla yönetim 

verimi büyük ölçüde artmıştır. 

Uygulamaya baktığımız zaman bir yönetim olayının var olabilmesi için 

zorunlu olarak bulunması gereken üç temel fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz: 

Planlama, yürütme ve denetleme. 

“Planlama”, bir işin yapılmadan önce düşünülmesi süreci; “Yürütme”, 

bir işin yapılması süreci; “denetleme” ise bir işin yapıldıktan sonra 

düşünülmesi sürecidir. Yönetilen görev ne olursa olsun ve hangi yönetim 

düzeyinde bulunursa bulunsun bu üç aşamadan kaçınılması olanaksızdır.68   

Yönetim sosyolojik açıdan bir egemenlik ilişkisidir. Bu bağlamda 

yönetim; “ortak amaçları gerçekleştirmek için, işbirliği eden insan kümelerinin 

eylemleri olarak tanımlanabilir.” 

Başkalarının aracılığı ile amaçlara ulaşma veya başkalarına iş 

gördürme faaliyetlerinin toplamı, yönetim sürecini meydana getirir. 

                                                            
68 Erkut, a.g.b., s.16. 
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Yönetimsel davranış terimi, örgütsel düzeydeki bir beşeri davranışı 

nitelendirmek için kullanılır; bu davranış, özellikle, karar vermeyi veya 

diğerinin davranışını etkilemeyi içerir.   

Yönetimi geniş olarak şöyle tanımlayabiliriz: “Yönetim, örgütün 

amaçlarını gerçekleştirmek için, başlıca planlama, örgütleme, yöneltme ve 

denetim süreçleri yoluyla tüm kaynakların eşgüdümlenmesidir.”69  

“Yönetim, bir kuruluşun organizasyon amaçlarını gerçekleştirmek 

üzere kuruluşun tüm kaynaklarını kullanarak çalışanların çabalarını planlama, 

organize etme; liderlik ve kontrol etme sürecidir.”70    

Yönetim bir insan buluşu olup, insanlar tarafından insanlar için 

tasarlanmıştır. Çalışanlardan müşterilere, tedarikçilerden perakende 

satıcılara kadar bütün oyuncular insandır. Bu bağlamda yönetim, toplumu 

herkes için geliştirme amacıyla bir çok insanın faaliyetlerini bütünleştirir.71        

1.4. DENETİM  

Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu'na (ECIIA) göre iç 

denetim, içsel sınırlamalara veya coğrafi kısıtlamalara bakmaksızın bir 

kurumun bütün faaliyetlerini kapsar. Bununla beraber yönetişim, risk yönetimi 

ve iç kontrol süreçlerinin, kurumun karşı karşıya olduğu bütün risklerin 

belirlenmesi, tanımlanması ve giderilmesi konusundaki yeterliliği ve etkililiği 

de iç denetim kapsamına girer. Böylece, esas olarak geçmiş finansal verileri 

değerlendirmek üzerine odaklanan dış denetimin tersine iç denetimin 

                                                            
69 Turgay Ergun, Aykut Polatoğlu, Kamu Yönetimine Giriş, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü Yayını, Yayın No: 222, Üçüncü Baskı, Olgaç Matbaası, Ankara 1988, s.4. 
70 Adnan Erkmenol, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yöneticinin Günümüzdeki Yeri ve Rolleri ve 
Çatışma Yönetimi Konulu Sunum, Yönetimde Beşeri İlişkiler ve Yönetici Davranışları Semineri, 
TÜSSİDE(Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) yayını, Gebze-Kocaeli, 13-15 Ekim 1992,İlgili 
Bölüm, s.3. 
71 Matsushita, a.g.e., s.30. 
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kapsamına; operasyonların etkililiği, yönetim bilgi sistemleri ile etik ve sosyal 

süreçlerin devamlı olarak detaylı bir biçimde incelenmesi girmektedir.72 

Denetim idare hayatına iki türlü etkide bulunur. Bir kere, sadece bir 

denetimin varlığı, memurları, davranışlarını devamlı olarak düzeltmeğe 

yöneltir; şöyle ki, suçüstü yakalanmamak için birçok memur kurallara uymak 

zorunluluğunu hisseder; yöneticiler de, kendilerine bağlı personelin belirli 

normlara uymalarını, kontrol tehdidi ile sağlayabilmekten memnunluk 

duyarlar. Bazılarında kontrol yapılacağı fikri, hataları düzeltmeğe ya da 

gizlemeğe yol açar.  

Bu sonuçların birincisi şudur: kontrol sonunda hazırlanan rapor, 

doğrudan doğruya, adına kontrol yapılan ve harekete geçme yetkisi olan 

makama gönderilir. Hükümet başkanı, bakan ya da genel müdür gibi. 

Kendisine böylece bilgi verilen makam bu kritik tavsiyelerin, ne nitelikte bir 

karar almayı gerektirdiğini değerlendirir; yeniden anket mi yapılmalı, disiplin 

cezası mı verilmeli, ilgili memuru başka yere mi nakletmeli, kontrol edilen 

servisin ödeneklerini mi azaltmalı, yeni düzenleyici tasarılar mı hazırlamalı… 

yoksa hiçbir şey yapmamalı mı? türünden davranışlara karar verir. 

Kontrolün ikinci bir tip sonucu, kontrol edilen memurların, disiplin, para, 

hatta ceza sorumluluklarını gerektiren şeklidir.73 

Nihayet üçüncü olarak, teftiş çalışmalarının sonucu, raporların veya en 

azından özet ya da sentezlerinin yayımı şeklinde de tezahür edebilir. Bu, aynı 

zamanda moral ve politik bir müeyyidedir. Zira böylece, kontrol sonucu ortaya 

çıkan idarenin bozuk yönleri ve kötü davranışları üzerine, kamuoyu, siyasi 

partiler ve çıkar gruplarının dikkati çekilmiş olur.74  

                                                            
72 Mehmet Akif Özer, İç Denetime Yönelik “Etkin Kontrol ve Yönetim Sistemi İçin” 
Kuruluşlarda Süreç, Performans ve Risk Analizi / Yönetimi, Adalet Yayınevi, I.Baskı, Ankara 
2010, s.40. 
73 Bernard Gournay, Yönetim Bilimine Giriş & Çağdaş Toplumlarda Kamu Yönetimi, Orijinal 
Adı: Introduction A LA SCIENCE ADMINISTRATIVE-Les administrations publiques dans les 
societes comtemporaines,  Çeviren İhsan Kuntbay, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 
Yayınları, Yayın No: 122, Ankara 1971, s.99. 
74 Gournay, a.g.e., s.100. 
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1.5. İNSAN KAYNAKLARI  

Tarihi süreç içinde bir örgütte çalışanlar için önceleri iş gücü, insan 

gücü, daha sonraları da personel sözcükleri kullanılmıştır. 1980’den beri bu 

konuda İK ve 1990’lardan beride insan sermayesi ya da entelektüel sermaye 

gibi tanımlamaların kullanılması tercih edilmeye başlanmıştır.75  

İşgücü ve insan gücü tanımlamaları, üretimin daha çok insan emeğine 

ve kas gücüne dayalı olarak yapıldığı dönemlere aittir. Üretimde makinelerin 

kullanılmaya başlanmasıyla birlikte örgütte çalışanlar diğer üretim 

araçlarından biri olarak görülmüş ve personel olarak adlandırılmıştır. 

Personel kavramı bir örgütte çalışmakta olan herkesi kapsamaktadır. 

İşletmenin sahip ya da sahipleri dışında genel müdürü, müdürü, şefi, 

memuru, işçisi, teknisyeni, kapıcısı vb. herkes personel olarak tanımlanır. Bu 

tanımlamada ön plana çıkarılan temel unsur insanlarla kurulan istihdam 

ilişkisidir. Bir başka deyişle, bir işi yapmak üzere örgütte istihdam edilen 

herkes personel kavramı içinde yer alır. 

Endüstriyel gelişmeye paralel olarak üretimin kolaylaşması ve 

yaygınlaşması sonucunda pazarlama, pazarlama konusunda başarılı 

sonuçlar elde edilmesiyle de finans yönetimi ön plana çıktı. Bu dönemde 

çoğu benzer teknolojiyi ve yöntemi kullanan örgütlerin üretim, pazarlama ve 

finans alanlarında elde ettikleri başarılar arasında fark yaratan en önemli 

unsurun insan olduğu görüldü. İnsanın bir örgüt için önemini vurgulamak 

üzere personelden daha geniş anlam ifade eden İK kavramı kullanılmaya 

başlandı. 

Bazı akademisyenler ve uygulamacılar tarafından İK tanımlaması 

doğru bulunmadı. Onlar, bu tanımlamanın insanın bir örgütteki diğer üretim 

araçlarıyla ve kaynaklarla eşdeğer düşünülmesine, maddi ve mekanik bir 

unsur olarak görülmesine neden olduğunu ileri sürdüler. Ayrıca bir örgütte 

çalışan insanlar, kaynak olarak tanımlandığında örgütte bu kaynağı yöneten 

başka bir grubun bulunduğu ve çalışanların bir kısmının kaynak, bir kısmının 

                                                            
75 Leman Bilgin, v.d., İnsan Kaynakları Yönetimi, (Editör: Ramazan Geylan),   Anadolu 
Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 1747, Eskişehir, II.Baskı,  Ekim 2008, s.3. 
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da bu kaynağı yönetenler olarak ikiye ayrıldığı gibi bir anlam çıktığını iddia 

ettiler. Bu nedenle de insanın, sahip olduğu bilgisi, becerileri, yetkinlikleri, 

taşıdığı potansiyel ve bunların kazanılması için örgüt tarafından yapılan ciddi 

yatırımlar nedeniyle onların temel sermaye olduğu görüşü benimsenmeye 

başlandı. Bunun sonucunda da insan sermayesi veya entelektüel sermaye 

kavramları kullanılmaya başlandı. İnsan sermayesi ya da entelektüel 

sermaye, bir örgütte çalışanların sahip oldukları nitelikler ve taşıdıkları 

potansiyel ile yaptıkları ve yapabilecekleri şeylerin toplamından oluşur. 

Günümüzün bilgi çağını yaşayan toplumlarında örgüte önemli rekabet 

avantajı sağlayacak olan insan sermayesi fiziksel sermayenin önüne geçmiş 

durumdadır.76 Biz bu çalışmamızda konumuz olmadığı için bu tartışmaların 

dışında olarak İK kavramını kullanacağız.   

İK kavramı günümüzde örgütlerin –mamul ve hizmet üretimi olarak 

tanımlanan- amaçlarına ulaşmak için kullanmak zorunda oldukları 

kaynaklardan biri olan insanı ifade eder.77   

İK kavramına daha geniş bir açıdan bakıldığında; bu kavramın; 

“örgütteki bütün beşeri kaynakları yani görevleri ne olursa olsun örgüt 

faaliyetlerinde yer alan bütün insanları” kapsadığı görülmektedir.78 Ancak İK 

örgütte yerine getirdikleri görevler açısından ele alındığında dört gruba 

ayrılabilir79:    

- Yönetici Personel: Örgütte yer alan üst, orta ve alt kademe 

yöneticilerini kapsar. 

- Büro Personeli (Beyaz yakalılar):  Yöneticiler dışında kalan ve büro 

hizmetlerinde çalışan personeldir.  

- Teknik Personel (Mavi Yakalılar): Yöneticiler dışında kalan ve teknik 

işlerde çalışan mühendis, tekniker, teknisyen ve ustabaşılardan oluşur. Genel 

olarak görevleri üretim faaliyetine nezaret etmektir. 

                                                            
76 Bilgin, v.d., a.g.e., s.3-4. 
77 Tuğray Kaynak, v.d., İnsan Kaynakları Yönetimi, Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri, İstanbul, 
1998, s.15. 
78 Ömer Dinçer, İşletme Yönetimine Giriş, Beta Basım Yayın dağıtım A.Ş., 5.Baskı, İstanbul, 2000, 
s.261. 
79 Bülent Tokat, Derya Şerbetçi, İşletmecilik Bilgisi, Myra Yayıncılık, 5.Baskı, İstanbul, 2001, s.303. 
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- İşçiler: Bedeni gücünü üretimde kullanan personeldir. Doğrudan 

doğruya üretimde çalışan ve bunlara yardım eden, dolaylı olarak üretime 

katılan işçiler olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Dolaylı olarak üretime katılan 

işçiler, temizlik, bakım, onarım ve bekçilik gibi görevleri yerine getirirler.      

Daha açık bir ifadeyle, örgütteki üst, orta ve alt kademe yöneticiler, 

teknik personel, danışman olarak istihdam edilen personel, tam- süreli ya da 

kısmi süreli çalışan personel, işçi ve memurlar ve diğer şekillerde istihdam 

edilen tüm personel örgütün İK’nı oluşturur.80 

1.6. DEĞİŞİM 

Belirli bir süre içinde tabiatta, toplumda, bireyde, birimde ve örgüt gibi 

yapılarda gözlenen başkalaşım ve farklılaşmalar değişim olarak 

nitelendirilmiştir. Değişim her yapının temel ve vaz geçilmez karakteristiğini 

oluşturmaktadır. Değişme sosyal ve kültürel olan her şeyin doğasında vardır. 

Bu sosyal ve kültürel olguların asla statik kalamayacağını ortaya koyar. Bunu 

en iyi şekilde HERAKLİTOS, “Dünyada değişme hariç hiçbir şeyin sabit 

olmadığını” ifade ederek ortaya koymuştur. Değişim önceki durum açısından 

farklılaşmayı ve çeşitlenmeyi ortaya koyduğunda değişen şeyler veya 

nesneler önceden varolan; tarzların bir reformasyonunu ve bileşimini temsil 

eder. Değişim konusu ile yakından ilgili olan sosyal bilimciler süreklilik, 

akıcılık ve çeşitlilik içinde bir takım felsefi sorunlarla yüz yüze gelmişlerdir. 

ARİSTOTELES’e göre değişimin üç ana biçimi vardır. Bunlar sırasıyla: 

hareket, bozulma ve meydana gelmedir. KANT ise değişmeyi ya bir şeyi 

tanımlayan özel niteliklerin değişikliğe uğraması, ya da bir şeyin başka bir 

şeye dönüşmesi olarak tanımlamaktadır. “Her doğan şey çürümek 

zorundadır, hiçbir düzen sonsuz değildir, o da bir gün bozulup dağılacaktır” 

diyen EFLATUN, değişmeyi özünde bozulma, çözülme ve kötüye gidiş 

biçiminde değerlendirmektedir. Güncel yaklaşımla küreselleşme ile ortaya 

                                                            
80 Coşkun Can Aktan, 2000’li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri 3- İnsan Mühendisliği, TÜGİAD, 
İstanbul, 1999, s.27. 
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çıkan çok yönlü değişim dinamikleri beşeriyeti derinden etkilemekte, buna 

dayalı gelişmelerin düşüncelerde, inançlarda değer yargılarında, 

geleneklerde, kurumsal yapılarda ve toplumsal düzenlemelerde ortaya 

çıkardığı dönüşümler hayretle izlenmektedir. Değişim trendini tahmin 

edebilme, çağın gerçeklerini okuyabilmek ve geleceğe hazır bir hale gelmek 

örgüt açından bir var olma/yok olma sorunu olarak algılanmalıdır. Geçmişi 

planlamak, denetim altına almak ve yönetmek mümkün olmadığına göre her 

şeyi geleceğe taşımak ve onun üzerine kurmak gerekmektedir. Bu yönüyle 

bir gelecek perspektifi oluşturmak örgütler açısından hayati önem 

taşımaktadır. Değişme kavramı değer yargısı, iyi ya da kötüye doğru bir 

farklılaşmayı içermediği için bilinçli bir çabayı ortaya koyan gelişme ve 

ilerlemeden ayrılmaktadır. Değişim kavram olarak sürekliliğin karşıtıdır. 

Değişim, planlı ya da plansız bir şekilde bir sistemin belirli bir durumdan 

başka bir duruma geçirilmesi olarak da tanımlanabilir. Başka bir anlatımla 

değişim bir evreden ya da aşamadan bir başka evre ya da aşamaya geçiştir. 

Hızlı değişim geçmiş deneyimlere ve bilgilere ilişkin değerlendirme 

koordinatlarını elimine etmekte ve geleceği biçimlendirmeye ilişkin bir takım 

tahminlerin ve değerlendirmelerin yapılmasını da etkilemektedir. Esasen 

değişim beraberinde değişimi getirmekle birlikte küresel bir kültürün 

oluşumunu da desteklemektedir.81  

Değişimi tetikleyen temel değerin bilgi olduğu bilinmektedir. Ancak 

değişmenin de bilgiye ivme kazandıran bir yönü vardır. Değişimin kendisi 

değişiyor. Toplanarak büyüyen bir değişim yok artık. Doğrusal hatta ilerleyen 

bir değişim yok artık. Değişim ortaya koyduğu sonuçlar açısından 

değerlendirildiğinde geometrik bir hız kazanmıştır. Öyle ki geçmiş 

deneyimlerden elde edilen sonuçlara göre, geleceği tahmin etme ve 

şekillendirme rahatlığı ortadan kalkmıştır. Bu yapı içinde fütüristçe takınılan 

tavırların da eskiye oranla isabetliliği sürekli azalmaktadır. Bugün için 

değişimin en önemli özelliklerini hız, yoğunluk ve sunilik oluşturmaktadır. Bu 

                                                            
81 Mehmet İNCE, “Değişim Olgusu ve Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen 
Fonksiyonları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:14, Yıl:2005, s.320-321 
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yüzden geleneksel değişim model ve kuramları günümüzdeki değişimi 

algılamada yetersiz kalmaktadır. Herkes her şeyin süratle değiştiğinin 

farkındadır. 

Fransız yazarlar M. CROZİER ve H. SERİEYX, yönetsel yapıdaki bu 

düzensiz değişimleri “panik yönetimi” olarak görmektedirler. Bu süreçte 

hızlanan ivme sosyolojik olduğu kadar kişisel ve psikolojik sonuçlar da 

doğurmaktadır. Bugün değişime olumlu tepki veremeyenler için değişim ya 

meydan okumaktadır ya da denetim dışına çıkmıştır. Günümüzde 

yaptıklarımızın büyük kısmı ne görülebiliyor, ne de hesaplanabiliyor, eskiden 

yönetildiği düşünülen ama bugün yönetilmesi güçleşen bir dünyada 

yaşamaktayız. Eski kontrol yöntemlerinin işe yaramadığı bir dünya. Yani eski 

otorite kaynakları artık güçlü ve etkili değildir. Eskiden ortaya çıktığında bir 

ülkeyi ya da bir bölgeyi etkileyebilen bir olay bugün bütün dünyayı aynı anda 

ve şiddette etkilemektedir. Bütün bu değişiklikler toplumların ve insanların 

hayatı algılama tarzlarından, tüketim konseptlerine kadar her boyut için 

evrensel bir hal almıştır. Bunlar sistem olarak bütünü, genel olarak toplumu 

ve özel olarak da örgütleri değiştirmektedir. Ancak bütün bu olanlara rağmen 

değişimin kendi yapısı da değişime uğramaktadır. Hızındaki artış, 

yoğunluğundaki etkileme sayesinde değişimin en önemli özelliği sürekli ve 

ısrarcı hale gelmesidir. Yirmi birinci yüzyılda değişim kopuşlu, beklenmedik 

ve huzur bozucu olacaktır. Bir insan geninin şifresini çözmenin maliyeti tek bir 

kuşakta milyon dolarlar seviyesinden yüz papel seviyesine düşmüş durumda. 

Bir megabayt veri saklamanın bedeli yüzlerce dolar seviyesinden bedava 

denebilecek bir noktaya varmış bulunuyor. Yeni ekonomide başarılı olmak 

için yeni işletme süreçlerinin, yeni işletmelerin, yeni sanayilerin ve yeni 

müşterilerin keşfedilmesi gerekir, eskilerin yeniden düzenlenmesi değil. 21. 

Yüzyılda, şirketlerin bilgi teknolojisi aracılığıyla kendilerini dönüştürerek, 

yeniden düzenlemenin ötesine geçmeye ihtiyacı vardır. Bu yönüyle değişim, 

kendisi ile yarışan ve kendisini denetleyebilen için önemli bir rekabet avantajı 

ve üstünlük sağlama gücü olurken, kendisine karşı direnen ve kalıcılığı temsil 

etme gayretinde olanlar için bir yıkım haline gelebilmektedir. Bugünün 

dünyasının Heraklitos’un zamanındaki dünyadan çok daha hızlı değiştiği 
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düşünüldüğünde, değişim doğal bir süreç olmaktan çıkmış, güdümlü ve suni 

bir karaktere büründüğünü söylemek mümkündür.82 

Akademik literatür incelendiğinde özellikle yönetimde yaşanan reform 

ve değişim sürecinin sürekli olarak paradigma değişimi kavramıyla anlatıldığı 

görülmektedir. Paradigma, en kısa şekli ile dünyayı algılamak ve anlamak 

için gerekli olan zihinsel düşünce tarzı olarak tanımlanabilir. Sözlük anlamıyla 

örnek, model, kalıp anlamlarında ve toplulukça paylaşılan inanç, değer ve 

tekniklerin tümü şeklinde değerlendirilmektedir. Kamu yönetimiyle ilgisi ise, 

yaşanan yönetim krizlerini çözebildiği oranda değerinin artmasıyla 

bağlantısında görülmektedir.  

Kavram ilk olarak bilim felsefecisi Thomas KUHN tarafından 

kullanılmıştır. Üzerindeki konsensüs azalınca yeni değerler ve varsayımlar 

gündeme gelmiş, yeni paradigma dolayısıyla yeni değerler, yeni gündemleri 

ve yeni kişileri belirlemiştir.83  

21. yüzyılın beraberinde getirdiği değişim rüzgarı gerek özel gerekse 

kamu sektörü olmak üzere toplumun tüm kesimlerini etkilemiştir. Bu süreçte 

modern toplumdan post modern topluma geçiş yönünde yeni ilkeler 

benimsenmiş ve yeni yükselen değerler, toplumları geleneksel değerlerden 

kopmaya ve değişime zorlamıştır. Bu durumun gündeme getirdiği yenilikler, 

toplumun yaşam tarzını da çeşitlendirmiştir. Bireycilik ve buna paralel olarak 

artan farklılaşma toplumu şekillendirmiştir. Böyle bir ortamda belirsizlik ve 

karmaşıklık ön plana çıkmış, yeni sosyal sorunlarla beklenmedik bir şekilde 

karşılaşılmış ve kamusal faaliyetler için beklenmeyen talepler gündeme 

gelmiştir. Bu durumda kamu yönetimi - toplum ilişkisi de değişmiş, toplumun 

merkezden uzaklaşma ve kopma eğilimleri karşısında, buna entegre 

politikalarla karşılık verme gerekliliği gündeme gelmiştir. 

Böyle bir ortamda değişimi gerekli kılan en önemli neden olarak, 

baskılar dikkat çekmektedir. Bunlar; daha iyi, daha ucuz, daha ekonomik 

yönetim istekleri biçiminde ortaya çıkan pragmatik baskılar, devletin 

büyümesini tehlikeli bulan ve daha az yönetim isteklerini ön plana çıkaran 

                                                            
82 İnce, a.g.m., s.321-322 
83 Özer, a.g.e., s.1. 
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eğilimleri içeren ideolojik baskılar, devletin ekonomik etkinliklerde 

bulunmaması gerektiği şeklinde kendini gösteren ticari baskılar ve kamu 

sektörünün aşırı biçimde kurumsallaştığından, bürokratikleştiğinden ve 

profesyonelleştiğinden yakınma ve halka daha geniş bir seçme alanı bırakma 

tezini öne süren popülist baskılardan" oluşmaktadır. Bunlara  

ek olarak değişimin hızlanmış ritmine bağlı olan değişen ve geleneksel 

dengeyi rahatlıkla altüst edebilen çevresel baskılar da belirtilebilir.84 

Genel olarak ilgili literatürde değişimin türleri dört şekilde ele 

alınmaktadır. Bunlardan kültürel değişimde, kuruluş üyelerince paylaşılan 

umutlar, davranışlar, değerler ve öngörüler değişmektedir. Misyon 

değişiminde sistematik tanımlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreçte 

örgütsel fark edilmeyi sağlayan temel faaliyet ve sorumluluklar 

planlanmaktadır. Yapısal değişimde ise, örgütsel otorite ve iş 

sorumluluklarının en etkin düzeyde sağlanması söz konusu olmaktadır. 

Süreç değişiminde de ürün ve hizmetler nasıl üretilecek ve dağıtılacak? 

sorusuna cevap aranmaktadır. Kamu yönetimi yaşadığı kimlik bunalımı 

karşısında değişimin bütün bu türlerinden etkilenmiş ve kamu yönetimi 

teorisyenleri bu süreçte kamu yönetimine en uygun yapıyı bulabilmek için 

yoğun çaba harcamışlar ve harcamaya da devam etmektedirler.85 

Değişimi kendisiyle karşılaştırıp ölçebileceğimiz sabit bir nokta yoktur. 

Özünde izafi bir yapı taşımaktadır. Değişim kendisine ilgisiz kalan insan, 

işletme, devlet, yönetim ve yapı gibi bütün unsurları olumsuz süreçlere 

itmektedir. Bu perspektiften bakıldığında ilerilik, kalkınmışlık, gelişmişlik, geri 

kalmışlık ve benzeri kavramların referans noktası değişimdir. Bu kavramlar 

varlıklarını değişim karşısındaki pozisyonlarından almaktadırlar. Dolayısıyla 

bu tavrıyla değişim zaman içinde kazanılan ve varolan özellikleri ve nitelikleri 

sürekli farklılaştıran bir süreç olmaktadır. Değişim bir yolculuktur. Hem de 

oldukça çetin bir yolculuk. Lao TZU’nun ifadesiyle “Binlerce kilometrelik bir 

yolculuk tek bir adımla başlar.” Yapılması gereken ilk adımı atmaktır.86 

                                                            
84 Özer, a.g.e., s.3. 
85 Özer, a.g.e., s.4. 
86 İnce, a.g.m., s.321 
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Türkiye, YKYA’na geçmek için 2003 yılı sonunda  KMYKK’nu yasalaştırarak 

bu “ilk adımı” atmış oldu. 



 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRK KAMU YÖNETİMİ 

2.1. TOPLUMSAL YAPI ÖRGÜTSEL YAPI İLİŞKİSİ 

İnsan, yüz binlerce yıldan beri yeryüzünde yaşıyor. Tarih insanlığın 

son beş bin yılda elde ettiği başarıların son derece bölük pörçük ve eksik bir 

kaydını yazıyor. İnsan; yeryüzünde yaratılmasıyla birlikte tabiatla bir takım 

ilişkilere girmiş. Ama tabiatla ilişkileri açısından gerekli araçlar, diğer 

canlılardaki gibi doğuştan kendisine verilmiş değil.  

Zaman içinde insanlar gereksinimlerini karşılayabilmenin en geçerli 

çözümünü toplum biçiminde örgütlenmekte bulmuşlardır. Evet, insanların 

mutlaka toplum biçiminde örgütlenmesi kaçınılmaz değil, ama çeşitli maddi 

koşullar sonucu insan için en verimli çözüm yolu bu olmuş. 

Toplumun temelinde üretim uğraşları ve bu uğraşların sonucu ortaya 

çıkan ekonomik birlik bulunuyor. Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve 

toplumun tabiat içindeki varlığını sürdürebilmesi buna bağlıdır. Bir tanım 

vermek gerekirse, “toplum, ihtiyaçlarını karşılayacak üretim yollarını bulmak 

için, yani kendisini yeniden üretmek ve yeni ihtiyaçlar yaratmak için kurulmuş 

bir işbirliği örgütüdür.”87      

Devlet insanlık tarihinin en eski ve en köklü toplum kurumlarından 

birisidir. Devlet ya da site, yaşamı üyelerinin birliğine dayanan bir tüzel 

kişidir… Amacı, üyelerinin korunması ve refahıdır. Bu tüzel kişi, toplum 

üyelerinin birliğini, korumasını ve refahını farklı örgütlenme ve yönetim 

biçimleriyle gerçekleştirir.88  

Toplumun siyasal olarak düzenlenmiş şekli olan devlet, gittikçe 

karmaşıklaşan toplumsal yaşamda bireyleri temsil eden, onlar adına temel 

hukuk düzenlemelerini yapan yasama organı; bu yasaları uygulayan ya da 

                                                            
87 Gözaydın, Dicleli, a.g.e., s.9-10. 
88 Gözaydın, Dicleli, a.g.e., s.11. 
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başka bir deyişle hayata geçiren yürütme organı ve hukuki uyuşmazlıklar baş 

gösterdiğinde sorunların çözümüne hakemlik eden ya da yürürlükteki hukuk 

kurallarına uyulmadığında yaptırıma çarptıran yargı organı olarak günlük 

yaşamımızın tam ortasında bulunuyor.  

Devlet dediğimizde bir kurum, bir organizma, bir tüzel kişilik söz 

konusu, ama devleti oluşturanların her biri bir birey.89  

Bir toplumun yapısı ile o toplumdaki örgütlerin yapısı arasında oldukça 

yoğun bir etkileşim vardır. Toplumsal yapı belli bir düzenlilik gösteren insan 

ilişkileri demek olduğuna göre, bu insan ilişkilerinin bir toplumdaki örgütlerin 

yapısını etkilemeleri de son derece doğaldır. Toplumsal yapı kavramının 

ardında bulunan “düzenli ilişkiler”, hiçbir biçimde “değişme” olgusunu dışarıda 

bırakmaz. İşte bu noktada, örgüt yapıları ile toplumsal yapı arasındaki 

etkileşim, çeşitli değişme eğilimleri ya da değişmeye karşı geliştirilen 

direnmeler yoluyla ortaya çıkar.90  

Bir toplum, çok çeşitli yollarla, kendi içinde yapılaşan bir örgütü etkiler. 

Bu yolları çok kısaca şöyle belirtebiliriz: 

Bir toplum önce, o toplumda yaşayan kişilerin niteliklerini belirleyerek, 

örgütleri etkiler. Çünkü örgütleri kişilerden bütünüyle soyutlamak imkansızdır. 

Her ne kadar, örgütsel yapı, kendisini oluşturan kişilerin, kişisel niteliklerinin 

aritmetik toplamından farklı bir birleşim oluştursa da o kişilerin tüm 

niteliklerinden arındırılması mümkün değildir. Bu nedenle kişilik niteliklerinin 

en önemli belirleyicilerinden biri olan, toplumsal yapı, örgüt yapısının da 

ardında yatan en önemli öğelerden biridir. 

Bir toplum, çok daha dolaysız olarak, sahip olduğu üretim biçimi ve 

buna bağlı olan, üretim ve mülkiyet ilişkileri yoluyla örgüt yapılarını belirler. 

Derebeylik ilişkilerinin egemen olduğu bir toplumdaki örgütlerin yapılarıyla, 

kapitalist ilişkilerin egemen olduğu bir toplumdaki örgütsel yapılar arasında 

büyük farkların bulunması hiçte şaşırtıcı değildir. Aynı ölçüde büyük farklar 
                                                            
89 Gözaydın, Dicleli, a.g.e., s.12-13. 
90 Emre Kongar, “Toplumsal Yapı- Örgütsel Yapı İlişkileri Üzerine Bir Deneme” başlıklı bildiri, 
Yönetim Sosyolojisi -Yönetim Sosyolojisi Kollokyumuna Sunulan Bildiriler-Tartışmalar 14-15 
Ekim 1976, Yayına Hazırlayan Ömer Bozkurt, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 
Yayını, Yayın No: 165, Doğan Matbaası, Ankara 1977, s.25. 
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örgütsel açıdan Asya Tipi Üretim Biçimine sahip bir toplumla, sosyalist 

toplum arasında da gözlenebilir. Yine faizin haram, piyasa ilişkilerinin ve 

karın meşru kabul edildiği İslam toplumlarındaki örgütsel yapılar hiçbir zaman 

kapitalist ilişkilerin egemen olduğu toplumdaki örgütsel yapılarla birebir aynı 

olmayacaktır.     

Başka bir dolaysız belirleyici, toplumun erişmiş olduğu teknolojik 

düzeydir. Aynı üretim biçimine sahip olsalar bile, farklı teknolojik düzeylerde 

bulunan toplumlardaki örgüt yapılarının birbirlerinden farklı olacağı açıktır. 

Teknolojik düzey, yalnızca, üretimde kullanılan öğelerin (tabiat, emek, 

sermaye) farklı oranları yoluyla değil, aynı zamanda yönetim ve 

haberleşmede kullanılan araçlar kanalıyla da örgüt yapılarını etkiler. Etkin bir 

iş değerlendirmesinin ve buna bağlı olan denetimin, gelişmiş teknolojinin bir 

sonucu olduğu kuşkusuzdur. 

Yasal düzenlemeler de, bir toplumun, kendi içindeki örgüt yapısını 

etkilemekte oldukça doğrudan ve etkin bir araç olarak gözükmektedir. Yalnız 

burada dikkat edilmesi gereken nokta, yasal düzenlemelerin soyut değil, bir 

toplumu oluşturan öteki öğelerin bir sonucu biçiminde ele alınması gereğidir. 

Bir başka deyişle, yasal araçlar, örgütsel yapıyı, buraya dek belirtilen temel 

değişkenlere koşut olarak biçimlendirirler. 

Bir ölçüde dolaylı olmakla birlikte, bir toplumun siyasal düzeni de o 

toplumdaki örgütsel yapıyı biçimlendirir. Seçmen önünde gerçek seçeneklerin 

bulunduğu bir demokrasi ile sermaye sınıfının diktatörlüğü ve işçi sınıfının 

diktatörlüğü hiç kuşkusuz, birbirinden farklı üç ayrı örgütsel yapı sistematiği 

doğuracaktır. 

Bir toplumun demografik ve ekolojik koşulları da örgütsel yapıyı etkiler. 

Nüfus miktarı ve yoğunluğu, yaş ve cinsiyet dağılımı gibi öğelerin yanında, 

insan-tabiat ilişkisinin belirlendiği fizik çevre de toplumdan topluma değiştiği 

ölçüde farklı örgüt yapılarına yol açar.91  

Geçmiş yıllarda ki adıyla personel yönetim sistemleri şimdiki 

söylenişiyle İK organizasyonları ve denetim örgütlenmeleri ve bunların 
                                                            
91 Kongar, a.g.b., s.25-27. 
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gelişimi de içerisinde var olduğu toplumsal yapı dinamiklerinden ayrı 

düşünülemez. 

Küreselleşme, teknolojideki gelişmelere paralel kitle iletişim 

ağlarındaki gelişmeler, milletlerarası şirket yapıları ülkelerin sınırlarını sadece 

siyasi bir ayrım haline getirmiş, üretim yol ve yöntemleri, tüketim 

alışkanlıkları, gelecek kurguları yönünden sınırların bir önemi kalmamıştır. Bu 

ise kamu ve özel organizasyonlardaki örgüt yapılarını birbirine yaklaştırmıştır.  

Dünya üzerindeki insanların tabiiyetinde bulunduğu ülkeden bağımsız 

bir şekilde birbirleriyle etkileşimde kat ettiği mesafeler, internet, e-posta, 

facebook, twitter, gibi iletişim ve sosyal paylaşım ağlarıyla bu sürecin 

kazandığı ivme insanlığın birbirleriyle etkileşimini en üst seviyeye çıkarmış, 

talepler, beklentiler, sevinçler, hüzünler vs. benzeşmeye başlamıştır. Bu da 

kamu olsun özel olsun tüm örgütleri dar kalıplar dışına çıkmaya 

zorlamaktadır.         

Bürokratik örgütlerin yaygınlaşması, toplumsal yapının 

“çağdaşlaşması” ile eş zamanlı olarak düşünülür. Toplumlar endüstrileştikçe, 

toplum içindeki olayların bir örnekliği de artar. Bu nedenle, bir örnek olayların 

akılcı ve verimli bir biçimde üretim ve denetimi, aile, arkadaş grubu, kabile ve 

köy toplumları gibi “birincil” gruplar yerine, bürokratik örgütler tarafından daha 

etkin bir biçimde gerçekleştirilebilir. Bu anlayış örgütler için “bürokrasi 

modeline” yol açmıştır. Bu modelin nitelikleri, kişilik ötesi ilişkiler, liyakate 

göre değerlendirme, önceden saptanmış ve kişiden bağımsız kurallar, 

hiyerarşik bir yetki yapısı, uzmanlaşma ve yürütme işlevi ile politika kararları 

verme işlevi arasında ayrım olarak özetlenebilir.92  

Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, Uluslararası 

Para Fonu gibi örgütler, Çok Taraflı Yatırım Anlaşması, Gümrük Tarifeleri ve 

Ticaret Genel Anlaşması gibi düzenlemeler uluslararası örgütlerin, ülkelerin, 

siyasal kararları üzerinde ne kadar etkin olduğunu, dünyanın da siyasal 

sınırları aşan ayrı bir ilişkiler düzenine doğru gittiğini göstermekle birlikte bu 

                                                            
92 Kongar, a.g.b., s.31. 
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yapılar toplumsal yapı ile örgütsel yapı ilişkisine de doğrudan tesir 

etmektedir.93   

Japonya’nın önde gelen bir sanayi gücü olarak ortaya çıkışından bu 

yana, örgüt teorisyenleri ile yöneticiler, kültür ile yönetim arasındaki ilişkinin 

daha çok farkına varmışlardır.  

Kültür, 1980’lerde ve 1990’ların başlarında yönetim alanında hararetle 

tartışılan bir konu haline geldi; Japonya’nın özel karakteri, Batılı yönetim 

teorisyenlerini, kendi ülkelerinin kültürü ve karakteriyle ve bunun örgütsel 

yaşamla bağları konusuyla özel olarak ilgilenmeye yöneltti.94          

Kültür kelime olarak toprağı ekip biçerek işleme fikrine mecazi bir 

anlam yükleyerek türetilmiştir. Kültürden söz edildiğinde, genellikle bir 

toplumun bilgi, ideoloji, değer, hukuk ve günlük ritüel sistemine yansıyan 

gelişme modelinden söz ediliyor demektir. Kelime, “kültürlü olmak” 

kavramında olduğu gibi, inanç ve gelenek sistemlerinde ortaya çıkan 

eğitilmişlik derecesini belirtmek içinde sık sık kullanılır. Günümüzde kültür 

kavramı, değerlendirmeye yönelik bakış açısından ziyade farklı insan 

gruplarının farklı yaşam biçimlerine sahip olduklarını ifade etmede 

kullanılıyor.95 

Bir anlamda, diyebiliriz ki Detroit, Moskova, Liverpool, Paris, Tokyo ve 

Toronto’daki fabrika ve bürolarda çalışan insanların hepsi aynı sanayi 

kültürüne aittir. Bu insanların hepsi örgüt toplumlarının üyesidir. İş ve yaşam 

deneyimleri, ev üretimi sistemlerinin hakim olduğu daha geleneksel 

toplumlarda yaşayan bireylerinkinden nitelikçe farklı görünür. Modern büro ve 

fabrika işçileri, kuruluşların günlük işleyişine olanak sağlayan temel 

beklentileri ve becerileri paylaşırlar. Örgütsel yaşamın rutinine genellikle 

böyle, yani rutin gözüyle bakmamıza rağmen, bu rutin aslında beceriye dayalı 

                                                            
93 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden 
Yapılandırılması Özel İhtisas Komisyonu Raporu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı Yayını, Yayın No: DPT:2507-ÖİK:527 Ankara 2000, s.30-31-32. 
94 Gareth Morgan, Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor, (Orijinal Adı:Image Of Organization), 
Çeviren:Gündüz Bulut, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yayını, Yayın No:280, İstanbul 
Aralık 1998, s.139-140. 
95 Morgan, a.g.e., s.140. 
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sayısız kazanımdan oluşur. Fabrika veya büro işçisi olmak derin bilgi ve 

kültürel pratik gerektirir. 

Bu nedenlerle, bazı sosyologlar, sanayi toplumlarından ziyade, sanayi 

toplumunun kültüründen söz etmenin genellikle daha yararlı olduğuna 

inanırlar, çünkü ülkeler arasındaki ayrıntılı farklılıklar çoğunlukla daha önemli 

ortak yönleri örter. Bugün dünyadaki önemli kültürel benzerliklerin ve 

farklılıkların birçoğu ulusal olmaktan ziyade meslekidir; bir fabrika işçisi, bir 

kapıcı, bir kamu yönetimi görevlisi, bir bankacı, bir mağaza görevlisi ya da bir 

tarım işçisi olmakla ilgili benzerlikler ve farklılıklar, ulusal kimlikle ilgili 

benzerlikler ve farklılıklar kadar anlamlıdır. Modern kültürün önemli boyutları, 

sanayi toplumunun yapısına kök salmıştır ve bu toplumun örgütlenmesi 

bizatihi kültürel bir olgudur.96 

Ne var ki, bütün modern toplumların pek çok ortak yönünün olmasına 

rağmen, kültürde ülkeden ülkeye ortaya çıkan farklılıkları önemi az diye 

görmezden gelmek hata olacaktır. Tarihin akışı, ulusal toplumsal özelliklerde 

ve yaşamın anlamıyla ilgili görüşlerde, örgüt ve yönetimle ilgili ulusal 

tarzlarda ve felsefelerde birçok farklılık oluşturmuştur. Japonya’nın son 

zamanlardaki başarısı, sanayi ülkesi Büyük Britanya’nın gerilemesi, 

Amerikan işletmesinin kazandığı ün ve diğer birçok örgüt toplumunun ayırt 

edici özelliklerinin hepsi, geliştikleri kültürel bağlamlarla son derece 

ilişkilidir.97 

  Burada vurgulanmak istenen nokta –Japon, Arap, İngiliz, Kanada, 

Çin, Fransız veya Amerikan, hangisi olursa olsun- kültürün, örgütün niteliğini 

şekillendirdiğidir.98  

2.2. TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ 

Geleneksel toplumlardaki bürokratik örgütlenme özelliklerinin temel 

nedeni, o toplum sistemlerindeki teknolojik yapıdır. Ulaşımın deve kervanları 
                                                            
96 Morgan, a.g.e., s.141-142. 
97 Morgan, a.g.e., s.142. 
98 Morgan, a.g.e., s.146. 
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ve hafif yelkenlilere dayandığı komünikasyonun son derece basit olduğu, 

tarımın öküz ve sabana dayandığı bu toplumlarda, örgütlenmede basit ve 

kontrol yönünden yetersizdir. Bu sistemlerde kent üretimi loncalara, ticaret bir 

ölçüde ayni mübadeleye ve serbest rekabet eksikliğine dayanıyor. 

Bu yapı ancak tarıma modern teknolojinin girmesiyle, üretimin artması 

ve ulaşım teknolojisinin modernleşmesiyle, mal mübadelesinin büyümesi gibi 

olaylarla değişecektir. Türkiye idaresinin bu tip modernleşme sürecine girişi 

ise ancak 19.yy. ortalarında başlayan bir olgudur. Bu olguya bağlı olarak, 

bürokratik örgütlerin geleneksel kalıp ve nitelikleri de değişmeye 

başlamıştır.99  

Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kurulduğunda Osmanlı devlet 

bürokrasisini olduğu gibi devralmıştır.100  

Cumhuriyetin ilk yıllarında hem yapı ve hem de işlevce küçük ve cılız 

kamu yönetiminin yerini, giderek işlev ve yapıca büyük birimlerin almaya 

başladığını görmekteyiz. 1933’lerden başlayarak devletin satıcı yönetim 

işlevlerine ağırlık vermesi bunun ilk belirtisi. Ancak 1946’dan sonra siyasal 

erkin halka yanaşması olayı doğrudan doğruya yönetimi de etkilemiş daha 

önce vergi toplama ve askerlik konusunda “isteyen devlet”, bu siyasal 

değişiklikle birlikte topluma siyasal erkin kırsal alandaki uzantılarının 

denetiminde “hizmet götüren” devlet görünümüne girmiştir. Gerçekten 

1950’lerden sonra kırsal alana makine girmesi, pazara açılma ve kentleşme 

yönetimin yapıca genişlemesinin, değişik amaçları benimsemesinin temel 

nedenleri arasındadır. Günümüzde TKY; ekonomik devlet girişimleri, özerk 

kuruluşlar ve bağlı kuruluşlarla birlikte çok sayıda birime sahip karmaşık bir 

yapı oluşturmaktadır.101 

                                                            
99 İlber Ortaylı, “Osmanlı Bürokrasisinin Özelliklerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Denemesi” 
başlıklı bildiri,  Yönetim Sosyolojisi: Yönetim Sosyolojisi Kollokyumuna Sunulan Bildiriler-
Tartışmalar 14-15 Ekim 1976, Yayına Hazırlayan: Ömer Bozkurt, Türkiye ve Orta Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsü Yayını, Yayın No: 165, Doğan Matbaası, Ankara 1977, s.10. 
100 Ergun, Polatoğlu, a.g.e., s.70. 
101 Metin Kazancı, “Yönetimde Büyüme Olayı ve Yönetilen” başlıklı bildiri, Yönetim Sosyolojisi -
Yönetim Sosyolojisi Kollokyumuna Sunulan Bildiriler-Tartışmalar 14-15 Ekim 1976, Yayına 
Hazırlayan: Ömer Bozkurt, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, Yayın No: 165, 
Doğan Matbaası, Ankara 1977, s.206. 
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Çok büyük bir organizasyona dönüşen Devlet erki fiziki kapasite 

artışına paralel olarak çalıştırdığı insan gücü olarak da devamlı artış 

göstermiştir.    

Yeni bir yüzyıla girerken yaşanan hızlı değişim ve yenileşme, 

toplumsal ve ekonomik örgütleri değişmeye ve gelişmeye, diğer bir ifadeyle 

yeni durumlara adapte olmaya zorlamaktadır. Bu olgu, toplumsal bir kurum 

olan kamu yönetimi sistemi ve bu sistem içinde belirli fonksiyonları 

gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuş bulunan kamu kuruluşları için de 

geçerlidir. Kamu yönetimi kuruluşları yapılan çeşitli değişiklikler ve 

uyarlamalarla durmadan gelişir ve değişirler. Bu değişikliklerin pek azı 

yeniden yapılandırma adı verilebilecek kadar önemlidir. 

Kamu yönetim sistemindeki örgütsel değişiklikler, bir ülkenin yönetim 

sistemi ile sosyo-ekonomik yapısı ve siyasal düzeni arasında karşılıklı ve 

yakın bir ilişkinin, onun da ötesinde bir etkileşimin varlığından 

kaynaklanmaktadır. Günümüzde, bu gelişmenin sonucunda, kamu 

sektörünün sınırlarının, çağdaş devlet fonksiyonlarının sorgulandığı 

görülmektedir. 

Türkiye’de kamu kurumlarının hantal yapıları, aşırı istihdam, yetki ve 

sorumluluğun iyi dağıtılamamış olması, engelleyici bürokratik zihniyet, 

siyasetin bürokrasi üzerindeki olumsuz etkileri gibi nedenlerle, kamu 

kesiminin öncü olmak yerine, gelişmelerin önünü tıkamakta olduğu şeklinde 

eleştiriler yapılmaktadır. Bu nedenlerin de etkisiyle; kamu kuruluşlarının 

amaçlarında, görevlerinde, görevlerin bölünüşünde, örgüt yapısında, 

personel sisteminde, kaynaklarında ve bunların kullanılış biçiminde, 

yöntemlerinde, mevzuatında, haberleşme ve halkla ilişkiler sisteminde 

mevcut aksaklıkları, bozuklukları ve eksiklikleri düzeltme amacını güden, kısa 

ve uzun vadeli, geçici ve sürekli düzenlemeler, kamu yönetiminin öncelikli 

gündem konusunu oluşturmaktadır. 

TKY kuruluş ve görevleri itibariyle merkezden ve yerinden yönetim 

ilkelerine dayanan bir örgütlenme ile bütüncül bir yapı sergilemektedir. 

Günümüzün belirleyicisi olan bilim ve teknolojideki hızlı değişme ve gelişme, 

toplumsal ihtiyaçların yanında bu ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş 
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bulunan kamu yönetiminin merkezi ve yerel düzeydeki örgütlenmesinde de 

değişimi zorunlu kılmaktadır.102  

Çağımızda sanayileşme, kentleşme ve teknolojik gelişmeler 

beraberinde; demokratikleşme, İK, özelleştirme, özerklik, rekabet, hız gibi 

olguları da getirmiştir. Bütün bu olguların arkasında insan vardır. Her şeyin 

insan için ve insan eliyle yapılması, insan kaynağı niteliğinin ve bu kaynağı 

yönetmenin önemini ortaya çıkarmaktadır. 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kamu yönetimleri toplumsal, 

ekonomik, siyasal ve kültürel bakımlardan günlük yaşamın belirleyici unsuru 

haline gelmişlerdir. Bugün kamu yönetim birimlerinin yaşamımızı oldukça 

yoğun bir biçimde etkilediğini belirtebiliriz.103 

Yine kamu yönetiminde verimlilik, etkinlik ve kalitenin sağlanması 

günümüzde üzerinde en fazla durulan konular arasındadır. Son 20 yıla 

damgasını vuran YKYA’nın ortaya çıkmasındaki en önemli sebep, yönetimde 

etkinlik ve verimliliği sağlamaktır.104 

Ülkemizde kamu yönetimlerinin temel problemini verim düşüklüğü 

oluşturmaktadır. Kamu hizmetleri çok pahalı biçimde üretilmekte, zaten kıt 

olan kaynakların israfına yol açan bir yönetim düzeni bulunmaktadır. Sadece 

kaynakların kullanımında değil, elde edilmesinde de ciddi problemler 

yaşanmaktadır.105 

Bir kurumun kaynaklarını elde etmesindeki performansı ile bu 

kaynakları kullanımdaki etkinliği, verimliliği ve ekonomikliği artırma çabaları, 

kaynak yönetiminin konusunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla kaynak yönetimi, 

bir kurumun kaynaklarını azami seviyeye çıkarmak, bu kaynakları en etkin, 

verimli ve ekonomik biçimde kullanmak amacıyla yaptığı planlama, 

uygulama, geliştirme ve denetleme faaliyetidir.  

                                                            
102 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.3. 
103 M.Akif Çukurçayır, Türkiye’de Yerel Yönetim Geleneği, İller ve Belediyeler Dergisi, Türkiye 
Belediyeler Birliği Yayını, Ağustos-Eylül 2009,   s.17. 
104 Hamza Al, Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi, Bilim Adamı Yayınları, 
Ankara 2002, s. 253. 
105 Hulusi Şentürk, Belediyeler İçin Etkin Kaynak Yönetimi Rehberi, (Erişim) 
01.04.2011,www.platodanismanlik.com/v2/images/k6.doc 
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Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi kaynak yönetiminde üç temel husus 

bulunmaktadır. Bunlar; kaynakların geliştirilmesi, kaynakların kullanılması ve 

kullanımın denetlenmesidir. 

Bir kurumun kaynakları mali, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynaklar 

olmak üzere dört ayrı kaynaktan oluşmaktadır. Beşeri kaynaklar, kurumun 

sahip olduğu iş gücü, yani insan kaynağıdır.106   

Devlet niteliği gereği iç içe geçmiş bir sistemler bütünüdür. 1982 

Anayasasının ışığında Türk yönetim sistemine bakıldığında; Anayasanın 

yönetim sistemini, belirli ilke ve kurallar üzerine oturttuğu görülmektedir. Bu 

bakış içinde, Devlet yönetim sistemi, kuruluş ve görevleriyle merkezden ve 

yerinden yönetim ilkelerine dayanan bütüncül bir yapıdır.  

Merkezden yönetim kuruluşu coğrafya durumuna; şartlara ve kamu 

hizmetlerinin gereklerine göre, illere, iller de diğer kademeli bölümlere 

ayrılmaktadır. Yerinden yönetim ilkesine göre örgütlenen yönetsel kuruluşlar 

ise, hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları ile yerel yönetimleri 

kapsamaktadır. Bunlardan yerel yönetimler, il, belediye veya köy halkının 

ortak yerel gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan ve genel karar organları 

halk tarafından seçilen kamu tüzel kişileridir. 

Kamu kesimi görevlerinde, 1970’lerden başlayarak aşırı genişlemeye 

karşı, Devletin kamusal hizmetler bağlamındaki görevlerinin yeni baştan 

değerlendirilmesi ve bir anlamda devletin küçültülmesi yönündeki siyasaların 

özellikle Batılı ülkelerde yoğunluk kazanmasıyla birlikte konu 1980’li yıllarda 

Türkiye’nin gündemine de girmiş bulunmaktadır. Devletin küçültülmesinden 

yana olan bu siyasaların yönetsel boyutları belirlenirken üç temel amaç ön 

plana çıkmaktadır. Bunlar; devletin rolünün yeniden tanımlanması, kamu 

kesiminin daraltılması ve hizmet etkinliğinin artırılmasıyla ilgili amaçlardır. 

Nitekim 1980 sonrası kurulan hükümetlerde, yeniden yapılanma yönündeki 

                                                            
106 Hulusi Şentürk, Belediyeler İçin Etkin Kaynak Yönetimi Rehberi, (Erişim) 
01.04.2011,www.platodanismanlik.com/v2/images/k6.doc 
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uygulamaların bu anlayışa göre temellendirilmeye çalışıldığını söylemek 

yanlış olmayacaktır.107 

1980'lerin ortasından itibaren kamu sektörünün geliştiği ülkelerde 

yönetim sisteminde önemli bir değişim sürecine girilmiştir. Zamanla 20. 

yüzyıla hakim olan kamu yönetiminin katı hiyerarşik ve bürokratik yapısı, 

esnek ve piyasa tabanlı kamu yönetimine dönüşmeye başlamıştır.  

Bu durum basit bir reform olarak değil, toplumda hükümetlerin rolü ile 

ilgili önemli bir değişim olarak görülmüştür.108 

Örgütler, içinde bulundukları toplumun bir ya da daha fazla 

gereksinmesini karşılamak üzere kurulurlar ve kuruldukları çevrenin 

ürünleridir. Dolayısıyla yakın ve uzak çevrede yer alan hızlı ve sürekli 

değişim, örgütlerinde kaçınılmaz bir sorunu haline gelmiştir.109   

Türkiye'nin, 1999 yılında AB'ne adaylığının kabulü ve ardından da 

2005 yılında müzakerelerin başlaması, bürokraside ciddi iyileştirmelerin 

yaşanmasına yol açmıştır. Türkiye'nin üyelik yükümlülüklerini yerine 

getirebilmesi için gereklerini yerine getirmek zorunda olduğu müzakere 

başlıklarından mali kontrol, ülkemiz yönetim sistemine KMYKK ile birlikte iç 

kontrol ve iç denetim süreçlerini kazandırmıştır. Kanun 01.01.2006 tarihi 

itibariyle tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiştir.110 

AB’ne tam üyelik süreci Türkiye açısından tam bir uzak çevre etkisi 

yapmış kamu özel tüm kurum ve kuruluşları etkisi altına almıştır. 

“Yönetim geliştirme” sözcüğü, genellikle var olan durumdan daha iyi 

bir duruma geçme ya da ona yeni bir biçim verme amacını güden çabaların 

tümü için kullanılmaktadır. “İdari reform”, “idari ıslahat”, “reorganizasyon”, 

“yeniden yapılanma”, “yönetimin yeniden düzenlenmesi” ve “örgüt geliştirme” 

gibi terimlerin, bazen içerik ve kapsam yönünden farklılıklar göstermekle 

                                                            
107 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi, Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu, Ankara, Kasım 1994, T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayını, 
Yayın No: DPT:2362, ÖİK:429, s.3. 
108 Özer, a.g.e., s.1. 
109 Peker, a.g.e., s.9. 
110 Özer, a.g.e., s.XIII-XIV. 
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birlikte, çoğu zaman “Yönetimi Geliştirme” kavramı ile eş anlamlı olarak 

kullanıldığı görülmektedir.111   

TKY alanında da öteden beri yönetim geliştirme çabalarına tanık 

olunmaktadır. Osmanlı Devleti ile bütünleşik bir tarih perspektifinden 

baktığımızda yüzyıllar boyu süren bir dinamik süreçle karşı karşıya 

olduğumuz hemen anlaşılacaktır. Tanzimat fermanı ( 1839), Islahat fermanı 

(1856) gibi fermanlardan tutunda veto edilmekle birlikte halen etkisi süren 

15.07.2004 tarih ve 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden 

Yapılandırılması Hakkında Kanun ile 06.04.2011 tarih ve 6223 sayılı Kamu 

Hizmetlerinin Düzenli, Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak 

Üzere Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev Ve Yetkileri İle Kamu 

Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu’na kadar devlet yönetimimizde 

güçlü bir yönetim geliştirme iradesi varlığını korumaktadır. 

Türk kamu bürokrasisi çok süratli olarak büyüyüp genişlemektedir. 

Kamu görevlilerinin sayısal evrimi bu büyümeyi çok açık olarak 

simgelemektedir. 1931 yılında 104.115 olan kamu görevlilerinin sayısı 

1976’da 926.537’ye ulaşmıştır. Görüldüğü gibi yaklaşık olarak 45 yıl içinde 

kamu görevlilerinin sayısı 9 kat artmıştır. Son TÜİK verilerine göre 2012 Mart 

ayı itibariyle kamuda istihdam edilenlerin sayısı 3.111.660 olmuştur. Kamu 

görevlilerinin sayılarının artmasında önemli bir etmen Türkiye’nin siyasal 

gelişme süreci ile ilgilidir. Özellikle 1970’li ve 1990’lı yıllarda Türk siyasal 

yaşamında kutuplaşma eğilimlerinin artması ve koalisyon hükümetlerinin 

kurulması memur sayısının artmasına neden olmuştur. İktidara gelen her 

koalisyon ortağı parti kendi destekçilerini yeni kadrolar ekleyerek kamu 

görevlisi olarak atamaya özen göstermiştir. Kamu görevlilerinin sayılarının 

artması yanında kamu kuruluşlarının da sayıları artmıştır. Başbakanlık, 

bakanlıklar ve bunlara bağlı merkezi kamu kuruluşlarının sayısı 1931 de 18 

iken 1972 de 48’e yükselmiştir.112 2012 yılı itibariyle KMYKK ekinde yer alan 

cetvellerde: 47 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdaresi, 147 Özel Bütçeli 

                                                            
111 Peker, a.g.e., s.9.  
112 Ergun, Polatoğlu, a.g.e., s.82-83. 
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İdare, 9 Düzenleyici ve Denetleyici Kurum ve 2 Sosyal Güvenlik Kurumu 

olmak üzere toplam 205 kamu idaresi olduğu görülmektedir.   

Türk kamu bürokrasisine egemen olan yönetim düzeni merkezciliktir. 

Başka bir deyişle, yönetsel kararların çoğu merkezi birimlerde alınır, 

dolayısıyla rutin işler dışında yerel birimlerin tek başlarına karar 

verebilecekleri alanlar çok kısıtlıdır.  

Türk kamu bürokrasisinin en önemli özelliklerinden biri de modern 

uygulama ve davranışların yanında geleneksel olanlarında yer almasıdır. 

Örneğin işe alınmada sınav yönteminin uygulanması, ya da daha üst 

pozisyonlara yükselebilmesi için memurun eğitim derecesi ve yetenekli olup 

olmadığının göz önüne alınması modern bir yaklaşımdır. Türk kamu 

bürokrasisinde ise, işe alınmada sınavın gerekli ama yeterli olmadığı sık sık 

görülür. Sınavın yanında kişisel ya da politik ilişkilerin işe alınmada önemli bir 

etmen olduğu zaman zaman uygulamada görülür. Kişisel ya da politik 

ilişkilerin üniversitelerde akademik kariyere gireceklerin seçiminde bile önemli 

bir etmen olduğu sık sık rastlanılan bir uygulamadır. Aynı şey bürokrasi 

içinde daha üst pozisyonlara ilerleyebilmek için de söz konusudur. Yetenekli 

ve daha üst düzeyde eğitim görmüş kişiler yerine daha az yetenekli kişilerin 

kişisel ya da politik ilişkileri nedeni ile yükseltildiklerine sık sık rastlanır. Bu 

nedenle, Türk kamu bürokrasisinin biçimsel yapısı ussal temellere dayanır 

görünürken, “geleneksel” değerlerin işlerliğini koruduğunu görmekteyiz.113         

Türk kamu bürokrasisi yetenekli elemanlarını sürekli olarak 

yitirmektedir. Kamu kesiminden özel kesime bir beyin göçü söz konusudur. 

Kamu kesiminde ücretlerin özel kesimden daha düşük olması, memur 

sınıfının satın alma gücünün devamlı erozyona uğraması ve siyasal 

iktidarların bu konuda yeterli duyarlılığı göstermemeleri bu göçün temel 

nedenleridir. Öte yandan siyasal istikrarsızlık ve koalisyon hükümetlerinin 

uygulamaları da bürokraside memur trafiğini oldukça hızlandırmıştır. Yeterli 

ücret alamamaktan ve siyasal amaçlı uygulamalardan rahatsız olan yetenekli 

elemanlar kamu kesiminden özel kesime geçmeyi yeğlemişlerdir.114 Bir 

                                                            
113 Ergun, Polatoğlu, a.g.e., s.83. 
114 Ergun, Polatoğlu, a.g.e., s.84. 
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partinin tek başına iktidar olduğu ve uzun yıllar iktidarda kalabildiği zaman 

dilimlerinde bu olumsuzluklar daha az yaşanmaktadır.        

Çağdaşlaşma, gelişme gibi konular, toplumsal ve ekonomik alanlarda 

olduğu gibi, yönetim alanlarında da tüm çevrelerce benimsenmiştir. Kamu 

kesimi ve özel kesim örgütlerini çağın koşullarına uygun, toplumsal girdilere 

açık, duyarlı, verimli ve etkili kuruluşlar haline getirmek yaygın bir istektir. Bu 

isteğe paralel olarak, özellikle siyasal bunalım dönemlerinde TKY sisteminin 

yeni baştan ele alınması ve yeniden düzenlemek üzere çalışmalar yapılması 

artık bir gelenek halini almıştır.115 

2.3. TÜRKİYE’DE YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI 

Yirminci yüzyılın sonlarından itibaren tüm dünyada hükümetlerin odak 

noktası, performans artışını sağlayacak mekanizmaları hayata geçirmek 

olmuştur. Söz konusu amaca hizmet etmek üzere ortaya atılan “iyi 

yönetişim”, son dönemde özel sektörün yanı sıra kamu sektörü için de rehber 

ilke haline gelmiştir. İyi yönetişim ilkesi çerçevesinde daha kaliteli kamu 

hizmetinin sağlanması amacıyla hesap verebilirliğin temini, saydamlığın 

geliştirilmesi, yönetsel esneklikler sağlanarak yetki ve sorumlulukların devri, 

sonuç odaklı yönetim ve bütçeleme anlayışı ile vatandaş beklentilerinin 

karşılanması ön plana çıkan unsurlar olmuştur. 

Kamu hizmeti kalitesinin artmaya başlaması beraberinde; hedef odaklı 

yaklaşımı ve kamu kaynaklarının etkili, etkin ve ekonomik kullanılması 

ihtiyacını doğurmuş ve böylece kamu kurumlarının organizasyon yapısından, 

iletişim ve izlemeye kadar mali yönetim ve kontrol süreçleriyle ilgili pek çok 

alanda etkili araçların kullanılmasını gerekli kılmıştır.116  

                                                            
115 Ali Erkan Eke, “Gelişme” Konusundaki Bildiriler Üzerine Yorum, Yönetim Psikolojisi II / 
Yönetim Psikolojisi II. Ulusal Simpozyumuna Sunulan Bildiriler-Yorumlar-Tartışmalar 16-19 
Kasım 1981, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, Sevinç Matbaası, Ankara 1982, 
s.174. 
116 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012, http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.1.  

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx
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Gerek özel sektörde gerekse de kamu sektöründe kuruluşların etkin ve 

verimli çalışmaları ve kaliteli hizmet sunmaları, tüm ülke ekonomisini ve 

yönetimini doğrudan etkilemektedir. Günümüzde özel sektör kuruluşlarının 

mal ve hizmet kalitesini günün şartlarının gerektirdiği şekilde 

iyileştirememeleri sonucu varlıklarının sona ermesi, kamu kuruluşları için de 

geçerli bir olgu haline gelmiştir. Artık kamu kuruluşları da içinde bulundukları 

verimsizlik ve iş yapmaktan çok iş üretmeyen kurumlar haline gelmeleri 

sonucunda gerçek varlık sebeplerini kendileri yok etmekte ve fiziksel olarak 

var olsalar da kamuoyu gözünde büyük imaj kaybına uğramaktadırlar.  

Tüm dünyada 1970'lerin ortalarından başlayarak, hizmet sunumunda 

performansı artırmak, temel bir politika olmuş ve 1990'lı yıllardaki gelişmeler 

tüm kuruluşları ciddi bir şekilde etkilemeye başlamıştır. Bu süreçte gündeme 

gelen süreç ve performans yönetimi uygulamaları; özellikle kamu 

kuruluşlarına, etkinliği ve verimliliği izleme, kontrol etme ve stratejik 

öncelikleri yerine getirme imkanı veren yeni bir yönetim anlayışı olarak dikkat 

çekmiştir.117 

Küresel rekabetin hızlandığı bugünkü ortamda, her alanda yeni 

teknolojilerin hızla eskilerini bertaraf etmesi, zor da olsa yönetim düşünce 

sistemine hız katacak ve değişikliğe uyabilecek yeni bir paradigmaya gerek 

duymuştur. Bu süreçte YKYA önemli bir paradigma değişimi olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Bilginin ve teknolojinin ateşlediği değişim ortamı, örgütsel yapılar ve 

işleyiş üzerindeki baskısını artırınca, devamlılıklarını sürdürebilmek için 

çevresel değişmelere daha duyarlı olma gereği duyan kuruluşlar, bürokrasi 

dışında yeni yapısal arayışlara yönelmişlerdir. Bu süreçte devletin geleneksel 

fonksiyonları arasında gösterilen bazı kamu hizmetleri, gerek nicelik gerekse 

nitelik açısından değişen ve gelişen sosyal talepleri karşılamada yetersiz 

kalmışlardır. Bu durum geleneksel kamu yönetiminin teorik ve pratik yönleri 

açısından öneminin azalmasına ve onun yerini yeni bir kamu yönetimi 

anlayışına bırakmasına yol açmıştır.  

                                                            
117 Özer, a.g.e., s.XIII. 
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Bu yeni yönetim paradigması, devletin toplumdaki rolünü, hükümet, 

bürokrasi ve vatandaşlar arasındaki ilişkileri, yeniden tanımlamak ve 

biçimlendirmek amacını taşımıştır. Bunu da, devleti büyütmekle ya da 

küçültmekle değil, onu asli klasik fonksiyonlarına çekerek daha etkin hale 

getirmekle, vatandaşların devlet ve kamu yönetimi karşısındaki konumunu ve 

yönetime katılma olanaklarını geliştirmekle sağlamayı öngörmüştür.  

Günümüzde her alanda değişim gerçekleşmekte ve buna paralel 

olarak yönetim anlayışı da değişmektedir. Yeni anlayış; kuruluş ve 

yönetiminde yönetici ve yönetilen arasında insancıl davranışların varlığı, 

yönetim ile halk arasında iyi ilişkilerin kurulması, hem kuruluş içinden hem 

dışından yönetime katılmaların olması, hedef kitlelerin istekleri ve beklentileri 

doğrultusunda mal ve hizmet üretilmesi, hizmet alanların ve sunanların maddi 

ve manevi açıdan memnun edilmesi gibi özellikler üzerinde odaklaşmaktadır.  

Bu durum yönetim anlayışında, çabuk hareket etme, hızlı karar alma, 

yönetime dinamik ve daha esnek bir yapı kazandırma, değişen ve gelişen 

koşulların ortaya çıkardığı toplumsal taleplerin karşılanması amacına yönelik 

bir yapı oluşturma gibi süreçleri gündeme getirmiştir.  

Yaşanan bu değişimin temel nedenleri olarak; rekabet avantajı 

sağlamaya dönük istek ve ihtiyaçlar, uzun dönemli gelir veya bütçe kısıntıları 

ve hukuksal düzenlemelerin gerekleri gösterilmektedir. Değişimin temel öğesi 

ise, ekonomik kalkınma stratejisinin serbest piyasa ekonomisi koşullarına 

dayandırılarak, kalkınma dinamizminin özel sektöre kaydırılması olarak 

belirtilebilir. Bu ise, uzun yıllardır yürürlükte olduğu kabul edilen, devletin 

ekonomideki rolünün ve müdahalesinin kurumsallaştırıldığı politikaların sona 

erdirilmesi anlamına gelmektedir. Yaşanan gelişmelere bakıldığında bu 

değişimin bir ihtiyaç değil bir zorunluluk, bir tercih değil bir kaçınılmazlık 

olduğu sonucuna rahatlıkla varılabilir.118 

Değişim süreci, yeni toplumsal kurumlar üzerinde de derin etkilere yol 

açmaktadır. Kuruluşlar, bilim ve teknolojinin yanında insan niteliğine ilişkin 

değer ve kavramlardan oluşan değişimleri yaşamaktadırlar. Bu değişimlere 

                                                            
118 Özer, a.g.e., s.1-2. 
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uygun cevap veremeyen kuruluşlar, sürekli biçimde, bilinmeyen, 

beklenmeyen ve denetlenemeyen güçlerle tehdit edilmektedir.119 

Bu baskılar bir yandan özellikle kamu kesimi seçkinlerinden bir 

bölümünün sistemin erdemlilikleri içinde güvenlerini yitirmelerine, diğer 

yandan geleneksel dengenin sağladığı ruhsal ve fiziksel güvenlik konusunda 

halk yığınlarının ilgisinin kaybolduğunu gösteren personel bunalımına neden 

olabilmektedir.  

Değişim, mevcut yönetsel biçimlerin ve yöntemlerin teknolojik 

değişime uyarlanması veya eğitim standartlarının yükselmesi sonucu ortaya 

çıkan değişiklikleri de içermektedir. Bu süreç, sürekli nitelik taşımakta ve 

değişen çevre koşullarına uyum sağlamaya çalışan organizmanın doğal 

tepkisine benzemektedir. 

Dünyada yaşanan hızlı değişim süreci, karşı karşıya kaldığımız 

sorunlu alanların hemen hemen hepsini doğrudan etkilemiş ve bir an önce bu 

sorunlara çözüm bulunabilmesi için baskı oluşturmuştur. Bu süreçten yönetim 

- halk ilişkileri de doğrudan etkilenmiş, klasik kamu yönetimi anlayışı önemli 

oranda güven kaybına uğramıştır. Gündeme gelen yeni kamu yönetimi 

araçlarının mevcut yapıya uyumu, kamu sektöründe yeni paradigmaların 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yeni paradigmalar, kamu yönetiminin 

temel vurgularını doğrudan etkilemiştir.120 

Yeni yaklaşımlar klasik kamu yönetiminin söz konusu bu ilkelerini bu 

şekilde tanımladıktan sonra, bunların yeni anlayışa göre dayanaksız 

kaldığını, en başta Max WEBER tarafından ortaya atılan ve yönetimlerin 

hiyerarşik ve bürokratik ilkelere göre örgütlenmesini öngören bürokratik 

yönetim ilkesinin, artık mevcut sorunların çözümünde yetersiz kaldığını 

belirtmişlerdir. Yönetimin kendisini siyaset içinde bulmaktan kurtarması 

gerektiği, mal ve hizmetlerin bürokrasi aracılığı ile doğrudan sağlayıcısı 

olmaktan vazgeçilmesi, yönetimin liderliği korumaya yönelik politika ve 

stratejileri yürütmeye yönelik bir araç olmaktan çıkması ve profesyonel 

                                                            
119 Özer, a.g.e., s.3. 
120 Özer, a.g.e., s.4. 
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bürokrasinin oluşturulması gibi yöntemleri öngörerek, klasik kamu 

yönetiminin yaşadığı kimlik bunalımını çözmeye çalışmışlardır.  

Klasik kamu yönetiminin çok daha resmi ve bilimsel tabanı olan 

ekonomik ve verimlilik değerlerine bağlı kalması da söz konusu bu bunalıma 

düşmesine engel olamamıştır. Ekonomik yaklaşımla hareket eden 

kuruluşlara göre fonksiyonların kamu kuruluşlarınca bölüşümünün ve 

dağılımının, daha adil, güvenilir ve demokratik olduğuna dair inanç ve kamu 

hizmeti sunan kuruluşun hizmet sağladığı alanda herkese ancak o kuruluşun 

kuralları çerçevesinde davranacağı, tüm işlemlerin tek bir hiyerarşik 

kademelenme içinde kamu kuruluşlarının en tepesinde olanlarca 

denetleneceği gibi öngörüleri, özel sektör karşısında kamu sektörünün 

başarılı olmasını sağlayamamıştır.121 

Tüm bu nedenler klasik kamu yönetimi anlayışı karşısında yeni bir 

yönetim anlayışının gündeme gelmesine yol açmıştır. Yeni yönetim 

anlayışının kamu sektörü için en önemli amacı; mal ve hizmet dağılımında ve 

sunumunda etkinliği artırmak olmuştur. Bunun için özelleştirme, ortaklık 

kurma, iç pazarlar oluşturma, satın alanla tedarikçiyi bir araya getiren 

borsalar oluşturma, sözleşmecilik, kıyaslama yöntemlerini uygulama, yeniden 

yapılanma, düzenleyici kurullardan yararlanma, kullanıcı faydalarını artırma 

gibi yöntemlerin kullanılması gerekmektedir.122  

Bu açıdan yeni yönetim anlayışı refah devleti ve neo liberal anlayışın 

temel yetersizliklerini ortaya koyan, buna karşı çözümler üretmeye çalışan ve 

ideolojik boyuttan mümkün olduğunca uzaklaşmış bir model olarak 

görülmüştür.  

Kamu yönetimi disiplininin objesi kamu hizmetleridir. Çünkü hizmet 

piyasa koşullarında üretilip satılmakta, hizmetin kapsamı, içeriği ve kalitesi 

tüm topluma yönelik olarak siyasal erk tarafından belirlenmektedir. Kamu 

bürokrasisi de liyakate dayalı bir uzman kurum olarak söz konusu kamu 

hizmetinin üretilip topluma verilmesi sürecini yönetmektedir. 

                                                            
121 Özer, a.g.e., s.5. 
122 Özer, a.g.e., s.6-7. 
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Yeni yönetim anlayışı ise bu şekilde klasik bürokrasi modeline dayalı 

örgütlenme anlayışına karşı çıkmaktadır. Kamunun kuruluş yapısı esnek 

olmalı, yumuşak hiyerarşiye dayanmalı, yetki devrini öngörmeli ve 

yerelleşmeden yana olmalıdır. Ayrıca devletin faaliyet alanı da mutlaka 

küçültülmelidir. Devlet mal ve hizmet üreten firmalar arasında rekabeti 

geliştirmelidir. Bürokrasinin yaptığı denetimi topluma aktararak vatandaşları 

yetkilendirmelidir. Kurumların performansı girdi - çıktı ilişkisi doğrultusunda 

ölçülmelidir. Kamu kurumlarını, kuralları ve düzenlemeleri değil, misyonları ve 

hedefleri yönlendirmelidir. Kurumlar çevrelerini müşteri olarak yeniden 

tanımlamalı ve onlara seçenekler sunmalıdır. Kurumlar sorunlarını ortaya 

çıkmadan önce belirleyebilmelidirler. Enerjilerini sadece harcamak için değil, 

kazanmak için de kullanmalıdırlar. Otoritelerini yaymaları ve piyasa 

mekanizmasını örnek almaları gerekmektedir. Devlet toplumsal sorunları 

çözmek için tüm sektörler arasında aracılık yapmalı ve kaynak üreten 

girişimci ruha sahip insanlar özendirilmelidir.  

Bu yönleriyle yeni yönetim anlayışı kamu hizmeti sunumuna ilişkin 

yönetim ve yapı değişimi çabalarını da içermekte ve bu şekilde kamu 

yönetiminde ekonomik ve politik rasyonelliğinin güçlenmesi 

amaçlanmaktadır. Yeni anlayışın amacı, kamu kurumlarının düzenleme ve 

hizmet görme sorumluluklarının etkili ve ekonomik bir şekilde yerine 

getirilmesini sağlamaktır. Ancak bu amaca ulaşmak için özel sektör 

deneyiminden yararlanılması gerekmektedir. Çünkü özel sektör taşıdığı 

dinamizm ile kamu sektöründen daha avantajlı durumdadır. Bu doğrultuda, 

yerinden yönetim, yatay hiyerarşi, çalışanların potansiyellerinden yararlanma 

ve müşteri odaklılık ön plana çıkmaktadır.123 

Bu anlayışı savunanlar, kamu sektörü ile özel sektör arasındaki farkı  

da vurgulamaktadırlar. Kamu sektörü daha dar içerikli görülmekte ve  

süreçlere, yöntemlere ve kurallara uygun olarak işleri sevk ve idare etmek 

şeklinde değerlendirilmektedir. Özel sektör ise, yalnızca talimatlara  

ve yönergelere göre iş yapmak yerine, hedefleri ve öncelikleri belirlemek, 
                                                            
123 Özer, a.g.e., s.7. 
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bunların başarılmasına yönelik uygulama planları yapmak, İK’nı etkin 

kullanmak, performansı değerlendirmek ve yapılan işlerde sorumluluk almak 

gibi birçok fonksiyonu ifade etmektedir.  

Bu gerekliliklerle gündeme gelen kamu yönetiminde etkinlik arayışı, 

doğal olarak yeni yönetim anlayışı ile doğmuştur. Anlayışın öncüleri,  

özel sektörde görülen gelişmeleri kamu sektörüne taşımak ve kamu 

kuruluşlarının verimliliğini artırmak amacındaydılar. Anlayış ilk olarak üst  

düzey yöneticilerin çabaları ile liderlik, örgütlenme, yeniden yapılanma  

ve bilimsel yönetim üzerine yapılan araştırmalar ile doğmuştur. 

Esasında yeni yönetim anlayışının kamu yönetiminde nihai amacı  

modern yönetim sistemini kurmaktır. Modern yönetim içinde temel aktörler 

olarak; hükümet, yönetim, üst düzey yöneticiler, ekonomi  

içindeki aktörler, vatandaşlar ve nüfus belirtilmektedir. Bu dört unsur  

arasındaki ilişkiler yoğun bir şekilde kurumsallaşmış çevrede 

gerçekleşmektedir. Bu çevrede yönetimin ve anayasa hukukunun etkisi de 

oldukça fazladır. Bu yeni anlayış özel sektörde ve kamu sektöründe 

kurumsallaşmanın öneminin yeniden anlaşılmasına da yol açmıştır.124  

Ancak bu süreçte görülen tartışmalar geçmiş dönemin 

tartışmalarından biraz daha farklılaşmıştır. Kamu sektörü küçültülse dahi 

hangi hallerde kamu sektörünün daha iyi yönetilebileceğine cevap aranmış, 

böylece küçülmüş kamu sektöründen kaynaklanan verimli yönetimin nasıl 

gerçekleştirileceği sorunu üzerinde yoğunlaşılmıştır. Diğer taraftan 

kaynakların en azından, geçmişteki kadar etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılarak, kamu hizmetlerinin gereken ölçüde sağlanması gerekmektedir. 

Çünkü kamu sektörüne tahsis edilen kaynaklar bugün geçmişe göre daha 

sınırlı durumdadır.  

Bu gerçek yönetimleri küçülen kamu sektörü gerçeğine daha uygun 

yeni pratikler, yapılar, teknikler ve fikirler sistemini araştırmaya zorlamaktadır. 

Bu şartlar altında değerler, yapılar ve kamu sektörleri tüm dünyada yaşanan 

gelişmelerden derinden etkilenmektedir. Fiyat tabanlı, bürokratik olmayan, 
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piyasa orijinli ve müşteri tercihli kamu hizmetlerinden oluşan yapı, kurulması 

gereken en ideal sistem olarak görülmekte, kamu hizmetleri koşullarının, 

müşterilerin umduğu verimlilik kriterine uygun olarak etkin yapılarla ve 

becerikli yöneticilerce sunulması, kamu yönetimine yaklaşımlarda, yeni bir 

tema olarak ortaya çıkmaktadır. Genelde bu yaklaşım literatürde YKYA 

olarak adlandırılmıştır.125 

1980'li ve 1990'Iı yıllar, birçok gelişmiş ülkede kamu sektörü 

yönetiminde önemli bir dönüşüme tanıklık etmiştir. Katı, hiyerarşik ve 

bürokratik kamu yönetimi, esnek, piyasa tabanlı kamu yönetimine 

dönüştürülmüştür. Bu durum yönetim tarzında basit bir değişiklik olarak 

algılanmamış, genelde uzun süredir birçok ülkede hakim konumda olan 

klasik kamu yönetiminde bir paradigma değişikliği olarak görülmüştür.126  

Genel kabul gören anlayışta, YKYA politikadan yönetime bir kayışı da 

ifade etmektedir. Performans ölçümünü gündeme getirmekte, klasik 

bürokratik yapılanmadan yarı otonom yapılanmaya vurgu yapmakta ve 

"kullanıcı öder" kuralını esas almaktadır. Girdi kontrolünden çok çıktı kontrolü 

üzerinde durmakta, ömür boyu yaşam ilkesi yerine dönemlik sözleşmeleri 

öngörmektedir. Halkla ilişkiler ve reklama önem verirken, sabit ücret yerine 

performansa göre ücreti benimsemektedir. Merkezi personel denetimi yerine 

başarma serbestisini savunurken, yasamadan çok kendi kendine 

düzenlemeye önem vermektedir. 

Bu yeni anlayış, özel kesim işletme kavramlarının ve tekniklerinin 

kamu kuruluşlarında uygulanmasını önererek, Weberyan bürokrasi anlayışı 

yerine, piyasa ilkelerine ve bireylerin memnuniyetine dayanan, esnek, karar 

verme katmanları daha düz, sonuca yönelik ve girişimciliğe önem veren bir 

anlayışı benimsemektedir. Girişim kavramı, inisiyatif, risk alma, kendine 

güven ve sorumluluk alabilme yeteneği gibi pek çok konuyu kapsamaktadır. 

Bu yaklaşıma göre kamu kesimi yönetiminin performansının 

                                                            
125 Özer, a.g.e., s.9. 
126 Özer, a.g.e., s.9-10. 
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değerlendirilmesi, kalite ve verimliliğini artırılması için özel kesim 

tekniklerinden ve yöntemlerinden daha fazla yararlanılması gerekmektedir.127 

Dünyada yaşanan gelişmeler ve Türkiye’ye özgü dinamikler, uzun bir 

zamandır kamu yönetiminde yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya koymuştur. 

Küreselleşen ve bilgi toplumu olma yönünde dönüşen bir dünyada, hiç bir 

ülkenin geçmiş kalıplar içinde kalmaya devam ederek kamu yönetimini 

geliştirmesi ve halkın beklentilerini karşılayacak hizmetleri üretmesi söz 

konusu değildir. Bu açıdan bakıldığında, ülkemiz de, kamu yönetiminin 

yeniden yapılandırılması ihtiyacı ve tartışmaları ile karşı karşıya kalmıştır. 

Türkiye’nin gündemine kamu yönetiminde yeniden yapılanmayı getiren 

faktörleri çevreden ve içeriden kaynaklanan olmak üzere iki ana grupta 

incelemek mümkündür. 

Türkiye’nin etkilendiği ‘‘dış faktörler” arasında; ekonomik 

serbestleşmeyi, uluslararası finans kuruluşlarının etkilerini, dünya ölçeğinde 

ekonomik durgunluk ve bölgesel krizleri ve ulaşımda, bilgi ve iletişimdeki 

değişmeleri gösterebiliriz: 

Dünyada ve ülkemizde yaşanan ve ana hatları ile ortaya konan 

değişimler ve eğilimler, ülkemizin kamu yönetimi alanına yansıtılamamış ve 

bunun sonucunda, gün geçtikçe daha belirgin hale gelen bir yeniden 

yapılanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Dünyada ve ülkemizde yaşanan 

değişmeler sonucunda, Türkiye’de kamu yönetiminde yeniden yapılanmayı 

gerekli kılan dört temel açık oluşmuştur. Bunlar; stratejik açık, bütçe açığı, 

performans açığı ve güven açığıdır. 

Bu dört açık, yönetimde değişim çabalarının temelinde yatan sorunlara 

kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Stratejik bir bakış açısından ve uzun 

vadeli planlamadan yoksun bir çerçevede aşırı büyüyen ve merkezileşen 

kamu idaresi, gelirlerini aşan harcamalara yönelmekte ve kaynakları verimli 

kullanamayarak bütçe açığı oluşturmakta; halkın beklentilerini 

karşılamayarak performans açığı vermekte; bu verimsiz yönetim süreci çeşitli 

                                                            
127 Özer, a.g.e., s.14. 
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yozlaşma ve yolsuzluk olayları ile birleştiğinde ise, halkın yönetime olan 

güvenini eritmektedir. 

Kamu yönetiminde yaşanan bu açıklara; özellikle 1990’lı yıllardan 

sonra yaşanan krizler, siyasi istikrarsızlıklar ve koalisyonların varlığı, kamu 

denetim sisteminin etkisizleşmesi, israf ve yolsuzluklar, Türkiye’nin AB’ye tam 

üyelik hedefi doğrultusunda yönetim yapısını katılmayı hedeflediği topluluk 

standartlarına kavuşturma çabası ve kamu maliyesi ve borç yönetimi 

alanlarında yaşanan krizler gibi önemli iç faktörlerde değişim yönünde baskı 

oluşturmaya başlamıştır. 

1999 yılında AB’ye aday ülke statüsünü elde etmemiz ile birlikte, AB 

Müktesebatına Uyum Ulusal Programı çerçevesinde uluslararası standartlara 

ve AB normlarına uygun yeni bir kamu mali yönetim sisteminin 

oluşturulmasına karar verildi. Bu amaçla taslak çalışmaları Maliye 

Bakanlığının koordinatörlüğünde hazırlanan KMYKK 2003 yılında yasalaştı 

ve 2006 yılı başından itibaren tüm hükümleri ile yürürlüğe girdi.128 

19 Mart 2001 tarihinde “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine 

İlişkin Türkiye Ulusal Programı” ile “Avrupa Birliği Müktesebatının 

Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, 

Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar” Bakanlar Kurulunca kabul 

edilmiştir. 

24 Mart 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal Programın 

Mali Kontrol başlığı altında şu ifadelere yer verilmiştir: 

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun bugünün ihtiyaçlarına 

cevap vermemesi ve uygulama kapsamının dar olması sonucunda, yeni bir 

çerçeve düzenleme yapılması kaçınılmaz görülmektedir. 

Bu düzenleme, kamusal hizmetlerin üretilmesi sürecinde etkinliğin ve 

verimliliğin artırılabilmesi, makro disiplinin sağlanması ve AB normlarına 

uyum sağlanması açısından da önem taşımaktadır.129 

                                                            
128 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi, 25-27 Mart 2011, 
İlhan Hatipoğlu’nun sunuşu, (Erişim) 28.05.2012,http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf, s.71. 
129 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi, 25-27 Mart 2011, İsa 
Çoşkun’un sunuşu, (Erişim) 28.05.2012,http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf, s.51. 

http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf
http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf
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Günümüzde, TKY ve denetimi sistemi üç temel yasa ile şekillenmiştir. 

Bu yasalar; 2004 yılı sonrası değişiklikleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası, 2003 tarihli KMYKK, 2009 tarihli 6085 sayılı Sayıştay Kanunudur. 

2003 yılından sonra şekillenmeye başlayan Türk Kamu Mali Yönetimi ve 

Denetimi anlayışı, Ülkemizin genel kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde 

benimsediği YKYA olan yönetişim anlayışının iyi yönetim ve yönetişim 

uygulamalarının mali yönetime yansımasıdır. Mevcut kamu mali yönetimi ve 

denetimi sistemini, YKYA çerçevesinde değerlendirmeliyiz. Önceki dönem 

Türk Kamu Mali Yönetimini düzenleyen Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 

bürokratik kamu yönetimi anlayışının bir yansımasıydı. 1927 yılında yürürlüğe 

giren 1050 sayılı Kanun ilkeleri, aslında 1912 yılından itibaren ülkemizde 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu dönem, bürokratik yönetim anlayışının küresel 

düzeyde etkili olduğu bir dönemdir. Genel kamu yönetimi anlayışı, bürokratik 

kamu yönetiminden YKYA ve yönetişim anlayışına geçerken, kamu mali 

yönetimi alanında 1050 sayılı Kanun anlayışından, KMYKK anlayışına 

geçilmiştir.130 

Çok küçük değişikliklerle yaklaşık seksen yıl uygulamada kalan 1050 

sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, bugünün ihtiyaçlarına cevap veremediği 

için kaldırılmış ve yerine yeni kamu mali yönetimi anlayışı kapsamında 

hazırlanan ve mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve 

AB müktesebatı ile uyumlu hale getirecek KMYKK çıkartılmıştır. 

Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve 

hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı 

sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu 

bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin 

muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemek 

(KMYKK, m. 1) olarak ifade edilmiştir. 

Etkin bir iç kontrol ve iç denetim sisteminin oluşturulması ve hayata 

geçirilmesi, bu kanunun temel hedefleri arasındadır. KMYKK’nun 55. ve 67. 

                                                            
130 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi, 25-27 Mart 2011, 
Recai Akyel’in sunuşu, (Erişim) 28.05.2012, http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf, s.15. 

http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf
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maddeleri arasında iç kontrol ve iç denetim ile ilgili düzenlemelere yer 

verilmiştir. Etkin bir iç kontrol ve iç denetim sistemiyle, çağdaş gelişmelere 

uygun, yeni bir kamu malî yönetim sisteminin oluşturulması öngörülmüştür.131 

Son dönemde ülkemizde yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinde, 

kamu yönetimindeki reform çabalarının somut uygulamaları yasama organı 

tarafından kabul edilen birçok kanun ile hayata geçirilmiştir. Etkinlik, 

verimlilik, performans gibi konularda önemli düzenlemeler getiren bu 

kanunlar, ülkemizde birçok kamu kuruluşunun önemli bir değişim sürecine 

girmesine yol açmıştır. Yasama organının gündeminde yer alan birçok kanun 

tasarısı da bu sürecin uzun yıllar Türk kamuoyunun gündeminde kalacağını 

göstermektedir.  

Esasında son gelişmelere baktığımızda Türkiye'nin, tüm dünyada hızla 

yaygınlaşan YKYA’nı benimsemiş bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. 2000'li 

yılların başından itibaren gerek merkezi yönetimde gerekse de yerel 

yönetimlerde YKYA’nı uygulamaya çalışmaktadır.  

Bu kapsamda Türkiye' de; 2003 yılında KMYKK, 2004 yılında 5216 

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2005 yılında 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri 

Kanunu, YKYA’na uygun olarak çıkarılmıştır.  

TKY’nde son dönem reformları; daha az maliyetle ve daha çok 

sorumlulukla çalışan bir kamu yönetimi sistemi kurmak ve kamu yönetimini, 

kendi içyapısını sorgulayan, piyasalarla ve sivil toplumla ilişkilerini gözden 

geçiren bir yapıya kavuşturmak için yapılmaktadır. Bu duruma daha çok; 

kamu yönetimi düşüncesinde ve örgütlenmesinde yaşanan değişim, 

piyasaların kamu yönetimi karşısında özerkleşmeye başlaması ve son 

yıllarda sivil toplumun birçok alanda yetkilendirilmesi ve özerkleşmesi yol 

açmıştır.132  

                                                            
131 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi, 25-27 Mart 2011, 
Semih Bilge-Murat Kiracı’nın sunuşu, (Erişim) 28.05.2012,http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf, 
s.153. 
132 Özer, a.g.e., s.19. 

http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf
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Yeni kamu mali yönetimi ve kontrol anlayışı, kaynakların kullanımında 

mali saydamlık ve hesap verebilirlik kavramlarını öne çıkarmaktadır. Kamu 

idarelerinin, amaç ve hedeflerine ulaşmak için yürüttükleri faaliyetler ile bu 

faaliyetlerin sonuçları hakkında kamuoyunun ve yasama organının 

bilgilendirilmesi, yönetsel hesap verme sorumluluğunun en önemli 

gereklerinden birisidir.  

Bu yaklaşımla kamu hizmetlerini yürütenlerin daha fazla sorumluluk 

hissetmelerine ve sonuç odaklı çalışmalarına, kamu hizmetlerinden 

yararlananların ödedikleri vergilerin nasıl kullanıldığı ve kamu idarelerinin 

performansları konusunda bilgi sahibi olmalarına ve yasama denetiminin yanı 

sıra kamuoyu denetiminin de güçlendirilmesine katkıda bulunulmaktadır. Bu 

amaçla, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminde harcama yetkililerince birim 

faaliyet raporu, üst yöneticilerce idare faaliyet raporu, İçişleri Bakanlığınca 

mahalli idare faaliyetlerine ilişkin Değerlendirme Raporu, Maliye Bakanlığınca 

Genel Faaliyet Raporu düzenlenmesi esası getirilmiş; Sayıştay’ın söz konusu 

raporlardan hareketle kendi değerlendirmelerini de yapmak suretiyle Türkiye 

Büyük Millet Meclisini bilgilendirmesi sağlanmıştır.  

Diğer taraftan, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin hayata 

geçirilmesini sağlamak üzere, sistemin aktörleri olan üst yöneticiler ve 

harcama yetkililerinin iç kontrol güvence beyanı (İKGB)’nı düzenlemeleri ve 

bu beyanları idare faaliyet raporları ile birim faaliyet raporlarına eklemeleri 

öngörülmüştür.133 

Bu dönemde yapılan reformlar, birinci aşamada; kamuda yasal-yapısal 

serbestleşme, sübvansiyonların kaldırılması ve tasarruf önlemlerin alınması 

(1980-1985), ikinci aşamada, KİT'lerin özelleştirilmesi, hizmetlerde etkinlik ve 

verimlilik politikalarının uygulanması ve düzenleyici kurulların oluşturulması, 

üçüncü aşamada ise; hizmetlerde vatandaş odaklılık, hesap verebilirlik, 

yönetime katılma, yerinden yönetim, saydamlık, sivilleşme ve sivil yönetimin 

öncüllüğü, sivil otoritenin ordu üzerindeki etkinliği ve sivil toplumun 

güçlendirilmesi, askeri ve savunma harcamaları üzerinde sivil denetimin 

                                                            
133 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012, http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.112.  

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx
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artırılması, bütçe ve mali denetim alanında şeffaflık ve performansa dayalı 

yönetim (2002 ve sonrası) gibi kavram ve uygulamaların önem kazanmasıyla 

gerçekleştirilmiştir.134  

Bu kapsamda yapılan reformları sıralayacak olursak, bu kapsam 

KMYKK, yönetimde saydamlık kapsamında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 

kamu yönetimi üzerinde etik denetimi öngören Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

Kanunu öncelikli olarak belirtilebilir.  

Ayrıca bu çerçevede kamu yönetimi reform paketi kapsamında 

kanunlaşamayan Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden 

Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 

5335 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 

Kanun ve Dernekler Kanununu da belirtmek gerekir. Bunların yanında ayrıca 

AB'ne uyum sürecinde 9 paket şeklinde düzenlemeler yapılmış ve Anayasa 

değişikliği de gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yasal düzenlemeler süreci hala 

sürmektedir.  

Bu düzenlemelerde temel amaç; yetkilerin ve görevlerin dört idari 

düzeyde (merkez, taşra, metropol ve belediye) yeniden bölüştürülerek 

performansın artırılması: hizmetlerde yerindelik, etkinlik ve verimlilik, 

yönetime katılma, hesap verebilirlik ve hizmetlerin sonuçlarına odaklılık gibi 

ilkelerin hayata geçirilmesi, ülkenin aşırı merkeziyetçi, hiyerarşik ve içine 

kapalı idari sistemini, adem-i merkeziyetçi, katılımcı, şeffaf ve sorumlu bir 

yapıya dönüştürerek modernleştirmektir.135  

Kaynak savurganlığının önlenebilmesinin ve kamu hizmetlerinin daha 

etkili ve verimli biçimde sunulabilmesinin gereklerinden biride VET (Verimlilik-

Etkililik-Tutumluluk) denetimi olarak adlandırılan denetim sistemine 

geçmektir. Bugünkü klasik teftiş uygulamalarında geçmişe yönelik mevzuata 

uygunluk denetimi yapılmakta, denetim yoluyla idareyi geliştirmek 

amaçlanmamaktadır. VET denetiminde plan ve program hedeflerine ulaşılıp 

                                                            
134 Özer, a.g.e., s.19-20. 
135 Özer, a.g.e., s.20. 
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ulaşılmadığının, kamu hizmetleri sunulurken tutumluluk ve verimlilik ilkelerine 

uyulup uyulmadığının araştırılması kısacası kamu yönetiminin bir anlamda 

performansının ölçülmesine yönelik denetim ön plana alınmış olmaktadır.136   

Oluşturulan örgütsel yapı, nitelikli personel ile donatıldığı ölçüde etkili 

ve verimli kamu hizmeti sağlayabilir. Bu nedenle, Devlet, kamu hizmeti ve 

insan gücü üçgeninden oluşan personel rejimi, kamu yönetimi sistemi içinde 

yer almakta ve bu sistemin odak noktasını oluşturmaktadır. Yönetim sistemi 

ise, çevresinde yer alan siyasal, ekonomik ve sosyal yapı ile yakın ve sürekli 

bir etkileşim içindedir. Bu itibarla personel rejimi, çevresinde oluşan 

değişimlere ve gelişmelere uyum sağlayabildiği ölçüde etkililik kazanacaktır. 

Bugüne değin kamu personel rejimi alanında pek çok düzenleme 

çalışmaları, iyileştirme girişimleri yapılmıştır. Rasyonel personel politikası, 

dengeli, görev-yetki ve sorumluluklarla uyumlu ücret sistemi, insan gücü 

planlaması, personel alanında tasarruf ve benzeri ilke ve politikalar, kalkınma 

planlarına yansıyan hedefler olarak otuz yıldan beri süregelmiştir. Bütün 

bunlara karşın, özellikle 1980’li yılların ikinci yarısından başlayarak bugüne 

kadar taşınan eğilimleri ile kamu yönetiminin değişen yeni yapısı 

çerçevesinde, personel rejiminin yeniden ele alınarak düzenlenmesi 

ihtiyacının hala geçerli olduğu da bir olgudur.137 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
136 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.6-7. 
137 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.18. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

3.1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

Bir işletmenin başarılı olabilmesi için çeşitli kaynağa ihtiyacı vardır. Bu 

kaynaklar esas olarak bir ürün ya da hizmet üretebilmek için gerekli üretim 

tesislerini ve donanımı içeren fiziksel kaynaklar; öz kaynakları, alacakları, 

borçları ve karları içeren finansal kaynaklar; yaratılan tüm ürünler ve 

hizmetler ile müşterilerin bağlantısını kurabilmek için pazarlama kapasitesini 

ve örgüte ait bilgiyi, deneyimi, becerileri, karar vermeyi ve buluşçuluğu, bu 

yeteneklerin örgütlenmesini, yapılandırılmasını ve ödüllendirilmesini içeren 

İK’dır. Başarı için bunların hepsi önemli olmakla beraber rekabet avantajı 

sağlama olasılığı en yüksek kaynak, İK ve bu kaynakların nasıl 

yönetileceğidir.138  

Günümüzde, kamu sektöründe verimliliği ve rekabet edebilirliği 

artırmak için kurumun en önemli sermayesi olan İK’nın sistematik olarak 

yönetilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda gerekli personel istihdamı 

ve ücretlendirmeyi esas alan klasik personel yönetimi anlayışından, verimliliği 

ve rekabetçiliği çeşitli mekanizmalar yoluyla ortaya çıkarmayı amaç edinen 

İKY’ne geçmek iyi yönetimin en önemli unsurları arasında görülmektedir.139 

İK kavramı kurumsal hedeflere ulaşmada örgütlerin kullanmak zorunda 

oldukları temel kaynaklardan biri olan beşeri kaynağı ifade eder. Bu kavram, 

örgütün bünyesinde bulunan en üst yöneticiden en alt düzeydeki işgörenlere 

kadar tüm çalışanları kapsadığı gibi, örgütün dışında bulunan ve potansiyel 

olarak yararlanılabilecek işgücünü de içermektedir. İşletmelerin sahip 

oldukları en önemli kaynaklardan birisi, hatta en önemlisi insan kaynağıdır. 

Bir örgütün İK, amaçlarına ulaşmada, rekabet üstünlüğü sağlamada ve 
                                                            
138 Bilgin, v.d., a.g.e., s.3. 
139 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012, http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.16. 

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx
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çevresel unsurların beklentilerini karşılamadaki çabaları nedeniyle örgütün en 

önemli varlıklarından biri durumundadır. 

İKY, çoğunlukla bir örgütte çalışanların yönetimiyle ilgili olan felsefeyi, 

politikaları, yöntemleri ve uygulamaları adlandırırken kullanılan bir kavramdır. 

İKY, genel olarak örgütlerde çalışan bireylerin gereksinimlerinin giderilmesine 

yönelmiştir. İnsanı temel alan ve onun daha etkin, verimli ve yararlı olması, 

diğer yandan iş doyumuna sahip ve mutlu olabilmesi için gereken 

düzenlemelerin tamamını kapsamaktadır.140 Çalışma ortamında bireyin işe 

alınmasından, uyum eğitimine, ücret ayarlamasına, işletme ile olan hukuksal 

bağına, verimliliğine, performans değerlemesine, bireysel ve toplumsal 

gereksinimlerinin karşılanmasına ve nihayet işten ayrılmasına kadar geçen 

tüm süreçler, İKY uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

İnsan kaynağı, aralarında bazı farklılıklar bulunmakla beraber, hem 

kamu sektöründe hem de özel sektörde örgütün itici gücü ve onun amacına 

ulaşabilmesinde en önemli rolü oynayan unsurdur. Gerçekte, örgütteki insan 

unsurunun bu değeri hiç değişmemiştir. Son yıllarda örgütlerin, insan 

kaynağına yönelmeleri ve örgütün ana eksenine insan kaynağını 

yerleştirmeleri bu eğilimin güçlenerek devam ettiğinin bir kanıtı olarak kabul 

edilebilir.141  

Yönetim, sonuçlara erişmek için kaynakların kullanımıdır. Bu kaynaklar 

iki türlüdür. Birincisi, insan, para, makine ve malzemenin sağlanması; ikincisi, 

fikirler, liderlik, ilham ve güvenin sağlanması, ki bunlar olmaksızın sonuç 

almak mümkün değildir.142  

Genel olarak idare için olduğu gibi, her idari birim için de, personel 

sorunları ön planda bir önem taşımaktadır. Belirli bir zamanda izlenen 

personel politikası örgütün geleceğini angaje eder; memuriyeti meslek olarak 

                                                            
140 Adem Öğüt, Tahir Akgemci, M. Tahir Demirsel, “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında 
Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
Yıl : 2004, Sayı: 12, s.278. 
141 Öğüt, Akgemci, Demirsel, a.g.m., s.279. 
142 John Finnigan, Doğru İşe Doğru Eleman, (Orijinal Adı: The Right People In The Right Jobs), 
Çeviren: Mehmet Kılıç, Rota yayın Yapım Tanıtım Ltd.Şti., 1.Baskı, İstanbul 1995, s.9. 
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kabul eden bir sistemde, yapılan hataları silmek için uzun seneler, bazen on 

veya yirmi sene beklemek gerekir.143  

Yönetim olmadan, organize irade gücü işe karışmadan istenen sonuç 

elde edilemez. Tek başına yürütülen işlerden bir adım uzaklaşın, işinizi 

başkalarının işleriyle birleştirmek konusunda ufak bir gereksinim duyun, işte o 

anda yönetim dünyasına adım atmışsınız demektir. Bu dünya, insan 

yaşamının büyük bölümü gibi, belirsizlik ve yanılsama ile, anlam 

karmaşıklıklarıyla doludur.144           

İKY, yönetim faaliyetinin insani ya da personel yönü ile ilgili olarak 

yürütülmesi gereken politikalara ve uygulamalara yönelik bir örgüt işlevidir.145   

Bir başka deyişle İKY denildiğinde; örgütün amaçlarına ulaşabilmesi 

için, tüm İK’nın en doğru, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması 

anlaşılmaktadır.146 Bu tanımdan hareketle, bir örgütte amaçların 

gerçekleştirilmesinde insanın en temel unsur olduğunu söylemek yerinde 

olacaktır. Gerçekten de örgüt faaliyetlerinde gerekli olan teknik ve mali bütün 

faktörlerin yeterli düzeyde mevcut olması, insan unsurunun olmaması halinde 

hiçbir anlam taşımaz.147 Bu nedenle, bir örgütün etkili hizmet vermesi ya da 

üretken olarak varlığını sürdürebilmesi, her şeyden önce örgütte temel değer 

olan insan kaynağının niteliklerine ve işyükü ile orantılı olarak sayısına 

bağlıdır.  

Buna ek olarak insan, gördüğü işin, çalıştığı örgüt ve toplum için 

yararlı ve değerli olduğuna inandığı sürece, örgütün bir üyesi olarak daha 

yüksek moralle çalışır ve daha verimli olur.148 Bu açıdan bakıldığında; bir 

işletmenin İK bölümü,  “kişileri sadece bir görevi yüklenmek için değil, ortak 

amaçların başarıya ulaşmasına katkıda bulunmaları için” de işe 

almaktadır.149 

                                                            
143 Gournay, a.g.e., s.22. 
144 Robert Heller, Mükemmele Ulaşanlar-Kusursuz Yönetim nasıl Başarılır?, Çeviren:Seçkin 
Cılızoğlu, İlgi Yayıncılık Ltd.Şti., İstanbul 1989, s.415-416. 
145 Öznur Yüksel, İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1998, s.8. 
146 Aktan, a.g.e., s.27. 
147 Dinçer, a.g.e., s.259. 
148 Doğan Canman, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yargı Yayınevi, Ankara, Eylül 2000, s.5. 
149 Başarıda Personelin Önemi, (İngiliz Sanayi Konfederasyonu Yayını), TÜSİAD Yayınları, Yayın 
No: Tüsiad T/90.1.137, Aralık 1990, s.20. 
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Günümüz koşullarında artan rekabet, hızlı değişim gereksinimi, işten 

çok insan merkezli yönetim anlayışına geçişle birlikte, İKY’ne daha fazla 

önem verilmiş ve bunun sonucunda da İKY vazgeçilemez temel bölümlerden 

biri olarak örgüt içerisindeki yerini almıştır.  

Yönetim ile idarecilik arasındaki fark, seçim ile kalıplaşma arasındaki 

farktır. Günümüz toplumunu böylesine karmaşık, yönetimi de böylesine 

gerekli duruma getiren, seçme olanaklarının sınırsızlığıyla belirsizliğin 

giderek tırmanışıdır. İnsanları ele alalım! İnsanların kendilerine verilen 

emirleri yerine getirdiği günlerde, bir organizasyondakileri çalıştırmak sadece 

idarecilikti. İşçi ya da elemanların ne yapacağını kimse düşünmez, bugünkü 

yönetim bilimcilerin yaptığı gibi kimse bu yüzden kaygılanmazdı. Çünkü 

çalışanların davranış biçimleri önceden kestirilebilirdi. Bugün, insanların 

verimli çalışmalarını sağlamak, karmaşık bir sorun oldu. Bu sorunun çözüm 

yolları da sayılamayacak kadar çok. Kadınlar ve erkekler artık idare 

edilemiyorlar. Yönetilmeleri gerekiyor.150           

Herhangi bir idari sistemin yeterliliği ve verimliliği üzerinde pek çok 

amilin tesiri bulunmakla beraber, aslında çalışanların niteliği bunların en 

başında yer alır. Bu sebeple, “bir ülkedeki kamu yönetiminin belli başlı iki 

görevi; yetenekli, bağlı ve duyarlı memurları cezp edecek, işte kalmalarını 

sağlayacak, ödüllendirecek ve motive edecek bir personel sistemi kurmak ve 

bunu korumak ile bu memuru eğitmek ve mesleki gelişimini sağlamak 

suretiyle günün ihtiyaçlarına uydurmak olmalıdır.  

Zira bilinmektedir ki, “en iyi düşünülmüş yapılar ve en modern alet ve 

metotlar miktar ve bilhassa vasıf itibariyle yetersiz personelin eksiğini 

gideremezler”. İyi bir personel siyasetinin tespiti, aralarında formasyon ve 

hizmete almanın da önemle bulunduğu pek çok soruya cevap vermeyi 

gerektirir. Gerçekte, personelin veriminin temelindeki ve idarenin ahenkli ve 

dinamik işleyiş göstermesindeki esas faktör genel formasyon ile bireyin 

kabiliyet ve şahsiyetinin işin icapları ile ahenk içinde bulunma nispetidir.151  

                                                            
150 Heller, a.g.e., s.417. 
151 Adalı, a.g.e., s.9. 



70 
 

 
 

Bir organizasyonun amaç ve hedeflerini açıklığa kavuşturmak, bu 

amaç ve hedeflere varılmasını sağlayacak yöntemleri bulmak ve bu 

yöntemlerin uygulanışını denetlemek, yönetimin görevidir.152 İKY’de bir 

“yönetim” fonksiyonudur. 

Personel yönetiminde hizmet kapsamının genişletilmesi, İKY 

yaklaşımına yönelmeyi gerektirmiştir. Günümüzde geleneksel yönetim 

kültüründen çağdaş yönetim kültürüne-başka bir deyişle, işletme yönetimi 

kültürüne geçiş olgusu, aynı zamanda geleneksel personel yönetiminden 

çağdaş İKY’ne doğru bir değişimi de anlatmaktadır. İKY yaklaşımı, personel 

yönetimine çağdaş bir bakış açısıdır. İKY anlayışı, “insan” öğesini örgütün 

merkezinde gören, onu ön plana çıkaran bir yaklaşımdır. İKY personel 

yönetiminin insan kaynağı boyutunda algılanmasıdır. Örgütlerde İK veriminin 

artırılması, yöneticilerin insan öğesinin yeteneklerini geliştirmeye ve bundan 

gereği gibi yararlanmalarına ilişkin bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmeleri ile 

olanaklıdır. Bu nedenle, İKY’nden sorumlu yöneticilerin fonksiyonel birim 

yöneticileriyle ilişkilerini daha uyumlu biçimde kurmaları, sürdürmeleri ve 

geliştirmeleri söz konusudur. İKY, çağdaş örgütlerde giderek daha yaygın bir 

uygulama alanı bulmuştur.153  

Günümüzde sıkça karşılaştığımız küreselleşme, teknoloji, bilgi çağı, 

bilgi işçisi gibi kavramlar ve beden gücüyle üretimin giderek beyin gücüyle 

üretime dönüşmesi işletmelerin, İK faktörünün üzerinde daha fazla 

yoğunlaşmasına sebep olmakta ve girdiler arasında İK’nın önemi dikkat 

çekmektedir. Verimli üretim kaliteli insan gücüyle sağlanır. Bir mal yada 

hizmet üretiminde bulunabilmek için insan faktörüne ihtiyaç olduğu ortadadır. 

İnsan, işletmeye emeğini belli bir ücret karşılığı verir. İşletmede çalışanın 

emeğinden maksimum düzeyde yaralanmayı amaçlar.154 Örgütsel amaçlara 

                                                            
152 Palmer, Winters, a.g.e., s.9. 
153 Canman, a.g.e., s.61-62. 
154 Ömer Faruk Akyüz, Değişim Rüzgarında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması, İstanbul 
2001, sistem yayıncılık, s.50. 
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ulaşabilmek için, işletmedeki İK’nı etkili ve verimli biçimde harekete geçirecek 

faaliyetleri düzenlemekten ve yürütmekten sorumlu olan birim, İKY’dir.155 

İKY örgütlerde çalışan insanların stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak 

için nasıl daha etkin bir şekilde yönetilebileceği konusunu ele alır. İnsanların 

iş yaşamlarında daha mutlu, daha üretken olabilmeleri için ne yapıldığı, ne 

yapılabileceği ve ne yapılması gerektiği üzerinde durur. O halde İKY’ni, 

örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının 

sağlanması, istihdamın geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, planlama, 

örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplin olarak 

tanımlamak mümkündür.156 

Yine İKY “organizasyon için en etkili işgücünü bulmak, geliştirmek ve 

bunun sürekliliğini sağlamak amacıyla ortaya konan faaliyetler bütünü” olarak 

tanımlanabilir.157 

Diğer bir tanımda ise, İKY’nin dar ve geniş anlamlarına yer verilmekte, 

geniş anlamda “işletmede görev alan işgörenlerin uyumlu biçimde 

çalışmasını sağlayan, işletmenin amaçlarını kolaylaştıran faaliyet ve 

uğraşların tümü” olarak tanımlanırken, dar anlamda “işgörenlerin işe 

alımından değerlemesine, eğitimine, yükseltilmesinden bir başka işe 

atanmasına ücretlerinin verilmesinden disiplin ve sağlık işlerinin 

yürütülmesine kadar uzanan çalışma alanına ilişkin politikaların, ilkelerin 

saptanması, kararların alınması ve tekniklerin yürütülmesi” olarak 

tanımlanmaktadır.158 Bütün bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere İKY 

anlayışı, insanı bir örgütün temel kaynağı olarak görmekte ve örgüte 

girişinden ayrılışına kadar bütün politikaları insan unsuru üzerine 

şekillendirmektedir.      

Örgütün amaçlarına insanların çabasıyla varılacağından, örgütün ne 

ölçüde üretken ve etkili olacağı çalışanların verimine bağlıdır. Verimlilik ise 

İK’nın iki girdisine (Donanım, Fiziksel Yerleşim ve Mali Kaynaklar) gösterilen 

                                                            
155 Ceyhan Aldemir, Alpay Ataol, Gönül Budak, İnsan Kaynakları Yönetimi, Barış Yayınları, İzmir 
2001, s.20-21. 
156 Yüksel, a.g.e., s.8. 
157 Zeyyat Sabuncuoğlu, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitapevi, Bursa 2000, s.9. 
158 Akyüz, a.g.e., s.51. 
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özen ve dikkatle doğru orantılıdır. İKY’nin verimlilik üzerinde çok büyük bir 

etkisi vardır.159  

Geniş anlamdaki İKY kavramı, İK yöneticisine, bütün organizasyona 

önerilerde bulunma sorumluluğuna sahip yüksek düzeyde bir uzman rolünü 

verir. İK yöneticisi, her düzeydeki yöneticilere insanlarla ilgili konularda çıkan 

sorunların çözümü için yardımcı olan bir danışmandır.160  

İKY, bir işletme fonksiyonu olarak kabul edildiği 20. yüzyılın 

başlangıcından günümüze, genellikle birbirinin yerine kullanılabilen farklı 

ifadeler ile adlandırılmıştır. 

“İstihdam Yönetimi” ilk kullanılan ifadelerden bir tanesidir. “İnsan 

İlişkileri Yönetimi”, “Endüstriyel İlişkiler Yönetimi”, “Personel Yönetimi” genel 

kullanım alanı bulmuş diğer ifadelerdir. Bazı bilim adamları İKY ile personel 

yönetimi arasında bir fark bulunmadığını, bunların eşanlamlı kavramlar 

olduğunu kabul ederken, bazıları da bunların içerik yönünden tamamen farklı 

olduğunu öne sürmüştür. Ancak 1990’lı yıllardan başlayarak çevresel 

faktörlerdeki değişiklikler İKY ifadesinin, personel yönetimi ifadesinin yerine 

kullanılması ile sonuçlanmıştır. 

Başlangıçta personel yönetimi çalışanlar hakkında kayıt tutma faaliyeti 

olarak görülüp, personelin ücreti ve yan ödemeleri gibi muhasebe kayıtları ile 

aldığı izinler, raporlu olduğu gün sayısı, işe devamsızlık ve geç kalma gibi 

ücret ve diğer ödemelere etkisi açısından değerlendirilebilecek konularda 

kayıt tutmaktan ileri gitmiyordu. 

Buradaki anlayış çalışanı bir maliyet unsuru olarak ele almaktır. 

Halbuki modern anlayış, insan kaynağını bir maliyet unsuru değil, 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken bir kaynak olarak görmektir. 

Gelişen ve değişen çevresel koşullara örgütün uyum sağlayabilmesi için 

insan faktörü en dinamik kaynaktır. Bu felsefe ile incelendiğinde İKY’nin 

insana bakış açısı daha sistematik ve bütüncüldür. 

Örgütsel amaçlara ulaşabilmek için, işletmedeki İK’nı en etkili ve 

verimli bir biçimde harekete geçirecek faaliyetleri düzenlemekten ve 

                                                            
159 Palmer, Winters, a.g.e., s.9-10. 
160 Palmer, Winters, a.g.e., s.28. 



73 
 

 
 

yürütmekten sorumlu olan birim, İKY’dir. Örgütte insan kaynağı her çeşit iş ve 

meslekte çalışanlardır. 

İnsan kaynağının yönetimi bu kaynağın rekabetçi ortamlarda üstünlük 

sağlamak için kullanılabilecek temel bir potansiyel olarak ele alınması ve en 

etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesidir.161  

3.2. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN AMACI VE ÖNEMİ 

Yöneticilik demek, her şeyden önce İK’nın yönetilmesi demektir. 

Böylece o insanlar da, diğer kaynakları yöneticileri için yönetirler.162 

Bir organizasyonun üç temel kaynağı; fiziksel kaynaklar, mali 

kaynaklar ve İK’dır.163 Bu üç kaynağında eşgüdüm içerisinde yönetimi 

gerekir.     

Etkin yönetim olmadıkça, hiçbir şeyde etkin sonuç alınamaz. Verimin 

arttığı her olayda yönetimin etkinliği rol oynar. Aynı nedenle, verimin düşük 

olması da, iyi yönetememekten kaynaklanır.164           

İşi yürütmekle işi yönetmek arasındaki ayrım, resimle illüstrasyon 

arasındaki ayrım kadar esnek, ama hayatidir. Bu ayrımın nerede olduğu her 

zaman açık seçik görülmeyebilir. Ama bu ayrımı, siyah beyaz kontrastı kadar 

kesinlikle sezilebilir. İyi yönetim sadece bir tek amaç için kullanılır. Bu amaç, 

iyi sonuç almaktır. Ticari bir kuruluşun da bir kamu kurumunun da amacı, işin 

iyi yürütülerek sonuç alınmasıdır. İşin sonucu iyi değilse, niyet ya da amaç ne 

olursa olsun, iş iyi yönetilmiş sayılmaz.165       

Yöneticilikte hastalığı önlemek, hastalığı tedavi etmeye tercih 

edilmelidir. Ortaya çıkan sorun konusunda herhangi bir şey yapılamayacak 

                                                            
161 Seçkin Gönen, Muhsin Çelik, Rekabet Üstünlüğü Sağlamada İç Denetim ve İnsan Kaynakları 
Yönetiminin Stratejik Ortaklığı, Ege Akademik Bakış, Cilt 5, Sayı 1-2, Ocak Temmuz 2005, s.43. 
162 Mc Carthy, a.g.e., s.272. 
163 Palmer, Winters, a.g.e., s.10. 
164 Heller, a.g.e., s.172-173. 
165 Heller, a.g.e., s.185. 
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kadar geç kalmış bilgilendirme sistemi, yönetimsizlik sistemi 

demektir.166Böyle bir bilgiyi edinmenin bir anlamı yoktur.        

Örgütün verimini etkileyen başlıca faktörler; çalışanlar (Motivasyon: 

amaçlar, yetenekler, örgüte bağlılık, moral), organizasyonel faktörler (Yapı-

Büyüklük ve Karmaşıklık: Merkezsizleşme, uzmanlaşma, denetleme süresi, 

örgütün büyüklüğü, Teknoloji-Uzmanlık Derecesi: İşlemler, malzeme, bilgi, 

üretim yöntemleri, Ortam: Çalışmalara katılım, ödül sistemi, başarıya 

yönelme) ve Çevre (Sosyal: Kültürel, Ekonomik, Hukuksal, Politik) 

faktörleridir. Yönetim tarzını (Amaç saptama, kaynak bulma ve kullanma, 

çalışanları motive etme, iletişim, liderlik ve karar verme değişiklik) da bir 

dördüncü faktör olarak vurgulayabiliriz.167    

İKY’nin amaçları şu şekilde belirtilebilir168: 

Örgütsel amaçlara çalışanlar sayesinde ulaşılabileceği konusunda 

yönetimi bilinçlendirmek. Çalışanların kapasitesinden gereği gibi yaralanmak, 

potansiyellerini akılcı biçimde değerlendirmek. Çalışanların ve örgütün 

performansını arttırmak; çalışanların örgütsel başarıya katkıda bulunmalarını 

sağlamak. İK politikaları ile örgüt planlarını bütünleştirmek, uygun bir kültürü 

güçlendirmek, ya da gerekirse uygun olmayan kültüre yeni bir biçim 

kazandırmak. Kaynakları örgütün gereksinmelerine uyumlu duruma getirmek 

ve performansı iyileştirmek için örgüt stratejilerini ortaklaşa güçlendiren bir 

dizi uyumlu personel ve istihdam politikaları geliştirmek. Çalışanların 

enerjilerini ve buluşçuluklarını ortaya koyabilecekleri bir ortam hazırlamak. 

Yenilikleri, ekip çalışmasını ve toplam kaliteyi özendirecek uygun koşullar 

oluşturmak. Uyumlu örgüt ve yetkinlik için çaba sarf etmek, örgüt yararına 

esnek hareket etmeye istekliliği özendirmek. 

Örgütte İK’nın optimum kullanımı, İK fonksiyonunun başlıca amacıdır. 

Örgütün bütün bölümlerinin ortak öğesi insan olduğundan, İK yöneticisinin 

vereceği kararlar her bölümü az ya da çok etkiler. İK yöneticisiyle diğer 

yöneticilerin karşılıklı olarak birbirine bağımlı olması, modern İK fonksiyonunu 

                                                            
166 Heller, a.g.e., s.186. 
167 Palmer, Winters, a.g.e., s.10-14. 
168 Canman,a.g.e, s.64 
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geleneksel yaklaşımdan ayıran en önemli özelliklerden biridir. Dolayısıyla, 

başka hiçbir fonksiyonun diğer fonksiyonlar üzerindeki etkisi İK 

fonksiyonundaki kadar büyük değildir. İK yöneticisinin kararlarının etkisi 

bütün örgüte yayılır.169  

Örgüt yapısı içindeki görevi ne olursa olsun ve hangi birimde çalışırsa 

çalışsın işletmedeki her birey, İKY’nin kapsamına girmektedir. İKY, bu 

kişilerin işe alınmalarından emeklilik aşamasına kadar, kimi zaman emeklilik 

sonrası dönemde bile önemli roller üstlenmekte, onların etkin ve verimli 

çalışabilmeleri için çağdaş yöntemler geliştirmekte ve uygulamaktadır. İKY, 

bu görevini yerine getirirken temelde iki önemli amaç gütmektedir. Bunların 

ilki, örgütte görev yapan insanların bilgi, yetenek ve becerilerini rasyonel 

biçimde kullanarak örgüte olan katkılarını maksimum düzeye çıkarmak, 

ikincisi ise, örgütte görev yapan insanların mümkün olduğunca işten tatmin 

olmalarını sağlamaktır.  

İKY’nin işlevleri, insan kaynağının ve dolayısıyla örgütün etkinliğini 

arttırmaya yönelik faaliyetlerin bütünüdür. Bu faaliyetlerin belli başlıları; 

örgütün iş tanımları ve gerekleri için iş analizleri yapmak, örgütün amaca 

ulaşabilmesi için gerekli olan çalışan gereksinimini belirlemek, çalışanları 

seçmek ve yerleştirmek, çalışanları yönlendirmek ve eğitmek, kariyer 

planlaması yapmak, performans yönetimini ve ölçümünü yapmak, ücret 

planlaması yapmak, personeli ödüllendirmek ve motive etmek, stratejik insan 

gücünü planlamak, hızlı teknolojik gelişme ve bilgi artışı sonucu bireylerde 

oluşan bilgi eskimesini önlemek ve çalışanların bireysel gelişimlerini 

sağlamak, örgütsel ortam içinde çalışanların aralarındaki bağlılığı geliştirmek 

ve kurum kültürünü yerleştirmek, insan merkezli işlevleri ve çalışan ilişkilerini 

yönetmek, örgütsel sistem içinde insan ilişkilerini parçasal değil, bütünsel 

açıdan incelemek, insan odaklı yönetim yaklaşımı aracılığı ile örgütsel 

gelişmeyi sağlamak, etkin bir örgütsel iletişim için vazgeçilmez olan bilgi akışı 

sürecini düzenlemek170, İK’nı iç müşteri konsepti çerçevesinde 

değerlendirmek, çalışanların optimum performans düzeyine ulaşmalarını 

                                                            
169 Palmer, Winters, a.g.e., s.25. 
170 Öğüt, Akgemci, Demirsel, a.g.m., s.280. 
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sağlamak ve insan kaynağının yetiştirilmesine uygun ortamlar 

hazırlamaktır.171 

İK fonksiyonunun etkililik derecesi, bütün örgütün verimliliğine yaptığı 

katkıyla ölçülebilir.172 Bir örgütte mal ve hizmet üretiminde görev almış 

kişilerin kendi çabalarını başkalarının çabaları ile birleştirerek ve etkili bir 

biçimde çalışarak en yüksek sonuca ulaşmalarını sağlamak için alınması 

gerekli bütün kararların, politikaların, önlemlerin ve yöntemlerin tümü İK’nın 

çalışma alanı içerisine girmektedir.173  

Bir örgütteki İKY uygulamaları insan sermayesinin oluşmasını ve 

örgütsel performansın artmasını sağlayan önemli bir etkendir. Böylece İKY, 

örgüt için bir kaldıraç görevi görebilir. Çalışanların etkili bir şekilde 

yönlendirilmesi ve desteklenmesiyle örgütün stratejik hedefleriyle uyumlu bir 

rekabet avantajı elde edilmesi ve bu avantajın korunması sağlanabilir. 

Stratejik hedefler doğrultusunda iş yapış şekilleri geliştirilerek ve uygulanarak 

örgütün değişen koşullara kısa sürede uyması mümkün olabilir. Bunlara ilave 

olarak etkili İKY ile örgütün ihtiyaçları karşılanırken çalışanların 

memnuniyetleri ve yaşam kaliteleri yükseltilebilir.174  

3.3. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ 

İK departmanının örgütsel yapı içinde yer alması ve kendi içinde 

örgütlenmesi, çalışan sorunlarının niteliğine ve mevcut çalışanların niceliğine 

göre değişir. Bir işletmede İK departmanının örgütlendirilmesi gerekiyorsa, bu 

yapının genel işletme politikasına ters düşmeyecek ve işletmenin kendine 

özgü koşul ve gelenekleriyle bağdaşacak bir anlayış içinde gerçekleştirilmesi 

zorunludur. İK departmanı, örgüt içinde yönetsel, hukuksal, psikososyal 

sorunlar üzerinde uzmanlaşmış ve yönetime danışmanlık eden bir organdır. 

İşletmede insancıl ve sosyal sorunların en iyi biçimde çözüm yollarını araştırır 

                                                            
171 Öğüt, Akgemci, Demirsel, a.g.m., s.281. 
172 Palmer, Winters, a.g.e., s.29. 
173 İnal Cem Aşkun, İşgören, Bayteş Yayıncılık, Eskişehir, 1982, s.1. 
174 Bilgin, vd., a.g.e., s.7. 
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ve en etkili biçimde uygulanmasına yardımcı olur. İşlevini çalışan politikaları 

içinde tanımlanan ilkeler doğrultusunda gerçekleştirir. Ancak İK departmanı 

diğer tüm bölümlerin çalışan politika ve uygulamalarına uyum sağlamakla da 

yükümlüdür.175 İKY’nin etkinliği, kurulan örgütsel düzen ile yakından ilgilidir. 

Bu nedenle örgütlenmeye gidilirken gerçek ihtiyaçlardan yola çıkılmalı, 

birimin önemini göstermek amacıyla birimlerin eleman sayıları 

arttırılmamalıdır.176 

Yapılan işlerin ortak bir hedefe yöneltilebilmesi için personel ve fizik 

etmenler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi işlemi örgütlendirmedir.  

Bir başka tanım ise “görevlerin, yetkilerin ve sorumlulukların 

belirlenmesi, bölüştürülmesi ve dağıtımı” şeklinde yapılmaktadır. Esasen 

örgüt, mal yada hizmet üretimi için gerekli olan maddi ve maddi olmayan 

araçları belirli bir düzen içinde bir araya getirme faaliyetinin sonucunda 

oluşturulan yapı ya da iskelettir.177 

Biçimsel örgütü simgeleyen bir model olarak düşünülebilecek örgüt 

şeması, etkinliklerin kümelendirilişini, otorite ilişkilerini ve belirli iletişim 

kanallarını gösterir. Bu görünümü ile örgüt şeması, örgütlendirme adıyla 

bilinen yönetsel işlevin sonucu olmaktadır. Bu işlev bir örgütte yürütülecek 

etkinliklerin saptanmasını, bu etkinliklerin kümelendirilmesini ve yönetsel 

otorite ve sorumluluğun belli kişilere verilmesini içerir.178 

İKY’nin örgütteki yeri, işletmenin büyüklüğüne, yönetimin örgütteki 

insana bakış açısına, işletmenin faaliyet koluna vb. faktörlere bağlıdır.179 

İK’nın ne biçimde örgütleneceği, hizmette bulunduğu örgütün ihtiyaç ve 

koşulları tarafından belirlenir. Örgütün büyüklüğü, birimlerin coğrafik 

yerleşimi, faaliyetlerin doğası, çalışanların mesleki yetişkinlik düzeyi, örgütün 

içinde bulunduğu çevrenin yapısı, iş gruplarının nitelikleri, iş kolunun 

                                                            
175 Meral Aşıkoğlu, İşgören Yönetiminde Planlama ve Örgütleme, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. 
Dergisi, 1998, Cilt 6 sayı 1, s.205. 
176 Dursun Bingöl, İnsan Kaynakları Yönetimi, V.Baskı, İstanbul 2003, Beta Basım Yayım.s.41 
177 Yazıcı, a.g.e., s.24. 
178 Leonard J. Kazmier, İşletme Yönetimi İlkeleri, (Orijinal Adı: Principles of Management: A 
Program for Self-instruction), Çevirenler: Cemil Cem, Doğan Canman, Semay Büyükdavras, Oya 
Çitçi, Erses Eray, Cahit Tutum, Ülkü Polat, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, 
Yayın No:178,  Ankara 1979, s.35. 
179 Aldemir, Ataol, Budak, a.g.e., s.29. 
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özellikleri, işçi-işveren sendika ilişkileri ve üst yönetimin İK işlevine verdiği 

önem, İK bölümünün örgütlenme biçimini etkileyen temel etkenler olarak 

sayılabilir.180 

Örgütlerin çoğu, amaçlarına ulaşmada İK’nın önemini fark etmişlerdir. 

İKY’nin etkili olabilmesi için örgüt kültürüne ve iş stratejisine uyması, sinerji 

yaratabilmesi, çalışanlar tarafından kabul görmesi, sendikalar gibi farklı çıkar 

grupları tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.181    

3.4. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL FONKSİYONLARI 

İKY’nin temel işlevleri “Yönetsel” ve “Yürütsel” olmak üzere iki grupta 

incelenmektedir. Böylece İKY işlevlerini yerine getiren birimlerin yöneticilik ve 

icra edicilik görevleri vardır.  

İKY’nin yönetsel işlevleri; planlama, örgütlendirme, yöneltme –emir 

komuta- ve denetimdir. Bu işlevler tüm yöneticiler için ana işlevlerdir.182 

İKY’nin temel unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz: İş analizlerinin 

yapılması (görev tanımları, görevin gereklilikleri vb.), insan kaynakları 

planlaması (İKP) (kadro analizi, maliyet-fayda analizi, çeşitli yasal 

düzenlemelerdeki kısıtlar -Bütçe Kanunu, Genel Kadro Usulü Hakkında KHK-

vb.), işe alım süreci (GZFT analizi, gazete, internet ve idare panolarında ilan, 

adil, ayrımcılığa yol açmayan, kolay ve ihtiyacı karşılayan başvuru 

yöntemlerinin geliştirilmesi, sınav sürecinin güven verecek şekilde ilgililere 

açık olması vb.), kariyer geliştirme ve liyakat sistemi (yükselme/başarı 

kriterleri, personel performans göstergeleri, kariyer planlamaları, ödül 

mekanizmaları vb.), eğitim ve geliştirme faaliyetleri (eğitim ihtiyacı anketleri, 

eğitim programları, yurtdışı eğitim ve stajlar, eğitim sonu değerlendirmeleri, 

kişisel gelişimi destekleyen konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılım vb.), 

düşük performans ve disiplin uygulamaları (göreve uygunsuzluk kararının 
                                                            
180 Halil Can, Ahmet Akgün, Şahin Kavuncubaşı, Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları 
Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2001, s.21. 
181 Deniz Kağnıcıoğlu, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Değişen Endüstri İlişkileri, Anadolu 
Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi, Vol:I,No:I,2001,s.27. 
182 Reşat Yazıcı, a.g.e., s.23. 
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hangi verilere dayandırılacağının belirlenmesi ve bunun bütün çalışanlara 

duyurulması, göreve son verme kriterlerinin açık olarak belirlenmesi ve 

personele bu kriterlerin duyurulması vb.), çalışma ortamı (çalışan güvenliği, 

çalışan memnuniyeti, çalışan sağlığı vb.).  

Kamu idareleri, İK politikalarını yukarıda yer alan temel unsurları da 

göz önünde bulundurarak geliştirmeli; amaç ve hedefleri doğrultusunda, 

organizasyon yapısına uygun yöntem, düzenleme ve uygulamaları hayata 

geçirmelidir.183 

3.4.1. İnsan Kaynaklarının Planlanması 

Amaçların gerçekleştirilmesinde izlenecek hareket tarzlarının önceden 

tayin edilmesi, yapacağımız işlerin nasıl yapılacağının önceden 

kararlaştırılmasıdır. Yönetici planlama yolu ile ne gibi işleri, niçin, kim 

tarafından, ne zaman, nerede ve nasıl yapılacağını önceden kararlaştırmak 

sureti ile tüm işlerle sürekli uğraşma durumundan kurtulur ve öteki yöneticilik 

görevlerini yapmaya zaman ve fırsat bulur.184   

Gereğinden fazla eleman çalıştırmanın hiçbir yararı yoktur. Hatta bu 

tutum, personel kalabalığının kendisine bile yarar sağlamaz. Sonunda dünya 

tepelerine, dahası örgütün tepesine yıkılabilir. Bu kişiler, yaptıkları ya da 

yapmadıkları iş için fazladan para alırlarken, gerçekten çalıştıkları takdirde 

kazanabilecekleri paraya oranla daha az kazanır duruma düşerler. 

Gerçekten mükemmel bir işveren, en az personele en büyük olanağı 

sağlayan kişidir. Ne var ki, personel sayısı, bürokrasinin kırtasiyeciliğine 

benzer: Boyuna çoğalır. Sonunda örgüt, sayısız hatta kimi zaman sayılmamış 

bir tavşanlar ordusunun istilasına uğrayıp taşıma haddini aşan bir gemi gibi 

batıverir. Doğru ve gerekli sayının ne olduğu sorunu ise, bırakın bu sayıyı 

gerçekleştirmeyi, saptaması bile çok zor olan bir sorundur.185   

                                                            
183 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012, http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.17.  
184 Yazıcı, a.g.e., s.23-24. 
185 Heller, a.g.e., s.152. 

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx
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Planlama işlevi; örgütlendirme, yöneltme ve denetim etkinliklerinden 

önce gelir. Planlama süreci içinde ise ilk aşama örgütün amaçlarının 

belirlenmesidir. Amaçların belirlenmesinden sonra, izlenecek politika, işlem 

dizileri ve yöntemler saptanabilir.186 

Yönetimin temel işlevleri planlama, örgütleme, yöneltme, koordine ve 

kontrol etmedir. İKY’nin öncelikli temel faaliyet alanı örgüt, işler ve insanlar 

için planlama yapmaktır. Bu alanda İKY’nin yerine getirmesi gereken işlevler 

İKP, iş analizi ve iş tasarımıdır. İKP, istenen yer ve zamanda, istenen sayı ve 

nitelikte insan kaynağının hazır bulundurulmasını sağlar. İş analizi, örgütte 

yapılmakta olan işleri ayrıntılı olarak incelemek, tanımlamak, bu işleri 

yapacak kişilerde bulunması gereken nitelikleri saptamak, yeniden 

tasarlamak vb. amaçlarla işler hakkında ayrıntılı bilgi toplanmasına yardım 

eder. İşlerin yeniden tasarlanması ise, işlerin verimlilik ve kalite artışı ya da 

maliyetlerde azalma ve çalışanlar açısından da iş tatmini artışı sağlayacak 

şekilde yeniden düzenlenmesini mümkün kılar. 

İKY’nin örgüt, işler ve insanlar için planlama yapmasıyla ilgili konuların 

başında stratejik İKY gelir. Çünkü İK bölümünün başarısı işletmenin 

amaçlarına ulaşmasıyla ölçülür. Bu, İKY ile ilgili olarak yapılacak her şeyin bu 

amacı gerçekleştirmeye dönük olması gerektiği anlamını taşır. Bu bağlamda 

İK yöneticileri, örgütün üst düzey planlarının hazırlanmasına, stratejilerin 

formüle edilmesine katılmalıdırlar. Ayrıca bunların uygulamaya geçirilebilmesi 

için uygun sistemleri ve prosedürleri tasarlamalı ve programları 

hazırlamalıdırlar. Bu nedenle stratejik İKY’nin uygulanması, İK yöneticisinin 

hem örgütün stratejilerinin formülasyonunda, hem de bu stratejilerin personel 

bulma, seçme, eğitme, ücretlendirme, ödüllendirme gibi İK programları ve 

sistemleri yoluyla uygulanmasında bir stratejik ortak olarak kabul edildiği 

anlamını taşır.187 

İKY, organizasyona en önemli desteği sağlayan fonksiyonların 

başında gelmektedir. Örgütün amaçları doğrultusunda doğru insanın, doğru 

                                                            
186 Kazmier, a.g.e., s.32. 
187 Bilgin, v.d., a.g.e., s.8 
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yerde, doğru zamanda bulunmasını sağlamak İKY’nin önde gelen amacıdır. 

Bu amacın gerçekleştirilmesinde en önemli rol İKP’na düşmektedir. Kısacası 

İKP İKY’nin merkezini oluşturmaktadır. 

Örgütler mal yada hizmet üretip amaçlarına ulaşmak için sermaye, 

hammadde, makine, bilgi ve insan faktörünü doğru zamanda doğru yerde 

doğru miktarda bulundurmalıdırlar. İşte bu noktadan yola çıkarak bir 

organizasyonun gelecekteki insan kaynağı ihtiyacını öngörme ve ihtiyaç 

duyulacak insan kaynağının tam sayısını ve tipini sağlayacak programları 

planlama süreci İKP olarak ele alınmaktadır. İhtiyaç duyulan insan 

kaynağının nitelik ve niceliklerinin tam olarak önceden belirlenmesi oldukça 

zor bir süreçtir. İşte bu zor süreç, örgütün verimliliği ve karlılığı üzerinde 

doğrudan etkili olduğu için başarıyla gerçekleştirilmelidir.188  

Örgütün geleceği ile ilgili olan planlama örgütün nereye, nasıl 

gideceğinin belirlenmesidir. Planlama herhangi bir konuyla ilgili olarak; ne, ne 

zaman, nasıl, nerede, kim tarafından, neden, hangi maliyetle ve hangi sürede 

sorularına cevap vermeyi ifade eder. Bu sorulara cevap verilebilmesi bir 

planın var olduğunu göstermektedir. Yöneticiler işletmenin elinde bulunan 

beşeri ve finansal kaynakları en iyi biçimde kullanarak verilen amaçları 

gerçekleştirmek zorundadırlar. Plan bu kaynakların ne için ve nasıl 

kullanılacağını ayrıca iyi kullanılıp kullanılmadığını belirleyecektir. 

Planlamacılar, olayların gelişme eğilimlerini ve özelliklerini inceleyerek belirli 

varsayımlarda bulunarak, bunların gelecekte de tekrarlanacağını varsayarak 

buna göre çeşitli istatistiki teknikler kullanarak tahminlerde bulunurlar. 

Tahmin yapabilmek için yöneticilerin ellerinde bazı bilgilerin bulunması ve 

saklanması gerekmektedir. Günümüzde planlama bilgi sistemleri desteğiyle 

gerçekleştirilmektedir.189  

İKP ilk akla geldiği biçimde bir örgüt için sadece gerekli işgücünün 

sayısının belirlenmesi olarak ele alınmamalıdır. İKP kavramı çok daha 

kapsamlı bir yapıya sahiptir. Kurumsal kaynak planlamasının insan kaynağı 

boyutunu, insan kaynağı hareketinin planlanmasını, yedek planlanmasını, işe 

                                                            
188 Bilgin, v.d., a.g.e., s.47,49. 
189 Bilgin, v.d., a.g.e., s.49. 
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alma ve emekliliklerin planlanmasını hatta eğitimin planlanmasını 

kapsamaktadır. İKP bir örgütün gelecekteki insan kaynağı ihtiyacını öngörme 

ve ihtiyaç duyulan insan kaynağının tam sayısını ve tipini gösterecek 

programların planlanması sürecidir. 

Etkili bir İKP organizasyonun başarısının temel taşıdır. İdeal olarak 

planlamanın diğer İK etkinliklerinden önce yapılması gerekmektedir. İKP’nın 

etkili olması İK yöneticisinin planlama yöntemlerini organizasyon ihtiyaç ve 

kaynaklarına uygun olarak kullanmasına bağlıdır. Birçok işletme üretim, satış, 

reklam gibi konularda ayrıntılı planlar yaparlar. Bir organizasyonun başarısı, 

stratejik bir yaklaşımla hazırlanan İKP’nın diğer planlara eklenmesine 

bağlıdır. İKP yapıldığında organizasyonun o andaki ve gelecekteki insan 

kaynağı ihtiyacı saptanıp gereksiz zaman ve para harcamalarından 

kaçınılabilir. 

İKP faaliyetinin sonucunda, örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak 

gerekli niteliklere sahip, gerekli sayıda insan kaynağını gereken zamanda 

sağlayacak hareket programının hazırlanması amaçlanır. 

İKP örgütün İK ihtiyaçlarına temel planlama süreçlerinin 

uygulanmasını içerir. İKP’nın etkili olabilmesi İKP’nın organizasyonun uzun 

dönemli planlarından ve faaliyet planlarından çıkarılmış olması gerekir. 

İKP’nın başarısı büyük ölçüde İK bölümünün örgütün planlama süreciyle 

yakından ilgilenmesine bağlıdır. Stratejik planlar organizasyonun başarısı için 

çeşitli faktörleri bir araya getirmeye çalışır. Genellikle örgütün kendi 

endüstrisinde rakipleri arasında daha iyi pozisyona gelmesi üzerine 

odaklanmıştır. İKP; stratejik yönetim sürecine planlamadan istenilen 

sonuçların başarıyla alınması anlamında yardımcı olur. İK ihtiyacı stratejik ve 

faaliyet planlarından çıkarılır ve sonra İK’na uygunluğuyla karşılaştırılır. Daha 

sonra boş pozisyonlara işe alma, yeniden yerleştirme ile doldurulur. 

Burada yapılacak en büyük hata, İKP’nı yapanların kısa dönemli 

yeniden yerleştirmelere gitmesi ve organizasyonların uzun dönemli planları 

ile İKP’nı uyumlaştırmamalarından kaynaklanacaktır. Eğer İKP örgütün diğer 

planları göz önüne alınmadan yapılırsa örgüt kısa vadede krizlerle 

karşılaşacaktır. 
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Geleneksel İKP İK bölümleri tarafından başlatılır ve yönetilir. Oysaki 

İKP için tüm bölümlerden bilgiye ihtiyaç vardır.  

Açıktır ki İKP’nın her adımı İK personelinin ve organizasyondaki diğer 

bölüm yöneticilerinin ortak çabasıyla gerçekleşecektir. İK personelinin 

öncelikli rolü süreci koordine etme, gözlemleme ve sentezlemedir. İK 

personeli bölüm yöneticileri tarafından takip edilen tabloları oluşturur. Bölüm 

yöneticileri kendi İK ihtiyaçlarını belirleyerek bu bilginin İK personeline 

ulaşmasını sağlarlar. İK bölümüne gelen bilgi yığının maksimum etkinliğe 

ulaşması tabi ki İK personelinin yoğun çabasıyla gerçekleşecektir.190  

İKP; kritik personel ihtiyaçlarını öngörme ve bu ihtiyacı karşılama 

yollarını arama sürecidir. Daha üst sorumlulukları üstlenme potansiyeline 

sahip elemanlara gelişme olanakları sunar. Yönetimin personel kaynakları 

üzerinde sahip olabileceği denetimi de artırabilir. Örgütün uygun yetenekli 

insanlara sahip olmasını güvence altına alır. İKP’sı yetki devri sürecine, daha 

da önemlisi örgütün uzun vadeli başarısına katkılarda bulunur.191 Kamu 

yönetiminin üstlendiği görevleri, etkin, verimli ve hızlı bir biçimde yerine 

getirebilmesi, her şeyden önce nitelikli personelin varlığına bağlı 

bulunmaktadır.192  

3.4.2. Seçme ve İşe Alma 

İKY’nin bu işlevini, örgütün esas amacına ulaşabilmesi için gerekli 

özellikte ve sayıdaki personelin sağlanması oluşturur. İhtiyaç duyulan 

personelin sağlanması seçimi, test ve görüşmeler, atama ve personelin işe 

yerleştirilmesi bu işlevin çerçevesi içine girer.193 

Kamu hizmetlerinin gerektirdiği nitelik ve nicelikte sağlıklı bir istihdam 

politikası, ancak tutarlı ve gerçekçi bir insan gücü planlaması ile mümkün 

olabilecektir. Personel yönetiminde insan kaynağının en verimli bir biçimde 
                                                            
190 Bilgin, v.d., a.g.e., s.49-51. 
191 Ronald G. Wells, Yetki Devri, (Orijinal Adı: Getting More Done Through Delegation), Çeviren: 
Vedat Üner, Rota Yayın Yapım Ltd.Şti., İstanbul 1993, s.34-36. 
192 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.52. 
193 Yazıcı, a.g.e., s.25. 
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kullanılması, devlet kadrolarına gerekli nitelikte, sayıda ve ihtiyacı 

karşılayacak ölçüde personel istihdamını gerektirmektedir.  

Bu husus dikkate alındığında insan gücü planlaması hizmetin 

gerektirdiği nitelikte ve sayıda personelin atanmasını öngördüğünden 

herkesin eğitimine ve mesleğine uygun işlerde istihdamını sağlayacak ve 

sisteme yardımcı olacaktır.194  

Kamu personelinin işe alınmasında yazılı sınav esas olmakla birlikte, 

bazı kuruluşların sadece mülakatlarla da personel aldığı görülmekte, ayrıca 

istisnai kadrolar diye adlandırılan kadrolara personel alımında, sınav ve diğer 

nitelikler aranmamaktadır.195 

İki tür seçme kararı olabilir. Birincisi iç adayların seçimi, ikincisi dış 

adayların seçimi. 

İçeriden terfi ettirmenin birçok nedenleri olabilir. Bunlardan birincisi ve 

belki de en önemlisi, örgütün, bölümün ve şefin zaten tanıdığı elemanları 

kullanmanın sağladığı operasyonel avantajdır. Bunun yeni eleman aramak ve 

eğitmek için gerekli enerji, zaman ve harcamalardan sağlayacağı tasarruf 

açıktır.  

İçeriden seçmenin başka bir önemli nedeni de çalışanlar üzerindeki 

esinlendirici etkisidir. Terfi olanaklarının birçok elemanın gözünde performans 

için ne kadar güçlü bir motivasyon kaynağı olduğu tartışma götürmez.  

Mevcut elemanlardan biri tarafından gerektiği gibi doldurulabilecek bir 

yer açıldığında, bu dışarıdan bir elemanla doldurulursa, görmezden gelinen 

elemanın motivasyon düzeyi bundan olumsuz etkilenecektir. Dışarıdan 

personel alımının nedenlerini doğru bulmazsa, bu eleman hayal kırıklığına 

uğrayacak ve öfke duyacaktır. Örgütlerdeki nitelikli elemanların terfilerde 

sürekli göz ardı edilmesi, çalışanlar arasında yaygın bir hoşnutsuzluğa yol 

açacaktır. Yalnızca moral bozukluğu ortaya çıkmakla kalmayacak, yetenekli 

ve nitelikli elemanlar büyük bir olasılıkla daha iyi olanaklar aramak için 

dışarıya yönelecektir.196   

                                                            
194 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.21. 
195 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.52-53. 
196 Wells, a.g.e, s.38-39. 
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Dış adayların seçimi: Elbette elemanları örgütün dışından seçmenin 

yalnızca arzu edilir değil, aynı zamanda zorunlu olduğu zamanlar vardır. 

Birçok örgütte öylesi görevler vardır ki, mevcut çalışanları bu konumları 

doldurmak için hazırlamanın tatmin edici bir yolu gerçekten yoktur. Bu 

görevler için belli bir diploma ya da uzmanlık belgesi gerekiyordur. Belki söz 

konusu konum yüksek derecede uzmanlaşmış bir iş değildir; ama istenilen 

yeteneklere sahip sadece az sayıda eleman gereklidir. Bu durumda, bu 

konumlara gelebilecek iç adayları hazırlamak için yapılacak bir eğitim 

programını başlatmak hiç de pratik ya da ekonomik olmayabilir. Son olarak, 

zaman dışarıdan eleman almayı dayatıyor olabilir.  

Dış seçimin uzun vadeli nedenleri de vardır. Eğer bir örgüt sürekli 

içeriden terfi ettirme yoluna gidiyorsa, bu durgunluğa yol açabilir. Yalnızca 

içeriden seçim mevcut örgütsel uygulamaların aynen sürdürülmesini getirir. 

Yönetim çok fazla iç kaynaklı hale geldiğinde, değişim ihtiyacının bilincine 

varması da zorlaşır. Dışarıdan eleman almanın birlikte getireceği alternatif 

yaklaşımlar, yeni yöntemler, boy atan teknolojiler ve yapıcı fikirlerden yoksun 

kalır.197      

Bordroya yeni bir eleman eklemeden önce, örgüt içindeki yetenek 

arzının tamamen kullanıldığı oldukça kesin olmalıdır. İstifa, terfi veya transfer 

sonucunda yeni bir durum ortaya çıktığında, yeni bir elemanla anlaşmadan 

önce örgüt içindeki bütün olanaklar araştırılmalıdır. Tüm iç olanaklar tüketilip 

hiçbir uygun aday bulunmadığı takdirde, dış kaynaklar kullanılabilir.198 

Örgütlerin nitelikli ve üretken işgücünü bulma ve seçme faaliyetleri, 

büyük ölçüde zaman, para ve enerji harcanmasını gerektirir. Toplumda çok 

sayıda işsiz insan olmasına karşın, gerçekten hünerli olanlar kısıtlı sayıdadır 

ve örgütler bu niteliklere sahip adayları kendilerine çekmek ve almak için 

rekabet ederler. Personel bulma ve seçme faaliyetine yapılan yatırımın 

maliyetinin, yanlış kişilerin istihdam edilmesinin maliyetinin çok altında kaldığı 

bugün artık anlaşılmış bulunmaktadır.  

                                                            
197 Wells, a.g.e., s.39-40. 
198 Finnigan, a.g.e., s.35-36. 
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Personel bulma ve seçme sürecinde örgüte başvurmaları sağlanan 

adaylar içinden iş analiziyle saptanan işin gereklerine ve o işte başarıyla 

çalışan personelin niteliklerine uygun yetenek ve kişilik özelliklerine sahip 

olanlar, eğitim ve deneyim düzeyleri de yeterliyse, tercih edilmektedirler. 

Büyük örgütlerde personel bulma ve seçme süreçlerinin İK bölümünde 

merkezîleştirilmesiyle maliyetler düşürülüp verimlilik ve etkinlik artışı 

sağlanabilir. Bunun nedeni, İK uzmanlarının diğer bölümlerdeki yöneticilere 

göre bu işlevleri daha etkin olarak yerine getirebilecek bilgi ve deneyime 

sahip olmalarıdır. Ayrıca bölümlere dışarıdan baktıkları için personel 

seçiminde daha objektif davranırlar. Birlikte çalışacakları bölüm yöneticileri 

personelin seçim sürecine genellikle son aşama olan mülakat sırasında 

katılırlar. Seçim kararı alınırken onların, adayın işin pratikteki özelliklerine ve 

bölüm amaçlarına uygun olup olmadığına ilişkin görüşleri etkili olur.  

Personel bulma, işletmedeki boş pozisyonların doldurulması için 

uygun ve nitelikli adaylara ulaşılması; bu amaçla işletme içinde var olanların 

belirlenmesi veya işletme dışındakilerin başvurmalarının sağlaması sürecidir. 

Personel seçimi sırasında kötüler arasından en iyiyi seçme durumunda 

kalınmaması için personel bulma çabalarını etkin hale getirmek gerekir. 

Böylece iyiler içinden en iyiyi seçme olanağı elde edilir. 

Personel bulma sürecinde ilk aşama, açık işlerin hangileri olduğunun 

saptanması ve bu işlerin analiz edilip iş gereklerini ve tanımlarının 

yapılmasıdır. Daha sonra sıra, bu işlere uygun nitelikteki personelin nereden 

ve nasıl sağlanacağını belirlemeye gelir. Örgüt içinden veya dışından, 

personel adaylarına ulaşılır. İşin ve özellikle örgüt dışından personel 

aramada örgütün, adaylara en iyi sunumu yapılarak çekiciliği arttırılır ve 

başvurmaları sağlanır. Başvuru formlarının doldurulması ve bir aday 

havuzunun oluşturulmasıyla personel bulma süreci tamamlanır.199 

Personel seçimi, açık olan iş için başvuran adaylar arasından işin 

gereklerine en uygun özellikte olanın tercih edilerek işe alınmasıdır. Bu uyum 

çalışanların performans düzeylerinin yüksek olmasının yanı sıra işlerinde 

                                                            
199 Bilgin, v.d., a.g.e., s.71. 
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isteyerek ve tatmin duyarak çalışmaları için gereklidir. Ayrıca iş stresi, iş 

başında sıkıntı, iş tatminsizliği gibi çalışanların hem verimini hem de ruh 

sağlığını bozan olumsuz duyguların daha az yaşanmasının bir ön koşuludur. 

Personel seçiminin etkili ve rasyonel biçimde yapılmasında işgücü 

planları, iş analizleri, performans değerlemeleri, personel bulma çabaları, 

ahlaki değerler ve örgütsel kısıtlayıcılar önem taşır. İşgücü planları çeşitli 

işlerin boşalma zamanlarına ve söz konusu açık işlere örgüt içinden mi, 

yoksa örgüt dışından mı personel alınacağına ilişkin bilgi verir. İş analizleri, iş 

gereklerinin doğru ve eksiksiz olarak hazırlanmasında ve personel 

adaylarının bu iş gereklerine uygun özellikler taşıyıp taşımadıklarının 

belirlenmesinde temel alınır. Performans değerlemeleri, performans düzeyi 

yüksek olan personelin özelliklerini adaylarınkiyle karşılaştırmaya yarar. 

Personel bulma çabaları, örgüte en nitelikli adayların başvurmalarını sağlar 

ve böylece en iyiler içinden seçim yapma olanağı verir. Personel seçmekle 

görevli kişilerin ahlaki değerlerinin yüksek olması; onların adil davranmalarını, 

objektif olmalarını, her adaya aynı şansı tanıyarak en iyinin seçilmesine fırsat 

vermelerini sağlar. Örgütsel kısıtlayıcılar olarak bütçe ve politikalar da 

personel bulma ve seçme çalışmalarının maliyetleri yükseltmesini engeller.200  

Günümüzde örgütler yoğun rekabet ortamında faaliyet 

göstermektedirler. Bu rekabet ortamında onların avantajlı bir konuma 

gelmelerini sağlayacak temel unsur sahip oldukları İK’dır. Bu nedenle örgüt 

yöneticileri kendileri için en uygun niteliklere sahip insanları elde etmek ve 

onlarla birlikte çalışmak istemektedirler.201 

Örgütlerin başarıları büyük ölçüde sahip oldukları personelin niteliğine 

bağlıdır. Örgütlerde değişik görevlerin bulunduğu ve her bir görevin de farklı 

bireysel özellikler gerektirdiği bilinen bir gerçektir. Herkesin her görevde 

başarılı olamayacağı; bu yüzden işin gerekleri ile o işi yapmaya niyetli (istekli) 

olanların özellikleri karşılaştırılıp, en uygun olanın söz konusu işe verilmesi 

gereklidir. 

                                                            
200 Bilgin, v.d., a.g.e., s.74-75. 
201 Bilgin, v.d., a.g.e., s.8. 
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Personel seçimi, aslında, birbirini tamamlayan bir zincirin halkaları gibi, 

bir çok aşamadan oluşmaktadır. Önemli olan, seçim işlemini mümkün olduğu 

oranda objektif hale getirmektir.202  

Bir ülkede kamu yönetiminin düzeyi her şeyden önce, o ülkenin devlet 

kadrolarını dolduran personelin niteliğine dayanır. Özellikle devlet 

görevlerinin giderek çeşitlendiği ve karmaşıklaştığı çağımızda personelin 

niteliği büyük önem kazanmıştır. Devlet görevlerinin gereği gibi yerine 

getirilmesinin büyük ölçüde personel seçimine ve yetenekli elemanların 

devlet kadrolarına alınmasına bağlı olduğunu söyleyebiliriz.203 

İKP konusunda yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, personel alma 

işleminin bir insan gücü planlamasına dayandırılarak gerçekleştirilmesi 

gerektiğini söyleyebiliriz. Böyle bir planlamaya dayanılarak yapılan personel 

alma kuşkusuz örgüt için büyük yarar sağlayacaktır.204    

Personel seçiminde çeşitli yöntemlerin bir arada kullanılması 

mümkündür. Önemli olan geçerli ve güvenilir ölçme araçlarının bilgili ve 

deneyimli kişilerce kullanılmasıdır. En doğru, en adil ve en isabetli seçimin 

yapılması, örgütün olduğu kadar personelin de yararınadır. İKY anlayışı, 

personelin kapasitesinin altında ve kişilik özelliklerine uygun olmayan bir işte 

sıkıntı yaşamasını da, kapasitesinin üstünde ve kişilik özelliklerine uygun 

olmayan bir işte stres içinde çalışmasını da doğru bulmaz. İşini istekle 

yapmak ve başarılı olmak insanın önemli ihtiyaçları arasındadır.205  

Bir örgütün etkinliğini sağlayan faktörlerin başında, işyerinde bulunan 

üretim araç ve gereçlerinin yeterliliği gelmektedir. Bu araç ve gereçleri 

kullanacak veya bazı işlevleri gerçekleştirecek çalışanların işe, işyerine 

uygunluğu önemli olduğu kadar, çalışanların üretim faktörlerini iyi bir şekilde 

koordine edip amaçlara yöneltmesi de gerekmektedir. Günümüzde başarılı 

bir örgüt olmak için en üstün teknik olanaklardan yararlanmak 

                                                            
202 Mahmut Paksoy, İşletmelerde Personel Seçim Süreci ve Psikoteknik Yöntemin Bu Süreçteki Yeri 
Konulu Sunum, T.C.Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Kamu Kesimi Üst Düzey Yönetici 
Seminerleri, Yönetimde Beşeri İlişkiler ve Yaratıcı Yönetim II., TÜSSİDE(Türkiye Sanayi Sevk 
ve İdare Enstitüsü) yayını, Gebze-Kocaeli, 27-28 Eylül 1990, s.37-38. 
203 Ergun, Polatoğlu, a.g.e., s.287. 
204 Ergun, Polatoğlu,  a.g.e., s.289. 
205 Bilgin, v.d., a.g.e., s.81-82. 
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yetmemektedir. Örgüte en iyi ve en uygun elemanın araştırılması ve 

seçilmesi, örgütün yaşayıp gelişmesi için çok önemli bir İK etkinliğidir. 

Araştırma, elemanların bulunmasını ve örgüte çekilmesini içermektedir. 

Eleman seçimi ise, elemanların yetenekleri ve becerileri ile örgütün 

ihtiyaçlarının paralel olması gereken bir süreçtir. Eleman araştırma ve seçme 

konusunda başarılı olan örgütler, genellikle İK sistemlerini oluşturmaya ve 

kurumsallaşmaya çalışan örgütlerdir. Bu İK sistemlerine bağlı olarak yapılan 

eleman seçimlerinde, örgüt için gerekli olan insan kaynağını bulma, adaylar 

arasında uygun olanları seçip örgütteki görevlere yerleştirmek 

gerekmektedir.206  

 İşgücü bulma ve seçimine gitmeden önce yapılması gereken 

önemli bir hazırlıkta bu çalışmaları yürütecek personelin eğitimi ve 

yetiştirilmesidir. örgüte yeni başvuran kişilerin son derece duyarlı olduğu 

düşünülürse, daha ilk karşılaşmada bu elemanların kazanılması ya da 

kaybedilmesi söz konusudur. Bu durum daha çok işe alma ile yükümlü 

yetkililerin davranışlarına bağlı olduğu söylenebilir, unutulmamalıdır ki işgücü 

bulma, seçme ve işe yerleştirme uzmanlık isteyen bir iştir.207  

Eskiden iş emniyeti, ücret seviyesi, terfi imkanları, emeklilik garantisi, 

görevin itibarı gibi faktörler devlet hizmetine özel hizmetlere nazaran inkar 

kabul etmez bir üstünlük sağlıyordu, fakat gittikçe ve bilhassa gelişmiş 

memleketlerde bütün bunlara, hatta daha fazla haklara sahip olan özel 

sektör, çalışanların dikkatini çekme durumunu da tabiatıyla artırmıştır. Bu ise 

devlet memurluğunda önemli mevkilere tam manasıyla layık adamları bulma 

konusunda zorluk oluşturmaktadır.208   

Yeni elemanların araştırılması kararı örgüt içinde verilse de, araştırma 

sürecinin mekanizmasını çevre faktörleri de büyük ölçüde etkiler. İK 

yöneticisi, bir yandan araştırma ve seçme prosedürlerinin örgütün amaçlarına 

                                                            
206 Haldun Ersen, Toplam kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi, Sim Matbaacılık, II.Baskı, 
İstanbul 1997, s.108-109. 
207 Sabuncuoğlu, a.g.e., s.75. 
208 Adalı, a.g.e., s.13. 
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katkıda bulunmasını sağlarken, bir yandan da ilgili yasa ve standartlara 

uymak zorundadır.209 

3.4.3. İnsan Kaynakları Sisteminin Oluşturulması 

3.4.3.1. İş Analizi 

Kamu İç Kontrol Standartlarında da ifade edildiği üzere idarelerin 

birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevlerin yazılı olarak tanımlanması, 

personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını 

kapsayan görev dağılım çizelgesinin oluşturulması gibi hususlar idarenin 

misyonunun gerçekleştirilmesi açısından önemlidir.  

İş analizi, idarede yapılan her bir işin niteliği, yapılacağı çevre ve 

çalışma koşulları hakkında bilgi toplanması, toplanan verilerin sistematik 

şekilde incelenmesini ve değerlendirilmesini kapsayan bir süreçtir.210  

İş analizi tek başına bir anlam ifade etmemektedir. İdarenin 

amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunduğu sürece anlamlıdır. Bu nedenle 

analiz öncelikle idarenin kendisinin, felsefesinin, misyon ve hedeflerinin ve 

her birimin idare içindeki rolü ve öneminin iyice anlaşılmasıyla başlamalı ve 

bu doğrultuda sürdürülmelidir.211 

İş analizi, İKY’yle ilgili faaliyetlerin neredeyse tümünün temelini 

oluşturur. İşgücü planlaması, uygun personelin alınması, işi yapması için 

gerekli eğitimin verilmesi, performansın değerlenmesi, alacağı ücretin adil 

biçimde belirlenmesi hep iş analizi bilgilerini gerektirir. 

Çalışma yaşamında pek çok sorunun temelinde İK’nın doğru 

kullanılmaması yatar. Bazen personelin hangi niteliklere sahip olması 

gerektiği belirlenmeden işe alındığı görülür. Bunun nedeni söz konusu işin ne 

tür nitelikler gerektirdiğinin bilinmemesidir. Bazı örgüt yapılarında bir başka 
                                                            
209 Palmer, Winters, a.g.e., s.69. 
210 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012, http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.12.  
211 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012, http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.13. 

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx
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bölümle bağlantılı olan işin ilgisiz bir birim altında bulunması mümkündür. 

Personelin eğitilmesi gerektiği düşünülse de ihtiyaç duyduğu bilgilerin neler 

olduğu tam olarak bilinemeyebilir. Esas olarak neyi, ne kadar süre içinde, 

nasıl yapması gerektiği bilinmediği için personelin performansının da ancak 

bazı sübjektif ölçütlere göre değerlenmesi söz konusu olabilir. 

Bütün bu sorunların çözümünde ilk adım örgütteki işlerin tek tek ele 

alınıp, özelliklerinin, birbirleriyle ve bütünle (örgütün temel faaliyetiyle) olan 

ilişkilerinin belirlenmesidir. İş analizi, belirli bir işin en küçük parçalarıyla 

ayrıntılı olarak tanımlanıp incelenmesi sürecidir. Bu incelemenin kapsamında; 

işte kullanılan araç gerece, yapılan işlemlere, işin içerdiği tehlikelere, 

gerektirdiği yetenek ve öğrenim düzeyine, işin fiziksel ve sosyal çevre 

koşullarına ilişkin bilgiler yer alır. 

Örgütlerde iş analizleri İK bölümlerinde istihdam edilmiş veya örgüt 

dışından, danışmanlık firmalarından sağlanan iş analistleri tarafından yapılır. 

İş analistleri, araştırma yöntemleri, objektif ölçme teknikleri konusunda gerekli 

eğitimi almış uzmanlar olmalıdır. İş analisti, bir işi yıllardır yapmakta olan 

personelden ve onların gözetimcilerinden gözlem, mülakat, anket gibi yollarla 

edindiği bilgileri kendi uzmanlık bilgileriyle birleştirerek iş analizi yapar.212  

İnsanların çoğu hayatlarının önemli bir bölümünü örgütlerde 

geçirmektedir. Çalışan insan uyku saatleri dışında günün, ayın, yılın büyük 

bir kısmını işde geçirmekte, kendisine uygun bulduğu, uyum yaptığı ortamda 

doyumlu ve verimli; uygunsuz bir ortamda ise isteksiz, doyumsuz, verimsiz ve 

mutsuz olabilmekte, yeni iş arayışlarına yönelmektedir.213  

Çalışanın iş ortamına uyumu, iş doyumu ve mutluluğunun temel 

koşulu, işinin kendi yetenek, beceri, kişilik özellikleri ve değerler sistemine 

uygunluğudur.  

Personel seçimi sürecinin sağlıklı bir biçimde başlatılabilmesi için 

neyin/kimin arandığı konusunda bir kararın verilmesi gerekmektedir. İlk 

aşamada gerekli olan veriler iki temel grupta toplanmaktadır. Bunların ilki, işin 
                                                            
212 Bilgin, v.d., a.g.e., s.31. 
213 Handan Kepir-Sinangil, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, (Editör: Suna Tevrüz), “Personel 
Seçiminin Önemi ve Türkiye’deki Uygulamalar” Başlıklı Makale, Türk Psikologlar Derneği & 
KalDer Kalite Derneği Yayını, Şelale Matbaası, II. Baskı, Ankara, Temmuz 1997, s.121. 
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özelliklerinin saptanması, daha sonra bu özelliklere en uygun olabilecek 

adayın niteliklerinin belirlenmesidir.    

İş analizleri ile işin bütün yönleri hakkında ayrıntılı bilgiler derlenip, bu 

bilgiler sistemleştirilerek o iş tanımlanmaktadır.214  

İş analizi örgütlerde, İK’na yönelik uygulama ve değerlendirmelerde 

doğru yerde, doğru insanla, doğru hedefe ulaşmak için ilk ve en önemli 

adımdır.215  

İş analiziyle, bir işin en önemli yönleri ortaya çıkarılarak o iş 

çözümlenerek tanımlanır. Çalışma biriminin ya da bölümünün analizi 

tamamlandıktan sonra, işleri birbirinden ayıran sınırları ve onları meydana 

getiren özgül görevlerin ayrıntılarını ortaya koyan iş tarifinin temeli iş analizi 

olur. İş analizinden ve iş tarifinden yola çıkarak, bir elemanın o işi iyi bir 

şekilde yapabilmek için sahip olması gereken asgari nitelikler saptanır. Bu 

tekniklerin (birim analizi, iş analizi, iş tarifi ve iş nitelikleri) dördü bir arada 

kullanılarak, çalışanların performanslarının değerlendirilebileceği bir dizi 

standart saptanabilir.   

Bu teknikler, toplu pazarlığa giren sendikalar içinde yararlıdır. Aynı 

zamanda, örgütün istihdam eşitliği gibi konularda karşılaşabileceği sorunların 

çözümünde ve işe eleman alma, terfi, stratejik planlama, performans 

standartlarının saptanması ve elemanların eğitim ve gelişimi gibi konularda 

alınacak kararlarda da yardımcı olur.216  

İş analizinden elde edilen bilgiler el altında bulunduğunda, çalışanların 

eğitim ve gelişimleriyle ilgili gerçekçi kararlar almak da mümkün olur. İK 

fonksiyonunu etkisini en üst düzeye çıkarması, bu bilgilerin zamanında elde 

edilmesine ve doğruluğuna bağlıdır.217  

İş analizinde; bir işin daha kısa zamanda daha düşük maliyetle ve 

daha kolay yapılabilmesi amacıyla, o işe ilişkin bilgiler toplanır, incelenir ve 

değerlendirilir. Yöneticileri iş analizi yapmaya iten temel nedenler arasında; 

insan gücü planlaması ve işe alma şartlarının geliştirilebilmesi, iş intibaklarını 
                                                            
214 Kepir-Sinangil, a.g.m., s.122. 
215 Kepir-Sinangil, a.g.m., s.122-123. 
216 Palmer, Winters, a.g.e., s.43-44. 
217 Palmer, Winters, a.g.e., s.44-45. 



93 
 

 
 

kolaylaştırabilme, eğitim programlarını geliştirebilme, grup çalışmalarına 

yardımcı olma ve iş değerlemesi amaçlarına yardımcı olma gibi hususlar 

sayılabilir.218 İş analizinin içerdiği konular ise; işin öğeleri, işin çeşitli etmenler 

bakımından içinde bulunduğu durum ve işin öteki işlerden farklılığı olarak 

sayılabilir.219 

İş analizi bir iş hakkında emin bir bilgi toplama işlemidir. Bu bilgiler, işin 

ne olduğunu, harcanan zamanı, kullanılan araç gereçleri, malzemeleri, işin 

gerektirdiği bedensel ve zihinsel yetenekleri, deneyimleri, yetki ve 

sorumlulukları, çalışma koşullarını kapsar. Aslında iş incelemesi süreci, belli 

işlere ilişkin bilgiler toplama ve bireylerin bu işlerde başarılı olabilmesi için ne 

tür şeylere ihtiyacı olduğunu ortaya çıkarmak amacını taşır.220   

Kamu idarelerinde görev yapan personelin hangi işleri yapması 

gerektiğini, hangi kurallarla çalıştığını ve hedeflerini öğrenmesi açısından, iş 

analizleri sonucunda ulaşılan görev tanımlarının yapılarak tüm personele 

bildirilmesi gereklidir. Yine görev tanımlarının her yıl gözden geçirilmesi ve 

güncellenmesi de gerekmektedir.221 

Bir iş analizinde işlerin içeriklerinde yer alan tüm işlemler, görevler, 

sorumluluklar tam ve doğru bir şekilde ortaya konmuş, çalışma koşulları 

incelenmiş ve personelin bu işleri başarılı bir şekilde yapmalarını sağlayan 

nitelikleri tanımlanmış olmalıdır. İş analizi oldukça kapsamlı bir çalışmadır ve 

bu çalışma sonucunda her bir işle ilgili çok ayrıntılı veri toplanır. Bu verilerin 

çeşitli amaçlarla kullanılması mümkündür. Ancak söz konusu verilerin bu 

şekliyle iş değerlemesi ya da diğer İK işlevlerinde doğrudan kullanılabilmesi 

çok güçtür. Verilerin daha kısa ve özet formlar haline dönüştürülmesi 

gerekmektedir. Bu formlar, iş tanımları ve iş gerekleridir.222             

                                                            
218 Edip Örücü, Modern İşletmecilik, Muğla 1997, Ünyay Basımevi, s.216. 
219 Aldemir, Ataol, Budak,a.g.e., s.64. 
220 Paksoy, a.g.b., s.37-38. 
221 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012, http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.14.  
222 Leman Bilgin, v.d., a.g.e., s.203. 

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx
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3.4.3.2.İş Tanımı 

Personel değerlemesinde objektif ve inandırıcı sonuçlara ulaşabilmek 

için yapılması gereken ön çalışmalar vardır. Bu çalışmaların başında iş 

analizi ve onu izleyerek yapılan iş tanımları gelir. İş tanımları işlerin profilini 

çıkarır ve her işin gerektirdiği özellikleri yansıtır. Örneğin işin gerektirdiği 

yetenek düzeyi, çaba ölçüsü, sorumluluk gereği ve işin yapıldığı çalışma 

koşulları tanımlanır. Bu özellikler bilinmedikçe personelde bulunması gereken 

standart yetenekler saptanamaz. Bir bakıma iş gerekleri ile personel 

yetenekleri karşılaştırılır ve bir değerleme yapılır. Bir işin yapısı bilinmedikçe 

personeli tanımak ve değerlemek kolay değildir. Bu nedenle bilimsel ve 

sistematik bir personel değerlemesi yapılmak isteniyorsa öncelikle iş 

tanımlarından işe başlamak gerekir.223   

İş tanımları, iş analizinden elde edilen bilgilerin daha açık ve anlaşılır 

biçimde kağıt üzerine belirli standart formlar haline dökülmesidir. Bu 

formlarda işin özellikleri, gerektirdiği yetenek ve sorumluluklar ve işin içeriği 

bilinçli ve düzenli biçimde işlenir.224  

İş tanımının içeriği kadar tarzı ve düzenlenişi de önemlidir. En yüksek 

yararın sağlanabilmesi için, iş tanımları kısa olmalı, yoruma fazla yer 

bırakmamalı, işi tam ve kesin bir şekilde tarif etmeli ve ifadelerde şimdiki 

zaman kullanılmalıdır.225   

İş tanımı iş analiziyle toplanan bilgiler sayesinde, her bir işin 

kapsamına giren eylemlerin, işlemlerin, sorumlulukların, görevlerin ve 

çalışma koşullarının yazılı olarak açıklanmasıdır.226 İş tanımında yer alan 

bölümler; iş kimliği, işin özeti, kullanılan araç ve gereçlerin belirlenmesi, 

yapılan işin akışı, işin yapılması için verilen görev ve yetkiler ve işi 

yüklenecek personelde olması gereken niteliklerden oluşur.227  

                                                            
223 Zeyyat Sabuncuoğlu, Personel Değerlemesinin Önemi ve Başlıca Yöntemleri Konulu Sunum,  
İnsan Kaynakları Yönetimi Semineri, TÜSSİDE(Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) yayını, 
Gebze-Kocaeli, 25-27 Aralık 1990,s.69. 
224 Sabuncuoğlu, a.g.b., s.70. 
225 Palmer, Winters, a.g.e., s.47. 
226 Örücü, a.g.e., s.216. 
227 Sabuncuoğlu, a.g.e., s.65. 
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Biçimsel iş tanımlamaları her şeyden önce yöneticilere örgütün düzenli 

bir görüntüsünü sağlar ve onlarda personelin ne yapmaları gerektiğini 

bildikleri şeklinde bir inanç meydana getirir. Yine bu tanımlamalar, biçimsel 

komuta zincirini saptar ve personelin birbirine müdahale etmemesi için 

yetkeyi sınırlandırır. İş tanımlamaları, gerçeğin ancak kaba bir görüntüsünü 

yansıttıklarını kabul etmek şartıyla, adil bir ücret sistemine temel teşkil 

eder.228  

İş tanımları, iş analizlerinin ayıklanmış, özlü bilgilerinden oluştuğundan 

okunması ve algılanması kolay olur. Yöneticilerin ve personelin kolaylıkla 

yararlanabileceği şekildedir. Her işletmenin kendine göre hazırladığı iş tanım 

formlarının “İşin kimliği” bölümünde işin adı, kodu, bölümü ve işi yapan kişinin 

bağlı olduğu ilk yöneticinin kimlikleri yer alır. Bu bölümde iş tanımının 

yapıldığı tarih ve iş değerlemesinde kullanılmak üzere işin diğer işlere göre 

önemini gösteren “işin düzeyi” hanesi de yer alır.  

“İşin özeti” kısmında işin ne olduğu, nasıl ve niçin yapıldığı kısaca 

açıklanır. “İşin içerdiği görevler” bölümünde; işin aşamaları, gerekleri ve 

kapsadığı sorumluluklar ortaya konur. “Çalışma koşulları” kısmında ise işin 

fiziksel çevre özellikleri, içerdiği tehlikeler, çalışma saatleri, vb. belirtilir. İş 

tanımı, işi bir bütün olarak ele alır. 

İş analizinin “iş tanımı” şeklinde düzenlenmiş hali özellikle işin örgüt 

yapısı içindeki yeri, diğer işlere göre önemi, amacı, aşamaları, sınırları, görev 

ve sorumlulukları, kime bağlı olduğu, nasıl bir ortamda ve hangi zaman 

diliminde yapıldığı konusunda yöneticilere bilgi verir. Ayrıca personelin bu 

konuda bilinçlenmesini sağlar. İş analizinin kullanılma amaçları iş tanımları 

için de geçerlidir.229 

                                                            
228 Douglas McGregor, Örgütün İnsan İlişkileri Yönü, (Orijinal adı: The Human Side Of 
Enterprise), Çeviren, Doğan Energin,  ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Yayını, Yayın No:16, Ankara 
1970,  s.60. 
229 Bilgin, v.d., a.g.e., s.39-40. 
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3.4.3.3. İş Gerekleri 

İş gerekleri de iş analizi bilgilerinden türetilir. Ancak iş tanımları gibi 

genel ve işin bütününü kapsar nitelikte değildir. Özellikle işin yerine 

getirilebilmesi için personelin taşıması gereken nitelikleri ortaya koyar. 

Bunlar; eğitim düzeyi, deneyim, zihinsel, fiziksel, davranışsal, hatta duygusal 

özelliklerdir. İş gerekleri formunun hazırlanmasıyla, personel seçimi sırasında 

adaylarda hangi özelliklerin aranacağına, personel eğitiminde çalışanlara 

hangi konularda eğitim verileceğine ilişkin iş analizi bilgileri belli bir format 

altında düzenlenmiş olur. Dolayısıyla iş gerekleri formu, personel seçimi ve 

eğitimi işlevlerinde kullanılır. 

Bir iş gerekleri formunda işin gerektirdiği personel özelliklerine ek 

olarak iş tanımında yer alan işin kimliği ve çalışma koşulları bölümleri de 

bulunur.  

Teknolojik yenilikler, örgüt personelinin işe ilişkin tutum ve güdüleri 

üzerine yapılan araştırmalar, performans değerlemeleri zaman zaman işin 

kapsamında, yapılış biçiminde, örgüt yapısı içindeki yerinde, iş dizaynında 

(işin basitleştirilmesi, genişletilmesi, zenginleştirilmesi gibi) bazı değişikliklere 

gidilmesini gerektirir. Bu gibi nedenlerle bir işin tekniğinde, görevlerinde, yetki 

ve sorumluluklarında, gerekliliklerinde, çalışma koşullarında değişiklikler 

yapılır. Bu değişikliklerin iş analizlerine yansıması, dolayısıyla iş tanımı ve iş 

gerekleri formlarının buna göre güncelleştirilmesi gerekir.230  

İş gerekleri temel olarak iki bölümden oluşur. Birinci bölümde işin 

kimliği belirtilir. Bu bölümün iş tanımlarındaki kadar ayrıntılı olması gerekmez. 

İkinci bölümde ise, iş değerlemesinde kullanılacak ana ve alt faktörler ile 

tanımları yer alır. İş gereklerinin iş değerlemesi açısından önemi, 

değerlemede esas alınacak faktörlere yer vermesidir. Bu faktörler işi yapan 

kişide bulunması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, fiziksel ve düşünsel çaba, 

sorumluluk gerekleri ve çalışma koşullarıdır. İş gereklerinde bu faktörlere 

ilişkin ifadeler onların işteki paylarını ve zorluk derecelerini gösterecek 

şekilde düzenlenir. Her faktörün başlığının yanında, iş değerlemesi 
                                                            
230 Bilgin, v.d., a.g.e., s.40-41. 
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sonucunda bu faktörün değerine ilişkin göstergenin belirtileceği bir alan 

bırakılır. Bu gösterge kullanılan iş değerlemesi yöntemine göre harf, sınıf adı, 

puan vb. şekilde olabilir.231  

3.4.3.4. İş Değerleme 

Yönetimin örgüt içinde eşitliği sağlamak için kullanabileceği üç araç, iş 

analizi, iş tanımı ve iş nitelikleridir. İş analizinde, işler sistematik olarak 

incelenip tanımlanır ve içerikleri kaydedilir. İş tanımında, işlerin önemli öğeleri 

kısaca tarif edilir. İş niteliklerinde ise, işlerin iyi bir şekilde yerine getirilmesi 

için elemanın sahip olması gereken beceriler tanımlanır. Bu üç araç bir 

arada, iş değerlendirme sisteminin belkemiğini oluşturur. Bu sistem, 

organizasyonda yapılan her işin görece değerinin ve buna göre her işe 

ödenecek ücretin belirlenmesine yarar. İş değerlendirmesinde, işin doğası ve 

özellikleri değerlendirilir. Böylece her işin örgütün amaçlarına varılmasına 

yaptığı katkı ortaya çıkar. 

Bir işin değerini ölçmek ve değeri örgütteki diğer işlerin değeriyle 

karşılaştırmak güçtür. Ama yıllar içinde bu konuda bazı faktörler belirlenmiş 

ve birçok durumda başarıyla kullanılmıştır. İşin gerektirdiği beceriler, 

sorumluluk, bilgi, çaba ve çalışma koşulları gibi faktörler, çoğu değerlendirme 

şemasında ölçme kriteri olarak kullanılır. Değerlendirme yöntemi ne kadar 

sistematikse, etkisi genellikle o kadar büyük olur ve çalışanlarca o kadar 

kolay benimsenir. Bazı değerlendirme yöntemlerinde üç ya da dört, 

bazılarındaysa on ya da daha fazla faktörden yararlanılır. Yöntemin 

başarısının anahtarı, sistematik olmasında ve tutarlı bir şekilde 

uygulanmasında yatar.232  

İş değerlendirmesi, değişik işler arasındaki ücret farklarının 

saptanmasına yardımcı olması için düzenlenmiş sistematik bir süreçtir. Bunu, 

                                                            
231 Bilgin, v.d., a.g.e., s.204. 
232 Palmer, Winters, a.g.e., s.89-90. 
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işlerin birbirlerine göre değerini belirleyerek yapar. Daha değerli işe daha 

fazla ücret ödenir.233    

İşe dayalı ücret sistemlerinin temel hareket noktası ve ortak analiz 

birimi işlerdir. Adil bir ücret yapısının kurulabilmesi için işler hakkında ayrıntılı 

bilgi elde edilmeli, işlerin her biri tanımlanmalı, bu işleri yapacak personelde 

bulunması gereken nitelikler saptanmalıdır. Daha sonra işler tanımlarına, 

gereklerine ve örgüte katkılarına göre değerlendirilmelidir. İş değerlemesinin 

genel amacı, örgütteki her bir işin diğer işlere göreceli olarak değerini ölçmek 

ve örgütteki tüm işlerin yer aldığı bir iş hiyerarşisinde sahip olduğu değeri 

yansıtacak sıraya konmasını sağlamaktır. Böylece herkesin yaptığı işin 

değerine göre ücret alması sağlanır.234 

İş değerlemesiyle ilgili pek çok tanım yapılmıştır. Tanımlarda genellikle 

iş değerlemesinin işlerin önem ve güçlüklerine göre birbirleriyle 

karşılaştırılmaları sonucunda değerlenmeleri ve buna göre ücretlendirilmeleri 

olduğu ileri sürülmektedir. Ancak bu tanımlara dayanarak iş değerlemesinin 

bir ücret sistemi olduğu yanılgısına düşmemek gerekir. İş değerlemesi bir 

ücret sistemi değildir, işe dayalı adil bir ücret sisteminin kurulmasına temel 

dayanak oluşturacak objektif ve bilimsel standartlar elde etmek için kullanılan 

bir tekniktir. Ancak bu teknik çok aşamalı bir süreç özelliği taşımaktadır. Bu, 

bir örgütte iş değerlemesi temeline dayalı bir ücret sistemi kurmak için belirli 

aşamalardan geçmek gerektiği anlamına gelmektedir.  

Ayrıca iş değerlemesi, işlerin örgüt için yapıldığı zaman dilimi içindeki 

değerini ortaya çıkarır. Aynı işin, içeriği değişmese bile, örgütün yaşamı 

boyunca geçirdiği aşamalarda farklı değerler taşıması mümkündür. İşlerle 

değerleri arasında önceden belirlenen ilişkinin bozulması durumunda, işlerle 

ücretleri arasındaki denge de bozulacağından bu ilişkilerin devamlı izlenmesi, 

gerekli önlemlerin alınması ve düzenlemelerin zamanında yapılması gerekir. 

Sistemin bu yönü ihmal edildiği takdirde amacına ulaşması mümkün 

olmayacaktır. Bu nedenle iş değerleme çalışmalarının bir kez yapılarak 

                                                            
233 Palmer, Winters, a.g.e., s.90. 
234 Bilgin, v.d., a.g.e., s.193. 
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uygulamaların kendi haline bırakılmaması, devamlı olarak gerekli 

iyileştirmelerin yapılması zorunludur.235  

İş değerlemesinin bir örgütte meydana getirdiği değişimlerin başında 

ücretlerle ilgili bilgiyi genel olarak herkese açmak gelmektedir. Bireylerin 

toplam kazançları gizli kalsa bile, dereceler ve bu dereceler için saptanan 

ücret oranları açıklanmak zorundadır. Bu durumda personel sadece 

kendilerinin derecelerini ve ücretlerini bilmekle kalmayacak, aynı zamanda 

diğerlerininkileri de bileceklerdir. Eğer bu yapılmazsa, iş değerlemesinin etkisi 

azalabilir, birey ve bölümler arasındaki ilişkiler bozulabilir.236  

3.4.3.5. Kariyer Planlama 

Kariyer Yönetimi, kişinin kendisi ve çevresi ile ilgili farkındalığı artırarak 

kariyer amaçları belirlemesini, geribildirim almasını ve kariyerindeki ilerlemeyi 

ele alan bir süreçtir. Kariyer yönetiminin aşamalarından olan ve örgütler 

açısından hayati önem taşıyan kariyer planlama ise çalışanların değerleri ve 

ihtiyaçları ile iş deneyimleri ve fırsatları arasında en uygun ilişkiyi kurmayı 

amaçlayan bir sorun çözme ve karar alma sürecidir. Çalışanların daha mutlu 

ve işlerinde daha verimli olmalarını sağlar. Geleceğini tahmin edebilen, 

kendisini neyin beklediğini bilen, amacını ona göre belirleyen, yüksek 

motivasyona sahip, kendini işine adayan çalışanlar meydana getirir.237  

Kariyer kavramı, genellikle, ilerlemeye ve yönetim hiyerarşisinde 

yukarıya yükselmeye elverişli işleri tanımlamada kullanılmaktadır. Ancak 

daha kapsamlı olarak kariyer, bir kişinin iş yaşantısındaki aktivite, sorumluluk, 

tutum ve davranışlarının gelişimi olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar çalışma 

yaşamına adım attıkları günden itibaren bazı fizyolojik ve sosyal 

gereksinimlerini karşılamak için işlerinde ilerlemek ve hiyerarşik yapıda 

yükselmek isterler. Bu yüzden de örgütlerin insanların bu isteklerini 

gerçekleştirmek için yardımda bulunmaları gerekir. Zaten örgütlerde ayakta 
                                                            
235 Bilgin, v.d., a.g.e., s.195-196. 
236 Bilgin, v.d., a.g.e., s.209-210. 
237 Bilgin, v.d., a.g.e., s.121. 
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kalmak ve rekabet edebilmek için çalışanlarının geliştirilmesini ve örgüte olan 

katkılarının maksimum düzeye çıkarılmasını hedeflemektedir. Bunun için de, 

çalışanların sahip oldukları bilgi, beceri, deneyim ve yeteneklerin tespit 

edilerek, bu özelliklerin kurumun hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi ve 

geliştirmesi gerekmektedir. Yani kurum, öncelikli hedef ve amaçları 

doğrultusunda çalışanlarına gelişim imkanları sunmalıdır. Örgütler bunları 

kariyer geliştirme programları aracılığıyla yapabilmektedir. 

Kariyer geliştirme programları, kariyer planlama ve kariyer yönetimini 

içermektedir. Kariyer planlama, çalışanların, fırsatların, seçeneklerin ve 

sonuçların farkına varmalarını, kariyer hedeflerini belirlemelerini, bu hedeflere 

ulaşmada yön ve zaman tespiti yapmalarını sağlayacak iş, eğitim ve diğer 

geliştirmeye yönelik faaliyetleri programlamaları süreci olarak tanımlanabilir. 

Kariyer yönetimi ise, bireyin örgüt kültürünü benimsemesi, örgütün amacı ile 

örtüşmesi, iş doyumu ve işte kalması için temel belirleyici bir faktördür ve bu 

yönetsel yaklaşım çalışanın potansiyelini maksimize etmek için başvurulan 

bir uygulamadır.238  

Bireysel kariyer planlama, kişinin yaşamı boyunca çalışacağı iş ve 

pozisyonları, hedefleri ve geleceğinin sorumluluğunu üstlenerek kendisinin 

planlamasıdır.239 

Çalışanlar, zaman içerisinde bu eylemlerin tamamını yalnız başına 

gerçekleştiremeyebilirler. Çalışanlara örgüt içinde bu işlemleri 

gerçekleştirmede yardımcı kişilerin olması gerekir. Bu kişilerinde örgütte İK 

yöneticisi olması gerekmektedir. Ancak kariyer planlamanın asıl ağırlığı 

çalışan üzerindedir. 

Kariyer planlama genellikle kariyer hedefleri ve kariyer yollarının tespiti 

ile ilgilidir. Kariyer hedefleri, çalışanın bir kariyer bölümüne ulaşması için 

çaba gösterdiği gelecekteki durumları ifade eder. Kariyer yolları ise, çalışanın 

kariyerini biçimlendiren faaliyetler dizisidir.240 

                                                            
238 Bilgin, v.d., a.g.e., s.125. 
239 Bilgin, v.d., a.g.e., s.127. 
240 Ersen, a.g.e, s.111-112. 
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 Kariyer planlaması, bir bakıma bir çalışanın sahip olduğu bilgi, 

yetenek beceri ve güdülerinin geliştirilmesiyle, çalışmakta olduğu örgüt 

içindeki ilerleyişinin ya da somut olarak “yükselmesinin” planlanmasıdır.  

Kariyer planlamasının temelde iki boyutu vardır. Birincisi; kariyerini 

planlama durumunda olan bireyin kendi kişiliğinde oluşacaktır. Birey, çalışma 

yaşamında ve içinde bulunduğu örgüt içinde yerini bilme ve anlama, ayrıca, 

giderek gelecekte de, nerede ve nasıl olmak istediğini belirleme durumunda 

olacaktır.241  

İkincisi, bireysel kariyerin örgüt açısından irdelenmesi ve 

yönlendirilmesidir.  

Bu iki boyutlu kariyer planlaması olgusu, örgüt düzeyinde ele 

alındığında, iki somut yönelimin ışığında irdelenerek sonuçlandırılacaktır. 

Giderek, söz konusu iki yönelimin birleştirilerek bütünleştirilmesi, örgüt 

açısından kariyer planlamasının gerçekleştirilmesi anlamını taşıyacaktır.242     

İnsanlar hayatlarının büyük bir kısmını çalışarak geçirdiğinden, iş 

onların hayatında önemli bir faktördür. Dolayısıyla, çalışan her bireyin, 

kariyerini planlayabilmek için, mesleğindeki ilerleme olanaklarını iyi anlaması 

gerekir. Bu, bireyin kim olduğunu ve nerede durduğunu anlamasına yardımcı 

olabilir. Ayrıca, kişiye ileri atılma ya da gerekiyorsa olduğu yerde kalma veya 

geri çekilme gücü verir. Destekleyici ve anlayışlı yöneticiler, çalışanların 

meslekte ilerlemesinin önemini anlayan yöneticilerdir. Dolayısıyla elemanların 

örgütte kalmasını sağlayan yöneticiler de bunlardır.  

Örgütün çalışanların kariyer gelişimini desteklemesi, yeni elemanların 

uzun süre örgütte kalmasını, yüksek potansiyele sahip yöneticilerin örgüte 

çekilmesini ve elemanların örgüte daha çok bağlanmasını sağlar.  

Kariyer planlaması kesintisiz bir süreçtir. Çalışanların kendi 

amaçlarının ve önlerinde bulunan kariyer fırsatlarının bilincinde olmasını 

                                                            
241 Tuğray Kaynak, Personel Gereksinmesinin Planlanması Konulu Sunum,  İnsan Kaynakları 
Yönetimi Semineri, TÜSSİDE(Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) Yayını, Gebze-Kocaeli, 25-
27 Aralık 1990, s.43. 
242 Kaynak, a.g.b., s.44. 
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sağlamalıdır. Kariyer planlaması aynı zamanda kişinin yaşamında meydana 

gelebilecek değişiklikleri de dikkate almalıdır.243                         

3.5. Görev yetki ve sorumluluklar 

Örgüt bir hizmet hiyerarşisi olarak düşünülürse önce devletin üstlendiği 

kamu hizmetlerinin gerektirdiği iş yükünün kamu kurum ve kuruluşlarında iş 

ölçümleri ile ortaya konması, bundan sonrada bu yapının gerektirdiği nitelik 

ve nicelikte personelin insan gücü planlaması ile belirlenmesi gerekir. 

Kadroların, görev, yetki ve sorumlulukları ortaya konmalı, iş analizleri ile 

görevleri yapacak personelde aranan nitelikler önceden belirlenmeli, yerinde 

istihdam gerçekleşmelidir. İstihdam politikası gerçek ihtiyaca göre 

oluşturulmalıdır. Görev, yetki ve sorumlulukların ve buna bağlı olarak 

niteliklerin açık ve nesnel ölçütlere bağlanması gerekir. Hangi görevlerin 

hangi nitelikte personel tarafından yürütüleceğinin tüm taraflarca bilinmesi 

sağlanmalıdır.  

Herkesin gördüğü eğitime ve mesleğine uygun işlerde çalışmasını 

sağlayacak bir insan gücü politikası izlenebilmesi, görev, yetki ve 

sorumlulukların açıklığa kavuşturulması ve bu görevlere atanacak personelde 

aranacak niteliklerin (öğrenim düzeyi, öğrenimin niteliği, tecrübe gibi) net bir 

biçimde belirlenmesi ile mümkün olabilecektir. Bu suretle, atamalarda ve üst 

derecelere yükselmelerde yeterli bilgi ve yeteneğe sahip olanlar öne 

geçeceğinden, kayırma önlenmiş olacaktır. Bu durum, hizmette kalite, etkililik 

ve verimliliği de yükseltecektir.244 

3.6. Performansın Takdir Edilmesi ve Değerlendirilmesi 

En nitelikli insan kaynağının elde edilmesi yeterli değildir. Asıl önemli 

olan emek, zaman ve para harcanarak elde edilen bu kaynağın örgütte 
                                                            
243 Palmer, Winters, a.g.e., s.135. 
244 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.23. 
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kalmasının, çalışma hevesinin sürmesinin ve örgüte bağlılığının artmasının 

sağlanması, bu nitelikli insanların rakip örgütlere gitmelerinin önlenmesidir. 

Bir kişinin çalışmakta olduğu örgütten memnun olması için öncelikle 

adil ücret aldığını düşünmesi gerekir. Bir örgütte herkesin sahip olduğu 

niteliklere, yaptığı işin değerine, gösterdiği performansa ve piyasa ücret 

oranlarına göre ücret alması durumunda adil bir ücret sisteminin varlığından 

söz edilebilir. Bunun için iş değerlemesi ve performans değerlemesi 

sistemlerinin kurulması, piyasa ücret araştırmasının yapılması gerekir. 

Performansla bağlantılı teşvikli ücret programları uygulanmalı ve parasal olan 

ya da olmayan çeşitli ek olanaklar sağlanmalıdır. 

Nitelikli insan kaynağının elde tutulmasını sağlayacak İK işlevlerinden 

bir diğeri de eğitme ve geliştirmedir. Etkili eğitim yönetimi olan örgütlerde 

personel bağlılığının arttığı bilinmektedir. Ayrıca çalışanların güvenliğine, 

sağlığına ilişkin eylemler ile sendikalarla ilişkilerin etkili bir şekilde 

sürdürülmesi de İK’nı elde tutma amacına hizmet eder. İlave olarak 

çalışanlarla ve çevreyle kurulacak sosyal ilişkiler ve örgütün içinde bulunduğu 

kampüsün yönetimi de genellikle İK bölümünün sorumluluk alanında yer 

almaktadır. Örneğin, toplu sinema, diya ve tiyatro gösterileri, kütüphane 

çalışmaları, fotoğraf kulübü faaliyetleri, çevre gezileri, piknikler vb. gibi sosyal 

ve kültürel etkinlikler; basketbol, voleybol, tenis, futbol, satranç turnuvaları ve 

spor şenlikleri gibi sportif etkinlikler; yemek ve servis hizmetleri ile restoran, 

kafeterya, dinlenme tesisleri gibi sosyal tesislerin yönetimi de genellikle İK 

bölümünü ilgilendirmektedir. Bu tür hizmetlerin verilmesiyle çalışanların 

memnuniyetleri ve yaşam kaliteleri yükselmekte ve elde tutulmalarına katkıda 

bulunulmaktadır. 

İnsan kaynağının bireysel olarak ya da ekipler halinde 

yönlendirilmeleri, motive edilmeleri ve desteklenmeleri sonucunda 

performansları artar ve bu da örgütün toplam performansını artırır. Bunun için 

etkili bir performans değerleme sistemi kurulmalı, personele performansları 

hakkında geri bildirim verilmeli, performansı artırmak üzere eğitim ve gelişme 

olanakları sağlanmalıdır. Ayrıca performansı yüksek olanlar 

ödüllendirilmelidir. Alınan önlemlere, verilen desteğe rağmen performansları 
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sürekli düşük olanlar ve örgüt kurallarına uymayanlar için disiplin prosedürleri 

işletilmelidir. 

Bireysel ve örgütsel performansı artırmak için bireysel kariyer hedefleri 

ve beklentileri ile örgütün ileriye dönük ihtiyaçlarının bütünleştirildiği bir terfi 

ve kariyer planlaması yapılmalıdır. Bireyler için tek tek kariyer planlaması 

yapılmalı ve geliştirmek için her türlü destek verilmelidir. Son olarak da 

İKY’nin tüm işlevleriyle ilgili yaptığı çalışmaların, örgütün performansına 

yaptığı katkının derecesi değerlendirilmelidir.245 

Değerleme sistemlerinin önemi, ölçülemeyenin yönetilemeyeceği 

gerçeğinden kaynaklanır. Bu gerçekten hareketle performans yönetimi 

sürecinin önemli aşamalarından biri olan performans değerlemesi, tüm 

örgütler açısından büyük önem taşır. Performans değerlemesiyle personelin 

performansı örgütün stratejik amaçlarını gerçekleştirecek şekilde planlanır, 

yönlendirilir, desteklenir, ölçülür ve değerlenir. Değerleme sonucunda 

performans yetersizliklerinin nedenleri araştırılır ve iyileştirici önlemler alınır. 

Mükemmel performans ödüllendirilir ve daha da geliştirici düzenlemeler 

yapılır.246  

Performans, bir işi yapan bir bireyin, bir grubun ya da bir örgütün, o 

işle amaçlanan hedefe yönelik olarak neye ulaşabildiğini, neyi 

sağlayabildiğini nicel ve nitel olarak belirten bir kavramdır. Birey ve grup 

performansı, örgütün o işle ulaşmak istediği amaç yönünde bireyin ya da 

grubun kendisi için belirlenen hedeflere ve standartlara ne ölçüde 

ulaşabildiğinin göstergesidir. Örgütsel performansla da sistemin toplam 

performansı anlatılmaktadır. Örgütlerde toplam performansın değerlenmesi, 

yönetim işlevlerine yön gösterecek ve sisteme nerede müdahale edilmesi 

gerektiğinin sinyallerini verecek önemli bir araçtır. Bu nedenle her 

organizasyonda örgüt performansını etkileyen tüm boyutların ve bunların 

aralarındaki ilişkilerin değerlenmesini sağlayan bir sistemin kurulması esastır. 

Bir örgüt ancak personelinin performansı kadar iyi olabilir. Çünkü 

personel performansının örgütün hem finansal sonuçlarını hem de 

                                                            
245 Bilgin, v.d., a.g.e., s.9-10. 
246 Bilgin, v.d., a.g.e., s.147. 
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üretim/hizmet düzeyini olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır. 

Bu karşılıklı ilişki nedeniyle bireysel performansın yönlendirilmesi ve 

artırılması örgütün performansını da artıracaktır. Bu nedenle personelin 

yüksek performans gösterecek şekilde çalışmasını sağlayacak bir ortam 

yaratmak ve performansı sürekli geliştirmeyi hedefleyen bir sistem kurmak, 

örgüt yönetimlerinin temel görevleri arasında yer alır. İşte performans 

değerlemesi bunu sağlayacak önemli İKY işlevlerinden biridir.247 

Performans değerlemesi; performansı geliştirmek ve performans 

değerlemesi sonuçlarına dayalı olarak ücret, terfi, işten çıkartma gibi idari 

kararları vermek amacıyla yapılır. Personelin performansını geliştirebilmek 

için öncelikle personeli tanımak, potansiyelini araştırmak, başarılı ve 

başarısız personeli birbirinden ayırmak gerekir. Bir birey tanınmıyorsa, onun 

gerektiği şekilde yönlendirilmesi mümkün olamaz. Performans değerleme; 

örgütte çalışan bireyleri sosyal bir varlık olarak fizik, duygu, moral, ilgi, tutum, 

bilgi, beceri ve yetenek gibi tüm yönleriyle tanımayı sağlayan önemli bir 

araçtır. Ayrıca personelin potansiyelini araştırmak, bir başka deyişle 

personelin geçmiş performansı yerine gelecekteki gelişme potansiyelini 

saptamak için de performans değerlemesi yapılabilir. 

Performans değerlemesi hangi personelin performansının 

iyileştirileceğine, hangisinin geliştirileceğine karar verebilmek için başarılı ve 

başarısız personeli birbirinden ayırmayı amaçlayarak yapılabilir. Yöneticilerin 

önemli görevlerinden biri de personeli sürekli izlemek, başarılı ve başarısız 

personeli birbirinden ayırmaktır. Bu, yöneticilerin rutin çalışma saatleri içinde 

sürekli yapmakta oldukları bir gözlemdir. Ancak objektif ve doğru sonuçları 

elde etmek bakımından bu tür informel gözlemler yeterli değildir. Personelin 

işle ilgili performansına karar verilirken geçerli ve güvenilir bir formel 

performans değerleme sisteminin sonuçlarının dikkate alınması daha adil ve 

objektif olunmasını sağlar. 

Personelin performansının geliştirilebilmesi için onlara performansları 

hakkında geribildirim verilmesi esastır. Geribildirim almayan bir personel “Çok 

                                                            
247 Bilgin, v.d., a.g.e., s.149. 
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kötü bir şekilde çalışıyor olmalıyım” ile “Performansım mükemmel olmalı” 

arasındaki yelpazede yer alan herhangi bir şeye inanır. Ayrıca personelin 

tipik olarak sessizliğin her şeyin iyi ve yolunda olduğu anlamına geldiğini 

düşünme eğilimleri vardır. Bu nedenle performansın önceden belirlenen 

kriterlere ve standartlara göre değerlenmesi sonucunda elde edilen bilginin 

doğru ve zamanında personele iletilerek durumu hakkında fikir edinmesi 

sağlanmalıdır. Böylece personelin tahmin yürütmesinin ve yanlış 

anlamalarının önüne geçilir. Öte yandan geribildirim, yöneticilere de 

personelin performansını iyileştirmek ve geliştirmek için uygun faaliyetleri 

planlama ve uygulama olanağı verir. 

Performans değerlemesi yöneticilerin de kendilerini değerlemelerini 

sağlar. Çünkü personelin başarılarında ya da başarısızlıklarında yöneticilerin 

rolü büyüktür. Yöneticiler, performans değerleme sonuçlarına bakarak 

personeline bilgi, beceri kazandırma, onlarda davranış değişikliği yaratma, 

gerekli kaynakları, olanakları ve desteği sağlama gibi alanlarda hangi ölçüde 

etkili olduklarını anlayabilirler. Kendilerini başarılı görüyorlarsa, izledikleri yola 

devam ederler. Başarısız olduklarını düşünüyorlarsa, kendi hatalarını 

bulmaya ve düzeltmeye çalışırlar. Böylece yöneticiler de kendilerini geliştirme 

olanağı elde etmiş olurlar. Performans değerlemesi örgütsel ve bireysel 

eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye yardımcı olacak bilgi üretebilir. Personelin 

kötü performansı eğitim eksikliklerinden ya da yanlış eğitim almasından 

kaynaklanıyor olabilir. Bir başka durumda, bir personel bulunduğu 

pozisyonda mükemmel bir performans gösteriyor olabilir. Ancak bu 

personelin atanacağı bir üst pozisyonda ya da yeni görevleri yerine getirirken 

de aynı performansı göstereceğinin bir garantisi yoktur. Bunu sağlamak için 

ne kadar ve hangi kapsamda eğitim verileceğinin belirlenmesi önem 

taşıyabilir. Performans değerlemesi sonucunda elde edilen veriler söz 

konusu durumları ortaya çıkarabilir. 

Bir performans değerleme sisteminin geliştirilmesi aşamasında 

öncelikle personelin performansının hangi amaçlarla ölçüleceğine ve 

değerleneceğine karar verilmesi gerekir. Çünkü sistem, temel amaca göre 

farklı şekilde geliştirilecek ve yürütülecektir. Performans değerlemesi 
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yukarıda da üzerinde durulduğu gibi çeşitli amaçlarla yapılmasına rağmen 

genellikle etkili yönetim kontrolü için temel oluşturur. Bir performans yönetimi 

sisteminin önemli bir alt sistemi olan performans değerleme sisteminin en 

azından personele uygun ve zamanlı geribildirim sağlamayı, personel 

davranışlarının daha etkili çalışma alışkanlıklarına doğru yönlendirilmesine ve 

değiştirilmesine hizmet etmeyi, yöneticilere personelle ilgili idari kararları 

verirlerken objektif ve doğru bilgi sağlamayı amaç edinmesi gerekir.248  

Değerlendirme bir örgütte çalışan görevlilerin işlerinde ne ölçüde 

başarılı ya da başarısız oldukları konusunda karar verme işlemidir. 

Değerlendirme çoğunlukla yılda bir kez yapılan bir işlemdir. Değerlendirmede 

çalışanların bir yıl süresince gösterdikleri başarı değerlendirilip olumlu, 

olumsuz ya da bu ikisi arasında bir yargıya varılır. Değerlendirme sonucu 

varılan bu yargı çalışanlara ilişkin kararların alınmasında (örneğin yükselme, 

atama, yer değiştirme, ödüllendirme ve cezalandırma gibi) ölçüt olarak 

kullanılır. Değerlendirmenin öteki yararları arasında çalışanların eğitim 

gereksinmesini ortaya çıkarması ve bir örgütün eleman alma yöntemlerinin 

geçerliliği hakkında bilgi vermesi sayılabilir.  

Personelin değerlendirilmesi bir kez yapılıp bırakılan bir işlem değildir, 

değerlendirme belirli zaman aralıklarıyla sürekli olarak yapılan bir işlemdir.249   

Kamu yönetiminde değerlendirme daha çok memurluğa girişteki sınav 

ve mülakat, adaylığın bitiminde, asaletin onanması aşamasında; daha sonra 

her yıl, yılsonunda ve derece yükselmesi ve atlatılması, re’sen emeklilik, 

disiplin, teşvik ve eğitim işlemlerinde, görev ve yer değiştirmelerde 

yapılmakta bu işlemlerin sebep unsurunu oluşturmaktadır.250  

Performans kavramının değişim süreci içerisinde, değişmeyen ve 

önemini yitirmeyen boyutu, ekonomik performans anlayışıdır. Çünkü ister 

ekonomik kuruluşlar isterse sosyal amaçlı kuruluşlar da olsun karlılık ve 

dolayısı ile ekonomik performans işletmelerin ya da kuruluşların varlıklarını 

                                                            
248 Bilgin, v.d., a.g.e., s.150-152. 
249 Ergun, Polatoğlu,  a.g.e., s.295. 
250 Sait Güran, Kamu Yönetiminde Personel Değerlendirmesi Konulu Sunum,  İnsan Kaynakları 
Yönetimi Semineri, TÜSSİDE(Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) yayını, Gebze-Kocaeli, 25-
27 Aralık 1990, s.56. 
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sürdürmelerinin temel koşullarından birisidir. Nasıl karlılığı sağlayamamış bir 

işletme yok olursa, hizmette verimliliği ve fayda maliyet dengesini kuramamış 

bir kamu kurumu da varlığını sürdüremeyecektir. 

Performans anlayışının gelişim sürecinde, ikinci sırada yer alan boyut 

verimliliktir. Verimlilik, elimizdeki kaynaklardan ne derecede iyi 

yararlandığımızı gösterir. Çıktı ile girdi arasındaki ilişki bize verimliliği verir. 

Eldeki kaynaklarla mümkün olan en çok ürünün elde edilmesi ya da aynı 

ürünün giderek daha az kaynaklarla elde edilmesi verimliliği göstermektedir. 

Özel kuruluşlarda çoğu kez verimliliğin ölçütü olarak kar kullanılmış ve kar 

çıktının bir ölçütü olarak ele alınmıştır. Kamu kuruluşlarında ise halka ucuz ve 

kaliteli hizmet götürmek, kar elde etmek amacından önce gelir. Bu nedenle 

karın kamu kuruluşlarında verimliliğin ölçülmesinde kullanılabilmesi zor, hatta 

çoğu zaman olanaksızdır. 

Performans anlayışının gelişim sürecinde üçüncü sırada yer alan 

boyut etkililiktir. Etkililik, bir kurumun tespit ettiği politika, proje ve aldığı 

tedbirlerle önceden saptanan amacının ne ölçüde gerçekleştirdiğini ifade 

eder ve örgütün amaçlarına ulaşmada gösterdiği başarı ve sağlamlık 

derecesini gösteren bir kavramdır. Örgütsel etkililiğin ölçümünde genellikle 

klasik amaç modeli kullanılır. Amaç modeli olarak isimlendirilen yaklaşımda 

etkililik örgütün amaçları ile ilgili bir kavram olarak ele alınmakta ve örgütün 

amaçlarına ne ölçüde ulaşabildiği değerlendirilmektedir. Örgütler amaçlarını 

gerçekleştirdikleri oranda etkili olacaklardır.251  

Kamu kesimi ve özel kesim kuruluşlarında personel yönetiminin en 

önemli karmaşık ve tartışmalı konularının başında gelen “personelin 

değerlendirilmesi”, personelin yeteneklerini kullanabileceği ve geliştirebileceği 

bir çalışma ortamı oluşturmayı, bir yandan personelin performansını 

iyileştirerek çalıştığı kuruluşa katkısının artmasını, öte yandan, personelin 

örgütten elde edeceği yararların ve çıkarların çoğalmasını sağlamayı, 

yönetsel açıdan hem üstler, hem de üstlerle astlar arasında örgüt-içi iletişimi 

artırmayı ve geliştirmeyi, personelin yerinde istihdamını ve ussal olarak 

                                                            
251 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.74-75. 
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görevlendirilmesine yardımcı bir işlev görmeyi amaçlayan, bireyin, örgütün 

ihtiyaçlarını, personelin niteliklerini dikkate alarak yapılması gereken yönetsel 

bir işlemdir. 

Personeli değerlendirmenin bu amaçları gerçekleştirebilmesi için,  her 

şeyden önce, örgütün, örgüt birimlerinin ve personelin hedeflerinin, açık, 

kesin ve ölçülebilir biçimde tanımlanması, iş tanımlarının yapılması, iş 

gereklerinin (personelde aranan niteliklerin) belirlenmesi gereklidir. 

Değerlendirmenin alt yapısı böylece oluşturulduğu takdirde, örgütsel etkililik 

ve verimlilik sağlanması için personelin, örgütsel amaçlara ve sonuçlara göre 

gerçekleştirmesi gerekli performansın değerini objektif ve açık şekilde ortaya 

koymak olanak kazanır.  

Günümüzde, geleneksel yönetim kültüründen çağdaş yönetim (işletme 

yönetimi) kültürüne doğru bir değişim gerçekleştiğinden bu değişimin doğal 

bir sonucu da, personelin değerlendirilmesinin çağdaş işletme yönetimi 

yaklaşımı izlenerek gerçekleştirilmesidir. Buna göre, personelin neyi nasıl 

yaptığı, yani, önceden yönetimle üzerinde uzlaşma sağlanmış iş tanımlarına 

ve performans standartlarına ne ölçüde ulaşabildiği değerlendirilmekte, 

değerlendirme sonuçları üzerinde yönetimle değerlendirilen personelin 

tartışmaları, düzenlenen mülakatta gerçekleştirilerek, personele de etkin 

(aktif) bir rol verilmektedir. Gelecekte gösterilmesi gerekli performans 

hakkında personelin bilgili kılınması ve bu amaçla bir çalışma planının bir 

diyalog sonucu ortaya konması vb. gibi çağdaş değerlendirme yaklaşımları, 

değerlendirmenin gerçekleştirmesi beklenen, yukarıda sayılan amaçlara 

ulaşmasında önemli rol oynamaktadır.252  

Çalıştıran, örgütün verimli çalışmasını gerçekleştirmek için hizmetin 

gerekli kıldığı nitelikte eleman almak, eldeki elemanlarına kendilerini 

geliştirmeleri için eğitim imkanları sağlamak ve başarılı elemanlarını 

yükseltmek, yani onları yetki ve sorumluluğu daha fazla olan görevlere 

getirmek ister. Bunun içinde herkesin yeterlik derecesinin değerlendirme 

                                                            
252 A.Doğan Canman, Personelin Değerlendirilmesinde Çağdaş Yaklaşımlar ve Türkiye’de Kamu 
Personelinin Değerlendirilmesi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Yayın 
No:252,  Ankara 1993, s. (Sunuş kısmı) 
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işlemi ile ortaya konması büyük önem taşımaktadır. Böylece, örgütün dinamik 

yapısını oluşturan insan kaynağının geliştirilmesi, ödüllendirilmesi, 

cezalandırılması vb. düzeltici, iyileştirici ve yönlendirici önlemler niteliğinde 

kararlar alınması mümkün olur. 

Değerlendirme, çalışanlar açısından da önem taşımaktadır. Çalışanlar, 

çalışmalarının takdir edilmesini, başarılarının karşılığını görmeyi, çalışanla 

çalışmayan, verimli ile verimsiz, başarılı ile başarısız arasında bir ayrım 

gözetilmesini ister ve bekler. Çalışanlar bu tür ruhsal gereksinimleri 

karşılandığı ölçüde örgüte bağlanır, verimleri artar. Bunun yanında, daha da 

önemlisi, başarı derecesi hakkında bilgisi olan personel, kendini geliştirme ve 

performansını iyileştirme olanağı kazanır.  

Nesnel ölçütlere göre yapılan bir değerlendirme, çalışanların, 

bulundukları kuruluşun neresinde ve nasıl en iyi ve en verimli biçimde 

çalışabilecekleri konusuna da açıklık kazandırır.253 

3.7. Ücret Sistemi 

Birisini bir şeyi yapmaya zorlayabilirsiniz, ama o kişiyi bu şeyi yapmak 

istemeye kesinlikle zorlayamazsınız. İstemek için gereken arzu içimizden 

gelir ve motivasyonda içten zevk almamızı sağlayan, içten gelen en büyük 

güçtür: Kendini iyi hissetme ve verimlilik birbiriyle sıkı sıkıya ilişkilidir. 

Bir örgütün günümüz rekabet ortamında ayakta kalıp kalamayacağı, o 

örgütün insan potansiyelini harekete geçirip geçirememesine bağlıdır.  

Bir örgüt içindeki en önemli yenilik kaynağı, ücretli çalışan bireylerdir. 

Verimlilik sadece modern teknolojiyle sağlanmaz, aynı zamanda insan 

davranışları da önemli bir etkendir.254    

Personele, çalışmasının karşılığında adil, yani işin değerine uygun 

ücretin ödenmesi gerekir. Burada önemli olan nokta, yapılan işin güçlük 

sorumluluk ve önem derecesinin ve işin gerektirdiği niteliklerin göz önünde 
                                                            
253 Canman, a.g.e., s.4. 
254 Gisela Hagemann, Motivasyon El Kitabı, (Orijinal Adı: The Motivation Manual), Çeviren: 
Göktuğ Aksan, Rota yayın Yapım Tanıtım Ltd.Şti., 1.Baskı, İstanbul 1995, s.7. 
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tutularak ücretin saptanmasıdır. Ücret, yapılan işe göre ödenmelidir. Yapılan 

işin önem ve değeri ise iş değerlendirme teknikleri izlenerek saptanır. Bunun 

için önce iş analizi yapılarak “işle ilgili bilgiler” elde edilir. Başka bir deyişle, 

bu evrede, bir yandan “iş tanımı” yapılır; öte yandan “işi yapacak kişide 

aranacak nitelikler” belirlenir. Daha sonraki evrede her işin göreli değeri 

belirlenir. Daha sonra, her işe ödenecek ücret oranları ortaya konur. En 

sonrada benzer işler bir araya getirilerek iş gruplandırması yapılır. 

Personelde bu gruplarda yer alır.255   

İster kamu kesiminde olsun, ister özel kesimde olsun kuruluşlarda 

çalışanlara hizmetlerinin karşılığı olarak aylık, haftalık ya da gündelik olarak 

belirli bir para ödenir. Bu para bireyin kol ya da kafa emeğini kullanarak 

çalışmakta olduğu örgüte yaptığı katkının bir karşılığıdır. Toplumu oluşturan 

bireylerin büyük bir kesimi yaşamlarını çalışmalarının karşılığı olarak aldıkları 

ücretle sürdürmektedirler. Bu nedenle aylık ve ücretlerin düzenlenmesi 

toplumsal açıdan önem kazanmaktadır.256  

Çoğu insan para kazanma gereksiniminde olduğu için çalışır. Fakat 

bu, bazı insanların başka işler yaparak daha fazla para kazanacak iken böyle 

yapmamalarını veya diğerleri işten atılmayacak kadar çalışırken onların tam 

kapasiteyle çalışmalarını açıklamaz. Bunu ifade edecek kavram 

motivasyondur. Başlıca motive edicileri; ücret, güvenlik, mevki ve işte doyum 

olarak ifade edebiliriz. Bunların ilk ikisi azami doyumsuzluğa götürebilecek 

faktörler olarak ele alınan geçim faktörleridir. Sonraki ikisi azami doyuma 

götürebilecek faktörler olarak ele alınan motive edicilerdir. Bunlar arasında 

katı sınırlar yoktur ve kimi insanları para aşırı motive ederken başkaları işte 

doyuma yol açan iş sorumluluğundan aynı ölçüde motive olurlar. Akılda 

tutulması gereken önemli ilke şudur: Eğer geçim faktörleri standartların 

altındaysa, insanları motive etmeye çalışmak faydasızdır. Çalışma koşulları 

güvenli değil ve ücret yetersizse, iş doyumunu artırarak motive etmek hemen 

hemen olanaksızdır.  

                                                            
255 Yazıcı, a.g.e., s.25-26. 
256 Ergun, Polatoğlu, a.g.e., s.309. 
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Geçim faktörleri motive edicilerin yerine geçemez; geçim faktörlerinin 

göz ardı edildiği yerde motivasyon zor, belki de olanaksızdır.257  

Ücretleme işlevinin yerine getirilmesi planlı ve örgütsel bir çalışmayı 

gerektirir. İş değerlemesi yapılacak işler ağırlıklarına göre sınıflandırılır.  Bu 

şekilde; işletmede hangi işin daha zor hangi işin daha hafif olduğu ve her bir 

işe ödenecek ücret miktarlarının belirlenmesi sağlandığı gibi, yöneticilerin bu 

tabloyu açıkça görmeleri de sağlanır. Maaş ve ücrete ilişkin işlemler tam bir 

örgütsel çalışmayı gerektirir. İK bölümü ücret çalışmaları sırasında ilgili 

bölümlerle işbirliği yapar.258 İyi bir ücretleme sisteminin temel amaçları üç 

grup altında toplanabilir. Bunlar: Nitelikli personeli örgüte çekebilmek, bu 

personeli örgütte tutabilmek, personeli güdüleyebilmek olarak sıralanabilir. 

Ücretlerin oluşumunu etkileyen örgüt dışı faktörler de mevcuttur. Bunların en 

önemlileri olarak kanunlar, sendikalar ve işgücü pazarı görülmektedir.259  

Teknolojik yenilikler dışında, mal ve hizmet üretimini azamiye 

çıkartmanın yolları çalışanlar hakkında alınacak tedbirlere bağlıdır. Evvel 

emirde personel değerlendirmesine gitmek, çalışanlarla ilgili objektif teşvik 

unsurlarını ortaya çıkarmak demektir. Kişinin her yer ve zamanda verimini 

artırmaya yol açan teşvik unsurlarının başında ise ücret gelir.260 

İş değerlendirmesinde dikkat edilmesi gereken bazı kıstaslar ve çeşitli 

usuller vardır. Teknik bir çalışma olan usul bahsi kadar, iş bilgisi, tecrübe ve 

maharet, zihni gayret, sorumluluk duygusu, girişkenlik, işin kalitesi, iş birliği, 

güvenirlik, devamlılık, iş şartları, iş tehlikeleri, vb. gibi kıstaslar hayli önem arz 

etmektedir. 

İş değerlemesinde gaye, bu kıstasların her birinin yekdiğerine nazaran 

kıymetini, o işin muhtevasını tartarak tayin etmektir. Diğer bir deyişle, işle 

alakalı her türlü faktörün değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Böylece önem ve 

güçlük itibariyle benzerlik arz eden işler için ise farklı ücret ödemesi 

yapılacaktır. 

                                                            
257 Finnigan, a.g.e., s.75-76. 
258 Aşıkoğlu, a.g.m., s.222.  
259 Aldemir, Ataol, Budak,a.g.e., s.328-330. 
260 Adalı, a.g.e., s.83. 
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Öncelikle işin hangi faktörlere bağlı olduğu, hangi vasıfları gerektirdiği 

ortaya konur, sonra da onu ifa edecek kişide bu vasıfların aranmasına 

çalışılır. Bu işlem kantitatif olduğu kadar da kalitatiftir. Böylece geçerli modern 

bir ilkeye: “adama göre iş değil, işe göre adam” uygulamasına ulaşılır. Bu 

suretle her faktör ve vasfın puan ağırlığı tespit edilerek ücret tayini yoluna 

gidilir.261 

Örgütün yüksek verimle çalışmasının anahtarı, İK’nın iyi 

yönetilmesidir. Dolayısıyla örgütün iyi elemanları kendisine çekmesinin, işe 

alıştırmasının, destekleyici bir ortam içinde motive etmesinin ve elde 

tutmasının çok büyük önemi vardır. Günümüzün değişken emek pazarında, 

dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biride çalışanlara adil ücretler 

ödenmesi ve eşitlik ilkesinden uzaklaşılmamasıdır.262    

Çalışanlara yapılacak ödemeler karmaşık bir konudur; her aybaşında 

onlara birer çek vermekten ibaret değildir. Ödeme programları genellikle çok 

yönlüdür ve İK yöneticilerinin çalışanların ihtiyaçları konusunda bilgili ve 

duyarlı olmasını gerektirir. Çalışanlara yapılacak ödemelere ayrılan fondan 

en yüksek yararın sağlanabilmesi için, işverenin doğrudan ve dolaylı 

ödemeleri tek bir paket içinde düşünmesi gerekir. İK yöneticisi, bütünsel 

ödeme ilkelerini maharetle uygulayarak, örgütün verimliliğine büyük bir 

katkıda bulunabilir.263 

Ücret ve maaş politikasının formüle edilmesi, çalışan ilişkileri 

konusundaki en önemli etkinliklerden biridir. Bu politikanın amacı, hem 

örgütün hemde çalışanların mali hedeflerine varmasını sağlamaktır. Rekabet 

koşullarında etkili olabilecek bir ödeme programı oluşturabilmek için, 

sektörün kendi alanındaki diğer örgütlerin ve genel olarak endüstrinin benzeri 

işlere ne ödediğinden haberi olması gerekir. Örgüt bu bilgileri elde ettikten 

sonra, kendi ödeme programını oluşturmaya ve geliştirmeye başlar. Ücret 

analizini yapmakla görevli olanlar, hem örgütün hem de çalışanların yararına 

                                                            
261 Adalı, a.g.e., s.84. 
262 Palmer, Winters, a.g.e., s.85. 
263 Palmer, Winters, a.g.e., s.86. 
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olacak ve her iki tarafça da kabul edilebilir politikalar saptayabilmek için, 

örgütün hedeflerini ve çalışanların bakış açısını iyi bilmelidir.264 

 İK profesyoneli ister küçük bir örgütte mesleğiyle ilgili her işe 

bakan biri olsun, ister büyük bir örgütte sadece ödemelerle ilgilenen bir 

uzman olsun, ödeme programının oluşturulması, geliştirilmesi ve 

uygulanması onun karşısına çıkan en önemli ve en güç konudur. Bu asıl 

olarak İK bölümünün görevi olsa da, İK yöneticisi işini yaparken diğer 

yöneticilerle yakın bir işbirliği içinde olmalıdır. Diğer yöneticilerin bu konudaki 

sorumlulukları çalışanların verimini gözlemlemek ve uygun buldukları ücret 

düzenlemelerini önermektir. 

Ödeme programının her aşamasında, elemanların ihtiyaçları ve 

verimlilik düzeyi her zaman göz önünde tutulmalıdır. En önemli hususlardan 

biri de, programın maliyetinin uygun sınırlar içinde tutulmasıdır. Demek ki 

sorun, maliyeti kontrol altında tutarken, ödeme programının verimlilikle ilgili 

hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır. 

Ödeme programının bütünü, dıştaki rekabet ve içteki eşitlik 

bakımından zaman zaman gözden geçirilmelidir. Verilen ücretle yapılan iş 

arasındaki uyumun devam etmesi için, işler sürekli olarak incelenmelidir.265 

Bir örgüt özellikli bazı amaçları ve hedefleri gerçekleştirmek için 

kurulur. Buna karşılık örgüt tarafından istihdam edilen bireylerin de kendi 

ihtiyaçları ve beklentileri vardır. Bunların başında piyasada bulunan çeşitli 

malları ve hizmetleri satın alabilmek için paraya olan ihtiyaçları gelir. Bu 

nedenle değişimin temeli olarak örgüt, amaçlarını ve hedeflerini 

gerçekleştirebilmesi için arzuladığı personel davranışlarını paraya, mallara ve 

hizmetlere dönüştürür. İşverenlerin personeline sağladığı para, mallar 

ve/veya hizmetler hep birlikte ücret sistemini oluşturur. Bu sistemin 

planlanması, organize edilmesi, yönlendirilmesi, koordine ve kontrol edilmesi 

de ücret yönetimi olarak adlandırılır. 

Ücret yönetimi, hem örgüt yönetiminin hem de çalışanların ve diğer 

ilgili tarafların ihtiyaçlarını karşılayan bir ücret sisteminin kurulmasını ve 

                                                            
264 Palmer, Winters, a.g.e., s.91-92. 
265 Palmer, Winters, a.g.e, s.102-103. 
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yürütülmesini sağlayacak önemli bir İKY işlevidir. Günümüz örgütlerinde 

rekabet avantajı elde edilmesi çabalarında ücret yönetimi itici bir güç 

yaratmaktadır. Bu nedenle de ücret yönetimine kilit bir stratejik işlev olarak 

bakılmalıdır. Böyle bir bakış açısıyla sistematik ve bütüncül bir yaklaşım 

gerektiren ücret yönetimi, sağlam politikalara ve stratejilere dayanmak 

zorundadır.266  

3.8. İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi 

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, pazarın küreselleşmesi, iletişimin 

artması, dünya çapında hızlı bilgi alışverişinin ve ulaşımın kolaylaşması, 

serbest ticaretin önündeki engellerin kaldırılması yönündeki girişimler, 

ülkelerin ekonomilerini büyük oranda etkilemiş bulunmaktadır. Çağımızda 

özellikle teknolojideki hızlı dönüşüm, beraberinde ekonomik dönüşümü de 

getirmiştir. “Bilgi ekonomisi”, “siber ekonomi” gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. 

Yeniçağ şimdiden “Bilgi Çağı” olarak adlandırılmaktadır.  

Dünyada meydana gelen bu gelişmeler uluslararası rekabeti büyük 

oranda artırmış bulunmaktadır. Üretim, bilgiye bağımlı hale gelmiştir. Bu 

nedenle “Nitelikli İşgücü”ne duyulan ihtiyaç artmıştır. Örgütler, çok çeşitli mal 

ve hizmeti, zamanında ve kaliteli olarak üretmek zorundadırlar. Bu nedenle, 

teknolojiyi anlayan, uygulayabilen, verimli ve kaliteli hizmet üretebilen 

işgücüne duyulan ihtiyaç artmıştır. Yirmi birinci yüzyılda işgücü “eğitim alarak 

yetişmiş işgücü” olarak şekil değiştirecektir. Örgütlerin rekabet gücünü ise 

sahip oldukları “nitelikli işgücü” belirleyecektir.267           

Yöneltme işlevi örgütün amaçlarına ulaşma doğrultusunda astların 

gösterdiği çabalara yol çizme ve bu çabaları gözetim altında tutma işiyle 

ilgilidir. Davranış bilimleri son yıllarda insanın güdülenmesi, önderlik, iletişim, 

                                                            
266 Bilgin, v.d., a.g.e., s.173. 
267 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Nitelikli İnsangücü, Meslek Standartları Düzeni ve Sosyal 
Sermaye Birikimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın No: DPT:2577-ÖİK:590 Ankara 2001, 
s.32. 
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çalışanların geliştirilmesi gibi konularda yapılan araştırmalarla bu işlevin daha 

iyi anlaşılmasına önemli katkılarda bulunmuştur.268 

Çağımızda sosyal, ekonomik ve teknolojik değişmeler hızla artmakta 

ve bu artışın etkileri de iş hayatında görülmektedir. Hızlı gelişmelerin 

yaşanması insanları, kurumları ve ülkeleri artık bu değişime ayak uydurmaya 

zorlamaktadır. Bu nedenle ülkelerin, kurumların ve insanların çağın 

gereklerine uyum sağlamak için yoğun bir rekabet içerisinde olmalarını 

zorunlu kılmıştır. Günümüzde artık “yeni” diye öğrendiğimiz birçok bilgi bu 

hızlı gelişmeyle kısa süre içerisinde yerini yeni bilgilere bırakmaktadır ve bu 

durum devamlılık göstermektedir. 

İşte toplumların, kurumların ve ülkelerin sağlıklı örgütlenebilmeleri ve 

süreklilik kazanabilmeleri bu değişmeye ayak uydurmaları ile olabilecektir. Bu 

hızlı gelişmelere ayak uydurmanın en etkin ve temel yolu da kuşkusuz 

“eğitim”dir. İlkeler, kurumlar ve insanlar; bu gelişmeleri yakından takip 

etmeleri ve yeniliklerden haberdar olmaları için sistemli eğitim çalışmalarına 

önem vermeleri gerekmektedir. Bu eğitimin içeriğinde bulunan en önemli 

basamaklardan biri de hizmet içi eğitimdir.269 

Personel işe yerleştirildikten sonra göreviyle ilgili konularda 

geliştirilmesi gerekir. Özellikle yeni personelin eğitim faaliyetleri ile yeterliğinin 

artırılması ve yetiştirilmesi, görevini daha iyi yerine getirmesi bakımından 

yararlıdır.270     

Çalışanların eğitimi hem örgütün verimli olması açısından hem de 

çalışanın örgüte olan bağlılığı ve sevgisini artırmak için zorunludur. Çalışanın 

eğitilmesi halinde, belli bir zaman sürecinde çalışan maddi olarak ve terfi 

açısından bu durumdan yararlanabilecektir.271 

Hizmet içi eğitim; kişiye işi ile kesin hukuki ilişkisinin kurulduğu 

tarihten, işten ayrıldığı tarihe kadar geçen süre içinde, işin gerektirdiği 

performans düzeyine ulaşması için gereken bilgi, beceri ve davranışların 

sistemli bir şekilde öğretilmesidir.  
                                                            
268 Kazmier, a.g.e., s.38. 
269 Leman Bilgin, v.d., a.g.e., s.89. 
270 Reşat Yazıcı, a.g.e., s.25. 
271 Reşat Yazıcı, a.g.e., s.15. 
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Hizmet içi eğitim arasında yer alan en önemli olgulardan biri de işe 

alıştırma eğitim programıdır. Diğer bir ifade ile örgüte yeni giren ya da bölüm 

değiştiren personele işe başlama öncesi ve işe girilen ilk günlerde uygulanan 

ilk eğitim çabalarıdır. Bu eğitimde, işin gerektirdiği tutum ve bilgilerin 

edinilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması, bu şekilde 

personelin en kısa zamanda işe uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır. İşe 

alıştırma eğitimi, örgütlerin gerek mevcut düzenlerinin devamında, gerekse 

örgütsel gelişmede önemli bir rol oynamaktadır. 

İyi planlanmış bir işe alıştırma eğitimi işten ayrılma sıklığını azaltıp, 

yeni personele yapılan yatırımı başarıya ulaştırır. İşe alıştırma eğitimi, 

personelin işyerini ve çalışacağı kişileri tanıması için ayrılan bir zaman 

dilimidir. Personel çalıştığı ortamla ve bu ortamı paylaştığı kişilerle ne kadar 

çabuk kaynaşırsa üretkenliği o kadar çabuk ortaya çıkacaktır. İşe alıştırma 

eğitiminin süresi yapılan işin karmaşıklığına ve personelin özelliklerine bağlı 

olarak iki hafta ile altı ay arasında değişebilir. İşe alıştırma eğitimi süreci çok 

süreçte olduğu gibi Planlama, Uygulama, Değerlendirme, İyileştirme adımları 

ile yönetilebilmektedir. İşe alıştırma eğitimi programları sadece planlama ve 

uygulama ile kalmamalı, sonrasında katılımcıların değerlendirmesi alınmalı 

(anket, test gibi araçlar ile) ve bu geribildirimler doğrultusunda programın 

içeriği ve yapısı güncellenmeli ve iyileştirilmelidir.272  

Günümüz çağdaş örgütlerinde başarıyı artıran etkenlerden en önemlisi 

insan gücüdür. Bir örgütün gücü, çalışanlarının ve yöneticilerinin gücüyle 

ölçülür. Bu nedenle çalışanların eğitimi ve geliştirilmesinin özel bir önemi 

vardır. Örgüt bir sistemdir. Bu sistem içinde bütün parçalar birbirini tamamlar. 

Sistemin etkin ve verimli çalışması sürekli bir eğitim çabasını zorunlu kılar. 

Personel eğitimi çevresel faktörler ve örgütün iç koşullarının baskısı 

nedeniyle son yıllarda önemi giderek anlaşılmaya başlayan bir örgüt 

fonksiyonu olmuştur. Bu konuda eğitim veren ve danışmanlık yapan şirket 

sayısı hızla artmaktadır. Örgütler hızla değişen çevreye uyum göstermek 

zorundadırlar. Değişimin etkili yönetimi için çalışanların eğitimi 

                                                            
272 Bilgin, v.d., a.g.e., s.90. 
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gerekmektedir. Bunu sağlamak içinse her şeyden önce yöneticilerin eğitimi 

ve geliştirilmesi gerekmektedir. 

Globalleşen dünyada örgütler arası rekabet hızla artmaktadır. 

Örgütlerin rekabette öne geçmeleri kalite ile mümkün olacaktır. Başarılı 

örgütleri diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, kalite konusuna 

ağırlık vermeleridir. Kaliteyi sağlamanın yolu da eğitimden geçmektedir. 

Çalışanların verimliliği sadece çalışma koşullarına, çağdaş araç ve gereçlerin 

kullanımına değil aynı zamanda çalışanların tutum ve davranışlarına bağlıdır. 

Eğitim, çalışanların yeni şeyler öğrenmesi ve geliştirilmesi yoluyla 

performanslarını artırmalarına yardımcı olur. Yönetim çalışanların öğrenme 

isteğini teşvik etmelidir. Planlanmış eğitim faaliyetleri ile çalışanların tutum, 

davranış ve becerilerini geliştirme yoluna gitmelidir. 

Çalışanların doğuştan ve dış çevreden kazandıkları bilgi ve 

deneyimlere eğitim yoluyla yenilerini kazandıran örgütler daha da başarılı 

olur.  

Bir personelin örgütün amaçlarını benimsemesi, tutum ve 

davranışlarını geliştirmesi, işini daha iyi yapabilmesi o örgütte daha fazla 

bilgi, beceri ve yeni deneyimler kazanması ile sağlanır. Örgüt yönetimi, 

çalışanlarını eğiterek örgüt ile çalışanlar arasında bir amaç birliği sağlayabilir. 

Eğitimi, bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yolu ile istenilen 

değişikliği oluşturma veya yeni davranışlar kazandırma süreci olarak 

tanımlayabiliriz. 

Personel eğitiminin öncelikli amacı, çalışanın işini daha iyi yapmasını 

sağlamaktır. Beceri geliştirmeye, tüm örgütü tanıtmaya, örgüt politikasını ve 

kültürünü aktarmaya, kalite bilincini yerleştirmeye vb yönelik tüm faaliyetler 

mesleki eğitim kadar önemlidir. Çalışanları gelecekte örgütün üst hiyerarşik 

noktalarına hazırlamayı amaçlayan bu tür faaliyetler geliştirme kapsamı 

içinde yer alır. 

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının analizi, eğitim programlarının 

hazırlanması, uygulanması, performanslarının değerlendirilmesi, örgüte olan 

bağlılıklarının artırılması, İK’nın geliştirilmesine yönelik stratejilerin 
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belirlenmesi, plan ve programların hazırlanması gibi faaliyetlerin tümü örgüt 

çalışanlarını geliştirmeye yönelik çabalardır.273 

Eğitim bireyin davranışında (bilgi, beceri, alışkanlık, tutum vb) kendi 

yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme 

sürecidir. Bu anlamda eğitim bir değişim süreci olarak karşımıza 

çıkmaktadır.274     

Çağımızda hizmetlerin kapsam ve türleri sürekli artmaktadır. 

Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için çok sayıda personel çalıştırılması 

zorunluluğu yönetimde giderek artan bir önem kazanmıştır. 

Teknolojik buluşlar, gelişmeler devamlı şekilde örgüt ve çevresini 

değiştirmekte ve etkilemektedir. Böylece yönetimin yöntem, araç ve 

gereçlerinde sürekli değişiklikler olmaktadır.275 

İK alanındaki eğitim ve geliştirme çabalarının amacı, çalışanların 

işlerinde buldukları tatmini, bireylerin verimini ve bütün olarak örgütün 

performansını yükseltmektir. Bu amaçlar ve bunlara ulaşmak için kullanılan 

teknikler, bireylerin ve örgütün ihtiyaçlarını yansıtmalıdır. Eğitimi 

gerçekleştirmek için gerekli olan şeyler, yapılan işlerin, mevcut İK’nın ve 

şimdiki ve gelecekteki çevre faktörlerinin incelenmesiyle belirlenir. 

Eğitim ve geliştirme kavramları bazen birbirinin yerine kullanılsa da 

aslında değişik anlamlara gelir. Eğitimin hedefi, bir elemanın bir işi yada belli 

görevleri yerine getirme yeteneğini yükseltmek ve o işi yaparken kullandığı 

becerileri geliştirmektir. Geleneksel olarak eğitim, yeni bir elemanı işe 

alıştırmak, işini başarıyla yapabilmesi için gerekli becerileri ona öğretmek için 

gerçekleştirilir. Örneğin, bir büro elemanına yeni bir bilgisayar tekniğini 

öğretmek için eğitim programı düzenlenebilir. Yani eğitim asıl olarak, 

çalışanlara gerekli bilgi ve becerileri kazandırmakla ilgilidir. 

Kullanılabilecek birçok eğitim tekniği vardır. Bunlar arasında iş başında 

eğitim, staj ya da çıraklık programları, iş rotasyonu, çalışma grupları, filmler, 

                                                            
273 Bilgin, v.d., a.g.e., s.103-105. 
274 Peker, a.g.e., s.26. 
275 Yazıcı, a.g.e, s.5. 
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konferanslar ve işin canlandırılması sayılabilir. Örgütün ve elemanın amaç ve 

ihtiyaçlarına bağlı olarak, başka birçok eğitim yöntemi de seçilebilir. 

Geliştirme ise, elemanın yaptığı işi ve örgütü daha kapsamlı bir bakışla 

görebilmesini sağlar. Geliştirmenin hedefi, elemanın işini daha geniş bir 

örgütlenmenin parçası olarak görebilmesi, böylece işini daha verimli bir 

şekilde yapmasıdır. Dolayısıyla eğitim geliştirmeye temel oluşturur. 

Geliştirme programları, çalışanların genel örgüt bilgisini artırmak, insan 

ilişkilerini anlamasını sağlamak ya da yönetim yeteneğini yükseltmek için 

düzenlenir. Bu programlar bireylerin örgütte yükselmek için gerekli bilgi ve 

becerilerini geliştirmelerini sağlar. 

Eğitim ve geliştirme programları genellikle yöneticiler verimin 

düştüğünü fark ettiği zaman uygulamaya konur. Bu programlarda, gerçekçi 

amaçların ve özgül hedeflerin saptanmamış olması gibi durumlara çok 

rastlanır. Bazen de yöneticiler verimi neyin düşürdüğünü doğru 

saptayamamış olabilir. Böyle durumlarda programdan doyurucu sonuçlar 

alınamaz. Yönetimin amaçlarının açık seçik, beklentilerinin gerçekçi 

olmasından ve kullanılacak eğitim tekniğinin iyice anlaşılmasından İK 

yöneticisi sorumludur.  

Eğitim ve geliştirme, iş başında ve iş dışında gerçekleştirilen bütünsel 

bir programın parçalarını oluşturur. Bunlar örgütün gelişim sisteminin 

vazgeçilmez öğeleridir.276  

İK’yla ilgili geliştirme çabalarının başlıca hedefi, çalışanların 

kapasitesinden tam olarak yararlanmak ve bu kapasiteyi daha da 

yükseltmektir. Bireyin potansiyelinin tam olarak gerçekleşmesi için, geliştirme 

sürecine içtenlikle katılması gerekir. Yöneticilerin olumlu yaklaşımı ve 

gerektiği gibi seçilip düzenlenmiş teknikler bunu kolaylaştırır. İnsanın bir şey 

öğrenmesinin en iyi yolu, doğrudan doğruya kişisel deneyimdir. Dolayısıyla, 

eğitim ve geliştirme programına katılan elemanlara, öğrenecekleri şeyi bizzat 

deneme olanağı sağlanmalıdır. Ayrıca, insanların gerçekleştirilmesine 

                                                            
276 Palmer, Winters, a.g.e., s.119-121. 
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katkıda bulundukları değişiklikleri daha kolay benimsediği de 

unutulmamalıdır.  

Geliştirme programları, elemanlara işlerini yapmaları için gerekli asgari 

becerilerden daha fazla beceri kazandırmak üzere düzenlenir. İnsan ilişkileri, 

iletişim, karar verme gibi konularda düzenlenen kurslar, bu programlara 

örnek verilebilir. Bu programlar sonunda elemanların bilgi, beceri ve 

tutumlarında meydana gelecek değişikliklere, örgütün yapısında, politika ve 

uygulamalarında ve ödül sisteminde yapılacak değişiklikler eşlik etmelidir.  

Eğitim ve geliştirme programlarının etkili olabilmesi, üst yöneticilerin bu 

programların yararına inanıp tam destek vermesine bağlıdır. Bu yöneticiler 

bütün elemanların ve varsa sendika görevlilerinin anlayıp benimseyeceği 

amaçlar ortaya koymalı ve yargılayıcı olmamalıdır.  

Yönetici olsun olmasın, çoğu kişi çalıştığı örgüt için önemli olduğunu 

hissettiği zaman işinde bulduğu tatminin daha büyük olduğunu fark etmiştir. 

Geliştirme programları, yönetici olmayan elemanlar için işten sağlanan 

tatmini ve verimliliği yükseltmeyi hedeflerken, yöneticilerinde performanslarını 

yükseltip onları gelecekteki yeni sorumluluklara hazırlar. Yöneticiler bu 

şekilde, başarılı bir yöneticinin sahip olması gereken bilgi, beceri, tutum ve 

kişilik özelliklerini geliştirirler. Geliştirme programlarının en önemli 

amaçlarından biri de, yöneticilerin yeni yönetim tekniklerinden haberdar 

olmasını sağlamaktır.  

Geleneksel eğitim bireyi değiştirmeye yöneliktir. Geliştirme çabaları ise 

bireyler arasındaki, gruplar arasındaki ve içindeki ve örgütteki ilişkileri 

değiştirmeye yöneliktir. Bu çabalar, bireyleri motive eden faktörün, hem işin 

kendisinde hem de işle ilgili konularda buldukları tatmin olduğu varsayımına 

dayanır. Örgütü geliştirme yönündeki çabalar, sıkı kontrol ve cezalandırma 

yerine, çalışanları örgütün amaçları yönünde teşvik etmeyi ve onların örgüte 

daha sıkı bağlanmasını sağlamayı temel almalıdır.  

Çalışanların örgüte bağlılık duyması, yöneticinin onlar hakkında 

hissettiklerini açıkça dile getirmesine ve örgütün gelişme yönü hakkında 

onları bilgilendirmesine bağlıdır. Açıklığın ve güvenin geliştirilmesi bu 

bakımdan çok önemlidir. Böyle bir ortam, politikaların çalışanlarla birlikte 
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saptanmasının, yani katılımcı yönetim ilkelerinin uygulanmasının sonucu 

olacaktır.277  

Eğitimin, çalışanlara performanslarını yükseltmek için ihtiyaç 

duydukları bilgi ve becerileri kazandırması gerekir.278  

Üstün örgütlerin özellikleri, insanların en iyi yönlerini ortaya çıkarmak 

eğilimindedir. Bütün özelliklerin insan ilişkileriyle yakından ilgili olduğu 

unutulmamalıdır. Teknoloji, ekonomik koşullar ya da üründen ziyade en 

önemli nokta, insan özellikleridir, yani insanların nasıl ve neden birlikte iyi 

çalıştıkları… Sonuç olarak, insan ruhuna yön veren, kişisel gelişmeyi 

sağlayan, işlerin sonuçlandırıldığı, ahlaki davranış ve inanç standartlarının en 

yüksek olduğu bir örgütte çalışan kişiler, en iyi yönlerini ortaya koyabilirler. İş 

hayatında kalitenin taşıdığı anlamda budur.279  

3.9. İletişim ve Katılım 

İletişim, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur; insanoğlu varolduğu ilk 

andan itibaren kendisi ve çevresiyle olan ilişkilerinde kendini hep bir iletişim 

ağının, iletişim etkinliklerinin içerisinde bulmuştur. İletişim, hem kişisel hem 

de toplumsal bir süreçtir. İnsan ilişkilerinin özünü oluşturan iletişim 

davranışlarıyla, iletmek istediğimiz mesajı karşımızdakine istediğimiz biçimde 

aktarabilmek ve ondan beklediğimiz tepkiyi alabilmek çabasına gireriz. 

Yaşam boyu süre giden bu iki yönlü alışveriş çabamız, gerçekte doyumlu ve 

uyumlu bir yaşamı gerçekleştirmeye yöneliktir.280  

Latince kökeni “communis”den gelen iletişim ya da komünikasyon, 

ortaklık oluşturma anlamında alındığında, iletişimi kaynak ile alıcı arasında 

ortaklık kurma amaçlı bir çaba olarak tanımlayabiliriz. İletişim yalnızca haber 

                                                            
277 Palmer, Winters, a.g.e., s.121-122. 
278 Palmer, Winters, a.g.e., s.129. 
279 William Ouchi, Teori Z- Japonların Yönetim Tarzı Nasıl İşliyor?, Çeviren: Yakut Güneri, İlgi 
Yayıncılık Ltd.Şti., İstanbul 1989, s.166. 
280 Nurdan Özarallı, “Etkin Örgütsel İletişim Olarak Etkin Kaynak Alışverişi” Başlıklı Makale, 
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, (Editör: Suna Tevrüz), Türk Psikologlar Derneği & KalDer Kalite 
Derneği Yayını, Şelale Matbaası, II. Baskı, Ankara, Temmuz 1997, s.69. 
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alışverişi değil, aynı zamanda görüşler, olgular ve verilerinde ileti ve 

paylaşımını içeren bireysel ve ortak etkinliktir. Bugün hızla değişen ve 

karmaşıklaşan dünyamızda, bilgi edinme ve iletme, duygu, düşünce, görüş 

ve olguları paylaşma ya da değiş-tokuş etme ve sorun çözme yaşantımızın 

kaçınılmaz bir parçasıdır. Çağdaş tanımıyla iletişim, değişik bakış açılarına 

sahip, ama ortak problem çözümünde sistemin birer parçası olarak 

birbirlerine bağımlı olan insanlar arasında işbirliği ve bir uzlaşma sağlamaya 

yönelik çabalar bütünüdür.281   

Personelin örgütün amacını benimsemesi ve onunla bütünleşmesi 

gereklidir. Bütünleşme, örgütün amacına ulaşabilmesi için gereklidir. 

Özellikle yeni işe alınan personelin, yalnız bilgi ve becerisi ile değil, 

aynı zamanda hareket ve davranışlarıyla da örgütün bir bütün olarak 

çalışmasına uyum göstermiş olması gereklidir. Burada beşeri ilişkiler alanına 

girilmesi gerekli programların düzenlenmesi gerekir.  

Başarılı ilişkilerin kapsamına, amir-memur ilişkileri, çalışmaya 

özendirme yöntemleri, astlar arasındaki ilişkiler, doğal örgüt, moral ve 

verimlilik ilişkisi, şikâyetlerin izlenmesi ve çözüme bağlanması, disiplin 

işlemleri, iletişim gibi konular girmektedir.282  

Yönetim işlevlerinin en karmaşık nitelikte olanlarından biri, yöneltme 

ya da önderlik işlevidir. Bu işlevde başarı sağlanması için insanlarla etkili 

iletişimde bulunmak ve onların davranışlarını güdüleyecek etmenlerin neler 

olduğunu bilmek gerekir.283 

İletişim, bilgi ve anlamanın bir kimseden başka bir kimseye geçişidir. 

İletişim, en azından bir göndericiyi ve bir de alıcıyı içeren etkin bir süreçtir. 

Bilgi ve anlama alıcıya iletildikten sonra, bunun etkisi hakkındaki bilgi, 

yankılanma-geriye bildirim biçiminde yeniden göndericiye aktarılır.284   

                                                            
281 Özarallı, a.g.m., s.70. 
282 Yazıcı, , s.26. 
283 Kazmier, , s.211. 
284 Kazmier, , s.213. 
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İletişim, bir başka deyişle, bilgi aktarma süreci, örgütte astların ve öteki 

bireylerin davranışlarında istenen değişikliklerin oluşturulmasında bir 

önkoşuldur.285    

Bugün örgütler, yalnız üretime yönelik, örgüt içi işbirliği ve ortak görüş 

sağlama çabasının dışında, “dış dünya” ile ilişki kurma, çevreden aldıkları 

bilgiyi, örgüt içindeki bilgi işlem merkezlerine aktarıp bir strateji oluşturarak 

belirsiz, rekabetçi ve dinamik çevre şartlarına uyum gösterebilme çabasının 

da içerisindedirler. Gerek örgüt içerisindeki uyum, ortak görüş ve 

koordinasyonu sağlamaya, gerekse de örgüt dışı adaptasyon ve bilgi giriş 

çıkışına yönelik bu eylemlerdeki başarı, örgütlerde etkin bir iletişim 

oluşturmakta saklıdır. 

Örgütsel iletişimin işlevi ya da amacı üretimdir. Sektörüne bağlı olarak, 

ürün, hizmet ya da bilgiyi üretmeye ve pazarlamaya yönelik görevlerin en 

etkili biçimde koordine edilmesi, bu görevlere yerleştirilen uygun kişiler 

arasındaki iş ve fikir birliğinin sağlanması örgütsel iletişimin temelini 

oluşturur.286      

Etkin iletişim, örgütlerde hayati bir unsurdur. Zira, yapılan pek çok 

araştırma, etkin bir örgütsel iletişimin işe devamsızlık, iş değiştirme oranı, ve 

şikayetleri azalttığını, buna karşın iş motivasyonu, iş tatmini, üretkenlik ve 

bunların sonucunda karı arttırdığını göstermiştir.287       

İletişim düşünce, fikir ve duyguların konuşma, dinleme, yazma, 

eylemler, davranışlar, tavırlar, resimler, işaretler ve simgeler yoluyla 

aktarılmasıdır. Etkili iletişim açık, özlü ve tamdır.288 

İletişim; iki ya da daha çok insan arasında anlaşmaya, düşünce ve 

duygu değiş tokuşuna, paylaşmaya, karşılıklı konuşmaya ve ayrı ayrı ya da 

birlikte davranmaya dayalı bir ilişkidir.  

                                                            
285 Kazmier, , s.212. 
286 Özarallı, a.g.m., s.71. 
287 Özarallı, a.g.m., s.71-72. 
288 Eleri Sampson, İmaj Faktörü, (Orijinal Adı: The İmage Factor), Çeviren: Hakan İlgün, Rota yayın 
Yapım Tanıtım Ltd.Şti., 1.Baskı, İstanbul 1995, s.26 
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İletişim aynı zamanda kendini ifade etme ve öteki insanların sözlerine 

ve davranışlarına yanıt verme sürecidir. İletişim aracılığıyla karşımızdaki kişi 

ya da kişilerle anlam alış verişi yaparız ve buna göre davranırız.289  

İnsanlar toplum içinde yaşar ve içinde yaşadıkları toplumu birbirleriyle 

iletişim kurarak oluştururlar. Herkes bir toplum içinde yaşadığı için, o topluma 

özgü özellikler söz konusudur. Her toplumun kendine özgü ilişki kuralları, 

imalat yetenek ve teknikleri, yaşam tarzı, yiyecekleri, değerler sistemi, 

davranış kalıpları ve dili vardır. Bütün bunlara o toplumun kültürü diyebiliriz. 

Bir başka deyişle kültür, günlük iletişimlerin tekrar edilmesi ve biriktirilmesiyle 

tarih içinde oluşan insan yapısı bir şeydir ve insanların anlayışlarını ya da 

olay ve durumları yorumlayış tarzlarını yansıtır.  

İletişim kurarken, ister istemez içinde yaşadığımız kültürün etkisinde 

kalır, kültürü oluşturur ve değiştiririz.290  

Kültür, herhangi bir sosyal birimin, dış çevresine uyum ve kendi içinde 

bütünleşme sürecinde ortaya çıkan problemlere hakim olma ve 

gereksinimlerini giderme çabası sırasında gelişen ya da keşfedilen; geçerliliği 

ve sürekliliği belli bir zaman sürecinde kanıtlanmış olan; gruba yeni girenlere 

de, algılama, düşünme ve hissetme biçimleri olarak aktarılan; maddi ve 

maddi olmayan yaşam biçimlerini bilinç ve bilinçaltı düzeylerinde etkileyen 

varsayımlarla bu varsayımların fiziksel çevre ve insan etkileşimine yansıyan 

simgesel ifadelerinin tamamıdır.291  

Açık iletişim, haberlerin bir örgütsel yapı içinde zirveden dibe, dipten 

zirveye serbestçe ve sağlıklı bir biçimde akışıdır. Açık iletişim ve karşılıklı geri 

besleme ancak bir güven ortamında geliştirilebilir. Açık iletişim insanların 

birbirleriyle ilgili olması, birbirlerine dikkat etmesi ve saygı göstermesi 

demektir.  

Çalışanlar, kendilerinden neyin yapılmasının beklendiğini ve bunu 

neden yapmaları gerektiğini, üstlerinin onlardan ne beklediğini, diğer 

                                                            
289 Dicleli, a.g.e., s.15. 
290 Dicleli, a.g.e., s.22-23. 
291 Tülay Bozkurt, “İşletme Kültürü: Kavram Tanımı ve Metodolojik Sorunlar” Başlıklı Makale, 
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, (Editör: Suna Tevrüz),  Türk Psikologlar Derneği & KalDer Kalite 
Derneği Yayını, Şelale Matbaası, II. Baskı, Ankara, Temmuz 1997, s.90. 
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bölümlerde ve örgüt dışında kendi işleriyle ilgili olarak nelerin olup bittiğini 

bilmek isterler. 

Örgüt içinde özgür haber akışının sağlanması önemli bir yönetici 

sorumluluğudur.292   

Ekip çalışması, birlikte çalışan insanların ortak karar verebilmesi ve 

böylece sorunların sürekli ve kararlı bir biçimde çözülmesi demektir. Ekip 

çalışmasında insanlar üretici, katılımcı iş yöntemleriyle motive edilir ve bu da 

ortaya çıkabilecek sürtüşmeleri en aza indirir.293  

Başarılı bir örgüt, sadece yöneticileri değil personelide yönetime 

katıldığına inandırabilen ve onların önerilerini dinlemeye hazır bir yetkiliyi her 

zaman bulabilecekleri bir örgüttür. Her yeni fikrin uygulanması olanaksızdır, 

ama bu, o fikirleri kaldırıp çöp kutusuna atmak için özür olamaz. Tüm 

öneriler, ister iyi ister kötü olsun, açıklanma hakkına sahiptir. Hedefleri 

açıklığa kavuşturmak veya önerileri tartışmak için harcanan zaman, kesinlikle 

boşa harcanmış bir zaman değildir. Aslında, eğer örgüt içinde yeni fikirlerin 

ciddiye alındığı yayılırsa, buna paralel olarak kolektif düşünme yeteneği de 

gelişecektir. Bu, bir örgütün tüm potansiyelini kullanmanın tek yoludur ve 

özgür ve açık bir iletişimi öngörür.294  

Motivasyon katılımın sonucudur. Ne var ki birlikte çalışmak kolay 

değildir. Ama başka türlü de insanlar arası ilişki kurallarının öğrenilmesi 

mümkün değildir. Bu yüzden, mesleki bakımdan gelişme tek başına yeterli 

olmayacaktır; sosyal yeterliliği güçlendirmek de aynı derecede önemlidir.295   

Çalışanların yönetime katılması, özünde kamu görevlilerinin kendi 

çıkarlarını koruyucu ve geliştirici kararların alınmasını sağlayacak ağırlıkta 

yönetim ve denetim birimlerinde temsil edilmesini ifade eder. Sendikal 

örgütler aracılığıyla kullanılacak olan bu hak, çalışma şartları, eğitim, ücret, 

sosyal haklar gibi konularda memurun söz sahibi olmasını ve temel kararların 

alınma sürecine katılmasını sağlar.296  

                                                            
292 Hagemann, a.g.e., s.50. 
293 Hagemann, a.g.e., s.8. 
294 Hagemann, a.g.e., s.10-11. 
295 Hagemann, a.g.e., s.26. 
296 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.25. 
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 Kalite çemberleri, çalışanların yaptıkları işle ilgili çeşitli 

sorunların kaynaklarını ve nedenlerini; birlikte çalışarak ve periyodik 

toplantılar yaparak araştıran, bulan, çözen ve tepe yönetime rapor eden 

gönüllü kişilerden oluşan bir gruptur. 

Bu teknik, Kalite Kontrol Çemberleri adıyla, bir üretim grubunun, 

kalitenin düzeltilmesi amacıyla, üretim sorunlarını çözümlemek üzere 

geliştirilmiştir. Ancak daha sonraları tekniğin kullanım amaçları genişletilerek, 

üretimin yanında çalışanların, grup içi ve grup dışı ilişkilerin geliştirilmesine 

de ağırlık verilmeye başlanmıştır.297 

İletişim kişi yada örgütlerin hem içinde yer aldıkları toplumsal sistemle 

hemde bu sistemdeki diğer kişi ve örgütlerle uyumunu ve etkileşimini 

sağlayan temel süreçtir. Kısacası iletişim insan-insan, insan- örgüt ve örgüt-

toplumsal sistem ilişkilerini sağlayan araçtır.  

 Ayrıca iletişim, bilgi ve anlayışın bir bireyden diğerine 

geçirilmesi sürecidir. İletişim esas olarak insanlar arasında bir anlam 

köprüsünü oluşturmaktır.298      

İletişim, kişiler ve idareler arasında, hizmet sunumu, kararları 

destekleme ve paylaşma, faaliyetleri yürütme ve koordine etme gibi 

amaçlarla yapılan bilgi değişimidir. Sağlıklı bir iç kontrol sisteminin 

geliştirilmesinde ve iç kontrolün diğer unsurlarının nasıl işlediği hususunda 

yönetime geri bildirim sağlayarak karar alınmasında kilit bir role sahiptir.  

İdarede, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve bunlara ilişkin risklerin 

yönetilmesi için her seviyede bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, 

bilgi akışı idarenin içerisinde yatay ve dikey olabileceği gibi, idare dışından da 

gerçekleşebilir.  

Bilgiler, bunlara ihtiyaç duyan yönetici ve personele, sorumluluklarını 

yerine getirebilmeleri ve farklı birimlerin karar ve faaliyetleri arasında 

koordinasyon sağlanabilmesi için uygun şekilde ve zamanda iletilmelidir. 

                                                            
297 Peker, a.g.e., s.165. 
298 Heller, a.g.e., s.163-164. 
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Hizmetten yararlananlar, tedarikçiler, diğer kamu idareleri gibi dış paydaşlarla 

olan kurum dışı iletişim de etkili bir iç kontrol için gereklidir.299  

Hareketli bir toplumda bütün başka öğeler değişse bile, bir insanın 

işinin değişmeden kalabilir. Bu iş tek bir örgüt içinde yer aldığı takdirde, 

toplumsal düzenle ahlaki bütünleşme ve toplulukla dayanışma umutları tam 

olarak gerçekleşebilir. Hareketlilik arttıkça, bireyler örgütteki işlerini geçici bir 

iş gibi görmeye yönelir. Bu da insanları işlerinden uzaklaştırabilir.  

Örgütler çoğu zaman uzmanlaşmış ve biçimselleşmiş işler ve çalışma 

koşulları oluşturur, bu da çalışma koşullarının katı, sıkıcı ve çalışanlardan 

uzak bir hal almasına, işe yabancılaşmaya neden olabilir.300  

Kamuda son yılarda işlerin daha dar uzmanlık alanlarına ayrılması ve 

hemen her kurumun sistemli bir şekilde otomasyona geçmesi beraberinde iş 

tatminsizliği ve işe yabancılaşmayı da getirmiştir.        

Üretken bir örgütsel kültür ise, çalışanlara istikrarlı bir toplumsal çevre 

sunar. Bu da onların hayatlarının başka bölümlerinde de başarılı olmasını 

sağlar. Bütünlüklü ve destekleyici bir çalışma ortamına sahip insanlarda 

kendileri hakkında olumlu duygular uyanır, bu ise onların işlerine daha büyük 

bir bağlılık duymalarına neden olur.301 

Bir zamanlar bazı örgütlerde İKY örgütsel işlevlerin bir eklentisi gibi 

görülürdü. Günümüzde ise örgüt yapısının hayati bir parçasıdır. Üst yönetim 

kurulunun bir üyesi olan günümüzün İK yöneticisi, çalışanların ihtiyaçlarının 

karşılanması ve verimlerinin yükseltilmesi konusunda sorumluluğu diğer 

yöneticilerle paylaşır. İK fonksiyonunun önemi anlaşıldıkça, İK yöneticisinin 

kişisel sorumluluğu da artmaktadır.  

Modern İK yöneticisinin sorumlulukları o kadar karmaşıktır ki, bunlar 

ancak bu alanda kapsamlı bir eğitim görmüş kişilerce yerine getirilebilir. İK 

yöneticiliği, insan ilişkilerini (hem teoride hem de pratikte) çok iyi anlamayı, 

                                                            
299 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012, http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.87 
300 Palmer, Winters, a.g.e., s.166. 
301 Palmer, Winters, a.g.e., s.167. 

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx
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yüksek yöneticilik yeteneğini ve örgütün amaç ve yönelimlerini kavramayı 

gerektirir.302  

Yönetime katılma, çalışanların, örgütsel kararların verilmesine, 

sorunların çözülmesine yardımlarının sağlanmasıdır. Yönetime katılmayı 

sağlama, çalışanların, örgütsel sorunlar için takım çalışması yapmasını 

gerçekleştirmektir.303  

Yönetime katılma, örgüt üyelerinin bireyler veya gruplar olarak örgütün 

çeşitli kademelerinde alınan kararlara katılmalarının sağlanması, özellikle son 

yıllarda, örgütsel değişimin en belli başlı yöntemlerinden biridir. İnsanlar 

kendi aldıkları kararları veya alınmasında söz sahibi oldukları kararları daha 

kolay ve daha samimi bir şekilde benimseyebilir; uygulama alanına koymakta 

da daha başarılı olabilirler. Örgüt üyeleri, bu yolla düşüncelerini 

gerçekleştirme olanağına kavuşurlar; yöneticilik yetenekleri ile 

buluşçuluklarını getirebilir, sürekli geliştirmeye daha olumlu katkıda 

bulunabilirler.304  

Bütün siyasi ideolojilerden arıtıldığı zaman katılma iyi bir “sevk ve 

idare”nin ilkelerinden biri olmaktadır. Bu itibarla bugün örgütlerde katılmanın 

uygulanma alanı oldukça genişlemiştir.305 

Örgütsel iletişim, örgütün hedeflerine ulaşması için gereken üretim ve 

yönetim süreci içinde, eşgüdümü, bilgi akışını, değerlendirmeyi, eğitimi, karar 

almayı ve denetimi sağlamak amacıyla belli kurallar içinde gerçekleşen 

iletişim biçimidir. Bir örgütte iletişim ve insan ilişkileri iyi olmadan verimlilik ve 

kalite elde edilememektedir.  

Herhangi bir örgütte, iyi tasarlanmış bir personel dönüşüm sistemi, 

yalnızca bireylerin gelişimini değil, aynı zamanda örgüt içi iletişimin önündeki 

engelleri de azaltır. Bölümler arasındaki çatışmayı hafifletir. Bilginin ve 

fikirlerin serbest dolaşımını hızlandırır. Bir yandan bireysel çok yönlülüğe, 

diğer yandan da örgüt içi hareketliliğe katkıda bulunur.306  

                                                            
302 Palmer, Winters, a.g.e., s.172. 
303 Peker, a.g.e., s.121. 
304 Peker, a.g.e., s.124. 
305 Adalı, a.g.e., s.92. 
306 Gardner, a.g.e., s.99. 
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Toplam Kalite Yönetiminin uygulanmasında eğitim kadar önemli bir 

diğer faktör de iletişimdir. 

Kamu Yönetimi içinde yer alan kuruluşlar sürekli olarak halk ile diyalog 

halinde olmaktadır ve olmalıdır. Halk bir yandan yapılanlardan haberdar 

olmak, yönetenlerle iletişimi sürdürmek ve öte yandan da işlerinin takibini 

yapmak isteyecektir. Bu konuda doğal olarak bilgisayar ve iletişim 

teknolojilerinden faydalanılması gerekecektir. 

Bilgisayar Teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yurdumuzda da 

yaygınlaşması ile globalleşen dünyamızda artık bilgisayar teknolojilerinin 

kamu yönetiminin etkinleştirilmesi ve iyileştirilmesinde kullanılması büyük 

önem taşımaktadır. 

Hepimizin bildiği gibi internet vasıtası ile hem halkın bilgilendirilmesi 

sağlanırken hem de iletişim yolu e-posta sayesinde açılmış olacaktır. Internet 

kullanımı ayrıca kamu birimlerinin birbiri ile olan iletişiminde de faydalı bir rol 

oynayacaktır. Bu teknolojilerde meydana gelen gelişmeler önceden ihtiyaç 

olarak algılanan bazı konuları da gündemden düşürecektir. Diğer yandan 

ihtiyaç bulunmayan hatta algılanamayan bazı konuları da gündeme 

getirecektir. Mesela, şehirlerarası olarak planlanan toplantılar artık şehirler 

arası seyahate ihtiyaç kalmaksızın tele konferans şeklinde yapılabilecek bir 

şehirden bir şehre veya bir kamu biriminde diğerine gitmesi gereken 

dokümanlar bir kaç tuşa basmakla bir noktadan diğer noktaya iletilebilecektir. 

Arşivlemede de alınacak önlemler ve hazırlanacak mevzuatla yeni ve 

kompakt sistemler kullanılabilecektir. Gelişen teknolojiler nedeniyle personel 

politikalarında da değişiklikler gerekecek, artık bilek gücü ile yapılacak 

işlerden beyin gücü ile yapılan işlere doğru geçiş olacaktır.307  

İnsan ihtiyaçlarını giderecek mal ve hizmetleri üretmek amacıyla 

kurulan örgütler, girdi, çıktı ilişkisiyle bağlı oldukları çevreleriyle etkileşim 

içindedirler. Yaşayan organizmalar olarak da adlandırılan örgütlerin, 

                                                            
307 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden 
Yapılandırılması Özel İhtisas Komisyonu Raporu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı Yayını, Yayın No: DPT:2507-ÖİK:527 Ankara 2000, s.69-70 
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yaşamlarını uzun yıllar devam ettirmeleri ve yüksek performans göstermeleri 

bu etkileşimin sağlıklı olmasıyla mümkündür.  

Günümüz dünyası son derece dinamik bir görüntü içindedir. 

“Değişmeyen tek şey değişimdir” deyişi günümüzün önemli bir gerçeğini 

yansıtmaktadır. Değişim hem insanlar, hem örgütler ve hem de toplumların 

yaşamlarında karşılaştıkları kaçınılmaz bir olgudur.308  

Örgütleri değişmeye zorlayan nedenlerin kökleri örgüt dışında, 

çevrede bulunabileceği gibi örgüt içinde de bulunabilir.309   

Örgütün dışında oluşan ve örgütü değişmeye zorlayan dış kaynaklı 

faktörlerin en önemlileri rakipler, örgüte mal tedarik edenler, müşteriler ve 

teknolojidir. Bunların baskıları örgütsel değişmeyi gündeme getirebilir. 

Bunların yanı sıra ekonomik yapı ve bu yapıdaki değişmeler, işgücündeki 

değişmeler ve örgütün içinde bulunduğu ülkenin yasalarındaki değişikliklerde, 

örgütün değişmesinde etkili olabilir.310 Kamu işyerlerinde değişim daha çok 

yasalarla sağlanmakta veya başlatılmaktadır. 

Örgütün kendi içinde oluşan bir takım durumlar ve bunların 

oluşturduğu baskılar da örgüt içi değişim kaynakları olarak ifade edilebilir. 

Örgütün büyüme veya gerileme içinde olması, örgüt içinde çalışanların iş 

yükünün artması veya azalması, ast-üst ilişkilerinin değişmesi, benimsenen 

liderlik tarzlarındaki değişiklikler, çalışanların örgüte ve yönetime karşı 

tutumları, örgüt kültüründeki değişiklikler, kullanılan teknolojinin değiştirilmesi 

ve bunun çalışanların performansını arttırması veya azaltması örgüt içi 

değişim kaynakları olarak sayılabilir.311       

İletişimle bir şahıstan diğer şahsa bilgi, veri ve anlayış aktarılır. Bu 

aktarım örgütün çeşitli kısımları ve personeli arasındaki bilgi, veri, algı, 

anlayış, yaklaşım ve sezgi aktarmalarını; aktarma işinde kullanılan her türlü 

metot, araç gereç ve tekniği bu aktarma ile ilgili çeşitli sistemleri; ve yazılı, 

sözlü, sözsüz her türlü mesaj şeklini içermektedir. Dolayısıyla iletişim, çok 
                                                            
308 İnci Artan, “Örgütsel Değişim ve Gelişme” Başlıklı Makale, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, 
(Editör: Suna Tevrüz),  Türk Psikologlar Derneği & KalDer Kalite Derneği Yayını, Şelale Matbaası, 
II. Baskı, Ankara, Temmuz 1997, s.103. 
309 Artan, a.g.m., s.104. 
310 Artan, a.g.m., s.105. 
311 Artan, a.g.m., s.105-160. 
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kullanılmasına ve basit görünmesine karşılık, bünyesinde pek çok problem 

taşıyan bir süreçtir.  

İletişim bir mesaj alışverişidir. Bu süreç olmadan örgütlerin 

mevcudiyeti düşünülemez. Bütün yönetim faaliyeti, sonunda iletişim sürecinin 

etkin işlemesine dayanmaktadır. Yönetim ile ilgili olarak verilen bütün 

kararlar, ulaşılan sonuçlar, gelişmeler vs. örgütteki ilgili kişi ve gruplara 

aktarılmadıkça fazla bir şey ifade etmezler. Esasında bir yöneticinin etkinliği 

ve başarısı, astlarının başarısına bağlıdır. Bu ilişki yöneticinin astları ile 

eksiksiz ve problemsiz bir iletişim içinde olmasını gerektirir. Şüphesiz aynı 

süreç, üstlerle ve aynı kademedeki meslektaşları içinde gereklidir. Kısaca 

iletişim, yöneticinin dikkat etmek zorunda olduğu en önemli süreçlerden 

birisidir. Yönetici dünyanın en iyi planını yapabilir veya kararını verebilir, 

ancak bu uygulamaya aktarılmadığı sürece anlamsızdır. Uygulamaya 

aktarmanın ilk şartı ise, iletişimdir. İletişim, eğer kurallarına uyulmazsa bir 

darboğaz rolü oynayabilir ve mesajın ancak bir kısmı ilgililere ulaşabilir. 

Bunun sonucu ise gecikme, performans düşüklüğü, kayıp, zarar vs. 

şekillerinde kendini gösterir.312                   

 İletişim insan yaşamının bir gerçeği ve vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Gerek günlük yaşantımızda anlamlı ve anlaşılır ilişkiler kurmakta, gerekse iş 

dünyasında çeşitli organlar arasında yararlı ve yapıcı ilişkiler geliştirmekte 

başvurulan en etkili araç iletişimdir. Bu nedenle iletişim, toplumsal yapının 

çimentosu, başkalarını tanıma ve kendisini tanıtma sanatı olarak da ifade 

edilmektedir. 

Örgütsel açıdan bakıldığında, dinamik bir varlık olan örgütlerin kendine 

özgü işlevlerini yerine getirmek için etkili bir iletişim düzenine gereksinme 

duyulur. İletişim bir doku ya da sinir sistemi gibi örgütün her yanını saran ve 

bütünlüğü sağlayan bir tekniktir. Bir örgüt başarılı işliyorsa mutlaka sağlıklı bir 

iletişim sistemi vardır ya da bir iletişim sistemi iyi işliyorsa o örgüt büyük 

olasılıkla başarılıdır denilebilir.     

                                                            
312 Tamer Koçel, “Haberleşme” Konulu Sunum,  Ulaştırma Bakanlığı Üst Düzey Yönetici 
Seminerleri II, Etkin Yönetim Semineri, TÜSSİDE(Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) yayını, 
Gebze-Kocaeli, 17-19 Kasım 1988, s.25-26. 
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Örgütsel iletişim, örgütün işleyişini sağlamak ve örgütün amaçlarını 

gerçekleştirmek için gerek örgütü meydana getiren çeşitli bölüm ve organlar, 

gerekse örgüt-çevre arasında girişilen sürekli bilgi ve düşünce alışverişini 

sağlayan bir süreçtir.313       

Bir iletişim sürecinde bir kaynak ve bir hedef varsa ve hedeften 

kaynağa hiçbir mesaj gitmiyorsa, mesajlar sadece kaynaktan hedefe doğru 

akıyorsa, bu durumda tek yönlü iletişimin varlığından söz edilebilir. Tek yönlü 

iletişimin sakıncaları vardır. Bunlardan biride çalışanların yenilikçi 

düşüncelerinden faydalanamamaktır. Bu durum çalışanların ortamdan ve 

işlerinden soğumasına neden olabilir. Ayrıca çalışanların örgüte olan 

bağlılıkları da azalacağı gibi verimlerinin düşmesi gibi bir problemle de 

karşılaşılabilir. Çok yönlü iletişimin olduğu örgütlerde çalışanların kendilerine 

ve örgüte olan güvenleri artar, güdülenme artar, üst yönetimin saygınlığı ve 

otoritesi artar, örgütte öneri ve problem çözme yeteneği gelişir, çalışanların 

örgüte bağlılık düzeyi yükselir, çalışanların iş kalitesi ve verimliliği artar.314 

Örgüt içinde katılım ve ekip çalışmaları artar. Bunun doğal sonucu olarak da 

hizmet kalitesi yükselir.315  

3.10. Disiplin 

Yönetimin çok başarılı olduğu, personelin yeterince güdülenmiş olarak 

çalıştığı örgütlerde dahi zaman zaman sorunlar çıkması kaçınılmazdır. 

Sorunların daha seyrek oluşması, büyümeden halledilmesi, uyumun 

bozulmaması için etkili başa çıkma yollarının, kurallar ve kural ihlalleri 

karşısında yapılacaklar olarak belirlenmiş olması gerekir. İK yaklaşımı, 

örgütlerde davranışları düzenleyen kuralların oluşturulma aşamasına 

                                                            
313 Zeyyat Sabuncuoğlu, “Örgütlerde İletişim Tekniği” Konulu Sunum,  Yönetici ve Karar Alma 
Semineri, TÜSSİDE(Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) Yayını, Gebze-Kocaeli, 10-11 Ocak 
1989, s.43-44. 
314 Ersen, a.g.e., s.130-135. 
315 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012, http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.89. 
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personelin de katılmasının; bu kuralları benimsemesi, önemini kavraması, 

ihlal etmemesi ve ceza almaması bakımından yararlı olduğunu vurgular.316  

Bundan elli yıl önce personelinin performansından veya 

davranışlarından hoşnut olmayan bir yönetici, onu hiç bir neden göstermeden 

işten atabilirdi. Örgütlerin büyümesi, çalışanların eğitim ve beceri düzeylerinin 

yükselmesi, çalışma yasalarının çıkarılması ve sendikacılığın gelişmesi; 

İKY’nin diğer işlevlerinin yanı sıra disiplin işlevinin de örgüt içindeki önemini 

arttırmıştır. Farklı yetenek düzeylerinde, farklı kişilik özelliklerine sahip çok 

sayıda insanın işbirliği halinde çalışmayı sürdürmeleri için birtakım kural ve 

düzenlemelerin oluşturulması gerekmiştir. Bunları ve bunlara uyulmasını 

sağlayan düzeltici uygulamaları önceden belirleyip duyurmak yoluyla yönetim 

kendisini de sınırlamıştır. 

Bugün gelinen noktada, disiplin konusuna İKY açısından 

bakılmaktadır. Disiplin kendi içinde bir amaç değil, personel için bir öğrenme 

fırsatı, verimliliği arttırmak ve insan ilişkilerini geliştirmek için bir araç olarak 

ele alınmaktadır. Çalışanların birbirlerine ve işlerine saygılı olmayı 

öğrenmeleri, kendilerine saygılarını da arttıracaktır.317  

Örgütte, görevin aksamadan yürümesini sağlamak amacıyla tesis 

edilen kurallar dizisine disiplin kuralları diyebiliriz. Bu kurallara uyma disiplin 

ve uymama da disiplinsizlik olarak nitelenebilir.318 

Disiplin, hatalı davranışlardan uzak durmayı, doğru davranmayı 

sağlamaya yönelik ilke, kural ve uygulamaları kapsar. Disipline etmenin 

sözlük anlamı eğitme, denetim altına alma olup, insanın kendini veya bir 

başkasını disipline etmesi söz konusu olabilir. Kişinin kendisini veya 

başkasını disipline etmesi, doğruluğuna inanılan davranışların kendisi veya 

diğer kişi tarafından yerine getirilmesini çeşitli yollarla sağlaması anlamına 

gelir. 

Örgütlerde disiplin, örgütsel amaca ulaşmak için bir araya gelmiş 

insanların bireysel farklılıklarından kaynaklanan çıkarcılık, uzlaşmazlık, işi 
                                                            
316 Bilgin, v.d., a.g.e., s.215. 
317 Bilgin, v.d., a.g.e., s.217. 
318 Yazıcı, a.g.e., s.14. 
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aksatma, diğerlerine veya örgütün araç gerecine zarar verme gibi istenmeyen 

davranışlarda bulunmamaları, uyum içinde çalışmaları için önemlidir. Hangi 

davranışların yerine getirilmesi gerektiği ve hangilerinin kabul edilemeyeceği, 

kural ve düzenlemelerle belirlenmiştir. Personelin örgütsel kuralları ihlal ettiği 

veya performansının müdahale gerektirecek kadar bozulduğu durumlarda bir 

dizi caydırıcı, düzeltici uygulamaya başvurulur. Bunlar disiplin eylemi olarak 

adlandırılır ve çoğu kez ceza niteliğindedir. Disiplin eylemi, personeli disipline 

etmeye, onun doğru davranmasını sağlamaya yönelik yaptırımlar bütünüdür. 

Disiplin eylemine, personelin davranışından duyulan hoşnutsuzluğu ifade 

etmek ve bu davranışı düzeltmek için yönetim tarafından başvurulur. 

Örgütlerde disiplin süreci personel ve sendika ilişkileriyle ilgili ve bu 

konularda bilgili olan İK bölümlerinin en azından sorumluluğu ve danışmanlığı 

altında olmalıdır. Ancak disiplin olayları genellikle personel ile komuta 

yöneticileri (örneğin ustabaşı, imalat şefi, bölüm müdürleri…) arasında geçer. 

Bu nedenle disiplin eylemi genellikle bölümlerde komuta yöneticilerince 

yerine getirilir.319  

Örgütlerde disiplin eyleminin belli ilke ve kurallara uygun olarak 

gerçekleştirilmemesi, yönetime karşı olan bireysel güvensizlik, tatminsizlik ve 

itirazların yaygınlaşarak tüm personel moralinin olumsuz yönde 

etkilenmesine yol açabilir. Personelden kurallara uymasını bekleyen yönetim; 

ilkeleriyle, kurallarıyla, cezalarıyla kendi disiplin anlayışını ve uygulamalarını 

sorgulamalı ve gerekli düzeltmeleri personelin katılımını alarak yapmalıdır.320  

3.11. İş sağlığı ve Güvenliği 

Sağlıklı yaşam insanların en temel haklarından biridir. İnsanların 

günlük yaşamlarının çok önemli bir kısmını geçirdikleri işyerlerinde bu hakkın 

korunması örgütlerin sosyal sorumlulukları arasındadır. Personelin sağlıklı ve 

güvenli bir ortamda çalışmalarında örgütlerin sayısız çıkarları bulunmaktadır. 

                                                            
319 Bilgin, v.d., ,  s.217. 
320 Bilgin, v.d., ,  s.224. 
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Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı motivasyonu ve verimi arttırdığı gibi, örgütler 

arası haksız rekabeti de önlemektedir. Ayrıca sağlıklı çalışma ortamı sağlıklı 

bir toplum anlamına gelmektedir. Bu nedenlerle örgütler sağlık ve güvenlik 

programlarına önem vermeli, bir maliyet unsuru olarak görmemelidirler. İş 

kazaları, meslek hastalıkları ve çalışma ortamına bağlı olarak ortaya çıkan 

birçok hastalık, yönetim ve personel işbirliği ve çabasıyla önlenebilmekte ya 

da en aza indirgenebilmektedir.321  

Personeli işinde tutabilmek ve çalışmasının sürekliliğini sağlamak için 

var olan koşulların geliştirilmesi söz konusudur.  

Personelin sağlığına ve korunmasına ilişkin önlemler, eğitim ve 

işyerinde disiplin, iş güvenliği bakımından en yakın üste düşen ödevler bu 

idari işlev kapsamında yer almaktadır.322  

21. yüzyıla girerken ülkelerin en büyük sermayelerinin yetişmiş insan 

gücü olduğu gerçeği tartışmasız kabul edilmektedir. Bu nedenle daha nitelikli, 

daha verimli ve etkin çalışan, daha eğitimli insan gücü yetiştirebilmek için 

büyük yatırımlar yapılmaktadır. Ancak gelişen teknoloji ve sanayileşme ile 

birlikte işyerlerindeki kötü çalışma koşulları iş sağlığı ve güvenliğini ve buna 

bağlı olarak da toplum sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. İş kazaları ve 

meslek hastalıkları sonucu çok zor yetişen, büyük emek harcanan verimli ve 

nitelikli insanlar kaybedilmektedir. 

Sağlık ve güvenlik konusu ekonomik boyutu yanında insani boyutuyla 

da karşımıza çıkmaktadır. İnsanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışması 

en temel haklar arasında sayılan yaşama ve çalışma hakkıyla doğrudan 

ilişkilidir. Günümüzde hedeflerine ulaşmaya çalışan tüm örgütlerde 

çalışanların verimliliği ve tatminini sağlamak İKY’nin amaçlarından biridir. 

Buna bağlı olarak, örgütlerde iş sağlığı ve güvenliği de büyük ölçüde İKY’nin 

en önemli sorumluluk ve faaliyet alanlarından biri haline gelmektedir.  

Teknolojinin ve üretimde kullanılan yöntemlerin gelişmesi ve 

karmaşıklaşması çalışanların üretim sürecindeki kontrolünü azaltmıştır. Bu 

durum iş kazalarının sıklık oranını arttırmış ve bunun sonucunda iş kazaları 
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ve meslek hastalıklarını azaltmak için yeni ve etkin önlemlerin alınmasını 

gerektirmiştir. Böylece işin yapılması sırasında, işyerindeki fiziki çevre 

koşulları nedeniyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki 

risklerin ortadan kaldırılması ve azaltılması amacıyla iş sağlığı ve güvenliği 

kavramı ortaya çıkmıştır. 

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, işçilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal 

açıdan tam bir iyilik halinin sağlanıp sürdürülmesini, çalışma koşulları 

nedeniyle çalışanların sağlıklarının bozulmasının önlenmesini, çalışanların 

mesleki risklere karşı korunmasını, çalışanların fizyolojik ve psikolojik 

niteliklerine uygun işlere yerleştirilmesini içermektedir.323  

İş sağlığı ve güvenliğinin çalışanlar açısından önemi ortadadır. İş 

kazaları ve meslek hastalıklarından direkt ve en çok etkilenenler bu meslek 

riskleriyle karşılaşan personeldir. İş kazaları ve meslek hastalıkları çoğu kez 

yaralanmalara ve ölümlere yol açabilmektedir. İş kazaları ve meslek 

hastalıkları ile karşılaşan kişiler çalışma güçlerinin tümünü ya da bir 

bölümünü sürekli olarak ya da belirli bir süre kaybetmektedirler. Böyle bir 

kayıp ise ücret gelirinin azalmasına yol açmakta; hatta işini kaybeden 

personelin bu geliri tamamen kaybetmesine neden olabilmektedir. Bu durum 

ise çalışanların yanında aile üyelerinin de maddi ve manevi kaybına yol 

açmaktadır. 

Personel açısından olayın ekonomik boyutu yanında psikolojik boyutu 

da önemlidir. Sakat kalan, işsiz kalan ya da gelirini önemli ölçüde kaybeden 

bir personel kendisini işe yaramayan, ailesine ve topluma yük olan bir kişi 

olarak hissetmektedir. Sağlığını kaybedinceye kadar üretken olan personel, 

artık tüketici ve belki de başkalarına muhtaç hale gelmektedir. Uğradığı iş 

kazası ve meslek hastalığı sonucu çalışamaz duruma düşen kişilerin yaşam 

tarzlarında ve çevrelerinde değişiklikler olacaktır. İş kaybı ile beraber statü 

kaybı, buna bağlı olarak arkadaş çevresinde azalmalar olabilecektir. Ayrıca 

personelin çektiği maddi ve manevi sıkıntıların ailesine yansıması da 
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kaçınılmazdır. Bunların maliyetini tam ve doğru olarak hesaplayabilmek ise 

hemen hemen olanaksızdır. 

Örgütler açısından iş sağlığı ve güvenliğinin çok yönlü önemi vardır. 

Öncelikle iş kazaları ve meslek hastalıkları örgütler açısından bir maliyet 

unsurudur. İş kazalarının, yaralanmaların ve meslek hastalıklarının işverene 

maliyeti doğrudan maliyetler ve dolaylı maliyetler olmak üzere iki şekilde 

ortaya çıkmaktadır. Doğrudan maliyetler makine-teçhizat hasarı, tazminat 

ödemeleri, ilk yardım masrafları, diğer tıbbi masraflar, doktor masrafları, ilaç 

masrafları, tedavi masrafları ve sosyal yardım ödenekleridir. Dolaylı 

maliyetler kaybolan iş günü, kaybolan iş gücü ve üretim kayıplarıdır. 

Örgütlerin iş sağlığı ve güvenliğine verdiği önem sadece ekonomik 

gerekçelere bağlı olarak ortaya çıkmamaktadır. Kar amacıyla faaliyet 

gösteren bir işletmenin faaliyetleri tüm toplumu etkilemektedir. İş kazaları ve 

meslek hastalıklarının yol açtığı ölümler ya da yaralanmalar sadece örgütlere 

değil, başta personel ve aileleri olmak üzere tüm topluma maddi ve manevi 

açıdan zarar vermektedir. Bu nedenle güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı bir 

çalışma ortamı oluşturmak sosyal sorumluluğa sahip bir örgütün önceliği 

olmalıdır.324  

3.12. Çalışma ilişkileri 

Kamu çalışanlarının örgütlenmesi ile ilgili olarak ikili bir ayrımın olduğu 

görülmektedir. İşçi statüsünde çalışanlar serbest bir şekilde sendikal 

haklardan yararlanmakta, ücretlerini toplu görüşmeler ile elde etmektedirler. 

Buna karşılık uzun yıllar memur sendikalarına ilişkin yasal bir düzenleme 

bulunmamaktaydı, memurların ücretleri idarece tek taraflı olarak tespit 

edilmekteydi, yüz binlerce üyesi bulunan memur sendikaları ücret tespitinde 

taraf olarak kabul edilmemekteydiler. 

Anayasanın 53 üncü maddesine 4121 sayılı Kanunla eklenen fıkra ile 

memur ve diğer kamu çalışanlarının sendika kurmalarına cevaz verilmiş 
                                                            
324 Bilgin, v.d., a.g.e., s.232. 



139 
 

 
 

olmasına rağmen, grev hakkı kabul edilmemiştir. Hatta toplu görüşme 

yapılabileceğini ancak toplu görüşme neticesinde mutabakat 

sağlanamamışsa konunun Bakanlar Kurulunun takdirine bırakılacağı 

belirtilmiştir. Anayasanın bu hükmü ile de işçi sendikacılığı ile memur 

sendikacılığı eşit tutulmamış, konu yine memur aleyhine 

sonuçlandırılmıştır.325  

Ancak 2001 yılında kabul edilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri 

Sendikaları Kanunu ile önemli bir adım atılmış oldu. Önce toplu görüşme 

hakkı tanınan memurlar ve diğer kamu görevlilerine 12 Eylül 2010 

referandumu ile toplu sözleşme yapma hakkı da tanınmış oldu. Uyuşmazlık 

halinde de Kamu Görevlileri Hakem Kurulu son karar mercii olarak 

düzenlendi.  

Bir örgütte personel-işveren ilişkilerini düzenleyen ve bu ilişkilerin 

sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlayan İK bölümleri, bu ilişkileri bireysel 

düzeyde ele aldığı gibi toplu ilişkiler düzeyinde de yürütmektedir. İşe 

başlarken hizmet sözleşmesinin yapılması, ücret, çalışma saatleri, izin ve tatil 

günleri sağlık ve iş güvenliği gibi konuların düzenlenmesi, İK bölümleri 

tarafından mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılmaktadır. Ancak 

sendikalı bir örgütte ücret ve çalışma koşulları yönetim tarafından tek başına 

değil, sendikalarla yapılan toplu pazarlıklarla belirlenmektedir. Böylece örgüt 

içinde sendikal ilişkileri düzenlemek ve toplu pazarlık sürecini sağlıklı bir 

biçimde gerçekleştirmek İK’nın temel işlevlerinden biri olmaktadır.326  

Sendikalı örgütlerde İKY’nin işlev ve faaliyetlerinde farklılıklar 

olmaktadır. İK’na ilişkin kararların toplu iş sözleşmesi hükümlerine ve 

sendikanın baskısına konu olmasından dolayı çalışanlar sendikalaştıkça İKY 

daha karmaşık bir hale gelmektedir. Sendikalı örgütlerde işverenler ve 

yöneticiler, tek yanlı olarak hareket etmek yerine çalışanlarını etkileyen 

kararları almadan önce sendika yetkililerine danışma gereğini 

duymaktadırlar. Aynı zamanda, çalışanları etkileyen İK politikalarının ve 

                                                            
325 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.57. 
326 Bilgin, v.d., a.g.e., s.252. 
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uygulamalarının sendikayla yapılan toplu iş sözleşmesi hükümlerine 

uygunluğunu sağlamak zorunludur. 

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması sürecinde ortaya çıkan 

uyuşmazlıklar ve bunların çözümünde kullanılan yöntemler örgütün 

verimliliğini ve etkinliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Sendikaların varlığı 

İKY’nin işlevlerini etkilediği gibi, İKY’nin uygulamaları ve politikaları da 

sendikaları etkilemektedir. Çalışanların örgütün İK politikalarından ve çalışma 

koşullarından memnun olmamaları sendikalaşma isteğine neden 

olabilmektedir. Bu nedenle yöneticilerin özellikle de İK yöneticilerinin 

sendikaların amaçları ve faaliyetleri, çalışanların sendikaya üye olma 

nedenleri, toplu pazarlık süreci, sendikaların toplu pazarlık politikaları, toplu iş 

uyuşmazlıkları ve çözüm yolları konusunda yeterli bilgiye sahip olması 

gerekmektedir. 

Sendikalar, çalışanların ekonomik ve toplumsal durumunu düzeltmek 

amacıyla oluşturdukları bir kendi kendine yardım mekanizmasıdır. 

Sendikaların başta gelen amacı üyelerinin ekonomik ve toplumsal çıkarlarını 

işveren karşısında korumaktır. 

Günümüzde sendikalar gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere, 

otoriter siyasi rejimlerden demokratik sistemlere kadar hemen hemen bütün 

ülkelerde çalışma yaşamının temel unsuru olarak toplumun her alanında 

önemli rol oynamaktadırlar.327  

Sendikaların doğup gelişmesi ve yasallık kazanması sonucu, 

günümüzde sendikal haklar denilen ve bireyin ekonomik ve sosyal hakları 

olarak anayasalarda yer alan bazı hak ve özgürlükler ortaya çıkmıştır. 

Sendika hakkı yalnızca ulusal mevzuatlarla ve anayasalarla değil, aynı 

zamanda uluslararası sözleşmelerle de güvence altına alınmıştır.328  
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3.13. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi 

İnsan kaynakları bilgi sistemi (İKBS) önemli iş kararlarının verilmesine 

analitik ve sistematik bir yaklaşım getirdiği için İK’nın daha etkin 

kullanılmasına neden olacaktır. İK bilgi sistemi, daha etkili bir personel 

grubunun oluşmasını sağlayarak İK işlevinin daha etkili yürütülmesine 

yardımcı olur. Gelişmiş fonksiyonlara sahip bir İK bilgi sistemi, İK’nın tüm 

faaliyetlerini kolaylaştıracak ve böylece örgütün başarısına yardım 

edecektir.329  

Globalleşme örgüt yöneticileri üzerinde hızlı ve daha iyi kararlar alma 

konusunda baskı yapmaktadır. Bilgi teknolojilerine yatırım her geçen gün 

artmaktadır. Özellikle İK konusunda bilgi teknolojilerinden yararlanma, İK’nın 

yapısında bir değişime neden olmaktadır. 

Rekabet; yöneticileri, işgücü maliyetlerini kontrol, yüksek kalite, 

çalışanları motive etmek, müşteri odaklı performans ve bunları 

gerçekleştirmek için sürekli daha iyiyi ve yeniyi aramaya itmektedir. 

İK bilgi sistemi terimiyle, yönetimin, İKY alanında karar vermelerine 

yardımcı olması için bilgi geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin çalışmalar 

kastedilmektedir. İK bilgi sistemleri hat ve kurmay yöneticilere örgütte 

çalışanlarla ilgili sağlıklı bilgiler sağlayarak İKY politikası ve uygulamalarının 

etkinliğine katkıda bulunur. 

Küreselleşmeyle birlikte artan rekabet örgüt süreçlerinde bilgi 

sistemlerinden yararlanılmasının artışına sebep olmuştur. Kullanılan bilgi 

sistemleri, pazar değişmelerine ve tüketici isteklerine hızla yanıt 

verilebilmektedir.  

Çeşitli kaynaklardan toplanan veriler bazı bilimsel süreçlerden geçerek 

bilgiye dönüştürülmektedir. Bu bilgi de karar sürecinin girdisini 

oluşturmaktadır. Karar alırken veri değil verilerin süreçlenmesinden elde 

edilen bilgi kullanılmaktadır. Örgüt açısından bilgi, örgütün başarısı için temel 

kaynaktır. Bilginin örgüt açısından değer ifade etmesi sınıflandırılmasına 
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güncellenmesine ve zamanında elde edilmesine bağlıdır. Bu yüzden 

örgütlerin bilgi sistemine sahip olması gerekmektedir. 

Bilgi sistemi, yönetimin karar almasını ve denetimi desteklemek için, iç 

ve dış çevreden verileri toplayan işleyen depolayan ve ileten etkileşimli 

öğeler bütünü olarak tanımlanabilir. Bilgi sisteminin dört bileşeni olan girdi, 

süreçleme, çıktı ve geri besleme örgütün karar alma ve denetleme için ihtiyaç 

duyduğu bilgiyi üretir. Girdi, sisteme iç ve dış çevreden toplanan verileri 

tanımlar. Süreçleme, ham verileri anlamlı hale dönüştürme işlemidir. Çıktı, 

süreçleme sonucunda biçimlenen verinin, kullanıcılar için anlamlı hale gelmiş 

biçimidir. Geri besleme ise, sistemin girdi aşamasının değerlendirilmesine ve 

düzenlenmesine olanak sağlamak için çıktıyı inceleme ve gerekli birimlere 

geri yansıtma işlevidir. Bilgi sistemleri işlevlerinin gerçekleştirilmesinde 

bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini kullanmaktadırlar. Bu yüzden 

günümüzde bilgi sistemi kavramı bilgisayar destekli bilgi sistemi kavramıyla 

aynı anlamda kullanılmaktadır.330  

İşletmecilik açısından bilgi sistemleri, değişen koşulların ortaya 

çıkardığı bilgi teknolojisine dayanan yönetsel ve örgütsel tasarımlardır. Bilgi 

sistemleri işletmecilikte hiçbir yöneticinin göz ardı edemeyeceği kadar 

yaşamsal bir öneme sahiptir. Yönetimin, planlama, örgütlenme, yöneltme, 

koordinasyon ve denetleme işlevlerinin etkin olarak yürütülmesinde işletme 

bilgi sistemleri önemli bir role sahiptir. 

Örgütlerde faaliyetlerin yerine getirilmesinde çağdaş bilgi 

sistemlerinden yararlanılmaktadır. İşletme bilgi sistemleri bilgi akışı suretiyle 

örgütün tüm fonksiyonlarında dolayısıyla bütün yönetim işlevlerini ve alt orta 

ve üst yönetim basamaklarını birbirine bağlayarak örgütü bütünleştirir.331  

Personel kayıtlarının tutulması, yasal zorunluluklar gibi rutin işler 

yöneticilerin zamanını almaktadır. Bu karışık ortamda, ileri teknoloji 

uygulamaları sayesinde yönetim rutin işlerin üstesinden kolaylıkla gelebilir. 

Tüm yöneticiler daha iyi kararlar verme konusunda bilgi teknolojilerinin 
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desteğini almalıdırlar. İK bölümü de bilgi teknolojilerini rutin işleri en aza 

indirmek ve daha isabetli kararlar almak için kullanmaktadırlar.  

İKBS, İKY’ni destekleyen bir bilgi sistemidir. Günümüzde örgütler; 

bordro ve ödemeleri hazırlayan, personel kayıtlarının sürekliliğini sağlayan, 

işletme faaliyetlerindeki personelin analizini yapan personel bilgi 

sistemlerinden, İK fonksiyonunun tamamını kapsayacak geliştirilmiş İKBS gibi 

farklı yapıda sistemler kullanırlar. 

İKBS İK’nın öncelikli amacını gerçekleştirmek için bir araçtır. İKBS, 

yönetsel politika ve programlar ile İK varlıklarını geliştirmesi için hem 

otomatik hem manuel veri ve süreçlerden oluşur. İKBS, İK tarafından 

kullanılan ve yaratılan manuel ve otomatik verilerin parçalarının toplanması, 

kaydedilmesi, süreçlenmesi, saklanması, analiz edilmesi, yönetilmesi, 

yayılması ve iletişiminin sağlanmasını içerir.332  

Örgütler, internet üzerinde yer alan web sitelerinde İK bölümünün 

hazırlamış olduğu örgüt içi açık pozisyonlar, eleman ihtiyaç profilleri, iş talep-

başvuru formları ve özgeçmiş göndermeye yönelik e-posta iletişim adresleri 

bulundurmaktadırlar. Aktif iş görüşmeleri ve mülakatlara kadar tüm işe alım 

prosedürleri internet üzerinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilebilmektedir. 

İnternet sayesinde personele ait maaş bordrosu ile ilgili veriler bölge 

ofislerinden ve mobil çalışanlardan güvenli bir şekilde toplanabilmektedir. 

İnternet tabanlı programlar ve konferans araçları, personelin daha hızlı ve 

buluşçu olarak, birlikte çalışmalarını sağlayan kazançlı ve verimli bir iş ortamı 

oluşturmaktadır. Internet örgütlere personelin kişisel gelişim ve becerilerin 

kazandırılması konusundaki planlamalarda yardımcı bir araç 

pozisyonundadır. 

Artık büyük örgütlerin pek çoğu İK’na ait bilgileri sağlamak ve işlemek 

için elektronik İK istemlerini kullanmakta ve bu sayede İK’nın operasyonel 

işlemlerine harcanan zaman ve masrafların çoğundan kurtularak daha etkin 

ve etkili çalışabilmektedirler.333  
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3.14. İnsan Kaynakları Yönetiminin Bir Fonksiyonu Olarak Denetim 

Örgütlerde beşeri ilişkiler içinde, üstlerin, astları, alt kademedeki 

görevlileri kontrol etmek, denetlemek görevleri de vardır. Alınan kararların, 

çıkarılan yönerge, talimatların, örgütün özelliklerine göre uygulanmasının 

kontrolü her zaman gerekir. Hiçbir insan, verilen işi kendisinin uygun gördüğü 

biçimde yapamaz. Onu, sosyal yapının ya da örgütün öngördüğü şekilde 

yapmak zorundadır.334   

Dördüncü yönetim işlevi olan denetim, bir örgütte iş görme başarısının 

değerlendirilmesi ve gereken düzeltmelerin uygulanmasıyla ilgilenir. Denetim 

süreci, standartların konması, uygulamadan alınan sonuçların bu 

standartlarla karşılaştırılması ve sapmaları düzeltici önlemlerin alınması 

aşamalarını içerir. Bunlardan standartların saptanmasıyla ilgili olan ilk aşama, 

planlama sürecinin içeriğinde yer alan örgütsel amaçların belirlenmiş 

bulunması koşuluna bağlıdır.335 

Standartların ara noktalar yerine bir sürecin varmayı amaçladığı en 

son noktaya göre tanımlanması, süreç boyunca yanlışlıkların ya da 

standartlardan sapmaların ortaya çıkarılmasıyla sonuçlanır. Bu nedenle bir 

süreç içinde denetim eyleminin odak noktaları sayılan stratejik denetim 

noktaları örneksel biçimde belirlenir.  

Denetleme işlemi için süreçteki her bir iş biriminin 

denetlenmesindense stratejik denetim noktasında bulunan bir kesimin 

seçilmesi yeğlenir.336  

Denetim niteliğindeki destek otoritesiyle donatılmış bir destekçi 

kümesi, gerçekte eylemci birimlerin iş görme düzeylerinin belirli yönlerinin 

denetimi sorumluluğunu taşımaktadır. Bu sorumluluğu taşıyan destek birimi, 

genellikle daha yüksek düzeyde bir eylemci birim yöneticisi adına iş 

görmektedir.337  

                                                            
334 Yazıcı, a.g.e., s.14. 
335 Kazmier, a.g.e., s.362-363. 
336 Kazmier, a.g.e., s.40. 
337 Kazmier, a.g.e., s.164. 
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Planlama ve denetim işlevleri, her ikisi de örgüt amaçlarına 

ulaşılmasını doğrudan etkilemeleri nedeniyle, birbiriyle yakından ilintilidirler. 

Bir örgütte etkinlikler yönetsel planlama sonunda harekete geçirildiği halde, 

bu etkinliklerin “rayında tutulması” denetim süreci aracılığıyla olanak 

kazanır.338 

Denetim, faaliyetlerin verilen emir ve mevcut kurallara uygun biçimde 

yerine getirilip getirilmediğini gözetmektir. 

İKY açısından ise denetim işlevi, faaliyetlerin kabul edilen personel 

planlarının gereklerine koşullarına göre düzenlenip düzenlenmediğinin 

kontrolu, plandan ne ölçüde sapmalar olduğunun ortaya konması, varsa 

bunların nasıl düzeltileceğinin araştırılmasıdır.339      

Böylece, planlamadan başlanarak örgütlendirme, yönlendirme ve 

denetim aşamalarından geçilip tekrar planlamaya gelerek döngü 

tamamlanmış olur. Denetim işlevinin gereği gibi yerine getirilmesi için, önce 

kesin ve açık bir planın olması ön koşuldur. 

İK işlerine ilişkin denetimde kullanılan standart tipleri ise, miktar, 

nitelik, zaman ve maliyet öğelerine ilişkin tiplerdir. Bunlar arasında zaman ve 

maliyetle ilgili standartlar, diğerlerine oranla daha kolay sağlanır.340      

Bir denetim sisteminin başarısı, eninde sonunda, o sistemin, insanlara 

kendi performanslarında gereken değişiklikleri yaptırtma doğrultusundaki 

etkililiğiyle saptanır. Geleneksel denetim sistemleri yaklaşımı, insanların 

istendiğinde davranışlarını kendiliğinden düzelteceklerini varsaymakta ise de, 

bu her zaman böyle olmamaktadır.341 

 

                                                            
338 Kazmier, a.g.e., s.361. 
339 Yazıcı, a.g.e., s.24. 
340 Yazıcı, a.g.e., s.25. 
341 Kazmier, a.g.e., s.376. 
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3.15. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İLKELER 

3.15.1. Liyakat ya da Yeterlilik İlkesi 

Liyakat kavramı, memurun bir taraftan görevindeki somut başarısı, 

yani hizmetin aradığı mesleki nitelikleri ve bunları işin yürütülmesine katkıya 

dönüştürmedeki performansı ile “hizmete elverişlilik”, diğer taraftan, başta 

kişiliği bir ekip çalışması olan memurluk yaşamındaki anlayışı, tutum ve 

davranışları, yaklaşımı ile “memurluğa elverişlilik” şeklinde ifade 

edebileceğimiz iki temel öğeyi içermektedir.  Kısaca liyakat, memurun, hem 

söz konusu somut hizmetin, hem de memurluk mesleğinin aradığı nitelikleri 

taşımasıdır. Değerlendirmenin tek ölçütü de, kapsamı bu olan liyakattir.342  

Bu ilkenin özünü işin özelliğine uygun olarak en yetenekli ve en nitelikli 

elemanların seçilmesi işlemi oluşturmaktadır. Meslekteki ilerleme ve 

yükselmeler doğrudan doğruya bireyin yaptığı işte gösterdiği başarı ile ilgilidir 

ve başarı ölçütü nesneldir. “Adama göre iş değil, işe göre adam” deyişi 

yeterlik ilkesine uygun düşmektedir.343  

Yeterlik (liyakat), görevi başarı ile yapabilme gücüdür. Yeterliğin 

temelinde bir “hakediş” kavramı vardır.  

Yeterlik, yetenek ve niteliklerin birbirleriyle karşılaştırılmasına, yani 

“yarışma” kavramına dayanır. Kamu hizmetlerine giriş tüm vatandaşlara açık 

olmalı, vatandaşlar arasında hizmetin gerekli kıldığı niteliklerden başka hiçbir 

ayrım gözetilmemelidir.  

Kamu hizmetlerinin savurganlıktan uzak, en etkili ve verimli biçimde 

yerine getirilmesi zorunludur. Kamu hizmetlerinde verimlilik düzeyi, geniş 

ölçüde personelin yeterli ve yetenekli oluşuna bağlıdır. Verimlilik ve yeterlik 

arasında doğrusal bir ilişki vardır. Yeterlik ölçütü uygulanmazsa, bu takdirde 

hizmette etkililik ve verimliliğin geniş ölçüde azalması söz konusudur. Bu 

itibarla, yeterliğe dayalı bir personel sistemi, etkili ve verimli kamu hizmeti 

görmek için zorunludur.      
                                                            
342 Güran, a.g.b., s.56. 
343 Coşkun Bayrak, “Personel Yönetimi”, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 4, 
Sayı:1-2, 1991, s.57. 
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Kamu personeli ilke olarak siyasal tercihlerle uğraşmaz, değer 

yargılarında bulunmaz. Sorunlarla ve onların çözüm biçimleriyle ilgilidir. 

Kamu personelinin temel işlevi, hizmetlere ilişkin politika kararlarını 

uygulamaktır. Kamu personelinin ana uğraşıları, somut gerçekler ve teknik 

sorunlardır. Bu sorunların çözüme kavuşturulabilmesi için ise liyakat esastır. 

Sorunların üstesinden gelebilmek için bilgi, beceri ve yeterlik düzeyine sahip 

olmak gereklidir. Bu itibarla, yeterlik ilkesi, kamu görevlilerinin işlevlerinden 

doğan zorunlu bir sonuç olmaktadır.344     

İdarenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak insan 

kaynağının iyi yönetilmesi suretiyle faaliyetlerde etkinliğin, verimliliğin ve 

etkililiğin sağlanması hedeflenmektedir. 

“İnsanı kazanan işinde de kazanır” ilkesinden hareketle bir idaredeki 

çalışanların kalitesi o idarenin çıktılarının kalitesi demektir. Çalışanların önce 

insan olduğunu düşünmek ve idarenin ihtiyaçları ile çalışanların ihtiyaçları 

arasında bir denge kurmak gerekir. İlk işe alım sürecinden başlayarak 

emeklilik sürecine kadar her aşamada liyakat ve kariyerleri ile doğru orantılı 

görevlerin verilmesi kişisel motivasyon açısından çok önemlidir. Bir idarenin 

maddi olarak ölçülemeyen tek sermayesi insandır.  

Buradaki temel amaç, idarenin misyonunu gerçekleştirmeye uygun 

personelin seçilmesi, yetiştirilmesi, performansının değerlendirilmesi, başarılı 

olanların kariyerlerinin planlanması ve yapacağı faaliyetlerde yüksek bir 

aidiyet ve sorumluluk duygusu içinde temel beceriler ve yeterli bilgiye sahip 

olmasının sağlanmasıdır.345 

“İdare Cihazı” denilen dev çarkın irili, ufaklı, birincil veya ikincil, 

doğrudan ya da dolaylı faaliyetlerinin “şahsen” icracıları olan kamu 

görevlilerinin “hizmetsel niteliği”, yani “liyakati”, kamu hizmetlerinin kurulması 

ve işletilmesi bakımından, emek yoğun bir sektör olan, kamu yönetiminde 

temel unsur mevkiini işgal etmektedir.  

                                                            
344 Yazıcı, a.g.e., s.27-29. 
345 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012, http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.16. 

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx
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O halde, herhangi bir ülkede, kamu personelinin liyakati, Devlet ve 

diğer kamu tüzel kişilerinin kamu hizmetlerinin, halka, doyurucu etkin ve 

yeterli biçimde sunulmasını belirleyen faktör olmaktadır. Personelde artı-eksi 

durum, derhal aynı şekilde hizmete yansımaktadır. Bu yüzden, kamu 

kuruluşlarının başarılı olması, halkın ortak ve genel ihtiyaçlarının yeterince 

karşılanması, siyasal iktidarların puan ve saygınlık kazanması, ülke’de huzur 

ve mutluluğun sürmesi için, ehliyetli, nitelikli personel istihdam edilmesinden 

başka seçenek yoktur.346 

3.15.2. Eşitlik İlkesi 

İKY’nin en önemli ilkelerinden biri de eşitlik sağlanmasıdır. Çalışanlar 

arasında dil, ırk, cinsiyet, düşünce, inanç ve din ayrılığı gözetmeksizin işe 

alımdan işten uzaklaştırmaya kadar eşitlik ilkesine uygun ve yansız bir tutum 

takınılması gerekmektedir. Özellikle işe alma ve işte ilerleme konularında 

fırsat eşitliği tanınmalı; personelin beceri, bilgi, kişilik ve yeteneklerinin 

dışında başka ölçütlere yer verilmemelidir.347   

1982 Anayasası’nın 10’uncu maddesinde: “Herkes dil, ırk, cinsiyet, 

siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun 

önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 

tanınamaz.”denilmiştir.  

Madde 70’de de: “Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. 

Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım 

gözetilemez” denilmektedir. 

Memurluğa girişte eşitlik ilkesi, memurluğa giriş olanaklarının eşit 

koşullar içinde bulunan adaylara istihdam olanağının sağlanmasıdır.348    

                                                            
346 Güran, a.g.b., s.53. 
347 Sabuncuoğlu, a.g.e., s.18. 
348 Yazıcı, a.g.e., s.33. 
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3.15.3. Kariyer ilkesi 

Liyakat, bir işi, bir görevi eksiksiz ve başarı ile yapabilme yeteneği ve 

kamu görevlileri için bu yeteneğin aranması zorunluluğudur.  

Kariyer ise genç yaşta girilen ve uzun yıllar süren bir memuriyet 

mesleği içinde en yüksek dereceye kadar yükselmeyi ifade eder.349 

 Kariyer, bir kişinin iş yaşamında sahip olmayı ve ulaşmak 

istediği uzmanlık ve iş başarısı olarak tanımlanabilir. İKY'nin personeli 

yalnızca bilgi ve yeteneğe göre işe alması yeterli değildir. Aynı zamanda bu 

yetenekli kişilerin örgütte tutulması gerekir. Bu nedenle kişiye uygun çalışma 

ve yükselme olanakları sağlanmalıdır. Bu açıdan kariyer ilkesi, bir taraftan 

bireyin kendisini ilgilendirirken, diğer taraftan da kimlerin yükseleceği, 

kimlerin yönetim kademelerinde yer alabileceği gibi konulara cevap vermesi 

açısından da İK bölümünü ilgilendirir. Yetenekli kişilere örgütte kariyer yapma 

fırsatı tanınırsa, onları örgütte sürekli tutabilmek ve etkinliği artırabilmek 

mümkün olur.350         

Genel anlamda kariyer, yaşam boyu süren bir uğraştır. Özgül anlamda 

kariyer ise genç yaşlarda ilerlemek ve yükselmek beklentisi ile girilen ve 

ilkece emekliliğe kadar sürdürülen bir uğraştır.  

Kariyer yapısı itibariyle hiyerarşi ilkesine göre örgütlenmiş, içinde türlü 

düzeylerde görev yerleri bulunan bir gruptan kariyer içinde bir düzeyden 

diğerine yükselme, düzenli ve yavaş olup ömür boyu sürer. Kamu kesiminde 

kariyerin anlamı, Devlet memurluğunun bir meslek haline getirilmesidir. 

Amacı, yetenekli kişileri hizmete çekmek, onlara görevlerine ilişkin bilgileri 

kazandırarak, yetişme ve yükselme imkanları sağlayarak hizmette tutmaktır. 

Buna göre, yetenekli kişileri hizmete almak yeterli olmamakta, bu kişilere 

“kariyer yapma” imkanıda vermek gerekmektedir. Kişi böylece, kendini kamu 

hizmetine adayacak, hizmetin etkililiği de bu sayede sağlanmış olacaktır. 

Kariyer, giriş ve yükselişin o kariyer mensuplarının denetimi altında 

olduğu ve ömür boyu sürecek bir yapıyı anlatmaktadır. Dışişleri meslek 

                                                            
349 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.54. 
350 Yüksel, a.g.e., s.22. 
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memurluğu, müfettişlik, akademik kariyer bu yapıya örnek olarak 

gösterilebilir.351  

657 sayılı DMK, kariyer ilkesini personel rejiminin temel ilkelerinde biri 

olarak kabul etmiştir. Buna göre kariyer, Devlet memurlarına, yaptıkları 

hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, 

hizmetlerine ait sınıflar içinde en yüksek derecelere ilerleme imkanı 

sağlamaktır.352 

Kariyer fikri, birkaç bakımdan inceleme konusu olacak şekilde tahlil 

edilebilir. Evvela, devlet hizmeti, dış görünüşündeki benzerliklere rağmen, 

özel sektördeki mesleklerden büyük ölçüde farklılık gösteren, kendine has bir 

meslektir. Özel bir yetiştirmeyi ve bunun sonucu belirli bir zihni davranışı 

gerektirdiği için, devlet hizmetinde çalışanların, bütün mesleklerini burada 

geçirmeleri ve kendilerini tamamen buna vakfetmeleri zorunludur. Bu durum, 

devletin, kendi hizmetinde çalışanlara, en azından dışarıda bulabileceklerine 

eşit bir maddi ve psikolojik tatmin sağlaması fikrini kapsamaktadır.  

İkinci olarak devlet hizmetine çekmek ve orda alıkoyabilmek için, 

memurların, kendi arzularıyla hizmette kalabilecekleri ve kendileri tarafından 

yapılabilecek ağır bir kusur durumu hariç, orada “normal” bir kariyer 

yapabilecekleri inancına sahip olmaları lazımdır. Memur görevini yaparken, 

geçim şartları ve yarını endişesinden uzak olmalıdır. O halde kamu 

görevlilerinin hukuki ve fiili statüsü güvenlik ve teminat fikri üzerine 

kurulacaktır. Memurlar tarafsız müesseseler tarafından değerlendirilen ağır 

sebepler dışında işlerini ve terfi imkanlarını kaybetmeyecekleri inancına sahip 

olmak zorundadırlar.  

Kariyer kavramına bağlı son fikir ise şudur: değerli elemanları kamu 

hizmetlerine çekmek, onları bu hizmetlerde alıkoyabilmek ve nihayet bunların 

halkla ilişkilerini kolaylaştırmak için, kamu hizmetlerine prestij ve personele 

                                                            
351 Yazıcı, a.g.e., s.29. 
352 Yazıcı, a.g.e., s.30. 
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bazı imtiyazlar sağlamak suretiyle bunları cazip bir hale sokmak 

gerekecektir.353 

3.15.4. Güvence ilkesi 

Güvence ilkesi kariyer ilkesi ile yakından ilişkilidir. Çünkü bir işte 

kariyer yapabilmek için o işte uzun süre kalabilme olanağının tanınması 

gerekir. Bu nedenle personel için iş güvencesi ve makam güvencesi 

sağlanmalıdır. İş güvencesi bireyin haklı nedenler olmadan işten 

atılamaması; makam güvencesi ise yükseldiği makamdaki görevini 

koruyabilmesidir. Tüm çalışma yaşamını örgüte adayan bir kimse, 

karşılığında bir hizmet güvencesi arar; ağır bir kusur işlemedikçe işten 

atılmayacağından emin olmak ister.354         

Hiyerarşi içinde yer alan, onun kaidelerine boyun eğen, meslek sırrını 

tutma mecburiyeti yüklenen memurları, hem mesleki hak ve menfaatlerle 

bağlı oldukları bizzat idareye karşı, hemde idare edilenlere karşı korumak 

normaldir. Bu sonunculara karşı korumanın çeşitli yolları vardır. Bunlardan ilki 

cezai yoldur: “memurların vazifeleri sırasında maruz kaldıkları tehditlere, 

hakaretlere, tecavüzlere, iftiralara karşı korunma hakları vardır”. 

Sonra özellikle hakimler ve bazı kademedeki memurlar için, vazifeleri 

esnasında işledikleri suçlardan dolayı hususi bir yargılama usulü mevcuttur. 

Nihayet mali sahada korunma vardır. Bu halde idare, memurların 

normal vazifelerini görürken vatandaşlara verdikleri zararlar hakkında tek 

mesuldür. Buna mukabil memur “şahsi hatalarından” doğrudan doğruya 

mesuldür. 

Hülasa, bir çok imkanlara sahip memurun, idarenin himayesine 

sığınmış olarak, vazifelerini ifa etmekten başka bir endişesi olmayacak, 

kendine verilen mesuliyetlerden korkması mevzubahis olmayacaktır.355     

                                                            
353 Gournay, a.g.e., s.33-34. 
354 Yüksel, a.g.e., s.25. 
355 Adalı, a.g.e., s.90. 
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3.15.5. Halef yetişme ilkesi  

Bu ilkeye göre her bir yönetici görevini geçici ya da sürekli olarak 

doldurabilecek bir ast yetiştirmelidir. Çok sık uyulmamasına rağmen etkili 

yönetimin temel anahtarlarından birisidir. Uygulamada bir yönetici istifa 

ettiğinde, yükseldiğinde ya da hastalandığında yerini doldurabilecek birisini 

bulmakta zorluklarla karşılaşılmaktadır.356   

Yetki, idari kararların veya işlemlerin hangi idari makam veya organlar 

tarafından alınabileceği ya da yapılabileceğini ifade etmektedir.  

Yetki devri, bir konuda karar almak, eylemde bulunmak veya emir 

vermek hakkını başkalarına devretmek ve elde edeceği sonuçlardan onu 

sorumlu tutmak şeklinde ifade edilebilir.357 Bir bakıma halef yetişme ilkesi 

yetki devrini de özendirici niteliktedir. 

3.15.6. Yönetim geliştirme ilkesi 

Toplam Kalite Yönetimi, son zamanlarda büyük ve başarılı şirketlerin 

uyguladıkları, orta ve küçük şirketlerin uygulamaya çalıştığı bir yönetim 

felsefesidir. Son yıllarda kamu kurum ve kuruluşları da bu konuya önem 

vermişlerdir. 

Yönetim kavramı günümüzde önemli bir aşamadan geçmektedir. Bu, 

hiç kuşkusuz tüm diğer alanlarda olduğu gibi, çevresel değişimlerin 

sonucunda olmaktadır. Milyonlarca insan dünyanın çok değişik yerlerinde ve 

günün her saatinde iş yapmak amacıyla, çalışmakta uğraşmakta ve 

yorulmaktadır. Yine dünyada yüz binlerce kişi de bu çabaları yönetmek için 

çalışmaktadır. Tüm bu faaliyetler “Örgüt” adı verilen iş bölümü, iş birliği ve 

koordinasyon sistemleri içerisinde gerçekleştirilmektedir. Fabrikalar, 

hastaneler, okullar, ticaret merkezleri, bankalar, atölyeler hatta aileler gibi.358 

                                                            
356 Can, Akgün, Kavuncubaşı, a.g.e., s.19. 
357 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012, http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.18.  
358 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.61. 

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx
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Kamu Yönetimi de içinde yönetim olgusunun her düzeyde yaşandığı 

bir örgütsel sistemdir. Örgütler, en genel anlamda, insanların tek başlarına 

gerçekleştiremedikleri amaçlarına ulaşabilmelerini sağlayan bir araç olarak 

tanımlanabilir. Yönetim ise, geniş bir açıdan bakıldığında, örgütlerin etkin ve 

verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik faaliyetlerin tümüdür. 

Yönetme işi, sistematik ve düzenli bir bilgi topluluğuna dayanır. Bu 

açıdan yönetim bir bilimdir. Ancak bu bilgilerin harekete dönüştürülerek 

etkinlik sağlanması uygulama becerisini gerektirmektedir. Bu açıdan da 

yönetim bir sanattır. Yönetim işi, uygulamada, planlama, örgütleme, yürütme, 

insan ilişkileri, eşgüdüm ve denetim gibi işlevlerin yerine getirilmesini 

gerektirir. Bu anlamda yönetim, evrensel nitelik taşıyan bir süreçtir. İnsanların 

toplum halinde yaşadıkları ve toplu olarak çalıştıkları her zaman ve her yerde 

yönetim süreci olmuştur ve olacaktır. 

Genel olarak yönetimde, üç önemli anlayış olduğu söylenebilir. Bunları 

şu şekilde özetlemek mümkündür. 

Örgüte öncelik veren anlayış, en klasik yönetim anlayışıdır. 

Geleneksel örgütsel yapılanma ilkelerine ağırlık veren, insansız, hiyerarşik, 

tamamen kontrol esasına dayanan, denetim mekanizmasının yukarıdan 

aşağıya işletildiği bir anlayıştır. Gerek örgütteki, gerekse örgüt dışındaki 

insanlar önemli değildir. Bu anlayışta, Mc Gregor’un X teorisi geçerlidir. Yani 

insanlar tembeldir, çalışmayı sevmezler, devamlı kontrol edilmelidirler. Bu 

yöntem uzun süre uygulanmış ancak pek başarılı olmadığı görülmüştür. 

Diğer bir anlayış ise, örgüt içi insana önem verir. Mc Gregor’un Y 

teorisi esas alınır. İnsan çalışmayı sever, motivasyonu yüksektir. Örgüt içinde 

çalışan insan önemlidir. Onun yetişmesi için herşey yapılmalıdır. Bu anlayış 

halihazırda birçok örgütte uygulanmaktadır. 

2000’li yılların yönetim anlayışı ise; örgüt dışı insana öncelik tanıyan 

anlayıştır. Örgütte çalışan insanların yanı sıra, örgütün ürettiği üründen, 

hizmetten faydalanan insanlar da merkez kabul edilir. Her şey insan için 

düşüncesi hakimdir. Üretim ya da hizmetin kalitesinden en aşağı birimden, en 

yukarıdaki yöneticiye kadar herkes sorumludur. Örgüt; dikey değil yatay 

niteliklidir. Böylece yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı haberleşme hızlı 
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olmakta, zaman kaybı asgariye inmekte ürün yada hizmet en kısa zamanda 

en kaliteli şekilde sunulmaktadır. 

Bu yönetim anlayışı ya da felsefesi, Toplam Kalite Yönetimi olarak 

tanımlanmaktadır. Japonların geliştirdiği, her birimde uyguladıkları bu 

yönetim biçiminin diğer ülkelerde uygulanabilirliği endişesine en iyi cevap, 

sistemin fikir babası olan İshikawa’dan gelmiştir. “Çok değişik kültürlere sahip 

ülkelerin bir noktada birleştiklerini anlayamamıştım. O da insandı. Çünkü 

insan dünyanın neresinde olursa olsun insandır ve tüm insanları birbirine 

bağlayan ortak bir bağ mutlaka bulunabilir”. Toplam kalite yönetiminin 

dayandığı temel kaynak insandır.359  

Toplam Kalite Yönetimi: Örgütlerde kalite geliştirme, kalite planlaması 

ve kalite kontrol çalışmalarının yapılması; üst yönetimin kalite konusuna 

önem vermesi; tüm çalışanların kalite geliştirme çalışmalarına katılımı 

anlamında kullanılmaktadır.360   

Yönetim dinamik bir kavramdır. Bu nedenle yönetimde kusursuzluk 

mümkün olmadığından, bir yönetici için gelişme daima izlenecek bir hedef 

olmalıdır. Bunun için, İKY eğitimlere ve gelişmeyi özendirecek uygulamalara 

yer vererek bir bütün halinde örgüt yönetiminin geliştirilmesine katkıda 

bulunacaktır.361  

3.16. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLER 

İKY’nin işlev ve görevlerini gerçekleştirmesinde dikkate alınması 

gereken birçok çevresel etmen bulunmaktadır. Bu etmenlerin çoğu 

birbirleriyle ilişkili ve bağımlıdırlar. Bu etmenleri iki grupta toplamak 

mümkündür iç ve dış çevre etmenleri.362 

                                                            
359 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.62. 
360 Coşkun Can Aktan, Değişim ve Yeni Global Yönetim, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
(MESS) Yayını, Yayın No: 257, İstanbul, Ekim 1997, s.27. 
361 Can, Akgün, Kavuncubaşı, a.g.e., s.20. 
362 “İnsan Kaynakları Yönetimi”, (Erişim) 09.09.2011, 
http://smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/Ders_icerikleri/SIL202_INSAN_KAY_YON.doc  

http://smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/Ders_icerikleri/SIL202_INSAN_KAY_YON.doc
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İKP örgütün iç ve dış çevresinin etkisiyle şekillenecektir. Planlama 

yaparken bu iki ana faktörün ayrıntıları dikkate alınmalıdır.363  

3.16.1. Dış Etmenler 

İnsanı, insan eylemini ve bu eylemlerin geliştiği yapıları doğal ve 

toplumsal ekonomik ve siyasal çevreden soyutlayarak ele almak olası 

değildir. Bu çerçevede ele alındığında, örgütlerinde soyut kendi başlarına 

oluşan birimler olmadığı açıkça görülmektedir. Örgüt bir bütünün parçasıdır 

ve o bütün tarafından belirlenir. İşte bu bütüne örgütün çevresi adını 

veriyoruz. Bu bütünün belirleyici parçaları olan başlıca çevre öğelerini şöyle 

sıralayabiliriz: Toplumsal ve doğal çevre, hukuki ve politik koşullar, ekonomik 

ve teknolojik güçler ve tüketiciler. 

Örgütü etkileyen bu faktörler örgüt faaliyetlerinin sınırlarını belirler, her 

ülkede değişiklik gösterir ve örgütün çevreden, çevrenin de örgütten bazı 

beklentileri vardır. Günümüzde çevre koşulları oldukça önemli nitelik 

kazanmanın yanı sıra sürekli olarak da değişim içindedirler. Dolayısıyla, 

yapılan bütün uygulamalar bu değişen koşulları ve ulusal çevre koşulları 

kadar uluslararası çevre koşullarını da dikkate alarak düzenlenmelidir.364      

Örgütler, toplumsal organizmalardır ve bütün toplumsal yaratıklar gibi 

şekillenmelerinde, bulundukları çevrenin etkileri büyüktür.365   

Örgütler çevreleriyle sürekli etkileşim halindedirler. Çevrelerinden bir 

takım girdiler alır, bu girdileri işler ve çevrelerine çıktı olarak geri verirler. İKP 

yapan uzmanların örgütün çevresinde meydana gelebilecek değişiklikleri 

önceden tahmin etmeleri oldukça zordur. Çevresel değişiklikler ekonomik, 

                                                            
363 Bilgin, v.d., a.g.e., s.51. 
364 Asuman Türkel, “Yönetimde Beşeri İlişkiler” Konulu Sunum, Yönetimde Beşeri İlişkiler ve 
Yönetici Davranışları Semineri, TÜSSİDE(Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) Yayını, Gebze-
Kocaeli, 13--15 Ekim 1992, s.3-4. 
365 Ouchi, a.g.e., s.77. 
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sosyo politik, yasal, teknolojik ve rekabet durumunda olabilecek 

değişikliklerdir.366 

3.16.1.1. Yasalar Ve Diğer Mevzuatlar 

Politika ve yönetim, birbirlerinin devamı ve bir bütünün parçalarıdır. 

Kamu yönetimi ve İKY, politik kararların oluşturulmasına yardımcı olur ve 

alınan kararları uygular. Örgüt ve devlet ilişkileri, devlet sistemine ve hükümet 

politikalarına göre farklı biçimler alır. 

Hukuk toplum üyelerinin haklarını ve toplumsal sorumluluklarını 

belirlemek suretiyle toplum düzenini kurmayı ve sürdürmeyi amaçlar. Devlet 

ile halk arasındaki ilişkileri kamu hukuku düzenlediği gibi, kişiler arasındaki 

ilişkileri de özel hukuk düzenler.367 

Devletin çıkardığı çeşitli mevzuatlar personel politikalarını tümüyle 

etkilemektedir. Her ne kadar İK yöneticisinin yapıp yapamayacağı eylemleri 

belirten çok sayıda yasal mevzuat bulunmakla birlikte yöneticiler bu gibi yasal 

konulara neleri yapabileceklerini gösteren yöntemler olarak bakmak yerine 

yetki alanlarını belirleyen sınırlayıcılar olarak görmektedirler. Bununla birlikte 

İK yöneticisinin uygulamalarında geniş esneklik alanları vardır. İK yöneticisini 

etkileyen yasal kuralların bazıları şunlardır: Personel kanunları, iş kanunları, 

tüzük, kararname ve yönetmelikler, temel haklar ve insan hakları, toplu iş 

sözleşmeleri ve iki ve çok taraflı uluslararası antlaşmalar ve uluslararası 

çalışma sözleşmeleri.368 

Sosyal, politik ve yasal değişiklikler de İKP üzerinde etkili olacaktır. 

Örneğin, örgütlerin sakat ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğunda 

meydana gelecek bir oran değişikliği veya emeklilik yaşının yükseltilmesi gibi 

yasal düzenlemeler örgütlerin İKP’nı değiştirmesine neden olacaktır.369  

                                                            
366 Bilgin, v.d., a.g.e., s.51. 
367 Yazıcı, a.g.e., s.16. 
368 “İnsan Kaynakları Yönetimi”, (Erişim) 09.09.2011, 
http://smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/Ders_icerikleri/SIL202_INSAN_KAY_YON.doc  
369 Bilgin, v.d., a.g.e., s.52. 

http://smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/Ders_icerikleri/SIL202_INSAN_KAY_YON.doc
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3.16.1.2. İşgücü 

İş gücü piyasasındaki kişilerin sayısı ve özellikleri bir diğer dış 

etmendir. Bir örgütün personel gereklerini karşılama yeteneği büyük ölçüde 

kendine yararlı kişileri sağlayabilmesine bağlıdır. İş gücü sayısı yada bunların 

yaş cinsiyet ve eğitim yönünden özellikleri kamu ve özel kesim örgütlerini çok 

yakında ilgilendirmektedir.370 

Çalışanların demografik yapıları ve temel özellikleri farklılaşmıştır. 

Farklılaşma, insanların kendi kendilerine “Bu kişi benden farklı” demeleri için 

kullanmaları olasılığı bulunan herhangi bir özelliktir. Bu nedenle de 

farklılaşma ırk, cinsiyet, renk, yaş, değerler ve kültürel normlar gibi özellikleri 

içerir. Çalışanlar arasında kadınların, çift kariyerli ailelerin, yalnız annelerin 

sayısının artması, İK bölümlerinin doğum öncesi ve sonrası yardımlar, yeni 

doğan bebek bakımı temel becerilerini kazandırma, bebek bakım evi, yuvası 

kurma vb. sorumlulukları üstlenmelerini gerektirir. Çalışanlar arasında 

gençlerin, üniversite öğrencilerinin artması, iş tasarımlarında gençlerin daha 

fazla esneklik ve serbest zaman isteklerinin dikkate alınmasına neden 

olmaktadır. Özellikle Batı ülkelerinde çalışanların yaş ortalaması oldukça 

yükselmiştir. Bu ülkelerde çalışanlar arasında yaşlıların oranının yüksek 

olması İK bölümlerinin sağlık koruma programlarıyla, artan tedavi ve sigorta 

giderleriyle uğraşmaları zorunluluğunu doğurmaktadır. 

Çalışma yaşamına katılan insanlar geçmişe göre daha fazla eğitim 

almakta, daha çok bilgiye ve beceriye sahip olmaktadırlar. Yaşam 

felsefeleriyle ve sahip oldukları değerler sistemiyle ebeveynlerinden oldukça 

farklıdırlar. Bu nedenle gerek iş ve çalışma yaşamına karşı bakışlarında 

gerekse, beklentilerinde önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu da 

yönetimlerin birlikte çalışacakları insanları daha dikkatle seçmelerini, onları 

motive etme ve bağlılıklarını sağlama konusunda farklı yöntemleri 

araştırmalarını gerektirmektedir.  

                                                            
370 “İnsan Kaynakları Yönetimi”, (Erişim) 09.09.2011, 
http://smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/Ders_icerikleri/SIL202_INSAN_KAY_YON.doc  

http://smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/Ders_icerikleri/SIL202_INSAN_KAY_YON.doc


158 
 

 
 

Bu gelişmelerin etkisiyle örgütler yönetim şekillerini değiştirmektedirler. 

Örneğin, artık geleneksel, piramit biçimi örgüt yapıları terkedilmekte; 7, 10 ya 

da daha çok yönetim düzeyi bulunan piramit tipi örgütlerin yerine 3 ya da 4 

düzeyli daha düz (basık) örgütler egemen olmaktadır. Bu tür örgütlerde 

gücün temeli değişmektedir; gücün kaynağı pozisyon, yetki ya da unvandan 

daha çok bilgi, beceri ve yetkinlikler olmaktadır. Çalışma, özelleştirilmiş 

fonksiyonlar yerine ekipler ve süreçler etrafında örgütlenmektedir. Özellikle 

müşterilerle doğrudan yüz-yüze olan personel güçlendirilmekte ve daha fazla 

karar verme yetkisi tanınmaktadır.371  

Bazı kamu işyerlerinde de uzmanlığa geçilmekte, uzmanlar doğrudan 

daire başkanı makamlarına bağlı olarak çalıştırılmakta, şef, müdür yardımcısı 

ve müdür gibi ara idari makamlar kaldırılmaktadır.    

3.16.1.3. Halk (toplumsal çevre) 

Halkın genel olarak İKY üzerinde büyük etkileri vardır. Özellikle özel 

kesim örgütlerinde halkın örgüt faaliyetlerini artık sorgusuz-sualsiz 

benimsemelerini kabul etmek mümkün değildir. Son yıllarda çevre bilincinin 

büyük ölçüde gelişmesi sonucu halk gerek eylemleri gerekse oylarıyla 

seslerini duyurmaya başlamışlar ve bu konuda bir çok yasanın çıkmasına 

neden olduğu gibi bazı girişimcilerinde geri adım atmasında başarılı 

olmuştur. 

Gittikçe artan bir biçimde önem kazanan toplumsal sorumluluk 

kavramı örgütün vereceği kararların toplumun ilgi ve ihtiyaçlarını karşılama 

sorumluluğunun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Elbette özel işletmelerin 

yaşamlarını devam ettirebilmesi için kar etme kavramının temel amaç olması 

kaçınılmazdır ancak diğer yandan bir işletme toplumun ihtiyaçlarını 

karşılamada başarısız oluyorsa uzun dönemde varlığını sürdürmesi mümkün 

olmayacaktır. Örgütlerin toplumsal sorumluluk alanları arasında şunları 

sıralayabiliriz: Irk, renk, cinsiyet ve yaş ayrımı olmaksızın eşit iş ve eğitim 
                                                            
371 Bilgin, v.d., a.g.e., s.20. 
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imkanları sağlamak, tüm toplum bireylerine yeterli miktarda iş ve kariyer 

oluşturmak, fakirlikle savaşmak, nitelikli sağlık hizmetleri sunmak, çevreyi 

korumak ve çalışanların iş yaşamlarının niteliğini sürdürmek. 

Bu sayılanlar tüm örgütlerin sorumluluğundadır ama İKY’ni ne 

derecede ilgilendirdikleri de ortadadır.372 

Gerek kamu gerekse özel örgütler, toplum içinde gelişen, toplumdan 

sürekli etkilenen ve onu etkileyen, toplumsal sistemlerdir.  

Kamu kuruluşları topluma hizmet için kurulurlar. Neyin kamu hizmeti 

olarak ele alınacağını toplumsal gereksinmeler belirler. Yapıları, işleyişleri, 

toplumsal etkenlere göre biçimlenir.  

Örgütleri toplumdan soyutlamak, bağımsız olarak düşünmek 

neredeyse imkansızdır. Örgütlerin topluma karşı önemli sorumlulukları 

bulunduğu gibi, toplumları etkiledikleri de kuşkusuzdur.373 

3.16.1.4. Sendikalar 

Sendika, çalışanların veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak 

ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla 

oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.374   

İşverene eşit koşullarda pazarlık gücü oluşturabilmek amacıyla ortaya 

çıkmıştır. Örgütlerin dış çevrelerini oluşturur, çünkü örgütle ilişkileri üçüncü 

kişi niteliğindedir. Personel hak ve ayrıcalıklarının en temel temsilcileri 

olduklarından İKY’ni en fazla etkileyen grup sendikalardır.375 

Bir örgüt toplumsal sorumluluğunu öncelikle faaliyetlerini 

yaygınlaştırarak gerçekleştirir: Yönetimin odak noktası budur. Öte yandan, bir 

işçi sendikası işçilerin sorumluluk duygusunu artırmaya ve onların refahını ve 

durumunu yükseltmeye çalışır. Bu hedefler özü itibariyle farklı gibi 

                                                            
372 “İnsan Kaynakları Yönetimi”, (Erişim) 09.09.2011, 
http://smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/Ders_icerikleri/SIL202_INSAN_KAY_YON.doc  
373 Yazıcı, a.g.e., s.15-16. 
374 Gözaydın, Dicleli, a.g.e., s.148. 
375 “İnsan Kaynakları Yönetimi”, (Erişim) 09.09.2011, 
http://smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/Ders_icerikleri/SIL202_INSAN_KAY_YON.doc  

http://smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/Ders_icerikleri/SIL202_INSAN_KAY_YON.doc
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görünmektedir; bu yüzden ücret ihtilafının ve başka anlaşmazlıkların doğması 

son derece doğaldır.  

Ne var ki, uzun vadede, gerek işçiler gerekse yönetim, farkında olsalar 

da olmasalar da, aynı şeylerin peşindedirler. Bir bakıma, konumlarının 

uyumlu olması zorunludur. Çalışanların iş ve yaşam koşullarını iyileştirecek 

sermaye ancak örgütün gelişmesiyle ortaya çıkabilir. Diğer yandan, işçilerin 

koşulları iyileştirilmedikçe, sıkı çalışma arzuları sınırlı kalacak, bu da 

üretkenliğin azalmasıyla sonuçlanarak örgütün büyümesini imkansız hale 

getirecektir.376      

3.16.1.5. Pay Sahipleri  

Bir örgütün karından pay alanlar yani hissedarlar örgütün etkinliğiyle 

çok yakından ilgilidirler. Gerçi işletmeleri yöneten profesyonel yöneticilerdir 

ama bu yöneticilerin pay sahiplerinin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmaları 

kaçınılmazdır.377 

Kamu örgütleri açısından vatandaşlar verdikleri vergilerle hem pay 

sahibi hem de talep ettikleri kamu hizmetleriyle müşteri olarak düşünülebilir. 

Bu noktada da vatandaş memnuniyeti ön plana çıkmaktadır. Demokrasilerde 

bunun göstergesi seçimlerde alınan oy olarak düşünülebilir.  

3.16.1.6 Müşteriler 

Bir örgütün dış çevresini oluşturan en önemli gruplardan biride o 

örgütün sunduğu mal ve hizmetlerden yararlanan müşterilerdir. Örgüt için 

ürettiği mal veya hizmetin satışı örgütün yaşamını devam ettirmesi için çok 

önemlidir. Bu nedenle örgütler hizmet ettiği pazarı oluşturan müşterilerin 

                                                            
376 Matsushita, a.g.e., s.74-75. 
377 “İnsan Kaynakları Yönetimi”, (Erişim) 09.09.2011, 
http://smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/Ders_icerikleri/SIL202_INSAN_KAY_YON.doc  
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eleştirilerine neden olacak personel politikalarından uzak durmak 

zorundadırlar.378 

3.16.1.7. Teknoloji  

İKY’ni etkileyen bir başka önemli faktör de teknolojik gelişmelerdir. 

Gelişen teknoloji örgütleri daha rekabetçi olmaya itmektedir. Teknoloji, aynı 

zamanda çalışma şekillerini değiştirmiştir. Örneğin, bilişim teknolojisi sanal 

ortamda ticaret yapmayı, uzaktan çalışmayı mümkün hale getirmiştir. 

Bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim sistemleri, üretimde 

çağ atlanmasına neden olmuştur. Üretimde otomasyon çoğu mavi yakalı 

işleri ortadan kaldırmış, bu işlerin yerini daha yüksek beceri isteyen işler 

almıştır. Fabrikalardaki üretim işleri azalırken çoğu yarı zamanlı olmak üzere 

yiyecek-içecek, perakende satış, danışmanlık, eğitim, yasal işler vb. gibi 

hizmet sektöründe yer alan pek çok yeni iş ortaya çıkmıştır. Bu işlerin çoğu 

daha nitelikli yeni tip insan kaynağına talebi artırmıştır. Bu gelişmeler işlerin 

yeniden tasarlanmasını, yeni iş tanımlarının ve iş gereklerinin hazırlanmasını, 

örgütün yeniden yapılandırılmasını, yeni ücret ve teşvik planlarının 

yapılmasını, yeni personelin seçilmesini, değerlendirilmesini, eğitilmesini, 

geliştirilmesini ve motive edilmesini vb. gerektirmiştir.379  

Teknoloji ile yönetim arasında sıkı bir işbirliği kurulması kaçınılmazdır. 

Hatta zorunludur. Teknolojik gelişme toplumun gereksinmelerinin 

karşılanabilmesi için çok miktarda mal ve hizmet üretilmesine, gelirlerin 

artmasına ve sonuçta bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesine 

yardımcı olmaktadır.  

Teknolojinin yönetime uygulanması, özellikle İKY için büyük önem 

taşımaktadır. Teknoloji örgütlerin yapı ve işleyişlerini geniş ölçüde ve sürekli 

olarak etkilemektedir.380 

                                                            
378 “İnsan Kaynakları Yönetimi”, (Erişim) 09.09.2011, 
http://smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/Ders_icerikleri/SIL202_INSAN_KAY_YON.doc  
379 Bilgin, v.d., a.g.e., s.20. 
380 Yazıcı, a.g.e., s.16-17. 
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Örgütsel karar vermeyi etkileyen hızlı değişimler bilgisayar kullanımı 

ve otomasyonun artması hemen hemen bütün örgütlerin işleyişini etkilemiş 

ve değiştirmiştir. Yeni teknolojinin gereklerini karşılamak için yeni beceriler 

gerekmektedir. Bu becerilere sahip kişileri hemen bulmak zordur.381 

İKP yapan kişilerin teknoloji alanında meydana gelecek değişiklikleri 

önceden tahmin etmesi bu değişikliklerin İKP’nı nasıl etkileyeceğini 

belirlemesi gereklidir. Yeni teknoloji bir bölümde ihtiyacı azaltırken, bir başka 

bölümde insan kaynağı ihtiyacını artırabilecektir.382 

3.16.1.8. Ekonomi  

İK faaliyetleri içinde bulundukları ekonomik durumdan da büyük ölçüde 

etkilenirler. Faiz hadleri, enflasyon, parasal politikalar hatta sermaye 

piyasasının örgütün İK faaliyetleri üzerin de büyük etkisi vardır. Bu nedenle 

İK yöneticileri gayrı safi milli hasıla, rekabet, işsizlik düzeyi ve üretkenlik gibi 

geleceğe yönelik ekonomik göstergeleri yakından izlemelidirler.383 

Ekonomik değişiklikler işgücü talebini yakından ilgilendiren, örgütün 

kontrolü dışında gelişen ve tahmini zor olan örgüt dışı faktörlerdir. Yüksek 

enflasyonist ortam, faiz oranlarındaki artış ve işsizlik gibi olumsuz ekonomik 

koşullar İKP’nı etkiler. Ortaya çıkan ekonomik bir kriz, örgütleri küçülme 

yönünde etkileyebilecektir. Bu durum doğrudan İKP’nın değiştirilmesine 

neden olabilecektir. Pek çok örgüt böyle bir durumda insan kaynağını 

azaltarak yaşamına devam etmeyi tercih etmektedir.384 

Ülkenin sistem ve yapısını, örgütlerin yapı ve faaliyetleri, geniş ölçüde 

etkiler, aynı şekilde örgütlerin rolü, yapısı ve faaliyetleri de, ülkelerin ekonomi 

politiğiyle doğrudan ilintilidir.385   

                                                            
381 “İnsan Kaynakları Yönetimi”, (Erişim) 09.09.2011, 
http://smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/Ders_icerikleri/SIL202_INSAN_KAY_YON.doc  
382 Bilgin, v.d., a.g.e., s.52. 
383 “İnsan Kaynakları Yönetimi”, (Erişim) 09.09.2011, 
http://smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/Ders_icerikleri/SIL202_INSAN_KAY_YON.doc  
384 Bilgin, v.d., a.g.e., s.51-52. 
385 Yazıcı, a.g.e., s.16. 
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Rekabet koşullarındaki değişiklik İKP’nı etkiler. Pazara yeni rakiplerin 

girmesi ve tam rekabet koşullarının oluşması üretimin artmasına, fiyatların 

düşmesine ve insan kaynağı ihtiyacı oluşmasına neden olabilir.386  

3.16.1.9. Küreselleşme  

İKY’nde başarılı olabilmek için öncelikle İKY’ni etkileyen iç ve dış 

çevresel unsurların yakından izlenmesi gerekir. Bu unsurların başında 

küreselleşme gelmektedir. Sadece ekonomik yönüyle baktığımızda 

küreselleşme, sermayenin dünyanın her yerinde serbestçe dolaşma olanağı 

elde etmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Küreselleşme olgusu örgütlere yurt 

dışındaki yeni pazarlara satışlarını ya da üretimlerini yayma ve her yerde iş 

yapma olanağı sağlamaktadır. Üretimin yayılmasının pek çok diğer 

nedenlerinin yanı sıra bir nedeni başka ülkelerdeki pazarlara daha yakın 

olmak, ucuz işgücünü yerinde kullanmak, beceri ihtiyacını karşılamak ve 

dünyanın dört bir yanındaki profesyonellerden yararlanmaktır. Küreselleşme 

bu yönüyle rekabeti önemli ölçüde etkilemektedir. Günümüzde bu nedenle 

rekabetin şekli ve yapısı değişmiştir. Rekabet daha acımasız ve yıkıcı hale 

gelmiştir. Rekabet edebilir kalmak için örgütlerin aralarında güç birliği ve iş 

birliği yapma ihtiyaçları artmış, yönetimde kalite ve müşteri odaklılık, esneklik 

ve buluşçuluk olmazsa olmazlar arasında yer almaya ve önemli avantajlar 

sağlamaya başlamıştır. Bunu sağlayabilmek için örgütler kurumsal yapılarını 

ve kültürlerini yeniden oluşturma yoluna gitmişlerdir. Bütün bunların 

gerçekleştirilmesi yeni İKY politikalarını, stratejilerini, sistemlerini ve 

programlarını gerektirmektedir.387  

Günümüzde İKY’ni etkileyen çevre koşulları ulusal sınırları aşarak 

uluslararası bir boyut kazanmıştır. İKY’de hemen her alanda uluslararası 

çevre koşulları önemlidir.    

                                                            
386 Bilgin, v.d., a.g.e., s.52. 
387 Bilgin, v.d., a.g.e., s.19. 
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Örgütlerin üretim faktörlerini sağlayabilmeleri, ürettiği mal ve hizmetleri 

dış pazarlarda satabilmeleri için uluslararası çevre koşullarını devamlı 

izlemesi, bilmesi ve göz önünde bulundurması gittikçe artan bir önem 

kazanmaktadır.  

Ulusal çevre ile uluslararası çevre birbirinden çok farklıdır. Ayrı 

lisanları, ayrı politikaları, ayrı coğrafi yapıları, örf ve adetleri gibi. O nedenle, 

uluslararası çevrede ürün ve hizmetlerini pazarlamak isteyen örgütler, her 

şeyden önce, o çevreye uygun yetenekli, lisan bilir, personeli sağlama, politik 

ve ekonomik sistemlerini bilme, mevzuat, örf ve adetlerini öğrenme 

engellerini aşmak zorundadırlar.388        

3.16.2. İç Çevre 

İKP üzerinde etkili olan başlıca içsel faktörler şunlardır: 

3.16.2.1.Bütçeler 

Bilindiği gibi bütçeler, bir faaliyetin tahmin edilen sonuçlarını sayılarla 

ifade eden kısa vadeli planlardır. Öncelikle faaliyetler için ayrılan para insan 

kaynağının sayısı ve niteliğini etkileyecektir. 

3.16.2.2.Faaliyet Biçimi ve Hacmindeki Değişiklikler  

Gelecekte örgütün satış, üretim hacmi ve yeni girişimleri İK planları 

üzerinde etkili olacaktır. Örgütün satışlarında kesin bir düşüş, işgücü 

planlarında değişikliğe neden olabilecektir. Örgütlerin yeni faaliyet alanlarına 

girmesi, üretim biçimini ve yapısını değiştirmesi veya başka örgütlerle 

                                                            
388 Yazıcı, a.g.e., s.17. 
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birleşme ya da satın almaya gitmesi sayı ve nitelik olarak tüm İK planlarında 

değişikliklere yol açacaktır.389  

3.16.2.3.Örgütün Görevi ve Amaçlar  

Bir örgütün görevi ve amaçları örgütün var oluş nedenidir. İki örgütü 

ele alalım bunlardan birincisinin amacı içinde bulunduğu endüstride önder 

olmak olsun buna karşılık ikinci örgüt daha tutucu bir büyümeyi amaçlasın. İlk 

örgüt amaçları gerçekleştirebilmek için yeni fikirleri destekleyen buluşçu bir 

çevreye ihtiyaç duyar ve yüksek becerili personelin sağlanması işe alınması 

ve bunların sürekli eğitilmesiyle bunu gerçekleştirir.390 

3.16.2.4. Politikalar 

Genel kurallar ve politikalar yöneticiye karar vermede ışık tutar. 

Yönetim, amaçlarının başarılması için örgütün her işlevsel alanında politikalar 

belirler. İK yöneticisinin faaliyetlerini etkileyebilecek bazı politikaları şunlardır: 

Personele emir ve güvenli bir iş ortamı sağlamak, personelin yeteneklerinden 

en üst derecede yararlanabilmek için teşvik etmek, kalite ve miktar yönünden 

yüksek derecede iş başarısını sağlayacak ücret ve diğer yararlar sistemi 

geliştirmek, piyasadaki mevcut iş gücünden yararlanmada eşit istihdam 

imkanı tanımak ve boş kadroları öncelikle iç kaynaklarından doldurmak. 

Bu tür personel politikaları yöneticinin günlük faaliyetlerine ışık tutar. 

Ancak uygulamada takdir hakkı yine yöneticinindir.391 

                                                            
389 Bilgin, v.d., a.g.e., s.52. 
390 “İnsan Kaynakları Yönetimi”, (Erişim) 09.09.2011, 
http://smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/Ders_icerikleri/SIL202_INSAN_KAY_YON.doc  
391 “İnsan Kaynakları Yönetimi”, (Erişim) 09.09.2011, 
http://smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/Ders_icerikleri/SIL202_INSAN_KAY_YON.doc  
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3.16.2.5. Örgütsel İklim 

Örgütsel iklim bir örgütün psikolojik çevresi demektir. Örgütlerin iklimi 

çeşitlidir. Kapalı ve tehdit edici iklimin egemen olduğu örgütlerde kararlar üst 

makamlarca alınır ve bu durum astlarda güven duygusunun yok olmasına 

neden olur. Örgütte sır hakim olduğundan çalışanların buluşçu olmaları, 

sorun çözme faaliyetlerine katılmaları yönünden güdüleme eksikliği vardır. 

Açık  ve demokratik bir iklimde ise kararlar alt kademelerle birlikte 

alındığından güven duygusu gelişmiştir. Açık bir iletişim sistemi vardır, bu da 

sorun çözme ve buluşçuluk yönünden güdüleyici olmaktadır. Bu tür bir iklimin 

örgütün iş başarısı üzerinde de önemli etkisi vardır. Bu tür uygulamalar İK 

yöneticisinin faaliyetlerini çok yakından ilgilendirmektedir.392 

3.16.2.6. İş Yaşamının Kalitesi  

Son yıllarda İKY’nce büyük önem kazanan bir kavram iş yaşamının 

kalitesidir. Görevlerde çeşitlilik ve bağımsızlık sağlayacak biçimde yeniden 

düzenlemek, personele gelişme ve yenilik yönünden daha fazla imkan 

sağlamak, kararlara katılma iş gurubu etkileşimlerini geliştirmek, gözetimi 

azaltarak kendi kendilerini yönetmeye ağırlık vermek ve genişletmek 

personel-yönetim iş birliğini teşvik etmek iş yaşamının kalitesini arttırma 

örnekleridir.393 

3.17. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Davranış bilimciler insan davranışları üzerinde belli varsayımlarda 

bulunmuşlardır. Buna göre: 

                                                            
392 “İnsan Kaynakları Yönetimi”, (Erişim) 09.09.2011, 
http://smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/Ders_icerikleri/SIL202_INSAN_KAY_YON.doc  
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İnsan davranışının rasyonel ve rasyonel olmayan yönleri vardır. 

İkincisi her davranışın bilinçli ya da bilinçsiz bir nedeni vardır. Üçüncüsü 

insanlar iç eğilimlerine ve çevreden gelen etkilere göre davranır. Dördüncüsü; 

istidat ve yetenekleri, tutumları, davranış güdüleri, fiziksel ve psikolojik 

yapıları farklılık gösterdiğinden her insanın değişik bir kişiliği vardır.394   

İKY’nin gelişim ve eğitim konusundaki temel işlevlerinden ikisi, 

çalışanların istidatlarını saptamak ve bunları yetenek ve beceri haline 

getirmektir.395  

İK fonksiyonunun doğası ve rolü geçtiğimiz birkaç on yıl içinde çok 

değişmiştir. Hem teknolojik hem de kavramsal açıdan, bu değişiklik diğer 

geleneksel personel fonksiyonlarında gözlenenden daha büyük olmuştur. İK 

fonksiyonunun karmaşıklaşması, örgüt içindeki rolünün artmasına ve alınan 

kararları geçmişte olduğundan çok daha fazla etkilemeye başlamasına neden 

olmuştur. Örgütlerin İK bölümlerinin artık geleneksel fonksiyonlarla pek bir 

benzerliği kalmamıştır. Çok gelişmiş bölümlere sahip organizasyonlar, İK 

kavramının çalışanların üretkenliği ve sonuç olarak bütün örgütün verimliliği 

üzerindeki etkisini kabul etmişlerdir.396  

İKY’nin gelişim süreci incelendiğinde temelde personel yönetiminin bir 

uzantısı olarak ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Personel yönetimi 

kavramının kökeni ise çok eski dönemlere (M.Ö. 1800’lerde Hammurabi) 

dayanmaktadır. Ancak, personel yönetimi kavramının anlam kazandığı 

zaman M.S. XV. yüzyıldır. Zanaatkar, ustabaşı ve çıraktan oluşan üçlü grup 

ilk kez bu dönemde personel yönetimi kavramına konu olmuştur. 

Personel yönetiminden İKY’ne doğru yaşanan dönüşüm ve İKY’nin 

bugünkü anlayışla gelişebilmesi uzun bir dönemde, çeşitli aşamalardan 

geçtikten sonra mümkün olabilmiştir. Başlangıçta personel yönetimi, salt 

çalışanlar hakkında bir kayıt tutma faaliyeti olarak görülmüş ve bu bağlamda 

çalışan, bir maliyet unsuru olarak ele alınmıştır. Oysaki çağdaş anlayış, insan 

                                                            
394 Palmer, Winters, a.g.e., s.15. 
395 Palmer, Winters, a.g.e., s.16. 
396 Palmer, Winters, a.g.e., s.7. 
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kaynağını bir maliyet unsuru olarak değil, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 

gereken bir kaynak biçiminde algılamaktadır.397 

Sanayi Devrimi ile birlikte yeni üretim yöntemlerinin uygulamaya 

konulması büyük fabrikaların kurulmasına, büyük miktarda hammaddelerin 

satın alınmasına, çok sayıda işçinin işe alınmasına ve büyük pazarların 

aranmasına yol açmıştır.398 Bu dönemde ücret düzeyleri, çalışma süresi, 

çalışma koşulları, çalışma yaşı gibi pek çok konuda sorunların yaşandığı ve 

bu sorunlara yönelik çeşitli tartışmaların yapıldığı görülmektedir.399 

Öte yandan 19.yüzyılda başlayan bilimsel yönetim anlayışı, çalışma 

refahının geliştirilmesi hareketi ve endüstriyel psikoloji, İKY’nin gelişmesinde 

büyük rol oynamıştır. Bilimsel yönetim anlayışı ile fabrika üretimi daha 

rasyonel hale getirilerek yetersiz olan verimliliğin arttırılmasına 

çalışılmıştır.400 Bu anlayışı ortaya koyan Frederick TAYLOR, çalışanlara 

uygun bir iş eğitimi verilmesi gerektiğini ve çalışanların iş yapma 

yeteneklerine göre korunmalarını önermiştir. Hugo MUNSTERBERG ve ekibi 

işe alma testleri, eğitim, performans değerleme ve iş yetkinliği ile ilgili 

yöntemler geliştirmek için değişik fikirler öne sürmüşlerdir. Sosyolog-düşünür 

Mary Parker FOLLET, insan merkezli örgütleri önermiş ve çalışmalarında 

örgütlerde yer alan grupları incelemiştir. Böylelikle FOLET, günümüzdeki 

takım çalışması anlayışının ve grup birlikteliğinin öncülerinden biri olmuştur. 

Ancak İKY’ne yönelik en büyük ilerlemelerden biri Elton MAYO’nun 

çalışmalarından ve ünlü Hawthorne araştırmalarından elde edilmiştir. 

Bu araştırmada, Hawthorne fabrikasında, ışıklandırma, ısıtma, 

yorgunluk ve fiziksel yerleşim düzeninin işçilerin verimliliği üzerindeki etkileri 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Ancak araştırma sonucunda, herhangi bir 

fiziksel iyileştirme olmadan da verimliliğin arttığı saptanmıştır. Bunun üzerine 

araştırmacılar fiziksel faktörler yerine sosyal faktörleri incelemiş ve verimlilik 

                                                            
397 Öğüt, Akgemci, Demirsel, a.g.m., s.279. 
398 Mehmet Şahin, İş İdaresi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 29, Fasikül: 1, 8.Baskı, 
Eskişehir, Kasım 1995, s.23 
399 Dinçer, a.g.e., s.260. 
400 Seçil TAŞTAN, “İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü: Stratejik İnsan Kaynakları 
Yönetimi”,(Erişim)12.09.2011,http://www.aslantozcan.com/documents/01_Yonetim_ve_Yonetici/35
_Insan_Kaynaklari_Yonetimi.doc 
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artışının ancak işçilerin motivasyonu, uygulanan nezaret (denetim) şekli ve 

işçilerin aralarındaki ilişkilerin düzeyi açısından sosyal faktörler ile 

açıklanabileceğini belirlemişlerdir.401    

Hızlı teknolojik değişimle birlikte işgücünde uzmanlaşmanın çok arttığı 

sanayi devrimi döneminde, İKY’nin gerçek anlamda belirginleştiğini 

gözlemlemekteyiz. Teknolojideki ilerlemeler, örgütlerin büyümesi, işçi 

sendikalarının gelişmesi ve hükümetlerin işçi kesimiyle daha fazla 

ilgilenmesiyle birlikte, özel sektör örgütlerinde personel bölümlerinin ortaya 

çıktığı bilinmektedir. Bu dönemde, İK bölümü yöneticileri, yönetim ile 

çalışanlar arasında bir köprü işlevini üstlenmişlerdir. 

Sanayi toplumunda teknolojik ilerlemelerin mekanizasyonu ve 

otomasyonu arttırması, çalışanların giderek daha bilgi-yoğun işlerde 

çalışmasına ve fiziksel güce dayalı işlerin azalmasına yol açmıştır. Bu arada 

insan unsurunun toplumsal ve ekonomik aktör olma özelliği daha belirgin 

biçimde ortaya çıkmıştır. Sanayi ötesi döneme geçişle birlikte ise insan 

unsuru en önemli güç olarak gerek sanayi gerekse hizmet sektöründe yerini 

almıştır. Buna koşut olarak, İKY’nin örgütsel rolü değişmiş ve örgüt içinde çok 

daha önemli bir konuma yükselmiştir.402 

İKY, esas olarak 1980’li yıllarda gelişen bir yaklaşım olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu nedenle, İKY’nin oldukça yeni bir yaklaşım olduğu söylenebilir. 

İKY, insan ilişkileri, yönetim ve personel yönetimi konusundaki bilgi ve ilkeleri 

bir bütün içinde farklı bir bakış açısı ile ele alır.403  

İş ortamındaki insana yönelik araştırma sonuçları 1960’lı yıllarda gerek 

üretim artışında ve gerekse kalitenin geliştirilmesinde; personelin içinden 

gelen çalışma isteği, örgütün amaçlarına bağlanma düzeyi ve iş tatmininin rol 

oynadığı belirgin biçimde vurgulanmıştır.404  

II. Dünya Savaşı sonrasında, bütün insanların genel refahına yönelik 

bir ilgi anlamında “Sosyal Devlet / Refah Dönemi” ifadesinin kullanıldığı ve 

                                                            
401 Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 8.Baskı, İstanbul, 2001, 
s.172-173. 
402 Öğüt, Akgemci, Demirsel, a.g.m., s.279-280. 
403 İlhami Fındıkçı, İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1999, s.6. 
404 Fındıkçı, a.g.e., s.8. 
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1980’lerde devletlerin çalışanların tamamının çıkarlarını korumak için yasalar 

geliştirdiği görülmektedir. Çalışma refahının geliştirilmesi hareketi, kısaca 

personelin zihinsel ve sosyal açıdan geliştirilmesi çabasını ifade etmektedir. 

Personele ve ailelerine konut edindirmeyi, sağlık ve eğitim olanağı vermeyi, 

mali sorunlarını çözümlemeyi ve çalışma yaşamı ile ilgili gelişmeler 

sağlamayı amaçlayan bu hareket, temelde personel ile yönetim arasındaki 

uyuşmazlıklara ve sendikalaşma hareketine çözüm oluşturmayı 

hedeflemiştir.405        

Bütün bu gelişmeler, insana yönelik bütüncül olmayan yaklaşımların 

yetersizliğini ortaya koymuştur. Yani salt endüstri ilişkileri, personel yönetimi, 

iş psikolojisi ya da eğitime yönelik değerlendirmelerin gerekli olduğu ancak 

yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Bunun sonucunda, insana ilişkin olgu ve 

olaylara belirli bir ortam ve bütünlük içinde bakılması gereksinimi doğmuştur. 

İKY de bu bütünlüğü oluşturmak amacıyla ortaya çıkmıştır.406       

II. Dünya Savaşı’nın neden olduğu emek gücü kıtlığıyla başa çıkmak 

ve çalışanların verimini yükseltmek için birkaç şirket endüstriyel psikolojiyi 

araştırmaya ve uygulamaya başladı. Yan ödemeler, ücretlere getirilen tavan 

kısıtlamasından kurtulmanın popüler bir yöntemi haline geldi. Böylece, 

personel bölümlerinin görevlerine örgüte yeni eleman kazandırmak ve 

mevcut elemanların örgütte kalmalarını sağlamakta eklenmiş oldu. 

Çalışanlarla ilişkilerin bu bölümün sorumluluğuna girmesiyle, bu fonksiyon 

olgunlaşmaya başladı. Orta yöneticilik düzeyindeki personel yöneticilerinin 

sayısının hızla artması, bu fonksiyonun önem kazanmasının göstergesiydi.407    

1960’larda ve 1970’lerin başlarında çıkarılan yasalar personel 

bölümlerinin önemini daha da artırdı. Personel yöneticisinin rolü değişikliğe 

uğradı. Artık iyi bir personel yöneticisi, yüksek beceriye sahip bir uzman 

olmak zorundaydı. İlerici yöneticiler, ihtiyaçları karşılanmış elemanların daha 

verimli çalıştığını anlamaya başladılar. Çalışanların ihtiyaçlarının 

                                                            
405 Seçil TAŞTAN, “İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü: Stratejik İnsan Kaynakları 
Yönetimi”,(Erişim)12.09.2011,http://www.aslantozcan.com/documents/01_Yonetim_ve_Yonetici/35
_Insan_Kaynaklari_Yonetimi.doc 
406 Fındıkçı, a.g.e., s.8. 
407 Palmer, Winters, , s.23-24. 

http://www.aslantozcan.com/documents/01_Yonetim_ve_Yonetici/35_Insan_Kaynaklari_Yonetimi.doc
http://www.aslantozcan.com/documents/01_Yonetim_ve_Yonetici/35_Insan_Kaynaklari_Yonetimi.doc
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karşılanması ile örgütün amaçlarına ulaşılması arasındaki yaşamsal bağlantı 

ilgi odağı haline geldi. Personel fonksiyonunun verimin yükselmesindeki 

önemli rolü kabul edildi. Gelişmeye açık örgütler üst düzeydeki İK 

yöneticilerine giderek daha çok yer vermeye başladılar. Örgütün etkililiğinin 

ve verimliliğinin İKY’yle bağlantısı giderek daha iyi görüldü. İK yöneticileri 

organizasyonların daha da üst sıralarına yükseldiler. Bu dönüşüm dinamik, 

kesintisiz bir süreçtir. İK yöneticisi, bütün örgütün verimliliği konusunda 

sorumluluğu diğer üst yöneticileriyle paylaşmaktadır.408        

Tüm bu açıklamalar ışığında, İKY’nde meydana gelen gelişme 

aşamaları şu şekilde özetlenebilir409: 

Birinci dönem bir kayıt tutma dönemidir. Bu dönemde personel 

yönetimi birimlerinin başlıca ilgi alanı; işe başvuranların incelenmesi, yeni işe 

alınanların sosyalleşme eğitiminden geçirilmesi, tüm çalışanlar için yaş, 

eğitim, çalışma süresi gibi kişisel bilgileri içeren dosyalar hazırlanması, iç 

yazışmaların yapılması, sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi ve benzeri 

konularda yoğunlaşmıştır.  

İkinci dönemde devletin iş yaşamına getirdiği düzenlemeler nedeniyle 

personel yönetimi birimleri yasal sorumluluklar yüklenmiş, bu nedenle de 

örgütte işçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, eğitim, geliştirme, yasal 

belgelerin hazırlanması gibi konular personel birimlerinin sorumlulukları 

arasına girmiştir. Buna rağmen, üst yönetim İK bölümüne gerekli önemi 

vermediğinden, İK bölümü örgüt içinde pasif rol oynamıştır.  

İKY’nde üçüncü dönem iş yaşamında 1980’li yıllarda başlayıp 1990’lı 

yıllarda da devam eden değişikliklere bağlı olarak gelişmiştir. Uluslararası 

rekabetin artması, işçi başına verimliliğin düşmesi, faiz oranlarının 

yükselmesi, daha çok sayıda kadının iş yaşamına girmesi gibi çeşitli sosyo 

ekonomik ve politik nedenlerle örgüt işlevlerinin her alanında finansal 

konuları göz önünde bulundurma gereği doğmuştur. Bu dönemde üst 

yönetim,  İKY’ne maliyet kontrolünü ve rekabet üstünlüğünü sağlayıcı, örgüt 

değerini artırıcı unsur olarak bakmaya başlamıştır. Stratejik kararların 

                                                            
408 Palmer, Winters, , s.24. 
409 Yüksel, a.g.e., s.20. 
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alınmasında İK ön plana çıkmıştır. Böylece, İK bölümü örgüt içinde daha aktif 

bir bölüm haline gelmiştir.  

Tarihsel gelişim süreci incelenen İKY, yönetsel anlamda bir gelişmenin 

sonucu olmuştur.  Ancak bu faktöre ek olarak İKY yaklaşımına geçişi 

hızlandıran çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu faktörler 

arasında  küreselleşme ve rekabet, işgücünün yapısal değişimi, yönetim ve 

üretim modellerindeki değişimler sayılabilir.410   

Gelişen teknoloji, artan rekabet ve diğer çevresel unsurlar işletmelerin 

nitelikli personel talebini artırmıştır. Artık üretim teknolojisinin gelişmesiyle 

birlikte fiziksel güce dayalı işler azalmış, bilgi ve buluşçuluk gerektiren işler 

artmaya başlamıştır. Örgütlerin ellerindeki insan gücünün niteliği, rekabet 

yeteneklerini ve başarılarını belirleyen temel unsur haline gelmiştir. Bu arada 

insan, üretim sürecinin bir parçası olmaktan çıkmış, üretim ve hizmet sürecini 

belirleyen, yönlendiren ve koordine eden bir güç olarak ayrı bir önem 

kazanmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak da iş ortamında insanın rolü 

değişmiş, beklentileri artmış ve çeşitlenmiştir. 1980′li yıllardan itibaren ortaya 

çıkan yeni gereksinimlere ve insana bakış açısındaki bu değişime paralel 

olarak personel yönetiminin içeriğinde de değişmeler yaşandı ve örgütlerin 

pek çoğunda personel yönetimi tabelaları İKY olarak değiştirilmeye başlandı. 

Dünyadaki gelişmelerin de etkisiyle özellikle 1990′lı yıllardan itibaren 

Türkiye’de de İKY’nde değişimler oldu. İKY’nin profesyonel birikim gerektiren 

bir uzmanlık alanı olduğu bilinci yaygınlaştıkça, kamu-özel pek çok örgütte 

etkili İKY uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 

İKY, İK’nın diğer kaynaklarla birlikte nasıl sağlanacağına, nasıl 

istihdam edileceğine ve nasıl yönlendirileceğine ilişkin kavramsal bir çerçeve 

sunar. Bu çerçeve içinde yer alan faaliyetlerin tümü, örgütün kısa, orta ve 

uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmesini, çalışanların ihtiyaçlarının ve 

beklentilerinin karşılanmasını ve aynı zamanda örgütün sosyal 

sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacak şekilde planlanmalı, 

örgütlenmeli, yönlendirilmeli, koordine ve kontrol edilmelidir. Bunun yanı sıra 

                                                            
410 Ahmet Selamoğlu, İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi, Prof.Dr.Metin Kutal'a Armağan, 
TÜHİS Yayını, 1998, s.571. 
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İKY çerçevesinde örgütte insan odaklı bir kültür geliştirilmelidir. İK yöneticileri, 

bir yandan kendi işlevlerini yerine getirirlerken öte yandan örgütün diğer 

bölümlerine danışmanlık yapmalı ve tüm yöneticilerin aynı zamanda İKY 

anlayışını geliştirmelerini sağlama görevlerini de üstlenmelidirler.  

Tarihsel süreç içinde çok kısa olarak incelediğimiz bu gelişmelerden 

de anlaşılacağı gibi personel yönetimi ile İKY anlayışları arasında önemli 

farklar bulunmaktadır. 

Bu farkları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür: 

Personel yönetimi ile İKY arasındaki temel fark felsefi düzeyde, işleve 

bakış açısındadır. Personel yönetimi iş odaklı, İKY ise, insan odaklı bir bakış 

açısına sahiptir. Bu, personel yönetiminin insanı büyük ölçüde gözardı ettiği 

ve sadece işlerin en iyi şekilde yapılması üzerine odaklandığı; İKY’nin ise, 

doğru işlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak için insanı ilgilendiren her 

türlü durumla ilgilendiği anlamına gelir. 

Personel yönetimi anlayışı insanı temel bir maliyet unsuru olarak 

görüp, tüm uygulamalarını buna göre yapar. İKY ise, insana maliyet unsuru 

olarak değil, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken bir kaynak olarak 

bakar. 

Personel yönetimi, personelle işletme, işletmeyle devlet arasında ve 

daha çok çalışanlarla ilgili mali-hukuki ilişkileri içeren bir bölüm niteliğinde 

olup, İKY’nin önemli bir alt çalışma alanını oluşturur. Bir başka deyişle 

personel yönetimi ile İKY birbirinden farklı, tamamen ayrı şeyler değildir. İKY 

personel yönetimini de kapsayacak şekilde yürütülür. 

Personel yönetimi anlayışı daha çok geleneksel, hiyerarşik örgüt 

yapıları için geçerlidir ve ast-üst ilişkisini esas alır. Bu bağlamda daha çok 

yönetici olmayan personelle ilgilenir. İKY için ise, yönetici olan ya da olmayan 

örgütteki herkesin işbirliği içinde çalışması ve örgütsel performansa mümkün 

olan en yüksek katkıyı yapması önem taşır. 

Personel yönetimi kısa vadeli ve günlük işlerle uğraşırken, İK uzun 

vadeli ve stratejik bir bakış açısına sahiptir. Bu nedenle personel yönetimi 

daha alt örgütsel düzeyde faaliyet gösterirken İK faaliyeti üst düzeyde, 

yönetimin merkezinde yer alır. 
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Personel yönetiminin etkililiği önceden belirlenmiş personel 

politikalarının başarıyla uygulanmasıyla ölçülür. Buna karşılık İKY’nin 

başarısı örgütsel performansın artmasına yol açar.411  

TKY’ne genel olarak baktığımızda; Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine 

yeniden yapılanma gereksiniminin hep gündemde olduğu görülmektedir. 

Siyasi kriz ve ekonomik bunalım dönemlerinde ivme kazanan reform 

çalışmaları, ikinci dünya savaşının ardından dönemsel olarak artarak önemini 

yitirmeden günümüze kadar gelmiştir. Ülkemizde yönetimin yeniden 

yapılanmasında resmi kurullarca, yerli ve yabancı uzmanlarca hazırlanmış 

çok sayıda değerli araştırma sonuçları ile önerileri kapsayan raporlar 

vardır.412  

1949 yılında Başbakanlığın isteği üzerine Profesör F.NEUMARK’ın 

hazırladığı “Devlet Daire ve Müesseselerinde Rasyonel Çalışma Esasları 

Hakkında Rapor”, daha çok geleneksel örgüt ve yönetim anlayışını yansıtan 

TAYLOR’cu bir ele alış içinde örgütlenme, kurallar (mevzuat), ücret rejimi, 

memur indirimi, memurların eğitimi, yönetsel işlem ve yöntemlerin 

basitleştirilmesi, bakanlıklarda “rasyonalizasyon komiteleri” ile Başbakanlığa 

bağlı bir “Enformasyon Bürosu” kurulması gibi öneriler getirmiştir.  

1951 yılında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasınca hazırlanan ve 

BARKER Misyonu Raporu adıyla tanınan raporda da kariyere dayanan bir 

personel sistemi ile merkezi bir personel dairesi kurulması önerilmektedir. 

Yeterlik (liyakat) ilkesinin Türkiye’de kurulması için ilk ciddi öneri bu raporla 

getirilmiştir. Raporda ayrıca personelin eğitilmesi de önerilmektedir. 

1951 yılında yayınlanan MARTİN ve CUSH Raporu da Maliye 

Bakanlığı özelinde personel sorunları üzerinde durmuştur. 

1952 yılında kamu yönetimi personelinin eğitimi, yönetim alanında 

araştırma ve yayınlar ile Türk yönetiminin çağdaş yönetim anlayışına uygun 

olarak gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak amacıyla Birleşmiş Milletler 

örgütü ile Türk hükümeti arasında imzalanan bir anlaşma uyarınca Türkiye ve 

Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kurulmuştur. 

                                                            
411 Bilgin, v.d., a.g.e., s.4-7. 
412 Akçakaya, a.g.e., s.190.  



175 
 

 
 

30 Eylül 1960’da “Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek 

uzun ve kısa vadeli planları hazırlama” görevini yapacak Devlet Planlama 

Teşkilatı (DPT) kurulmuştur.413  

Kamu yönetimi reformu içerisinde kamu yönetimi alanında performans 

ve norm kadro çalışmaları en köklü değişikliklerden biri olmaktadır. Kamu 

yönetimi reformu içerisinde en temel dayanak olan çalışanlara, personele 

yönelik kadro sistemi “ kamu personel rejimidir.” 1949 yılında NEUMARK 

raporundan başlayarak günümüze kadar yapılan çalışmalarda kamu 

personeli sorunlarının; “kamu personelinin nitelik sorunu, kariyer ve liyakat 

sorunu, ücret yetersizliği ve ücret adaletsizliği sorunu, performans denetimine 

ilişkin sorunlar, personelin eğitimine ilişkin sorunlar, personel alımı ve 

dağılımına ilişkin sorunlar” başlıkları altında toplandığı görülmektedir.414 

Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk kez 1960 yılından itibaren planlı 

kalkınma çalışmaları ile birlikte kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi 

çalışmalarında adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu planlarda örgüt yapısının 

yeniden düzenlenmesi, yönetsel işlem ve sorumlulukların ve kamu personel 

sisteminin işleyişinin düzenlenmesi gibi üç ana konu üzerinde durulmuştur. 

Aynı zamanda bu çalışmalar esnasında norm kadro düzenlemelerinin 

gerekliliğinden de bahsedilmiş, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda 

bu konu üzerinde durulmuştur. 1960 yılında Başbakanlığa bağlı Devlet 

Personel Dairesi kurulmuştur. Bu kuruma norm kadro ile ilgili bazı görevler 

yüklenmiştir. Bu görevler; memur, hizmetli ve kadro unvanlarını standart 

şekle getirmek ve aynı zamanda eşit işe eşit ücret politikasını uygulamak gibi 

konulardır.415 

DPT öncülüğünde 1961 yılında “İdari Reform ve Reorganizasyon 

Hakkında Ön Rapor” hazırlanmıştır.416              

Bakanlar kurulunca 1962 yılında Merkez Hükümet örgütü kuruluşlarına 

ilişkin görevlerin dağılış tarzının ve bu dağılışın kamu hizmetlerinin en verimli 
                                                            
413 Ergun, Polatoğlu,  a.g.e., s.14-16. 
414 Burhan Aykaç, Hüseyin Yayman, “Kamuda İnsan Kaynakları Planlamasının Bir Aracı Olarak 
Norm Kadro Çalışmaları”, Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi Bildirileri, TODAİE 
Yayınları, 2003, s. 298. 
415 Ulusoy, Özay, Kılıçlar, a.g.e., s.20. 
416  Ergun, Polatoğlu,  a.g.e., s.17. 
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biçimde yerine getirilmesine olanak verip vermediğinin saptanması ve bu 

hususta önerilerde bulunulmasını öngörülmüştür. Bu bağlamda yüzü aşkın 

uzmanın çalışmalarıyla hazırlanan Merkez Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve 

Görevlerinin Dağılışı ve Verimliliğine İlişkin Araştırma Raporu (MEHTAP)  

yayınlanmıştır. Bu raporda saptanan öneriler Merkezi İdare Kuruluşları 

tarafından uyulması gerekli hususları kapsamaktadır.     

1965 yılında çıkarılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kadro 

düzenlemeleri kamu personel rejimini bir bütün olarak düzenlemeyi 

amaçlamaktaydı.417 Personel Reformunun başlangıcını oluşturan bu Kanun 

birçok bakımdan temel ilkeleri içeren bir kanundur. 

Personel rejiminin ilkeleri ve getirdiği sistem üzerinde hiç 

durulmayarak yasanın sadece parasal yönü ağır basmış ve personel reformu 

ücret iyileştirilmesine indirgenmiştir. Böyle olunca da bozulma ücret 

düzeninden başlamış ve KHK’lerle yasanın büyük bir bölümü değiştirilmiştir. 

Yan ödemeler tazminat sistemine dönüşmüş, kadro düzeni tümüyle değişmiş, 

liyakatı sağlayacak mekanizmalar kaldırılmış, memur tabanına refah 

getireceği iddiası gerçekleşememiştir. 

Cumhuriyet döneminin kamu personeli rejimi, hukuki açıdan güvenceli, 

ekonomik açıdan çekici, kendi içinde disiplinli, hizmete giriş açısından 

diplomaya, yükselmelerde ise kıdeme dayalı kuralcı, biçimsel ve yavaş 

işleyen bir sistem görünümündedir. 1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu ise Türk personel rejimine önemli bir sistem değişikliği getirmiştir. İlk 

kez bu Kanun ile sınıflandırmaya yer verilerek, kamu hizmetlerinin 

gerektirdiği bütün görevlerin nitelik ve mesleklere göre sınıflandırılacağı ve 

sınıfın, ortak yetişme ve meslek niteliğini öngören hizmetler ile bu hizmetler 

için tesbit edilen kadrolara atanan memurlardan oluşacağı öngörülmüştür.418 

1972 yılında 1327 Sayılı kanunun 33. maddesi gereğince kadrosuz 

devlet memuru çalıştırılamayacağı hükmü belirlenmiş, aynı zamanda devlet 

                                                            
417 Ulusoy, Özay, Kılıçlar, a.g.e., s.21. 
418 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.19. 
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memurlarının yerine getirdikleri vazifelerin her yıl bütçe kanunlarında 

gösterilmesi zorunlu hale getirilmiştir.419 

Sınıflandırma kavramına esneklik ve hareketlilik getirilerek kendi içinde 

yeni hizmet gruplarının yaratılmasına elverişli, kamuda yatay hareketliliği 

kısıtlamayan dinamik bir sınıflandırmaya gidilmiştir.420  

1975 yılı bütçe kanununda Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Dairesi 

ile ilgili bakanlıklar katma bütçeli idareler ve kamu iktisadi teşebbüsleri için 

ilerde yapılacak kadro çalışmaları için yetkili birim kılınmışlardır. 

1980’li yıllara gelindiğinde yine yeniden yapılandırmayla alakalı olarak 

Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA) projesi ortaya konulmuştur. Kamu 

yönetimini geliştirmek için yapılan çalışmaların nasıl uygulandığını, ne ölçüde 

etkili olduğunu, neler yapılması gerektiğini ve AB’ye uyum sürecinde yönetsel 

uyumluklarla ilgili hazırlıkların yapılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.421  

TKY’nde paradigma değişiminin önemli bir halkası olan 10.12.2003 

tarihli KMYKK çıkarılmıştır.  

13.12.1983 tarih ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki 

Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmiştir. 

1984 tarih ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve 

Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile devlet personel 

dairesi yeniden düzenlenmiştir ve bu düzenleme ile adı Devlet Personel 

Başkanlığı (DPB) olarak değiştirilmiştir. Sonucunda bu ve bunun gibi 

personel rejimine ilişkin KHK’ler ile kadro ile personel rejimi arasında bağlantı 

sağlanabilmiştir. DPB norm kadro çalışmalarına Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından, Türkiye genelindeki taşra 

teşkilatını oluşturan kadro yapılarından başlamıştır. Takip eden dönemde 

Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığına DPB tarafından norm kadroya ilişkin 

genelgeler gönderilmiştir.422 

DPB’nın ana görevi; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personel dışındaki kamu görevlilerinin 
                                                            
419 Ulusoy, Özay, Kılıçlar, a.g.e., s.27. 
420 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.19. 
421 Ulusoy, Özay, Kılıçlar, a.g.e., s.27. 
422 Ulusoy, Özay, Kılıçlar, a.g.e., s.25. 
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tabi olacakları personel rejimlerini, ülkenin kültürel, sosyal ve ekonomik 

şartlarına ve hukuki esaslarına uygun olacak biçimde düzenlemek, personel 

rejimleri arasında uyum, denge ve koordinasyon sağlamak, mevzuatı değişen 

şartlara göre değiştirmek ve geliştirmek, kamu görevlilerinin hizmet öncesi ve 

hizmet içi eğitimlerini sağlamak, buna ilişkin uygulamayı izlemek ve 

denetlemek, kullanılan idari usul ve metotların değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesi için gerekli mevzuat çalışmalarını bilimsel olarak ve tarafsızlık 

içinde yürütmektir.423        

07.12.2004 tarih ve 5272 sayılı Belediye Kanununun 3. kısmında, 

“Belediye Teşkilatı ve Personeli” bölümünde, belediye teşkilatının norm 

kadroya uygun olarak birimlerine ayrılacağı belirtilmiştir.  

Yapılan bu yasal düzenlemeler sonucunda kamu kurum ve kuruluşları 

arasında ilk defa 1993 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel 

Müdürlüğü ile Fen İşleri Daire Başkanlığı’nda norm kadro çalışmalarına 

başlanmıştır. Bu kamu kurumlarının dışında Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde de norm kadro çalışmaları 

yapılmaktadır. Bu kurumlarda da gerçekleştirilen çalışmalara yönelik iş 

analizi, görev tanımlaması ve ölçümü gibi işlemler elde edilen sonuçsal 

verilere dayandırılmadığı için gerçekçi bir norm kadro çalışmasından söz 

edilememektedir.424  

Yöneticilik biliminin ilerlemesi, ekonomik rekabetin artması, devletin iş 

hayatına müdahalesi, işçilerin örgütlenmesi ve teknolojik gelişmeler bugün 

örgütlerde diğer kaynakların yanı sıra insan gücü kaynaklarının da en verimli 

ve etkin bir şekilde kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, verimli ve 

tatmin olmuş, bir insan gücünün sağlanması, muhafaza edilmesi ve 

geliştirilmesi örgütlerin başlıca amacı haline gelmiştir.425 

Beş Yıllık Kalkınma Planları da İKY’nin gelişimini izlemek açısından 

önemli metinlerdir. Bu bağlamda: 

                                                            
423 Doğan Canman, Yücel Ertekin, A. Fikret Ar, Devlet Memurları El Kitabı, Türkiye ve Orta Doğu 
Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Yayın No. 220, 3. Baskı, Ankara 1987, s.60. 
424 Ulusoy, Özay, Kılıçlar, a.g.e., s.28. 
425 Mc Gregor, a.g.e., s.5. 
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Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1963-1967), yeniden düzenleme 

ilkeleri ve yöntemleri saptanmıştır. Bunlar arasında, amaçlara uygun örgüt 

kurulması ve çalışmaların planlı ve eşgüdümlü olması, iş vermek, yetiştirmek 

ve verimi değerlendirmeyi temel alan bir personel politikası saptanması;  

yetki ve sorumlulukların açık bir biçimde kurulmuş olan yönetsel sınırlara 

uygun olarak dağıtılması; işbölümü ve işbirliğinin sağlanması; aktarılan yetki 

ve görevlerin bağlantılarının sıkı bir biçimde kurulması, buna uygun bir 

denetim düzeninin kurulması; yönetime sürekli çeki düzen verilmesi için 

yönetsel yapıda sürekli ve düzenli bir izlemenin uygulanması sayılmaktadır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1968-1972), “ekonomik ve 

toplumsal amaçlara tam olarak ulaşılabilmesi için başlıca yönetsel ve 

ekonomik kamu birim ve kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi başta gelen bir 

etken olarak görülmektedir” denilmektedir. Planda “İdareyi Yeniden 

Düzenleme” başlığının “Durum” bölümünde, yeniden düzenleme 

çalışmalarının önem ve gereğinin açık olmakla birlikte, bunun, yönetim ve 

örgüt basamaklarında yer alan insan öğesinin yetersizliklerini gidermeye 

yeterli olmadığı belirtilmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1973-1977),  yönetimin bir 

bütün olarak görevinin, “sanayileşerek kalkınma” seçimiyle, Anayasa’nın 

kişilere tanıdığı sosyal ve ekonomik hakları en iyi bağdaştıracak biçimde 

hızlı, nitelikli ve verimli olarak görmesi ve kalkınmanın bilinçli bir hızlandırıcısı 

olduğu söylenmektedir.  

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983), kendinden önceki 

planlarda yer almış bulunan yönetimin çağdaş ve toplumsal-ekonomik yapıya 

uydurulması gereğini yinelemekte, bunu sağlamak amacıyla Devlet Personel 

Dairesinin “Merkezi Kamu Yönetimini Geliştirme Birimi” niteliğini kazanacak 

biçimde yeniden düzenleneceğini öngörmektedir.  

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), kendisinden önceki 

planlarda öngörülenlere ek olarak bürokratik işlemlerin basitleştirilmesi, 

kuruluşların fonksiyonlarıyla uyumlu insan gücü planlaması ve buna uygun 
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kadro ve unvan standartlaştırılması, görev yetki ve sorumlulukların 

sınırlarının belirlenmesi gibi konular yer almaktadır.426   

Türkiye’de kamu yönetiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları 

çerçevesinde bu planda; “Personel ve ücret sistemi; günün şartlarına uyum 

gösteren, kuruluşlar arasında dengeli, kalifiye personelin istihdamına imkân 

veren bir yapıya kavuşturulacaktır.427 Kuruluşların fonksiyonları ile uyumlu 

insan gücü planlaması yapılacak ve buna göre kadro ve unvan 

standardizasyonu gerçekleştirilecektir. Kuruluşlarda her kademedeki görev, 

yetki ve sorumluluklar kesin sınırları ile tespit edilecek, sorumluluktan 

kaçmanın müeyyidesinin belirlenmesine özellikle önem verilecektir” 

denilmiştir. 1991 yılı icra planında ise kuruluşların, Türkiye ve Orta Doğu 

Amme İdaresi Enstitüsü ve üniversitelerle işbirliği yaparak norm kadro ve iş 

analizleri yaptırması, bürokratik işlemleri azaltıcı ve sadeleştirici çalışmalara 

devam etmeleri, hizmetlere uygun teşkilat yapısını kurmaya önem vermeleri 

istenilmiştir.428 Kalkınmada öncelikli olan yörelerden en üst makamdan en alt 

seviyeye kadar hiyerarşik birimleri gösteren şemaların yapılması istenmiş, 

aynı zamanda sınıf, unvan, adet, gerekli norm kadro unvan ve adetlerinin 

tespitini sağlayan kriterlerin Devlet Personel Başkanlığına göndermeleri de 

istenilmiştir.  

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994) Altıncı Beş Yıllık 

Kalkınma Planı’nda “Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi” konusunda aşağıdaki 

ilke ve politikalar benimsenmiştir. 

Kamu yönetimi, bilimsel araştırmalara dayalı, günün ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek nitelikte, hizmette birlik ve yetki devri esaslarına göre 

oluşturulan bir teşkilat yapısına kavuşturulacaktır. 

Kamu yönetiminde verimlilik ve etkinlik ilkelerine bağlı kalınacak, 

performansın artırılması çalışmalarına hız verilecektir. 

                                                            
426 Ergun, Polatoğlu,  a.g.e., s.18-19. 
427 Devlet Planlama Teşkilatı, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT Yayın No: 1974, 
Ankara,1985, s. 2. (erişim) 20.03.2011,http://ekutup.dpt.gov.tr  
428 Ulusoy, Özay, Kılıçlar, a.g.e., s.24. 
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Devlet vatandaş ilişkilerinde, vatandaşın beyanı esas alınarak idari 

usul ve işlemler sadeleştirilecek, vatandaşa götürülen hizmetin verimli, kaliteli 

ve hızlı olması temel ilke olacaktır. 

Kamu kuruluşlarının merkez-taşra teşkilatları arasında daha etkin bir 

ilişki kurulacak, plan ve program uygulamaları açısından kamu kuruluşları 

birbirleriyle coğrafi açıdan uyumlu hale getirilecektir. 

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde, rasyonel bir personel 

politikası uygulanacak; dengeli, görev ve sorumluluklarla uyumlu bir ücret 

sistemi geliştirilecektir. 

AT ile ilgili faaliyetleri yürütecek personeli yetiştirilmesi için gerekli 

tedbirler alınacaktır.429  

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) hazırlıkları aşamasında 

kamu yönetimi ve kamu personeline ilişkin şu durum tespiti yapılmıştır: 

“Kamu yönetiminin örgütlenme, işleyiş ve personel yapısının değişen 

koşullara uyumunu sağlayacak yenilenme ihtiyacı artarak devam etmektedir. 

Bu çerçevede; devletin kamusal hizmetlerle ilgili görevlerinin yeniden 

değerlendirilmesi, teşkilat yapısının küçültülerek fonksiyonel hale getirilmesi, 

dengesiz istihdamın düzeltilmesi ve halka dönük bir yönetim anlayışının 

yerleştirilmesi gereği önemini muhafaza etmektedir. 

Kamu personeli arasında ücret, ek ödemeler, sosyal hak ve yardımlar 

açısından dengenin sağlanması, aynı unvanda bulunan personel bakımından 

kurumsal ve sektörel düzeydeki ücret farklılıklarının giderilmesi ve hiyerarşiyi 

bozmayan, iş ve görev tanımına dayalı kariyer, liyakat, aleniyet ve eşit işe 

eşit ücret ilkesini getirecek, mevzuatta kodifikasyonu sağlayacak yeni bir 

ücret rejiminin yürürlüğe konulması ihtiyacı devam etmektedir”430  

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda İK’na ilişkin aşağıdaki ilke ve 

politikalar benimsenmiştir. 

İnsan gücü Türkiye'nin en değerli kaynağıdır ve her tür atılımın birincil 

kaynağını insan gücü oluşturacaktır. Özellikle bilim ve teknoloji yeteneğinin 
                                                            
429 Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Yayın 
No: DPT:2174, s.360. 
430 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, 
Ankara DPT 1996, s.117. 
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yükseltilmesinde anahtar rol insan gücüne ait olacaktır. Bu açıdan insan gücü 

önemli bir stratejik kaynak olarak algılanıp değerlendirilecektir. 

Yetişmiş insan gücünü nicelik ve nitelik olarak artırmaya, eğitim ve 

öğretime ve onunla entegre olarak işleyecek ve gelişecek olan AR-GE 

faaliyetlerine gerekli kaynaklar sağlanacaktır.431  

Ayrıca bu planda; “Kamu kesiminin yeniden yapılanması sürecinde 

istihdamın sayı, nitelik, verimlilik ve ücret düzeyi bakımından sağlıklı bir 

yapıya kavuşturulması için kamu kesimindeki istihdam gözden geçirilecek, 

kamu yönetiminin yeterli sayı ve nitelikte personelle donatılmasını ve 

personel kaynaklarının verimli ve yerinde istihdamını sağlamak üzere insan 

gücü planlaması yapılacak ve etkinliğin arttırılması amacıyla iş analizlerine 

dayalı norm kadrolar hazırlanacak ve mevcut durumun olması gereken 

açısından değerlendirilmesi için kamu insan gücü envanteri çıkarılacaktır” 

denilmektedir.432  

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) Uzun Vadeli Strateji 

ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın “Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi 

ve Yeniden Yapılandırılması” kısmında konumuzla ilgili şu tespitler 

yapılmıştır: 

Kamu yönetiminde İK’nı, yönetsel ilkeleri ve işleyişi de içine alan 

bütüncül, köklü ve kalıcı bir değişim ihtiyacı devam etmektedir. Bu 

çerçevede, kamu kuruluşlarının amaçlarında, görevlerinde, görevlerin 

bölüşümünde, teşkilat yapısında, personel sisteminde, kaynaklarında ve 

bunların kullanılış biçiminde, halkla ilişkiler sisteminde mevcut aksaklıkları ve 

eksiklikleri gidermek öncelikli gündem konusunu oluşturmaktadır.433  

Mevcut yapı, kamu kurumlarının değişen koşullara uyum sağlamasını 

zorlaştırmaktadır. Kamu hizmetleri halkın ihtiyaçlarını ve beklentilerini 

yeterince karşılayamamakta, kamu kurumlarındaki verimsizlik ve israf kamu 

kurumlarına olan güveni sarsmaktadır. İdari usul ve işlemlerin karmaşıklığı ve 

                                                            
431 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, 
Ankara DPT 1996, s.74. 
432 VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, (erişim) 20.03.2010,http://ekutup.dpt.gov.tr/plan-prg.html  
433 Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama 
Teşkilatı Yayınları, Ankara DPT 2000, s.190. 
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sayısının çok olması kamu kurumlarının etkin çalışmasını engellerken, özel 

sektörün ve vatandaşın kamu hizmetlerinden yararlanmasını 

güçleştirmektedir.434 

Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında verimlilik, etkinlik ve 

tutumluluğun dolayısıyla da performansın artırılması; kamu kurum ve 

kuruluşlarında görev ve teşkilat yapıları arasında uyum sağlanması, gerekli 

sayı ve nitelikte personel istihdamı, personelin bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler ışığında eğitiminin sağlanması, çalışanlarının performansını etkin 

bir şekilde ölçen bir sisteme kavuşturulması, yetki devri ve esneklikle beraber 

hesap verme sorumluluğunun ve yönetsel saydamlığın güçlendirilmesi; kamu 

yöneticilerinin ve çalışanlarının politika ve strateji oluşturma kapasitesinin 

geliştirilmesi ve kamu hizmetlerinin sunumunda kalite anlayışının ve bu 

amaca yönelik yönetsel yöntemlerin yerleştirilmesi temel ilkeler olacaktır. 

Personel rejimi konusunda, norm kadrolara ve objektif seçme 

kriterlerine dayalı bir istihdam politikasının izlenmesi, kariyer ve liyakatin esas 

alınması, mevcut çok sayıda ödeme kalemini içeren karmaşık ücret 

sisteminden vazgeçilerek, ortak ve eşit işe eşit ücret ilkesine dayalı bir 

sisteme geçilmesi, sendikal hakların geliştirilmesi esas alınacaktır.435  

Tüm kamu kuruluşlarının norm kadroları tespit edilerek, kadro veya 

pozisyon ihdasları buna göre yapılacaktır. Taşra teşkilatı bulunan 

kuruluşların, il veya bölge teşkilatlarındaki kadrolar da bu kıstaslara göre 

tespit edilerek, kadroların belirli bölgelerde yığılması önlenecek, yapılan 

hizmetlere göre kadrolar ihdas edilecektir. Kurum farklılığı gözetilmeksizin 

bütün kadro ve pozisyonların kanunla ihdas edilmesi sağlanarak, önceden 

belirlenen norm kadro sayısı, olağanüstü bir hizmet genişlemesi olmadan 

artırılmayacaktır. Bu bağlamda, 190 sayılı Kararname gözden geçirilerek, 

yukarıda belirtilen kıstaslara uygun şekilde yeniden düzenlenmesi 

sağlanacaktır.436  

                                                            
434 Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama 
Teşkilatı Yayınları, Ankara DPT 2000, s.191. 
435 Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama 
Teşkilatı Yayınları, Ankara DPT 2000, s.191. 
436 Ulusoy, Özay, Kılıçlar, a.g.e., s.28. 
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Bu kalkınma planıyla norm kadro çalışmalarının kamuda 

uygulanmasına hız verilmiştir. Bu amaçla, 20.12.2000 tarih ve 1658 sayılı 

Bakanlar Kurulu kararıyla, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm 

Kadro Çalışmalarında Uyulacak Usûl ve Esaslar” belirlenerek, kamu kurum 

ve kuruluşlarının yapacakları çalışmaları 2001–2003 yılları arasında 

tamamlamaları istenmiştir. 

11 Temmuz 2001 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile norm kadro 

çalışmalarının, kuruluşlar itibariyle belirlenen takvime göre, 2001–2003 yılları 

arasında tamamlanması bildirilmiş ve bu takvime göre, bakanlıklar, bağlı ve 

ilgili kuruluşlar, üniversiteler ve mahalli idareler söz konusu norm kadro 

çalışmalarına Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Milli 

Prodüktivite Merkezi ve üniversitelerden hizmet alarak başlamışlardır.437 

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) ’nda kamu yönetimi ve İK’na 

ilişkin şu öngörülerde bulunulmuştur: 

Kamu yönetiminde merkezi bir yapıya sahip olan ülkemizde, ekonomik 

ve sosyal gelişme sürecinin etkin yönetimini sağlamak üzere kamu 

yönetiminin yurttaş odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen; esneklik, 

saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi 

kavramları öne çıkaran çağdaş bir anlayışa, yapıya ve işleyişe 

kavuşturulması bir gereklilik halini almıştır.438 

Kamu yönetiminde ve kamu mali yönetiminde başlatılan kapsamlı 

reformlar, kamu idarelerine güvenin güçlendirilmesi, mali etkinliğin 

sağlanması ve kuruluşların etkili kamu hizmeti sunmalarına odaklanmıştır.439 

Kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların yetkin bir seviyeye 

ulaştırılması ve değişen koşullara uyum sağlaması için etkili bir İKP 

yapılacaktır. Bu kapsamda hazırlanacak programlar ile çalışanlar sürekli bir 

şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek, işlerini verimli 

bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulacaktır. 

                                                            
437 Bilgin, Aytürk, a.g.e., s.157. 
438 Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, 
Ankara DPT 2007, s.49. 
439 Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, 
Ankara DPT 2007, s.50. 
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Personel değerlendirme sistemi gözden geçirilecek, personel 

performansını objektif ve saydam biçimde ölçmeyi sağlayacak standartlar, 

görevlerin özellikleri de dikkate alınarak geliştirilecek ve uygulanacaktır.  

Uzman kamu personelinin bilgi birikimi ve tecrübelerinden azami 

seviyede faydalanılarak etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla, farklı 

kurum ve kuruluşlarda görevlendirilmelerine imkan tanıyacak esnek çalışma 

modelleri benimsenecek, ilgili mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecektir.440  
 

                                                            
440 Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, 
Ankara DPT 2007, s.96. 



 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE İÇ DENETİM 

4.1. TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM 

Denetim kavram olarak; "bir işin doğru ve yönetime uygun olarak 

yapılıp yapılmadığını incelemek, teftiş etmek" şeklinde tanımlanmaktadır. 

Başka bir ifadeyle denetim "iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların 

önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi 

duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları 

değerlendiren bir süreç" şeklinde de belirtilmektedir.441  

KMYKK’nun 63. maddesi kamu yönetiminde iç denetimi 

düzenlemektedir. Buna göre iç denetim, kamu kuruluşlarının çalışmalarına 

değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik 

esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak 

amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık 

faaliyetidir. Bu faaliyetler, kamu kuruluşlarının yönetim ve kontrol yapıları ile 

mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini 

değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir 

yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak 

gerçekleştirilir.442  

Hangi sistem olursa olsun, eğer denetlenmeyecek ve 

uygulanmayacaksa, üzerine yazıldığı kâğıdın parasına bile değmeyeceği 

herkesin kabul edeceği bir durumdur.443     

Denetim işlevi, planlanan işlerin amaç ve hedeflere ulaşacak şekilde 

gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediğini belirlemek ve saptanacak sapmaları ve 

                                                            
441 Özer, a.g.e., s.52-53. 
442 Özer, a.g.e., s.62. 
443 Mc Carthy, a.g.e., s.239. 
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sorunları gidererek, sistemin etkin ve verimli çalıştırılmasını sağlamak 

bakımından, yönetimin en yaşamsal işlevlerinden birisidir. 

Yönetim bilimciler genellikle denetimi, planlanan amaçlara erişilip 

erişilmediğinin tespiti, erişilmemiş ise bunun nedenlerinin araştırılması ve 

değerlendirilmesi ve bunlar için yapılan iş ve işlemlerin tümü şeklinde 

tanımlamaktadırlar. Bu tanımı göz önünde bulundurursak denetim için üç 

temel şart tespit edebiliriz:  

Denetimin yapılabilmesi için ilk şart, kabul edilmiş planların, verilmiş 

emirlerin veya belirli şekilde konulmuş ilkelerin bulunması gereğidir. Kuruluş 

içinde yönetici bunlardan astları haberdar edebilmek için genelge, sirküler 

gibi emir veya uyarıcı nitelikte yazılar gönderebilir. 

Denetimin ikinci şartı, kabul edilen planlara, verilen emirlere ve 

konulan ilkelere uygun ve etken bir yönetim faaliyetinin bulunmasıdır. 

Denetimin üçüncü şartı ise, kabul edilen planlara, verilen emirlere ve 

konulan ilkelere uygun ve etken bir yönetim faaliyetinin bulunup 

bulunmadığını denetleyecek bir kimse veya organın varlığıdır. Denetim 

müfettiş, amir, vb. tarafından bireysel yapılabildiği gibi yasama ve yargı 

denetiminde olduğu gibi birden çok kişi tarafından grup halinde de 

yapılabilir.444  

İş süreçlerinin, iş akım şemalarının statik bir yaklaşımla değil dinamik 

bir yaklaşımla belli aralıklarla, yetkin kişilerce gözden geçirilmesi, iyileştirme 

önerilerinin düzenli olarak en üst yönetime raporlanması organizasyonun 

hata ve eksiklikleri paydaşların şikayetine gerek kalmaksızın fark edip 

düzeltilmesine yol açabilecektir.      

                                                            
444 Özer, a.g.e., s.49. 
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4.2. DENETİM TÜRLERİ 

Denetim temelde ikiye ayrılmaktadır. Birincisi iç denetim (yürütme 

adına) ikincisi ise dış denetim olup yasama organı adına Sayıştay’ca yapılan 

denetimdir.445  

Kamu kurum ve kuruluşlarının idari denetimi iç ve dış denetim olarak 

iki şekilde yapılır.  

İç denetim, ilgili kamu idaresinin en üst otoritesine bağlı olarak onun 

adına ve onun onayı üzerine o kurum üzerinde yapılan denetim işidir. 

Denetim yapan kişiler, özlük hakkı açısından denetledikleri kuruma bağlı 

oldukları gibi, sicil ve disiplin açısından da görev yaptıkları idarenin üst 

yöneticisine veya kuruluna bağlıdırlar. Kamu idarelerinde yapılacak iç 

denetim; a) Uygunluk denetimi, b) Performans denetimi, c) Mali denetim, d) 

Bilgi teknolojisi denetimi, e) Sistem süreç denetimi türlerini kapsamaktadır.   

Dış denetim ise, bir kamu idaresinin kendi dışında başka bir kamu 

idaresi veya kurum tarafından denetlenmesi işidir. Denetleyen kişiler ne özlük 

hakkı ve ne de sicil gibi hususlarda denetledikleri kuruma bağlı değildirler. 

Denetledikleri kurumun üst yöneticisinden emir ve talimat almazlar. Dış 

denetimin yapılmasında veya yapılmamasında denetlenen kurumun en üst 

otoritesinin bir inisiyatifi yoktur.446  

Örgüt faaliyetlerinin, yönetimin belirlediği politika ve prosedürlere 

uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini denetleyen birim olan iç denetim, 

işletmeye hizmet etmek amacıyla kurulmuş bağımsız bir değerleme 

fonksiyonudur. 

İç denetim fonksiyonu, örgüt faaliyetlerinin daha sağlıklı ve verimli bir 

şekilde sürdürülebilmesi, kuruluş amaçları doğrultusunda verimliliğinin 

sağlanarak rekabet gücünün arttırılması, varlıkların rasyonel yönetimi, 

yatırımların yönlendirilmesi, yönetim danışmanlığı, hata, hile ve yolsuzlukları 

önleyici bir anlayışla örgüt bünyesinde yönetime bağlı, ancak yürüttüğü 

                                                            
445 Rıza Yılmaz, Belediyelerde İç Kontrol El Kitabı, Türkiye Belediyeler Birliği Yayını, Ankara 
2009, s.18. 
446 Yılmaz, a.g.e., s.21. 



189 
 

 
 

faaliyet yönünden bağımsız denetçiler tarafından yürütülen bir denetim 

türüdür. 

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü -The Institute of Internal Auditors- 

(IIA) Yönetim Kurulu; “İç denetim bir organizasyonun operasyonlarının 

etkinliğini artırmak, iyileştirmek, onlara değer katmak üzere tasarlanmış, 

nesnel ve bağımsız bir güvence ve danışmanlık sağlama faaliyetidir. Bu 

faaliyet, yönetim, kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliğinin ölçülmesini 

ve iyileştirilmesini sağlayacak sistematik ve disiplinli bir yaklaşım getirmek 

suretiyle, bir örgütün hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olur.” demek 

suretiyle iç denetimin çerçevesini çizmiştir.  

İç denetimin temel işlevi, örgütte hazırlanan muhasebe bilgilerinin ve 

raporlarının doğruluğunu, güvenilirliğini incelemek, örgüt içi uygulamalarının 

yönetim plan ve politikalarına uygunluğunu kontrol etmek, hataların ve 

aksayan yönlerin giderilmesi için gerekli tespiti yaparak çözüm 

geliştirmektir.447 Bu bağlamda, iç denetim, örgütün hedeflerine ulaşmasında, 

sistematik, disiplinli bir yaklaşım getirerek, değerlendirmeyi ve risk yönetimini, 

kontrol ve yönetim sürecinin etkinliğini arttırmaya yardımcı olmaktadır. 

İç denetimin kapsamı ve amaçları genellikle yönetimin 

gereksinimlerine, örgütün yapısına ve büyüklüğüne göre belirlenmektedir.  

Örgüt faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin sağlanmasında önemli 

bir unsur olan iç denetim fonksiyonu, örgütlerin yönetim anlayışında ve 

kültüründeki değişimlerin paralelinde, gün geçtikçe önem kazanmaktadır.448  

4.3. DENETİMİN AMACI  

İç denetim; kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, 

kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına 

ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, 

                                                            
447 Gönen, Çelik, a.g.m., s.42. 
448 Gönen, Çelik, a.g.m., s.43. 
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ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve 

zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. 

Kamu idarelerinin tüm işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamındadır. 

Bu denetimler risk düzeyi esas alınarak sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla 

denetim standartlarıyla uyumlu olarak yapılır.449 

Denetim fonksiyonunun iki amacı vardır. Bunlardan birincisi kuruluşun 

dengesini korumaktadır. Bundan dolayı yönetici kuruluşun belirlenmiş sınırlar 

içerisinde çalışması için çaba sarf eder. Denetimin ikinci amacı da düzeltme 

isteğiyle kusurları göstermek, bunların tekrarına engel olmak ve böylelikle 

hedefe doğru ilerlemeyi sağlamaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde insan 

ve malzemeden aynı derecede yararlanılması gerekir. İyi bir yönetici her 

ikisine de aynı derecede önem vermesini bilen ve her ikisini de 

denetleyebilen kişidir.450 

4.4. TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM ÖRGÜTLENMESİ 

Denetim fonksiyonu, her zaman kamu mali yönetiminin ayrılmaz bir 

parçası olarak görülmüş ve giderek artan bir şekilde kamu sektörü 

performansının geliştirilmesi için bir araç olarak algılanmaya başlamıştır. Son 

zamanlarda iç denetim fonksiyonuna gösterilen ilgi ve yapılan vurguda bir 

artış gözlenmektedir. Özellikle OECD’ye üye ülkelerde, hükümet içinde daha 

gelişmiş hesap verebilirlik ve daha çok saydamlık talepleri, hükümet 

programları ve hizmetleri ile ilgili daha çok bilgi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Hesap verebilirliğin ve kamu kesimi performansının geliştirilmesine yönelik 

artan önem, kamu yöneticilerini kendilerine güvence sağlayan bir araç olan 

gelişmiş iç denetim yöntemlerine yöneltmiştir. 

İç denetim, günümüz kamu idarelerinin ihtiyaçları dikkate alındığında 

geriye dönük klasik denetimi kapsamakla birlikte, mutlaka ileriye dönük, daha 

iyiye ve yeniliğe dayalı değişimi hedeflemektedir. Maliyet düşürücü, yenilik 
                                                            
449 “Kamu İç Denetim Birim Yönergesi”, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın No:3, 
Ankara 2007, s.3. 
450 Özer, a.g.e., s.50. 
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getirici, sistemleri sorgulayıcı, iş ve hizmetlerin kalitesini yükseltici, eğitici, 

etkin, ekonomik ve verimliliği artırıcıdır. Değişime ve yeniliklere açık ve 

dinamik, idarenin iş ve işlem akışlarına, iç kontrol mekanizmalarının ve idari 

sistemlerin çalışmalarına bağlı olarak doğabilecek riskleri önceden 

öngörebilecek yapıdadır. Doğabilecek risklere ilişkin tedbirler almayı 

amaçlayan, çağdaş ve uluslararası standartlara uygun, makro, mikro çok 

çeşitli açılardan bakabilen kaliteli ve üstün vasıflı objektif bir denetim niteliği 

taşımaktadır. 

İç denetimin kamudaki işlevi, her zaman kamu mali yönetiminin 

ayrılmaz bir parçası ve giderek artan bir şekilde kamu sektörünün 

performansını geliştiren bir araç olarak görülmüştür. İç denetim, kamu 

idaresinin performansı hakkında yönetime rapor vermekte ve bir sorun varsa 

yönetimin gerekli önlemleri almasına imkân tanımaktadır. Aynı zamanda iç 

denetim, uyguladığı denetim teknikleri ile mali disiplini sağlamanın da bir 

güvencesi olarak görülmektedir. İç denetim sistemlerinin modernizasyonu, 

kamu yöneticilerinin sonuçlara erişmeleri ve hükümetleri daha verimli ve etkili 

yapma konusunda hayati öneme sahiptir. 

Amaçlara ve stratejik hedeflere uygun, tutarlı kararlar verebilmek ve 

doğru adımlar atabilmek için başvurulan bilgilerin geçerli ve güvenilir olması 

gerekmektedir. İdareler, stratejik planlarında öngörülen hedeflere ulaşmak ve 

elindeki kaynakları, bu hedefler doğrultusunda yönetmek üzere faaliyet 

göstermektedirler. Bu faaliyetlerin tarafsız ve bağımsız bir şekilde ve 

uluslararası standartlara uygun olarak değerlendirilmesi, etkin ve etkili 

çalışan bir iç denetim sisteminin varlığına bağlıdır. 

IIA, hem özel hem de kamu sektörü için uluslararası iç denetim 

standartlarını belirlemiş ve iç denetimin rolünü iki başlıkta özetlemiştir: 

İdarenin her türlü faaliyetini geliştirmek, iyileştirmek ve idareye değer 

katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık 

hizmeti vermek, 

Risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliği ve 

verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar 

geliştirerek idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak. 
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Yapılan bu tanım ve getirilen yeni uygulama yaklaşımıyla, gelinen 

noktada iç denetimden beklentiler de değişmiştir. Bu çerçevede; geçmişin, 

olmuşun, bitmişin tespiti şeklinde yürütülmekte olan denetim anlayışı terk 

edilmiştir. Bunun yerine, faaliyetlerin daha etkili, verimli ve ekonomik 

sürdürülebilmesine yönelik öngörüler geliştirmek, hedeflerden sapmalara 

neden olabilecek riskleri belirlemek, risklerin yönetilebilir olmasına, hatta 

risklerin fırsatlara dönüştürülebilmesine imkân verecek yaklaşımları ortaya 

koyması beklenmektedir. 

İç denetimin bu yaklaşımı, diğer denetim ve teftiş yaklaşımlarından 

ayrılan en önemli farklarından birisidir. 

Mevcudu incelemek ve değerlendirmekten ziyade değer katma ve 

faaliyetleri geliştirmeye yönelik öneriler sunma fonksiyonu öne çıkmıştır.451 

Kamu kuruluşları arasında denetim hizmetinin örgütlendirilmesinde tek 

ve ortak bir ölçü yoktur. TKY’nde denetim birimleri çoğu zaman bir tüzükle 

örgütlenmektedir. Kamu kuruluşlarının baş yöneticisi Bakan ya da genel 

müdürler denetim hizmetini bu tüzüğe dayanan yönetmelikler ile 

yürütmektedirler. Kamu kuruluşları içinde yer alan denetim birimleri Teftiş 

Kurulu Başkanlığı, Murakabe Kurulu Başkanlığı, Denetleme Kurulu 

Başkanlığı gibi çeşitli adlarla anılmaktadır. Denetim birimlerinin ortak olan bir 

yanı hepsinin doğrudan doğruya içinde yer aldıkları kamu kuruluşunun baş 

yöneticisine bağlı olmasıdır. Denetim birimlerine eleman alma konusunda 

kamu kuruluşlarında iki ayrı uygulama görmekteyiz. Kimi kamu kuruluşları 

denetim hizmetini kariyer haline getirmiştir. Bu durumda denetim elemanları 

hizmete genç yaşta ve ilk kademede alınmakta, uzmanlaştıkça, deneyimleri 

arttıkça yükselmektedirler. İlk kademede mesleğe alınmayanların göreve 

atanmaları bu sistemde olanaklı değildir. Kimi kamu kuruluşlarının denetim 

birimlerinde ise denetim elemanları doğrudan doğruya kuruluş içinde görevli 

memurlar arasından yapılan atamayla göreve getirilirler. Örneğin İçişleri 

                                                            
451 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi, 25-27 Mart 2011, 
Semih Bilge-Murat Kiracı sunuşu, (Erişim 28.05.2012)http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf, s.151-
152. 

http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf
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Bakanlığı Teftiş Kurulunda görevli müfettişler bakanlık yapısı içinde çalışan 

görevliler arasında yapılan atamalarla işbaşına getirilirler.  

Çeşitli adlarla anılan bu denetim birimlerinin görevleri şunlardır: Kurum 

ya da kuruluşun merkez ve taşra birimlerinin ve bağlı kuruluşlarının her türlü 

iş ve işlemleriyle, buralarda çalışan memurların ve işçilerin görev ve memur 

nitelikleri ile ilgili durum ve hareketlerini denetler; gerekli inceleme ve 

soruşturmaları yapar; ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve 

emirlerin uygulanmasını, hizmetin amacı, yıllık plan ve programlar, çalışma 

yöntemi ve ekonomi yönlerinden denetler; gerekli inceleme, soruşturma ve 

araştırmaları yapar; mevzuattan ve amaçtan sapmalar olduğu durumlarda, 

bunları saptar ve çözüm yolları hakkında üst yöneticiye önerilerde bulunur.452  

Bakanlıkların hepsinde, prensip itibariyle tam zamanlı elemanlardan 

meydana gelen, teftiş ve denetleme kurulları vardır. Kontrol örgütleri, bağlı 

oldukları makam ve üyelerinin statüsü açısından, her zaman aynı değildir.453  

Bir kontrol heyeti, idari bağlılık bakımından, hiyerarşinin ne kadar üst 

kademesinde ise, üyeleri o ölçüde rahat ve bağımsız davranabilirler; aynı 

şekilde faaliyet alanları ne kadar geniş olursa, idare üzerinde o kadar geniş 

bir görüşe sahip olmaları ve değişik daireler arasında faydalı karşılaştırmalar 

yapmaları mümkün olur.454 

Son yıllarda TKY’nde etkinliğin arttırılması amacıyla önemli çalışmalar 

yürütülmektedir. Bu çalışmalar daha çok, yeni yönetim modelleri, yeni kontrol 

düzenlemeleri ile iç denetimin kamu mali yönetimi ve kontrolü alanında sahip 

olduğu rolün yeniden tanımlanması şeklinde gerçekleşmektedir. Sözü edilen 

çalışmalardan en önemlileri ise kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi ile ilgili 

olan ve getirdiği yeni bakış açısı ile mali kontrol uygulamasını belirli bir sistem 

temeline oturtan yeni kontrol düzenlemeleridir.455  

TKY'nde kurulmak istenen kamu iç mali kontrol sistemi, AB'ne tam 

üyelik müzakereleri çerçevesinde AB müktesebatı doğrultusunda 
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şekillenmiştir. Doğal olarak örnek alınan model AB'ndeki kamu iç mali kontrol 

sistemidir.456  

AB iç kontrol modeli olarak uluslararası standartlar kapsamında COSO 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

modelini benimsemiştir. Bu modele göre iç kontrol; risklerin tespit edilmesi ve 

işlemlerin düzenli, etik, ekonomik, etkin ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi, 

hesap verebilirlik sorumluluğunun yerine getirilmesi, yürürlükteki kanun ve 

yönetmeliklere uyumun sağlanması, kaynakların kayıp, kötü kullanım ve 

zararlara karşı korunması gibi hedeflere ulaşıldığına dair makul güvence 

sağlamak üzere tasarlanmış olan ve bir örgütün yönetim kurulu, yöneticileri 

ve diğer personeli tarafından uygulanan bir süreçtir. İç kontrol, kurum 

hedeflerinin gerçekleştirilmesi, mali raporların güvenilirliğinin sağlanması ve 

mevzuat ve düzenlemelere uyumun sağlanması konusunda makul güvence 

sağlamayı amaçlar. Görüldüğü gibi modelin hedefleri ile Türkiye' de kurulmak 

istenen sistemin hedefleri birebir örtüşmektedir.457  

AB örnek olarak gösterdiği kamu iç mali kontrol sisteminin üye 

ülkelerce uygulanmasını isterken, aynı tavrı aday ülkeler için de 

göstermektedir. Şimdi Türkiye'nin AB ile tam üyelik müzakerelerinde kamu iç 

mali kontrol sistemi ile ilgili yaşanan sürece bakalım.458  

AB ile tam üyelik görüşmelerinde kamu iç mali kontrol sistemi ile ilgili 

en önemli fasıl, 32 sayılı mali kontrol başlığıdır. Bu başlık; kamu iç mali 

kontrol sistemi, dış denetim ve AB fonlarının korunması şeklinde üç unsurdan 

oluşmaktadır. 

AB’nin 2000 yılından sonraki genişleme sürecinden bu yana kamu iç 

mali kontrol sistemi ve dış denetim "yumuşak" müktesebat olarak kabul 

edilmiştir ve bu alanlarda her hangi bir özel Birlik mevzuatı yoktur. Ama 

Avrupa Konseyi, Parlamento, Sayıştay ve Komisyon gibi Birlik kuruluşları, 

aday ülkelerin uluslararası standartları ve Birlik bünyesindeki en iyi 
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uygulamalarını izlemek ve uygulamak için kendi kamu iç mali kontrol ve dış 

denetim sistemlerini geliştirmeleri gerektiği konusunda karar almışlardır.459  

Mali kontrol faslında; AB'ne üye ve aday ülkelerde, AB ve uluslararası 

standartlara uyumlu bir kamu iç mali konrol sisteminin oluşturulması 

amaçlanmıştır. AB'nde ortak bir kamu iç mali kontrol sistemi uygulanmasının 

amacı; AB üyelerinin uluslararası kamu iç mali kontrol standartlarını, 

uluslararası dış denetim standartlarını ve uluslararası en iyi uygulamaları 

benimsemelerini sağlamak ve AB fonlarını korumaktır. Katılım müzakereleri 

sürecinde aday ülkelerden; Birliğin kendi kurumlarında uyguladığı kamu iç 

mali kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, yasal çerçevenin 

oluşturulması ve tüm kuruluşlarda sistemin uyumlaştırılması ve uluslararası 

standartların kabul edilmesi istenmektedir.  

AB böylesine önem verdiği mali kontrol konusuna ilişkin olarak aday 

ülkelerle yapılacak olan müzakerelerde bazı temel şartlar aramaktadır. Bu 

konuda müzakerelerin açılabilmesi için; bütün kamu gelir ve giderlerini 

kapsayan kamu iç mali kontrol sisteminde yeterli ilerlemenin sağlanmış 

olması, fonksiyonel olarak bağımsız iç denetimin yeterli düzeyde 

gerçekleştirilmesi, yeterli düzeyde ön mali kontrol mekanizmaları, harcama 

birimlerinde iç denetim hizmetleri ve merkezi bir kontrol ve denetim 

metodolojisinin gerçekleştirilmesi şartları aranmaktadır. Müzakerelerin 

kapatılabilmesi için ise; kamu iç mali kontrol sistemine ilişkin birincil ve ikincil 

düzey mevzuatın kabul edilmesi, yeterli ön mali kontrol mekanizmalarının 

kurulması, harcama birimlerinde iç denetim hizmetlerinin sağlanması ve 

merkezi uyumlaştırma birimlerinin kurulması ve ilgililerin eğitime tabi 

tutulması şartlarının gerçekleşmesi gerekmektedir.460 

AB ile tam üyelik müzakereleri sürecinde toplam 35 başlık arasında 

32. sırada yer alan konumuzIa doğrudan ilişkili mali kontrol başlığında 

koordinatörlük görevini Maliye Bakanlığı yürütmektedir. Bu kapsamda 

müktesebat, tüm kamu kesiminde, kontrol ve denetim sistemlerine 
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aktarılması gereken uluslararası kabul görmüş ve AB'ye uyumlu kamu iç mali 

kontrol sistemi prensiplerini içermektedir.461  

Müktesebat, özellikle, etkili ve şeffaf mali yönetim ve kontrol sistemini; 

işlevsel açıdan bağımsız iç denetim sistemini; bu iki alandaki yöntemlerin 

koordinasyonundan ve uyumlulaştırılmasından sorumlu merkezi 

uyumlulaştırma birimini; kamu kesiminde, kamu iç mali kontrol sisteminin 

bağımsız dış denetimini; AB fonları için uygun bir mali kontrol mekanizmasını 

ve AB mali çıkarlarını etkili ve eşit bir şekilde savunacak idari kapasiteye 

sahip olunmasını gerekli kılmaktadır.462  

Bu kapsamda Birlik; mali kontrol sürecini tanımlayan bir yasa 

çıkarılması; muhasebe ve raporlama standartlarının oluşturulması ile politika 

belgesi hazırlanması, otomasyona dayalı muhasebe sisteminin ve fonların 

denetimini ortaya koyan mekanizmanın oluşturulması, ödeme ve taahhütler 

üzerinde ön mali kontrolün yapılması, ihale kontrol sisteminin kurulması, 

kamu gelirlerinin kontrol edilmesine dayalı iç kontrol sistem ve yöntemlerinin 

idarelerde amaca uygun olarak kurulması, yürütülmesi ve geliştirilmesi; 

fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim mekanizmasının kurulması; 

usulsüzlük ve yolsuzlukları önleyici bir mekanizmanın oluşturulması gibi 

standartlar belirlemiştir. AB’ne katılım sürecinde aday ülkelerin bu alanlarda 

düzenlemeler ve reformlar yapmaları gerekmektedir.463 

Son yıllarda kamu kuruluşlarının işleyişi ve verimliliği ile ilgili şikayetler 

dünyanın her yerinde artmaktadır. Çünkü kamu kuruluşları için de gelişen ve 

değişen koşullara ayak uydurup, bu koşullarla birlikte değişen ve çeşitlilik 

gösteren ihtiyaçlara cevap verebilme, vatandaşa sunulan hizmetin etkinliği 

açısından çok önemli hale gelmiştir.  

Kamu kuruluşlarının etkin ve verimli çalışmaları ve kaliteli hizmetler 

sunmaları, tüm ülke ekonomisini doğrudan etkilemektedir. Özel sektör 

kuruluşlarının mal ve hizmet kalitesinin günün şartlarının gerektirdiği şekilde 

iyileştirememeleri halinde varlıkları sona erdiği gibi, kamu kuruluşları da 
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içinde bulundukları verimsizlik ve iş yapmaktan ziyade iş üretmeyen kurumlar 

haline gelmeleri sonucu varlık sebeplerini ortadan kaldırmaktadırlar.  

Tüm dünyada 1970'lerin ortalarından başlayarak, kamu hizmetlerinde 

performansı artırmak, temel bir politika olmuş ve 1990'lı yıllardaki gelişmeler 

kamu kuruluşlarını ciddi bir şekilde etkilemeye başlamıştır. Bu süreçte 

gündeme gelen performans yönetimi uygulamaları, kamu kuruluşlarına 

etkinliği, verimliliği izleme, kontrol etme ve stratejik öncelikleri yerine getirme 

imkanı veren yeni bir yönetim anlayışı olarak dikkat çekmiştir.  

Son yıllarda dünyada yaşanan değişim ülkemizde de kamu 

kuruluşlarımızı doğrudan etkilemektedir. Özellikle yasal düzeyde yapılan 

çalışmalar bu kuruluşların yapılarını ve hizmet sunma felsefelerini doğrudan 

etkilemektedir. Türkiye' de bu alanda yaşanan en kapsamlı değişim, eski 

denetim anlayışı karşısında kamu mali yönetiminde yeni sistemin kurulması 

ve yeni denetim anlayışına geçilmesi şeklinde olmuştur. Şimdi bu sürece 

daha ayrıntılı bakalım.464 

4.5. İÇ DENETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

İç kontrol, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda 

güvence sağlayan yönetim araçlarının bütününü ifade etmektedir. Bu 

kapsamda iç kontrol sistem ve araçları, idarenin yönetimine dayatılan kural 

ve uygulamalar değil, yönetimin amaç ve hedefleri gerçekleştirme konusunda 

ihtiyaç duyduğu mekanizmalar olarak değerlendirilmektedir.465  

Kamu iç mali kontrol sistemi, harcamacı kuruluşların mevcut 

mevzuata, bütçe tanımlarına, sağlam mali yönetime, şeffaflık, etkinlik, etkililik 

ve ekonomiklik ilkelerine uyumlu bir şekilde mali yönetim ve kontrolün 

sağlanmasını amaçlayan bir araç olarak idare tarafından uygulanan  

mali kontrol sistemidir. Burada idarenin tüm gelirlerinin, harcamalarının, varlık 

ve kaynaklarının kontrolü yapılır. İşlemlerin sağlam mali yönetim, şeffaflık, 
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etkinlik, etkililik ve ekonomiklik ilkelerine ve aynı zamanda ilgili mevzuata ve 

bütçe tanımlarına uygunluğunu hakkında makul güvence sağlamak için 

uğraşılır. Yani uluslararası standartlara uygun olarak geleneksel kontrol 

sisteminin olumsuzluklarının giderilmesi hedeflenir. Bu yapılırken de temel 

ilke olan yönetsel sorumluluktan yararlanılır.  

Kamu iç mali kontrol sisteminin bütçeleme veya muhasebeleştirrne 

teknikleri ile ilgilenmediğini, usulsüzlük, dolandırıcılık ve yolsuzlukla ilgili 

bireysel durumların soruşturulması ve cezalandırılması gibi teftiş 

kapsamındaki görevleri içermediğini, bu tür durumlar karşısında önleyici rol 

oynadığını unutmamak gerekir.  

Dünya genelinde kabul gören kamu iç mali kontrol yaklaşımına göre 

sistem, mali yönetim ve kontrol sistemi, iç denetim sistemi ile bu iki alanda 

merkezi uyumlaştırma birimlerinden oluşmaktadır.466  

Türkiye'de uygulanan eski yapı, geleneksel kamu yönetim anlayışını 

esas alan kamu mali yönetim sistemiydi. Geleneksel kamu yönetim anlayışı, 

merkezi planlamaya dayalı merkezi yönetim ve kontrole ve mevzuata odaklı; 

etkinlik, etkililik, verimlilik gibi kavramlarla ilgilenmeyen; kurallara dayalı, katı 

merkeziyetçi yönetime dayanmaktaydı. Girdi odaklı, hata aramaya dayalı 

usulsüzlük ve yolsuzluğu araştıran denetim anlayışını esas alan tek taraflı ve 

kapalı bir sistemdi.467  

Bu sistem ilk olarak 1927'de çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i 

Umumiye Kanunu ile düzenlenmiştir. 1927 tarihinden beri uygulanmakta olan 

bazı değişikliklerle günümüze kadar gelmiştir. Ancak yukarda bahsettiğimiz 

YKYA ve kamu yönetiminde görülen değişim, 1050 sayılı Muhasebe-i 

Umumiye Kanunu ile oluşturulan sisteme yeni gelişmelere göre değişmesi 

için önemli derecede baskı yapmıştır. Bu baskının olmasında temel neden; 

klasik kamu mali yönetim sistemimizin çağdaş kamu mali yönetim anlayışına 

hakim olan; stratejik planlama, çok yıllı performans esaslı bütçeleme, hesap 
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verebilirlik, mali saydamlık, etkin iç mali kontrol gibi ilkelere sahip 

olmamasıdır:468  

Tüm bu eleştiriler karşısında ülke yönetiminin yeni arayışlar içinde 

olması gayet doğaldır. Özellikle tüm dünyada hızla esen yeni kamu yönetimi 

rüzgarı, bu alanda Türkiye'yi doğrudan etkilemiş, etkin ve verimli kamu 

yönetimi için klasik sistemden bir an önce vazgeçilmesine yönelik çabalar hız 

kazanmıştır.469  

Bu gelişmelerin yanında tüm ülkelerde etkisini yoğun bir şekilde 

hissettiren uluslararası rekabet ve küreselleşme de, ülkemizi değişim 

konusunda baskı altına almıştır. Ayrıca ülkemizin 1999 yılında AB üyeliğine 

aday olması, 2005 yılında da Müzakere Çerçeve Belgesi ile tam üyelik 

görüşmelerini hızlandırması ve bu kapsamda AB’ne entegrasyonu 

sağlayacak reformların yapılmaya başlanması, kamu mali yönetimi 

sisteminde, iç kontrol ve denetime dönük değişimi zorunlu hale getirmiştir.470  

2000’li yıllardan itibaren AB’ne uyum süreci, kamu yönetimi alanında 

değişime hız kazandıran faktörlerden biri olmuştur. Bu kapsamda mali 

yönetim ve kontrol sistemi alanında köklü bir değişiklik yapılarak, sistemin 

anayasası niteliğinde olan KMYKK yürürlüğe girmiş ve mali yönetim ve 

kontrol sistemimiz bütünü ile yeni bir anlayış çerçevesinde değiştirilmiştir.471 

Kamu mali yapısını ve yönetim sistemini köklü bir biçimde değiştiren 

KMYKK, doğrudan ve dolaylı olarak Ülkemizdeki toplum kesimlerinin 

tamamını ilgilendirmekte ve etkilemektedir.472 

KMYKK, genel anlamda kamudaki mali yönetim ve süreçlerine ilişkin 

düzenlemeleri içeren bir kanun olarak algılansa da aslında kamudaki yönetim 

sistemlerini ve yönetim sorumluluğunu değiştiren, kamunun kültürel ve 

davranışsal olarak farklılaşmasını gerekli kılan bir kanundur. 

                                                            
468 Özer, a.g.e., s.55. 
469 Özer, a.g.e., s.56 
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471 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi, 25-27 Mart 2011, 
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472 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi, 25-27 Mart 2011, 
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KMYKK ile getirilen yeni kamu yönetim anlayışı; idare etme 

anlayışından, yönetişime, bürokrasi merkezli yapıdan, birey ve toplum 

merkezli yapıya, tek taraflı belirleyiciden, çok yönlü katılıma, girdi 

odaklılıktan, sonuç odaklılığa, hantal bürokrasiden, etkin yönetime, kapalılık 

ve gizlilik kültüründen, saydamlığa, hiyerarşi ve kurallara dayalı denetimden, 

performansa ve hesap verebilirliğe dayalı çok aktörlü denetim süreçlerini 

kapsayan bir sistem olarak uygulanmaya başlanmıştır.473 

TKY’nde KMYKK'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kanun öncesinde 

kamu kuruluşlarında iç kontrol benzeri bir sisteminin olup olmadığı yoğun bir 

şekilde tartışılmıştır. TKY’ni düzenleyen yasal ve idari düzenlemeler, kamu 

yönetiminin mevcut idari kapasitesi, bürokratik yapısı, iş ve işlemlerin kapsam 

ve metodolojisi dikkate alındığında, tüm kamu kuruluşlarında işleyen bir iç 

kontrol mekanizmasının uygulandığını söylemek mümkün değildir. Ancak, 

kamu kuruluşlarında KMYKK öncesindeki kontrol uygulamalarının süreç ve 

sistem odaklı olmaktan çok, tekil faaliyetlere veya işlemlere yönelik olarak 

tasarlandığı söylenebilir.  

Bu kapsamda düşünülen kontrol uygulamaları, klasik hiyerarşik kontrol 

ve teftiş uygulamalarını da içeren kontrol faaliyetleri olarak değerlendirilmeli 

ve iç kontrol süreç veya sistemi ile karıştırılmamalıdır. Söz konusu bu kontrol 

uygulamaları; sistemli, kendi içinde tutarlı, amaca uygun, kapsamlı olmaması, 

etkinliğe ve verimliliğe dönük olmaması, sonradan yapıldığı için sorumluyu 

cezalandırma amaçlı olması, gelişmiş kontrol mekanizmalarını içermemesi ve 

kontrol faaliyetlerinin periyodik olarak izlenmemesi ve değerlendirilmemesi 

gibi nedenlerle kamu yönetiminin denetiminde yetersiz kalmıştır.  

Ayrıca söz konusu kontrol mekanizmalarının daha çok mevzuata 

uygunluğu sağlamaya yönelik ve şekli kontroller olarak öngörülmesi ve 

çoğunlukla da işlem sürecinin son halkalarına yerleştirilmesi nedeniyle etkisiz 

kalması, bu kontrol mekanizmalarının etkinliği konusunda şüpheleri 

artırmıştır.474 

                                                            
473 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi, 25-27 Mart 2011, 
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Mevzuatla öngörülen kontrol mekanizmalarının tam olarak ve etkin bir 

şekilde uygulanmaması da bu alanda çıkan sorunların diğer bir nedeni 

olmuştur. Kamu kuruluşlarındaki tüm faaliyet ve işlemleri kavrayacak, 

idarenin amaç ve hedefleriyle bağlantılı olarak ve yönetimlerce risk 

değerlendirmelerine dayalı olarak önleyici ve düzeltici işlevi öne çıkan bir 

kontrol konsepti geliştirilmesi yerine, sadece mevzuatta öngörülmesi 

nedeniyle uygulanan ve daha çok mali iş ve işlemlere yönelen kontrol 

mekanizmalarının kurulması da istenen sonuçları vermemiştir.475  

Tüm bu nedenlerden dolayı kamu yönetim sistemimizde klasik kontrol 

ve denetim anlayışı günümüzde, iş yapılmasını engelleyen, geciktiren ve 

daha çok maliyet doğuran mekanizmalar olarak görülmekte ve tüm kurum ve 

kuruluşların yeni denetim sistemine geçmesi gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, 

harcamalara ilişkin özellikli bazı kontrol işlevlerinin yıllarca Maliye Bakanlığı, 

Sayıştay ve DPT Müsteşarlığı gibi merkezi kamu kuruluşlarınca yürütülmesi, 

bu konularda diğer kuruluşlara inisiyatif tanınmaması ve özellikle harcama 

gerektiren idari karar ve tasarruflara ve bunun sonucu olarak yapılan mali iş 

ve işlemlere yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerinin özellikle Maliye 

Bakanlığı'nca yürütülmesi de kamu kuruluşlarının bu alandaki kapasitelerinin 

azalmasına, kontrol ve denetime verilen önemin zayıflamasına ve bu 

alandaki bilincin zamanla kaybolmasına neden olmuştur.  

Ancak bu eleştiriler KMYKK’nun iç kontrole ilişkin düzenlemelerinin 

yorumlanmasında kamu yöneticilerinin mevcut birikim ve tecrübesinin göz 

ardı edilmesine yol açmamalıdır. TKY’nin omurgasını oluşturan en önemli 

kuruluşlar, kontrol ve denetim alanındadır. Tarihleri Osmanlı İmparatorluğu 

dönemine kadar götürülebilen bu kuruluşlar, yetiştirdikleri nitelikli personelle, 

kamu yönetiminin adeta okulu olmuşlardır. Birçok kamu yöneticisi bu tür 

kuruluşlardan yetişerek görev yaptıkları makama gelmektedir. Yaptıkları 

görev gereği çalıştıkları kurumun tüm iş ve işlemlerine hakim olabilen bu 

nitelikli personel, günümüzde kamu yönetiminde yerleştirilmek istenen yeni iç 

                                                            
475 Özer, a.g.e., s.57-58. 
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kontrol ve denetim anlayışının zorlu yolculuğunda en önemli destekçiler 

olacaklardır.476  

Dünya ve Türkiye’de iç denetimin gelişimine bakıldığında geçmişte var 

olan gelişim farklılıklarının diğer bir ifadeyle uzak ara takibin günümüzde 

ortadan kalktığı, benzer, paralel gelişim gösterdiğini belirtebiliriz. İç denetimin 

dünya ve ülkemizdeki gelişimine ilişkin kilometre taşlarını kısaca gözden 

geçirdiğimizde; çağdaş iç denetim anlayışının oluşmasında önemli bir yapı 

taşı olarak nitelendirilen IIA’nın 1941 yılında New York’ta kurulması ile birlikte 

iç denetim dünyada profesyonel bir mesleki disiplin haline gelmiştir. 

Uluslararası mesleki örgütlenme sonucu uluslararası mesleki standartlar ve 

etik kurallar oluşturulmuş, mesleki sertifikasyon sınavları başlatılmıştır. 

A.B.D’de başlayan örgütlenme, 1982 yılında ECIIA’nın kurulması ile mesleğin 

AB’nde statüye kavuşmasını sağlamıştır. Ülkemizde ise 1995 yılında kurulan 

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ile ulusal mesleki örgütlenme 

gerçekleşmiştir. TİDE ile başlayan ulusal mesleki örgütlenme, Türkiye’de iç 

denetimin uluslararası standartlarda uygulanması, meslek mensuplarının 

uluslararası sertifikasyonu için imkan sağlamıştır. Enron ve WorldCom 

skandalları ile yaşanılan ciddi sıkıntılar sonucu kurumsal yönetim 

uygulamalarının güvence altına alınması için A.B.D’de yeni yasal 

düzenlemeler yapılmıştır. Sarbanes-Oxley Kanunu ile iç kontrol sistemi ve iç 

denetim fonksiyonuna verilen önem daha da arttırılmıştır. Bu süreçte iç 

denetimin 60 yıllık uluslararası mesleki örgütlenmesinden oluşan kurumsal 

birikim yapılan düzenlemelere yol gösterici olmuştur. Ülkemizde ise 

Bankacılık Kanunu, SPK ve yeni Türk Ticaret Kanunu Sarbanes-Oxley 

Kanununda yer alan esasları benimseyen bir yaklaşımla hazırlanmıştır. 

Dünya ile paralel düzenlemelerin yapıldığı ülkemizde çağdaş bir kurumsal 

yönetim için yasal çerçevenin belirlendiğini ve iç denetimde ulusal 

örgütlenmenin 10 yıllık kurumsal geçmişinin bulunduğunu görüyoruz. 

Türkiye’de yasal çerçeve ve iç denetim ile ilgili mesleki örgütlenmenin dünya 

ile birlikte paralel gelişim noktasına geldiği, ancak uygulamada iyileştirilmesi 

                                                            
476 Özer, a.g.e., s.58. 
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gerekli konular olduğunu söyleyebiliriz. Kurumsallaşmasını henüz 

tamamlayamamış aile işletmesi yapısı, kayıt dışı ekonomi, istikrarsız 

ekonomi, kurumsal yönetim ve iç denetimin uluslararası standartlarda 

ülkemizde uygulanmasının önündeki engelleri oluşturmaktadır.477 

Kamu yönetimindeki saydamlaşma, hesap verebilirlik, kaynakların 

hedefli kullanımı yönündeki gelişmeler ve değişmeler yine kamu yönetiminde 

iç denetim anlayışının farklılaşmasına ve esnemesine yol açmıştır. 

1950 yıllarında varlıkların korunmasını amaçlayan iç denetim, zamanla 

daha sonraki yıllarda verilerin güvenirliğini sağlama, uygunluk denetimi, 

etkinlik denetimi ve 2000’li yıllarda da değer yaratma fonksiyonunu 

üstlenmiştir.478 

Kamu yönetimi anlayışında meydana gelen değişmeler sonucu, hesap 

verme sorumluluğu ve şeffaflık, kamu yönetimlerinin temel ilkesi haline 

gelmiştir. Kamu sektörünün muhasebe, bütçe, iç kontrol ve iç denetim 

sistemleri, hesap verme sorumluluğuna ve şeffaflığa uygun hale getirilmeye 

başlanmıştır. Kamu sektöründe hizmet standartları yükselmeye, vergi ödeyen 

vatandaşların, hizmetlerden yararlananların görüşleri dikkate alınmaya, 

vatandaşların beklentilerine uygun hizmet standartları oluşturulmaya, 

kıyaslama ve performans ölçümü yapılmaya başlamıştır.  

Bu doğrultuda birçok gelişmiş ülke, kamu mali yönetim ve bütçeleme 

sistemlerinde önemli yapısal değişikliklere gitmiştir. 1980’li yılların sonlarında 

Yeni Zelanda ve Avustralya, 1990’larda İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, 

Finlandiya, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Kanada ve Fransa, 1990’ların 

sonu ve 2000’li yılların başlarında ise Avusturya, İsviçre ve Almanya 

performans esaslı yönetim felsefesine geçiş yönünde düzenlemeler 

yapmışlardır. Performans bütçeleme, tahakkuk esaslı muhasebe ve hesap 

verebilirlik gibi yeni uygulamalar, geçmişte kullanılandan daha farklı bir 

kontrol ve denetim türünün varlığını gerekli kılmıştır. 

                                                            
477 Ali Kamil UZUN, Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetim Ve İç Denetimin Rolü, 
(Erişim)09.05.2012,http://www.icdenetim.net/component/content/article/38-kurumsal-yonetim/84-
aile-isletmelerinde 
478 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi, 25-27 Mart 2011, 
Semra Öncü’nün sunuşu, http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf (Erişim 28.05.2012), s.149. 

http://www.icdenetim.net/component/content/article/38-kurumsal-yonetim/84-aile-isletmelerinde
http://www.icdenetim.net/component/content/article/38-kurumsal-yonetim/84-aile-isletmelerinde
http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf
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Kamu yönetimlerine egemen olan anlayışlardaki değişim, denetim 

alanında da yeni yaklaşımlara duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Modern yönetim 

anlayışı, teftiş temeline dayanan denetimden ziyade risk esaslı, kuruma katkı 

sağlayan, rehberlik ve danışmanlık rolleri ile kurumun etkin yönetilmesine 

yardımcı olan iç denetim uygulamalarını gerekli kılmaktadır. 

Kamuoyunun, devletin faaliyetleri hakkında daha çok bilgi edinme 

ihtiyacını hissetmesinin yanı sıra saydamlık ve hesap verme sorumluluğu 

yaklaşımlarının da öne çıkmasıyla beraber, ülke kaynaklarının belirlenen 

politika ve önceliklere uygun olarak tahsis edilmesi, kamu kaynaklarının 

ekonomik, etkin ve verimli bir şekilde harcanmasını sağlamaya yönelik 

kontrol ve denetim mekanizmalarının kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu 

zorunluluk, geleneksel denetim sistemlerinin yanında özel sektörce 

uygulanan modern denetim sistemlerinin, kamuya entegrasyonunu 

hızlandırmıştır. Bu durumda, iç denetime olan ilgiyi oldukça artırmıştır. YKYA 

ile öncelikle Anglo-Sakson ülkelerde uygulama alanı bulan iç denetim, daha 

sonra başta OECD ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye yayılmıştır. İç 

denetimin, kamu sektöründe uygulanmaya başlaması, daha yakın bir 

geçmişte gerçekleşmiştir. 

1940’lı yıllardan itibaren özel sektörde önemli bir yer teşkil eden iç 

denetim olgusu, gelişimini kamu sektöründen ziyade özel sektöre borçludur. 

Özel sektör alanında gerçekleştirilen iç denetim faaliyetlerinden elde edilen 

başarılara, kamu denetim alanında yeni uygulamalara ihtiyaç duyulması ve 

kamu kaynaklarının verimli, ekonomik ve etkin kullanımı konuları da 

eklenince iç denetimin kamu sektöründe uygulanabilirliği tartışmaları da 

kaçınılmaz olmuştur.479 

                                                            
479 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi, 25-27 Mart 2011, 
Semih Bilge-Murat Kiracı’nın sunuşu, (Erişim) 28.05.2012,http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf, 
s.150-151. 

http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf
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4.5.1. İç Denetimin Dünyadaki Gelişimi 

Denetimin varlığı, MÖ 3500 yıllarına kadar giden Mezopotamya 

kayıtlarından çıkarılmaktadır. Mali işlemleri de içeren bu kayıtlar, bir 

soruşturma sistemi olarak yorumlanabilecek çeşitli işaretler içermektedir. İç 

kontroller ve görev dağılımının ortaya çıkışı da muhtemelen aynı döneme 

rastlamaktadır. Mısır, Yunan, Çin, Pers ve İbrani kayıtları da benzer 

sistemlere işaret etmektedir. Antik Roma’da memurların kendi kayıtlarını 

diğerlerinin kayıtları ile karşılaştırdığı bir hesap sorgusu sistemi 

oluşturulmuştur. "Audit" teriminin oluşturulması da hesap sorgusunun bir 

sonucudur. Roma İmparatorluğunun çöküşü ile soruşturma da dahil bir çok 

mali faaliyet ortadan kalkmıştır. 

Meslek unvanı olarak auditor unvanı, 1289 yılında ilk defa İngiltere’de 

kullanılmıştır. Profesyonel denetçiliğin ilk örgütü ise 1581 yılında Venedik’te 

kurulmuştur. Sanayi devriminin ortaya çıkması ile birlikte Avrupa’da 

muhasebe kayıtlarının incelenmesi ve belgelendirme dahil günümüz denetimi 

ile benzer özellikler taşıyan bir denetim sistemi oluşturulmaya başlanmıştır. 

Avrupalılar bu uygulamaları Kuzey Amerika’ya taşımıştır. 1850’li yıllarda 

"İskoçya Fermanlı Muhasebeciler Enstitüsü" tarafından modern muhasebe 

denetimi yazılı hale getirilmiştir. İngiltere’den Amerika’ya göç eden 

muhasebeciler, 1886 yılında, New York’ta Diplomalı Kamu Muhasipleri 

Kanunu’nun çıkarılmasını sağlamışlardır. Yirminci yüzyılın ilk yarısından 

itibaren geniş ve karmaşık yapıdaki şirketlerin ortaya çıkması ile denetim 

fonksiyonunun gelişimi hızlanmıştır. Bunun sonucunda denetim uluslararası 

nitelikte örgütlenmelere ihtiyaç duymaya başlamıştır. 

Tarihi süreç içinde iç denetim ve dış denetim geçmiş medeniyetlere 

dayanmaktadır. Ancak 20. Yüzyıla gelindiğinde iç denetimin kapsamı 

değişmeye başlamıştır, Zengin İngilizler, ABD’de yaptıkları önemli 

yatırımlarını bağımsız olarak kontrol etme ihtiyacı duydukları için denetim 19. 

Yüzyıl süresince yatırımcılarla birlikte İngiltere’den ABD’ye taşınmıştır. 

Örgütlerin sürekli denetim hizmetine ihtiyaç duymalarında 

büyümelerinin yanında bu konudaki yasal düzenlemelerin de etkisi olmuştur. 
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Bu ihtiyacın dış denetçiler tarafından karşılanması hem daha maliyetli hem 

de yöneticiler ayrıntılı analizlere ihtiyaç duydukları için daha güç olmakta idi. 

İşte bu ihtiyaç örgütlerde iç denetçilerin çalışmaya başlamasına yol açmıştır. 

İç denetim son kırk yıl içerisinde gerek hacim gerekse etkinlik bakımından 

önemli bir meslek haline gelmiştir. Bu süre içerisinde mesleki birlik oluşmuş, 

iç denetimin kapsamı finansal denetimden faaliyet denetimine doğru 

genişlemiş, iç denetim konusunda geniş bir literatür meydana gelmiştir. 

ABD’de 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nda ve 1934 yılında 

Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nda halka arz edilmiş menkul kıymetlere 

ilişkin yapılan düzenlemelerde yoğun olarak muhasebeden ve denetimden 

yararlanılması, örgütlerce muhasebe kayıtlarının doğruluğunun incelenmesi 

ve muhasebe kontrolleri ile uyum sağlanması için yalnız dış denetimle 

yetinilemeyeceğinin anlaşılmasına yol açmıştır. Bu yüzden örgütler iç 

denetim birimlerini kurmuşlardır. Dış denetim mesleğinin geçmişinin çok eski 

olmasına rağmen iç denetim, 1940’lı yıllardan sonra önem kazanmaya 

başlamıştır. Bu yıllardan sonra iş hayatında ortaya çıkan önemli gelişmeler, 

profesyonellere yetki devri nedeniyle iç denetim mesleği hızla gelişmiş ve IIA 

ile kurumsal kimlik kazanmıştır. 

ABD’de 1977 tarihli Yolsuzluk ve Rüşveti Önleme Kanunu halka açık 

şirketlerin işletmelerinin yetkili kişilerce gerçekleştirilmesinde ve kayda 

alınmasında yeterli güvence sağlayacak tatmin edici bir iç kontrol sistemi 

kurmalarını, finansal faaliyetleri bütün ayrıntılarıyla ve doğru bir şekilde 

yansıtan muhasebe kayıt sistemleri oluşturmalarını öngörmekteydi. Söz 

konusu Kanun ile öngörülen güvencenin sağlanmasında en kolay yollardan 

birinin iç denetim birimi kurulması olması nedeniyle pek çok şirket iç denetim 

kadrolarını oluşturmuş ya da mevcutların ölçü ve kalitelerini artırmıştır. Bu 

düzenleme dışında şirketlerin iç denetim birimleri kurmalarını zorunlu kılan 

hukuki düzenleme bulunmamasına rağmen şirketlerin pek çoğu yarattığı 

faydalar bakımından iç denetim uygulamasını gönüllü olarak kabul 

etmişlerdir.  

İç denetim bölümlerinin örgütlerde yer aldığı ilk yıllarda, iç denetçilerin 

uygun yetkiye sahip olmaması, düşük bilgi ve yeteneğe sahip olmaları ve alt 



207 
 

 
 

düzeydeki yönetim kademelerine raporlamanın yapılması karşılaşılan başlıca 

engellerdi.  IIA’nın kuruluşu, çağdaş iç denetim çağının gelişmesinin 

başlangıcı olarak kabul edilmektedir. IIA başlangıçta 25 ülkede kurulmuştur. 

Zamanla 120 ülkede örgütlenmiş ve üye sayısı yüzbini aşmış ve dünyanın 

birçok büyük şehrinde şubeler açmıştır. IIA, şu anda dünya çapında yüzbin iç 

denetim profesyonelini temsil eden bir kuruluştur.  Diğer taraftan Avrupa 

ülkeleri Enstitülerinin oluşturduğu ECIIA’nda da 30 Avrupa ülkesi ile Fas, 

Tunus ve İsrail temsil edilmekte olup 12.500 civarında kayıtlı üyesi 

bulunmaktadır. 

İç denetim mesleğinin standartları bu iki örgüt tarafından belirlenerek 

yayınlanmakta ve iç denetimle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları 

yapılmakta, toplantılar düzenlenmek suretiyle uluslararası bir işbirliği ile 

eşgüdüm sağlanmaktadır. Bütün iç denetim profesyonelleri, IIA’nın Etik 

Kurallarına ve İç Denetim Mesleki Uygulamalarına Dair Uluslararası 

Standartlarına uymakla sorumludurlar. Bu uygulama, iç denetim mesleğinin, 

yetkin profesyoneller tarafından, mesleki düzenlemeler ile objektiflik, gerekli 

mesleki özen ve dönemsel kalite değerlendirmesini gerektiren davranış 

kurallarına uygun yapılmasını sağlar.480 

Kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetilen örgütlerin, içinde 

bulundukları topluma katkıları yadsınamaz bir boyuta gelmiştir. Özellikle, 

1990’lı yıllar ile birlikte özel sektördeki halka açık örgütlerde, önemli bir 

yönetim anlayışı farklılığı ortaya çıkmış ve örgütler paydaşlarına ve 

kamuoyuna fayda sağlamayı, müşteri odaklı olmayı ve şeffaflığı ön plana 

çıkartacak uygulamalara yönelmiştir. Kurumsal yönetim anlayışı ve 

ilkelerinden kamu sektörü de etkilenmiş ve dünyada birçok ülkede kurumsal 

yönetim ilkelerine uygun bir şekilde kamu yönetim anlayışı değişmeye 

başlamıştır. Bu süreç içerisinde kamu sektöründe de vatandaş odaklı kamu 

hizmetinin sunumu için kurumsal yönetim ilkeleri kamu kuruluşlarında 

oluşturulmak istenmektedir. Bu değişim rüzgârı, Türkiye’de KMYKK ile birlikte 

kamu mali yönetim sistemimize girmiş ve iç kontrol ve iç denetim gibi konular, 

                                                            
480 İç Denetim, (Erişim)09.05.2012http://www.tubitak.gov.tr/sid/1623/pid/1620/index.htm  

http://www.tubitak.gov.tr/sid/1623/pid/1620/index.htm
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Türk kamu sektöründe uygulanmaya başlanmıştır. İç denetim ve iç kontrol 

sistemlerinin kamu kuruluşlarında uygulanmaya başlamasının, kamu 

kaynaklarının verimli, etkin ve ekonomik bir şekilde kullanımına yardımcı 

olacağı öngörülmektedir.481 

4.5.2. İç Denetimin Türkiye’deki Gelişimi 

Türkiye’de iç denetim faaliyetleri 1995 yılında kurulmuş olan TİDE 

tarafından dernek statüsünde örgütlenmek suretiyle gelişmiştir. 750’yi geçen 

üyesi bulunan TİDE, düzenlediği mesleki toplantılar, eğitimler, iletişim 

seminerleri, sunduğu kariyer fırsatları ile mesleğin örgütlenmesine ve meslek 

mensuplarının eğitim ve iletişimini sağlamaktadır. TİDE, uluslararası iç 

denetçilik sertifikası (CIA- Certified Internal Auditor) ve bunun gibi 

uluslararası geçerliliği olan CCSA (Certified in Control Self-Assessment), 

CFSA (Certified Financial Services Auditor), CGAP (Certified Government 

Auditing Professional) sertifika sınavları için yapılan sınav 

organizasyonlarının ülkemizde yapılmasını sağlayarak meslek mensuplarına 

hizmet sunmaktadır. 

Ülkemizde kamuda iç denetime yönelik ilk çalışmalardan birini 

Temmuz 2000 tarihinde Bankacılık Gözetimine İlişkin Basel Komitesi 

tarafından yayınlanan "Bankalarda İç Denetim ve Bankacılık Gözetim 

Otoritesinin İç ve Dış Denetçiler ile İlişkisi" adlı danışma belgesi 

oluşturmaktadır diyebiliriz. Söz konusu belgede IIA tarafından 1999 yılında 

yapılan "iç denetim" tanımına yer verilmiştir. 

29.12.2003 tarihli olarak TBMM’ce kabul edilen ancak 

Cumhurbaşkanınca iade suretiyle kadük hâle gelen Kamu Yönetimi Temel 

Kanunu Tasarısının "denetim" ve "denetimin kapsamı ve türleri" başlıklı 38 ve 

39 uncu maddelerinde, TKY’nde ilk olarak iç denetim kavramından ve iç 

denetim anlayışından bahsedilmiştir. Yasal olarak iç denetim kavramı ve 
                                                            
481 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi, 25-27 Mart 2011, 
Semih Bilge-Murat Kiracı’nın sunumu, (Erişim) 28.05.2012,http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf, 
s.150. 

http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf


209 
 

 
 

yapısı kamu kurum ve kuruluşlarının gündemine KMYKK’nun ilgili hükümleri 

ile getirilmiş olup, iç denetim faaliyeti, anılan kanun ile ön görülen yeni kamu 

mali yönetim ve kontrol sisteminin temel unsurunu oluşturmuştur. 

KMYKK’nun 63 üncü maddesinde iç denetimin uluslararası kabul görmüş 

standartlara uygun olarak iç denetçiler tarafından yapılacağı, kamu 

idaresinde doğrudan üst yöneticiye bağlı İç Denetim Birimi Başkanlıklarının 

faaliyete geçirileceği açıkça ifade edilmiştir. 

Kamu mali yönetim ve kontrol alanında kapsamlı düzenlemeler içeren 

KMYKK’nun iç denetime ilişkin hükümleri 01.01.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe 

girmiştir.482 

Son yıllarda dünya genelinde yaşanan değişim ülkemizde başta kamu 

sektörü olmak üzere tüm kuruluşlarımızı doğrudan etkilemektedir. Özellikle 

yasal düzeyde yapılan çalışmalar bu kuruluşların yapılarını ve hizmet sunma 

felsefelerini doğrudan etkilemektedir. Türkiye'de bu alanda yaşanan en 

kapsamlı değişim, eski denetim anlayışı karşısında kamu mali yönetiminde 

yeni sistemin kurulması ve yeni denetim anlayışına geçilmesi şeklinde 

olmuştur.  

Bu kapsamda ülkemizde yapılan en temel düzenleme 2003 yılında 

çıkarılan KMYKK olmuştur. Performans, süreç yönetimi ve iç denetim 

konusunda önemli düzenlemeler getiren bu kanunun uygulanmasıyla, 

ülkemizde birçok kamu kuruluşunda kurumsal yapıda ve kamu hizmetlerinin 

sunumu süreçlerinde iyileştirmeler görülmeye başlanmıştır.483 

Zamanla ülkemizde bu alanda ilgili kanunun gereklerinin yerine 

getirilebilmesi için yeni yapılanmaya ihtiyaç duyulmuş ve TKY’nde başta 

strateji geliştirme başkanlıkları ve iç denetim birimleri olmak üzere yeni 

yapılanmalar görülmeye başlanmıştır. Ancak söz konusu birimlerin, ilgili 

kanunun emirlerini yerine getirebilmeleri için kendi yapılarını kanunun 

öngördüğü şekilde yeni sisteme uyumlaştırmaları gerekmektedir. Bunun için 

de kamu kuruluşları, öncelikle süreç, performans ve risk analizi/yönetimi 

uygulamaları yaparak, kendi bünyelerinde, bu alanda oluşturulan merkezi 

                                                            
482 İç Denetim, (Erişim)09.05.2012,http://www.tubitak.gov.tr/sid/1623/pid/1620/index.htm  
483 Özer, a.g.e., s.XIII. 
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210 
 

 
 

uyumlaştırma biriminin koordinatörlüğünde, iç kontrol ve denetim sistemini 

kurmak zorundadırlar.484  

AB'ne tam üye olma yolunda kararlı ve istikrarlı bir şekilde ilerleyen 

Türkiye, 32 sayılı mali kontrol başlığında belirtilen yükümlülükleri kararlı bir 

şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu konuda Türkiye ile müzakereler 

18 Mayıs 2006 tarihinde Brüksel'de gerçekleşen tanıtıcı tarama toplantısı ile 

başlamıştır. Toplantıda Avrupa Komisyonu yetkilileri tarafından; kamu iç mali 

kontrolü ve dış denetim, AB fonlarının kullanımında merkezi olmayan 

yapılanma, AB mali çıkarlarının korunması, Euro'nun sahtecilik ve diğer 

yasadışı faaliyetlere karşı korunması ve Avrupa Komisyonu Dolandırıcılıkla 

Mücadele Ofisi (OLAF) konularında sunumlar yapılmıştır.  

Mali kontrol faslındaki ayrıntılı tarama toplantısı ise 30 Haziran  

2006 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda  

Türk tarafı tanıtıcı tarama toplantısında Avrupa Komisyonu yetkilileri  

tarafından yapılan sunum başlıklarına paralel olarak sunumunu 

gerçekleştirmiştir.485 

Türk tarafının kamu iç mali kontrolü sunumu; yasal çerçeve, kamu  

iç mali kontrol sistemi ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi olmak  

üzere üç başlıkta gerçekleştirilmiştir. Komisyon yetkilileri, Kamu İç Mali  

Kontrol Politika Belgesinin güncellenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.  

Güncellenecek bu belgede ihtiyaç analizi, kamu iç mali kontrolün kapsamı, iç 

denetim uygulamalarına ne zaman başlanılacağı, İç Denetim  

Merkezi Uyumlaştırma Birimi'nin oluşturulması, eğer varsa döner sermaye ve 

diğer bütçe dışı kamu gelir ve harcamalarına ilişkin iyi mali  

yönetim ilkeleri ve ön mali kontrol ve yeni oluşturulan strateji geliştirme  

başkanlıklarının merkezi uyumlaştırma birimleri ile ilişkileri doğrultusunda 

işlev ve sorumlulukları gibi hususlara odaklanılması gerektiğini  

belirtmişlerdir.486  

                                                            
484 Özer, a.g.e., s.XIV. 
485 Özer, a.g.e., s.34. 
486 Özer, a.g.e., s.34-35. 
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30 Haziran 2006 tarihinde gerçekleşen ayrıntılı tarama toplantısında  

güncellenecek olan Kamu İç Mali Kontrol Politika Belgesi'nin ne zaman  

hazır olacağı ve kamu iç mali kontrolün uygulanması ile ilgili zamanlama 

konusunda bilgi talep edilmiştir. İç denetçilerin bir an önce atanması  

gerektiği ifade edilmiş, iç denetimle ilgili taslak düzenlemelerin ne zaman 

yürürlüğe gireceği sorulmuştur. Dış Denetim konusundaki sunumda temel 

olarak Sayıştay Başkanlığı'nın örgütsel yapısı, görevleri, Sayıştay'ın 

bağımsızlığı, dış denetimin yasal çerçevesi ve Sayıştay taslak kanunundan 

bahsedilmiştir. Yeni kanun taslağına ilişkin daha fazla bilgi  

talep edilmiştir. Komisyon tarafından taslak Sayıştay Kanunu'nun 

Parlamento'da kabulü ile ilgili öngörülen bir takvim olup olmadığı ve 

Sayıştay'ın mevcut durumda bağımsızlığını nasıl sağladığı sorusu 

yöneltilmiştir. 

Bu şekilde devam eden görüşmeler, 26 Haziran 2007 tarihinde 

Brüksel'de gerçekleştirilen Hükümetler Arası Konferans'ta, bu fasılda 

müzakerelerin açılmasına karar verilmesiyle hedefe ulaşmıştır. Ancak söz  

konusu toplantıda AB, Türkiye'den mali kontrol başlığı çerçevesinde aşağıda 

belirtilen kapanış kriterlerinin yerine getirilmesi durumunda müzakerelerin 

geçici olarak kapatılabileceği belirtilmiştir:  

Türkiye'nin Ortaklık Anlaşmasına Ekli Protokol'ün ayrımcılık 

yapılmaksızın tam olarak uygulanması yükümlülüğünü yerine getirmiş  

olması. (Bu hüküm doğrudan bu fasıl ile ilgili olmayıp, tüm fasıllarda  

kapanış kriterleri arasında yer almaktadır.)487  

Kabul edilecek kapsamlı Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Politika  

Belgesine uygun olarak KİMK mevzuatı ve ilgili politikaların kabulü ve  

uygulanması ve bunun yeterli uygulama kapasitesi ile desteklenmesi. Bu  

kriter kapsamında, ilki 2002 yılında yayımlanan KİMK Politika Belgesi'nin 

güncellenmesi ve buna uygun olarak gerekli mevzuat değişikliklerinin 

tamamlanarak etkin şekilde uygulanması beklenmektedir. Belgede, iç 

denetim ile teftişin görev ve sorumluluklarının ayrılması; ulusal bütçe ile AB 

                                                            
487 Özer, a.g.e., s.35. 



212 
 

 
 

mali yardımlarının iç denetiminin uyumlaştırılması ve iç denetim için sürekli 

bir Merkezi Uyumlaştırma Birimi kurulması gibi hususlara yer verilmesi 

gerekmektedir. Sorumlu kurum Maliye Bakanlığı’dır.488 

Sayıştay'ın INTOSAI standartları ve kurallarına göre görevini yerine 

getirmesinin sağlanması için politikaların ve mevzuatın kabulü ve 

uygulanması. Sayıştay Kanunu Teklifi 01.02.2010 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş, 31.12.2010 tarihinde de kabul edilerek 

Kanunlaşmıştır. Sorumlu kurum Sayıştay Başkanlığı' dır.  

Türk Ceza Kanunu'nun AB Mali Çıkarlarının Korunması (PIF) 

Konvansiyonu ve Protokolleri ile uyumunun sağlanması. Bu çerçevede, üye  

devletlerin, Topluluğun mali çıkarlarını tehdit eden dolandırıcılıkla mücadele 

için kendi mali çıkarlarını tehdit eden dolandırıcılıkla mücadelede  

aldıkları önlemlerin aynısını almaları beklenmektedir. Bu kriter kapsamında 

2008 yılı içerisinde Komisyon ile yapılan toplantılar sonucunda,  

yeni Türk Ceza Kanununun PIF Konvansiyonuna büyük ölçüde uyumlu  

olduğu Komisyon tarafından doğrulanmış, Ülkemizin PIF Konvansiyonunun 

uygulanmasını izlemesi gerektiği ifade edilmiştir. Sorumlu kurum Adalet 

Bakanlığı'dır.  

AT’nu kuran Anlaşmanın 280 (3) numaralı maddesinden kaynaklanan 

yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve Komisyon  

tarafından yürütülen yerinde kontrol ve teftişlere ilişkin 2185/96 sayılı  

Tüzüğün hükümlerinin uygulanmasını garanti altına alan etkin ve verimli 

koordinasyon hizmetinin kurulması. Üye devletlerden dolandırıcılığa karşı 

Topluluğun mali çıkarlarını korumaya yönelik eylemlerini  

koordine etmeleri, bu doğrultuda Komisyon ve diğer üye devletlerle  

yakın ve düzenli bir işbirliği kurmaları beklenmektedir. Bu kapsamda,  

AB fonlarına ilişkin usulsüzlük ve dolandırıcılık vakalarının OLAF'a bildirilmesi 

için Türkiye'de bir AFCOS (Dolandırıcılıkla Mücadele Koordinasyon Yapısı) 

kurulması, bu kapsamda AB müfettişleri ile aktif işbirliği yapılması ve destek 

verilmesi gerekmektedir. AB fonlarına ilişkin usulsüzlük ve dolandırıcılık 
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vakalarının OLAF'a bildirilmesi için Başbakanlık Teftiş Kurulu 05.12.2009 

tarih ve 27423 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/19 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi ile AFCOS olarak belirlenmiştir.489  

Türkiye’de, kamu mali yönetim ve kontrolü alanında son yıllarda 

önemli bir değişim süreci yaşanmıştır. Bu değişimin en önemli unsuru, 

kuşkusuz, 1927 yılından bu yana uygulanan 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 

Kanununun yürürlükten kaldırılarak, KMYKK’nun yürürlüğe konulmasıdır. 

Bu Kanunla kamu mali yönetim ve kontrol sistemimiz, uluslararası 

standartlar ve AB uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırılmıştır. 

KMYKK, mali saydamlık, hesap verebilirlik, kamu kaynaklarının etkili, 

ekonomik ve verimli kullanımı gibi iyi mali yönetim ilkelerini esas almaktadır. 

Bu Kanunla kamu idare bütçeleri uluslararası tanımlamalara uygun 

olarak yeniden sınıflandırılmış, bütçenin kapsamı genişletilerek 

parlamentonun bütçe üzerindeki denetimi arttırılmış ve kamuda muhasebe 

birliği sağlanmıştır.  

Diğer taraftan, orta vadeli harcama çerçevesi, stratejik planlama, 

performans esaslı bütçeleme, iç kontrol ve iç denetim gibi çağdaş mali 

yönetim ve kontrol uygulamaları sistemimize dahil edilmiştir.490  
Yönetimin temel fonksiyonları arasında denetim önemli bir yere 

sahiptir. Devletin düzenleyici ve denetleyici olarak halkın yararını koruyacak 

bir işlev üstlendiği günümüz dünyasında yönetimin kalitesi denetimin kalitesi 

ile yakından ilişkili hale gelmiştir. Ancak bu durumun ülkemiz için 

geçerliliğinde belirsizlikler bulunmaktadır. Mevcut denetim sistemimize 

bakıldığında ilk akla gelenler; fazla sayıda ama etkisiz denetim, kurallara 

uygunluğa ve geçmişe dönük denetim, hedeflerden ve performans 

göstergelerinden yoksun bir denetim ve yetersiz kamuoyu denetimidir. Çok 

sayıda, birbiriyle zaman zaman örtüşen, kurallara göre çalışma üzerinde 

yoğunlaşan ve hata bulma mantığı ağırlıklı denetim sonucunda, yöneticiler iş 

                                                            
489 Özer, a.g.e., s.36. 
490 “Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi”, Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü Yayını, Yayın No:1, Ankara 2006, s.1. 
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yapamaz hale gelmekte, etkinlik ve verimlilik sorunlarına da bir çözüm 

bulunamamaktadır.491  

Uygulamada kamu kurum ve kuruluşlarının iç ve dış denetimi; hukuka 

uygunluk, mali denetim ve performans denetimini kapsamaktadır. Bu süreçte 

kamu kurum ve kuruluşlarında iç ve dış denetim birlikte yapılmaktadır. İç 

denetim; hataların önlenmesi, risk ve zayıflıkların belirlenmesi, iyi uygulama 

örneklerinin yaygınlaştırılması, yönetim sistemlerinin ve süreçlerinin 

geliştirilmesi amacıyla yapılır. Dış denetim ise; kamu kurum ve kuruluşlarının 

hesap verme sorumluluğu çerçevesinde bütün faaliyet, karar ve işlemlerinin, 

kurumsal amaç, hedef ve planlara ve kanunlara uygunluk yönünden 

incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmaktadır. 

Ülkemizde kurumların dış denetimi konusunda yasal düzenlemeler henüz 

tamamlanmamıştır.  

Bugünkü uygulamaya baktığımızda; denetimde keyfilik ve buna 

denetim sisteminin siyasi tercihler ile amaç dışı kullanımı da eklendiğinde, 

ülkemiz denetim sisteminin son derece sorunlu bir halde olduğu 

görülmektedir. Şeffaflığa, hesap verme sorumluluğuna, katılımcılığa ve 

kamuoyu denetimine açık olmayan bir yönetim anlayışı ve yapılanması 

devam ettiği sürece de bu sorunların çözülmesi çok zor görünmektedir.  

Bu sorunlar karşısında ülkemizde hayata geçirilen son yasal 

düzenlemelere bakıldığında yeni denetim anlayışının amaçları şu şekilde 

belirtilebilir: 

Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet ve işlemlerinde hataların 

önlenmesine yardımcı olmak,  

Çalışanların ve kuruluşların gelişmesine, yönetim ve kontrol 

sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek,  

Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç 

ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız 

olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek,  
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Elde edilen bulguları kanıtlara dayalı olarak değerlendirip sonuçları 

rapor haline getirerek ilgililere duyurmak.492 

Performans, süreç yönetimi ve iç denetim konusunda önemli 

düzenlemeler getiren KMYKK’nun uygulanmasıyla, ülkemizde birçok kamu 

kuruluşunda kurumsal yapıda ve kamu hizmetlerinin sunumu süreçlerinde 

iyileştirmeler görülmeye başlamıştır. 

Türkiye'nin, 1999 yılında AB'ne adaylığının kabulü ve ardından da 

2005 yılında müzakerelerin başlaması, bürokraside ciddi iyileştirmelerin 

yaşanmasına yol açmıştır. Türkiye'nin üyelik yükümlülüklerini yerine 

getirebilmesi için gereklerini yerine getirmek zorunda olduğu müzakere 

başlıklarından mali kontrol, ülkemiz yönetim sistemine KMYKK ile birlikte iç 

kontrol ve denetim süreçlerini kazandırmıştır.  

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu 76 yıl uygulandıktan sonra 

yerini 2003 yılında KMYKK'na bırakmıştır. KMYKK, TBMM tarafından 

10.12.2003 tarihinde kabul edilerek 24.12.2003 tarihli 25326 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır. 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı kanun ile 

KMYKK’nda önemli değişiklikler yapılarak öngörülen mali yönetim ve kontrol 

sisteminin 01.01.2006 tarihi itibariyle tüm hükümleri ile yürürlüğe girmesi 

sağlanmıştır.  

KMYKK ile mevzuatımıza giren iç kontrol kavramı kanunda; "idarenin 

amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların 

korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali 

bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini 

sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve 

süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü" olarak 

tanımlanmaktadır.  

İç kontrol; faaliyetlerin etkililiği ve etkinliği, finansal raporların 

güvenilirliği, yürürlükteki kanunlara ve yönetmeliklere uygunluk ve varlıkların 
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korunması gibi amaçlara ulaşmasına yönelik güvence sağlayan bir süreç 

olarak değerlendirilmektedir.493  

İç kontrol ile ilgili olarak KMYKK’nun 55 inci maddesini değiştiren 5436 

sayılı Kanun ile iç kontrolün daha önceki, sadece mali bir işlem olma tanımı 

değiştirilerek "mali ve diğer kontroller bütünü" şeklini alarak önceki 

tanımından daha geniş bir alanı kapsaması hüküm altına alınmış, kaynak 

kullanımını etkileyen her şey, KMYKK’na göre kontrole tabii kılınmıştır.494 

Dünyada yaygın uygulama alanı bulan iç kontrol sisteminin en önemli 

süreci olan iç denetim, KMYKK ile kamu mali yönetim ve kontrol sistemimize 

dahil edilmiştir. Daha sonra 5436 sayılı Kanunla genel yönetim kapmasındaki 

kamu idareleri için 1200 iç denetçi kadrosu ihdas edilmiş, bu kadroların ilgili 

kuruluşlara tahsisi ile birlikte iç denetçi özlük haklarının düzenlenmesine 

ilişkin Bakanlar Kurulu kararları ve iç denetimin işleyişine ilişkin üç adet 

yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte iç denetimin faaliyete geçmesi için 

gerekli hukuki alt yapı tamamlanmıştır.  

Bunun yanında iç denetim alanında merkezi uyumlaştırma 

fonksiyonunu yerine getirmek üzere, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak, 

KMYKK ile İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) oluşturulmuştur.495  

Diğer taraftan, 30 Mart 2005 - 31 Aralık 2006 tarihleri arasında Türk 

kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin AB normları ve uluslararası 

uygulamalarla uyumunu sağlamak amacıyla AB fonlarından finanse edilen 

"Türk Kamu İç Mali Kontrol Sisteminin Uluslararası Standartlar ve AB 

Uygulamaları ile Uyumlaştırılması" başlıklı Eşleştirme Projesi, Maliye 

Bakanlığı ile Fransa Ekonomi Maliye ve Endüstri Bakanlığı tarafından birlikte 

yürütülmüştür.496  

Projede 5'i pilot olmak üzere 15 kamu kuruluşu yer almıştır. Pilot 

uygulama kurumu olarak seçilen İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 

Sosyal Güvenlik Kurumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara 

Büyükşehir Belediyesinde mevzuat, idari yapı, bilgi işlem altyapısı ve İK 
                                                            
493 Özer, a.g.e., s.60. 
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yerinde analize tabi tutulmuştur. Proje kapsamına ayrıca; Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 

Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye 

Piyasası Kurulu ve Sayıştay dahil edilmiştir.497 

Ayrıca teknik altyapının oluşturulması amacıyla; 5 pilot uygulama 

kurumunda, Maliye Bakanlığı ve İDKK'da, donanımları kullanılmak üzere 

Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri Yazılımı (CAAT) ilgili proje 

kapsamında satın alınmıştır. Böylece, iç denetim otomasyon programlarının 

pilot uygulama kurumlarında uygulanması ve diğer kamu kuruluşlarına 

yaygınlaştırılması çalışmaları başlatılmıştır.  

Tüm bu çalışmalarda temel hedef, KMYKK’nun amacına uygun olarak; 

kamu kuruluşlarında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip iç denetçilerin 

yetiştirilmesi ve iç denetim uygulamalarının kalitesinin artırılması suretiyle 

uluslararası standartlara uygun bir iç denetim faaliyetinin hayata 

geçirilmesidir.498 

TKY’nde iç denetim olgusu KMYKK’nun yayımlanması ile önemli bir 

noktaya gelmiştir. Anılan Kanunun “İç denetim” başlıklı 63’üncü maddesinde; 

“İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için 

kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip 

yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan 

bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, 

idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, 

yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek 

yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş 

standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. 

İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve 

personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İDKK uygun görüşü üzerine, 

doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir.” 

                                                            
497 Özer, , s.68-69. 
498 Özer, , s.69. 
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denilmek suretiyle iç denetim tanımlanmış ve yasal olarak iç denetim 

sistemine geçiş yapılmıştır.   

Bu sistemin sağlıklı kurulup işleyebilmesi için kurulan önemli bir 

teşkilata aynı yasanın İDKK başlıklı 66’ncı maddesinde yer verilmiştir.  

Kanunun İDKK’nın Görevleri başlıklı 67’nci maddesinde; İDKK, kamu 

idarelerinin  iç denetim sistemlerini izlemek, bağımsız ve tarafsız bir organ 

olarak hizmet vermek üzere aşağıdaki görevleri yürütür:   

İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, 

denetim rehberlerini  hazırlamak ve geliştirmek. Uluslararası uygulamalar ve 

denetim standartlarıyla uyumlu risk değerlendirme yöntemlerini 

geliştirmek. Kamu idarelerinin denetim birimleri ile işbirliğini sağlamak. 

Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin 

alınması konusunda önerilerde bulunmak. Risk içeren alanlarda iç 

denetçilere program dışı özel denetim yaptırılması için kamu idarelerine 

önerilerde bulunmak. İç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek. İç 

denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması halinde 

anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak. İdarelerin iç denetim raporlarını 

değerlendirerek sonuçlarını konsolide etmek suretiyle yıllık rapor halinde 

Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna açıklamak. İşlem hacimleri ve 

personel sayıları dikkate alınmak suretiyle idareler ile ilçe ve belde 

belediyeleri için iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek. İç 

denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek. İç denetçilerin 

uyacakları etik kuralları belirlemek. Kalite güvence ve geliştirme programını 

düzenlemek ve iç denetim birimlerini bu kapsamda değerlendirmek olarak 

Kurulun görevleri sayılmıştır.   

KMYKK’nun Geçici 5 inci maddesinde 31.12.2005 tarihi itibarıyla çeşitli 

kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan denetçi, müfettiş, denetmen ve 

kontrolör gibi unvanlarda en az beş yıl görev yapan kimselerin “İç Denetçi” 

olarak 31.12.2007 tarihine kadar atanabilecekleri hüküm altına alınmıştır.  

Bilahare 22.12.2005 tarih ve 5436 sayılı “Kamu Malî Yönetimi Ve 

Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 16’ncı maddesiyle kamu kurum ve 
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kuruluşlarında genel idare hizmetleri sınıfından 1200 adet İç Denetçi kadrosu 

ihdas edilerek gerekli atamalar yapılmış olup böylece kamuda iç denetim 

uygulamalarına geçilmiştir. 

4.6. İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI 

İç kontrol; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve idarenin 

amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata 

uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi 

üretilmesi, idarenin varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin 

önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan bir yönetim 

aracıdır. İç kontrol, sadece kontrol faaliyetlerini değil, idarenin organizasyon 

yapısını, işleyişini, görev yetki ve sorumlulukları, karar alma süreçlerini 

kapsayan ve idarenin çalışanlarının tamamının rol aldığı dinamik bir süreçtir. 

İç kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi 

ve gerekli önlemlerin zamanında alınması konularında üst yöneticilerin 

liderliğinde tüm yöneticiler ve idare çalışanlarının katkı sağlaması beklenir.  

İç kontrol sisteminin makul bir güvence sağlamak üzere tasarım ve 

uygulama eksikliklerinin giderilmesi amacıyla sürekli izleme ve 

değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Bu durum iç denetim 

faaliyetinin gerekliliğini ve rolünü ortaya koymaktadır.  

İç denetim, idarenin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek 

amacıyla yürütülen nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. 

Nesnel güvence sağlama: İdare içerisinde etkin bir iç kontrol 

sisteminin var olup olmadığına; idarenin risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve 

işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine; üretilen bilgilerin 

doğru ve tam olup olmadığına; varlıklarının korunup korunmadığına; 

faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair idare içine ve dışına makul 

güvencenin verilmesidir.  
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Danışmanlık faaliyeti; İdarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik 

faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistematik ve düzenli bir biçimde 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.499  
Bu kısa açıklamadan sonra iç kontrol ve iç denetim şu şekilde 

tanımlanabilir. 

İç Kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata 

uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, 

varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam 

olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir 

olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan 

organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer 

kontroller bütünüdür.  

İç Denetim: Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve 

geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre 

yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla 

yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu 

faaliyet, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk 

yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve 

geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel 

kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.500 

KMYKK sadece bir mali kontrol kanunu değildir. Bu kanun mali kontrol 

kanunu olduğu kadar aynı zamanda da yöneticilerin uymak ve uygulatmak 

zorunda oldukları temel bir yönetim kanunudur. Kaynak kullanımı gerektiren 

her şey KMYKK’na göre kontrole tabii kılınmıştır.501  

İç denetim yönetime; risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinde 

sistematik, disiplinli bir yaklaşım sağlayarak hedeflerin gerçekleştirilmesi için 

yardım eder. Bütçe ile ödenek tahsis edilen harcamacı kuruluşlarda, iç 

                                                            
499 “Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi”, Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü Yayını, Yayın No:1, Ankara 2006, s.2-3. 
500 “Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi”, Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü Yayını, Yayın No:1, Ankara 2006, s.3-4. 
501 Yılmaz, a.g.e., s.15. 
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kontrol sisteminin objektif değerlendirilmesi amacıyla idareyi desteklemek için 

fonksiyonel olarak bağımsız iç denetçilerin görevlendirilmesi gerekmektedir. 

İç denetim, iç kontrol sisteminin kalitesini bağımsız olarak 

değerlendiren ve sistemin iyileştirilmesi yönünde yönetime öneri ve tavsiyeler 

sunan bir mekanizmadır.  

Kuruluşların amacı stratejik planlarında öngörülen hedeflerine  

ulaşmak için ellerindeki kaynakları bu hedefler doğrultusunda en etkili  

şekilde kullanmaktır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için yapacakları  

faaliyetlerin tarafsız, bağımsız ve etkin olarak çalışan bir iç denetim sistemi 

tarafından, uluslararası standartlara uygun olarak değerlendirilmesi ve bu 

değerlendirme sonucunda gerekli önlemlerin alınması için üst yönetime 

önerilerin sunulması gerekmektedir.502 

İç denetimin bu işlevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için de  

bağımsızlık, olmazsa olmaz koşuldur. Bağımsızlık, bir anlamda hem  

denetlenenden bağımsız olmayı, hem de her türlü dış etkiden uzak olmayı 

gerektirmektedir. İç denetimin diğer denetim türlerinden farkı da;  

yönetimin dışında değil tam tersine, yönetimin bir parçası olarak fonksiyonel 

anlamda bağımsızlığa sahip bir mekanizma olarak faaliyet göstermektir. Bu 

özelliğe sahip olan iç denetim sistemi, kurum ve kuruluşlarda yönetsel hesap 

verme sorumluluğunun yerleşmesine katkıda bulunur. Bunu sağlayabilmek 

için de iç denetim sistemi, ayrıntılarla uğraşmak yerine yönetim sisteminin 

genel durumu üzerinde durmalıdır.  

İç denetim sisteminin omurgasını iç denetçiler oluştur. Bu kişilerin  

hazırladıkları denetçi raporları doğrudan üst yönetime sunulur. Üst yönetim iç 

denetçiye denetimin nasıl yapılacağı konusunda emir veremez. Yani iç 

denetçi denetimi nasıl yapacağı konusunda yöneticinin görüşünü  

almaz. İç denetçi mali hizmetler biriminin bir parçası da değildir, doğrudan en 

üst düzey yöneticiye bağlıdır. Denetçinin görevleri kuruluş tarafından kurulan 

ve gerçekleştirilen iç kontrol sisteminin yeterliliğini değerlendirmek, 

                                                            
502 Özer, a.g.e., s.38. 
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zayıflıklarını ortaya çıkarmak ve gerektiğinde geliştirilmesi için önerilerde 

bulunmaktır.  

Esasında burada iç denetimin geleneksel teftişten farklı olduğunu  

da belirtmek gerekir. Denetçi; etkililik, etkinlik ve ekonomiklik kavramları 

uyarınca, idarenin hedeflerine ulaşmasını tehdit eden zayıflıkları  

ortaya çıkararak sistemin yeterliliğini inceler. Denetçi, sistemi geliştirmek için 

yöneticiye tavsiyelerde bulunur. Denetçiler sorumluluk üstlenemedikleri için 

yönetimsel görevlere dahil edilmezler. Denetçi değerlendirme yapar 

tavsiyelerde bulunur ama denetçinin önerilerine uyulup uyulmayacağına 

karar veren üst yöneticidir. Yani denetçinin raporları bağlayıcı değildir. 

Sorumluluk yöneticiye aittir. Denetçi yaptırım uygulamaz ya da 

cezalandırmaz; sistematik ve bireysel hatalar idareciye; yolsuzluk ve 

düzensizlikle mücadele adli birimlere bırakılır.503  

İç denetçilerin görevleri ile ilgili uluslararası kurallar, kuruluşlarda  

yöneticilerin ve denetçilerin imzaladıkları İç Denetim Şartı ile belirlenmiştir. 

Bu çerçevede iç denetim kesinlikle idari talimatlarla yürütülmez. Söz konusu 

denetim sürecinde profesyonel denetim becerileri ve standartlarından ortaya 

çıkarılan kurallar ve etik değerler belirleyicidir. Bunları da IlA "İç Denetçiler 

için Etik Kurallar" olarak yayımlamıştır. İç denetim kapsam ve uygulamaları 

da bu tür uluslararası kuruluşların belirledikleri kural ve esaslara göre 

yürütülmektedir.504 

4.7. İÇ DENETİMİN ÖZELLİKLERİ     

KMYKK’nun 63-67 inci maddelerinde iç denetim sisteminin genel 

kapsamı belirlenmiş ve çıkarılan ikincil ve üçüncül düzey düzenlemelerle de 

mesleki çerçeve oluşturulmuş bulunmaktadır.  

Kamu idarelerinin yurt dışı ve taşra dahil tüm birimlerinin işlem ve 

faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında sistematik, 

                                                            
503 Özer, a.g.e., s.39. 
504 Özer, a.g.e., s.39-40. 
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sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak iç 

denetime tabi tutulmaktadır.  

Anılan Kanunla kurgulanan iç denetimin, hâlihazırdaki teftiş 

kurullarından en temel farkı; iç denetçilerin, denetim sırasında veya denetim 

sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma 

rastladığında, durumu, ilgili idarenin en üst amirine bildirmekle sınırlı bir 

görevi bulunmasıdır. Teftiş elemanları ise soruşturma yapmak konusunda 

yetkili olup, bu görevi yerine getirdikten sonra bulgularını içeren raporu 

doğrudan yasal makamlara intikal ettirebilmektedir. 

İç denetim, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk 

yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede idarelere yardımcı olmak 

üzere bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık hizmeti sağlar. İç denetçiler, iç 

kontrol sisteminin düzenlenmesi ya da uygulanması süreçlerine ve iç kontrol 

tedbirlerinin seçimine dâhil olmazlar.505 

Daha önce verilen iç denetim tanımı özet bir şekilde iç denetimin 

fonksiyonlarını ortaya koymaktadır. Şimdi iç denetimin fonksiyonlarına biraz 

daha ayrıntılı bakalım.506 

Kuruma Değer Katma: İç denetim faaliyeti, sadece denetim yapmak 

için değil, kurum faaliyetlerine ilave bir değer katmak amacıyla yapılmalıdır. 

İdarenin faaliyetlerinin etkin olarak yürütülmesi, varlıklarının ve kaynaklarının 

korunması ve kurumun karşılaşabileceği risklerin etkisiz hale getirilmesi için 

kuruma yardımcı olunması, kuruma değer katma bakımından yapılması 

gerekenler arasında sayılabilir.  

Güvence Sağlama: İç denetim sisteminin güvence sağlaması 

fonksiyonundan; idare içinde etkin bir iç denetim sisteminin var olduğuna; 

kurumun risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde 

işlediğine; üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına; varlıklarının 

korunduğuna; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir 

şekilde gerçekleştirildiğine dair kurum içine ve dışına yeterli güvencenin 
                                                            
505 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012,http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.110. 
506 Özer, a.g.e., s.40-41. 

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx
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verilmesi anlaşılmaktadır. Bu güvence ise iç denetim sisteminin işlevini 

bağımsız olarak yerine getirmesine bağlıdır.  

Risk Yönetimi ve Yönetişim Süreçlerine Katkı Sağlama: İç denetim; 

risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve 

geliştirmek amacına yönelik faaliyetleri içerir. Burada risk, kurumun 

hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek her türlü olasılık veya potansiyel 

problem, tehdit ve tehlike olarak algılanmalıdır. Risk yönetimi ise; kurum 

hedeflerine ulaşılmasını olumsuz etkileyebilecek her türlü riskin 

tanımlanması, gerçekleşme olasılığı ve olumsuz etkilerinin ölçülmesi ve 

uygun iç kontrol yöntemleriyle azaltılmasını içeren sistematik bir yönetim 

biçimidir. İç denetim, sürekli ve disiplinli, risk değerlemesine dayanan bir 

denetim anlayışı benimsediğinden, bir kurumda etkin bir risk yönetiminin 

kurulmasına yardımcı olmaktadır. Risk esaslı denetimde amaç; riskli alanlara 

yoğunlaşarak, iç kontrol süreçlerinin etkinlik düzeylerinin arttırılmasında 

yönetime yapılan katkının üst seviyeye çıkartılmasıdır. Denetimin risk esaslı 

olarak yapılması, risklerin ve işlem süreçlerinin tanımlanmasını gerektirir.507  

Danışmanlık Hizmeti Sağlama: İç denetimin danışmanlık fonksiyonu; 

kurumun faaliyetlerini iyileştirmeye, bu faaliyetlere değer katmaya, risk 

yönetiminin ve yönetim sürecinin etkinliğini değerlendirmeye ve arttırmaya 

yönelik faaliyetlerde bulunulmasını gerektirmektedir. Bu önerilerin nihai 

amacı ise kurumun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı 

sağlamaktır. Ancak kuruluşa maksimum katkıda bulunulması bakımından iç 

denetçinin danışmanlık rolü desteklenmekle birlikte, danışmanlık faaliyetinin 

iç denetimin bağımsızlığını tehlikeye düşüreceği yönünde endişeler 

bulunmaktadır. Bu endişelerin temelinde, iç denetçinin danışmanlık görevinin 

giderek idari işlere dönüşmesi ve iç denetçinin yönetimle özdeşleşmesi 

olasılığı bulunmaktadır. Esasında iç denetçinin danışmanlık görevi, kurumun 

faaliyetlerini geliştirmek ve değer katmak amacı dışına taşmamalı, iç 

denetçiler yönetim ve uygulama süreçlerinin dışında tutulmalı ve asla 

uygulamaya ilişkin ve idari sorumluluk içeren bir görev üstlenmemelidirler. Bu 

                                                            
507 Özer, a.g.e., s.41. 
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kapsamda iç denetçinin denetlediği faaliyetlerden bağımsız olması ve 

böylece tarafsızlığını muhafaza edebilmesi bakımından, danışmanlık 

görevinin sadece denetim sonuçları ile sınırlandırılması önerilmektedir.508 

Standartlara Göre Yürütülme: İç denetim faaliyetlerinin uluslararası 

genel kabul görmüş denetim standart ve yöntemlerine göre yürütülmesi 

gerekmektedir. Bu konuda iç kontrol ve iç denetim konusunda otorite kabul 

edilen uluslararası kuruluşların aldıkları kararlar ve hazırladıkları mevzuat 

dikkatle takip edilmelidir.  

Fonksiyonel Bağımsızlık: İç denetimin fonksiyonunun etkin bir şekilde 

yerine getirebilmesi için bağımsızlığı en önemli koşuldur. Bu bağımsızlık, iç 

denetçinin idari olarak bağlı olduğu makamdan bağımsızlığı anlamına 

gelmemektedir. Önemli olan iç denetçinin, denetim bulgularını, 

değerlendirme ve önerilerini her hangi bir etki altında kalmadan 

raporlayabilmesidir. Burada iç denetim faaliyeti denetçinin denetlediği 

faaliyetlerden bağımsız olmalıdır. Ancak iç denetimin idari olarak bağlı olduğu 

kurumda söz konusu denetim faaliyetlerini yapmasının bağımsızlığı 

zedeleyecek bazı sakıncalarının da olabileceği unutulmamalıdır. Çünkü iç 

denetçinin; özlük hakları ve atanma şekli yönünden bağlı bulunduğu idarenin 

olumsuz bir durumunu tespit etmede ne kadar objektif davranabileceği 

üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu nedenle iç denetçinin görevini 

tarafsızlıkla ve bağımsız olarak yerine getirebilmesi için; atanma, görevden 

alınma ve özlük haklarıyla ilgili olarak yapılacak düzenlemelerin iç denetçinin 

bağımsızlığını destekleyecek nitelikte olması kısacası "iç denetimin 

fonksiyonel bağımsızlığının güvence altına alınması" gerekmektedir.509  

İç denetimin fonksiyonel bağımsızlığının güvence altına alınması söz 

konusu olduğunda, merkezi bir iç denetim birimi ya da bir merkezi 

uyumlaştırma biriminin varlığı aranmaktadır. İç denetimin merkezi bir sistemle 

yürütüldüğü ülke örneklerinde, Maliye Bakanlığı ya da özerk bir kurul gibi 

merkezi bir iç denetim birimi, iç denetim faaliyetlerini yürütmekte ve 

denetlenecek idarelerde görev yapmak üzere doğrudan iç denetçi 

                                                            
508 Özer, a.g.e., s.41-42. 
509 Özer, a.g.e., s.42. 
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görevlendirmektedir. Bu durumda iç denetim birimi idarenin dışında 

örgütlendiğinden bağımsızlığı ile ilgili bir risk oluşmamaktadır.510  

Diğer iç denetim türünde ise denetim, bakanlıklar ve diğer harcamacı 

kuruluşların her birinde bulunan, uzmanlaşmış iç denetim birimleri tarafından 

gerçekleştirilmektedir. İç denetimin fonksiyonel bağımsızlığının sağlanması 

sorunu daha çok bu tür denetimin uygulandığı ülkelerde ortaya çıkmaktadır.  

Bu tür ülkeler için iç denetçinin, idare içindeki konumunun 

güçlendirilmesi ve etkin görev yapabilmesinin sağlanması bakımından, bir 

merkezi uyumlaştırma biriminin varlığına ihtiyaç bulunmaktadır. Söz konusu 

birimden; iç denetim faaliyetlerinin tümünü koordine etmesi, ortak denetim 

standartlarını belirlemesi, iç denetimin bağımsızlığına ilişkin hususları 

izlemesi denetim bulgularının gereğinin yapılmadığı durumlarda denetçilere 

destek sağlaması, genel olarak iç denetim sistemine gerekli müdahaleleri 

yaparak, sistemin kalitesini yükseltmesi ve koruması beklenmektedir.  

İç denetimin bağımsızlığı ile ilgili bir diğer hususta dış denetimin iç 

denetimin bağımsızlığını gözetme görevidir. Bağımsız dış denetçilerin varlığı 

iç denetçilerin bağımsızlıklarını koruyucu ve destekleyici olması bakımından 

önemlidir. Özellikle dış denetimde Sayıştayların yetkili olduğu ülkelerde dış 

denetimin, iç denetçinin fonksiyonel bağımsızlığının sağlanmasında temel 

güvencelerden birisi olduğu kabul edilmektedir. Dış denetimin bu güvenceyi 

sağlaması için ise iç denetimin bağımsız olarak faaliyetlerini yürütmesi 

sürecini yakından izlemesi, iç denetimle sürekli ilişki ve işbirliği içinde 

bulunması gerekmektedir.511 

İç kontrol iç denetimi bünyesinde barındırmakla birlikte iç denetçiler 

esas itibariyle, iç kontrol sisteminin denetimini yürütmekte oldukları için 

öncelikle iç kontrol sisteminin özelliklerini sonrada iç denetimin özelliklerini 

belirtmek yerinde olacaktır. 

İç kontrol faaliyetleri, sürekli ve sistematik bir şekilde ve idarenin 

yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. Öncelikle riskli alanlar dikkate 

alınır. İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri 

                                                            
510 Özer, a.g.e., s.42-43. 
511 Özer, a.g.e., s.43. 
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kapsar. İç kontrol mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar. Sistem yılda en 

az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir. İç kontrol 

düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap 

verebilirlik, ekonomiklik, etkinlik ve etkililik gibi iyi mali yönetim ilkeleri esas 

alınır. 

Kontrol faaliyetleri kurumun amaçlarına ulaşmasına yönelik risklerle 

başa çıkmak ve kurumun hedeflerini gerçekleştirmek üzere uygulamaya 

konulan politikalar ve prosedürlerdir. Kontrol faaliyetleri kurumun bütün 

kademelerine ve faaliyetlerine yayılmalıdır.512   

İç denetimin özelliklerine gelecek olursak; iç denetim, sertifikalı iç 

denetçiler tarafından gerçekleştirilir. İDKK’nın koordinasyon ve rehberliğinde 

İDKK tarafından belirlenen genel kabul görmüş standartlara göre yapılır. İç 

denetim, iç denetim birimi (başkanlığı) tarafından hazırlanan ve üst yönetici 

tarafından onaylanan risk odaklı denetim plan ve programlarına göre yapılır. 

Sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla gerçekleştirilir. İç denetim 

faaliyeti fonksiyonel bağımsızlık ilkesine uygun olarak yürütülür. İç denetim, 

mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar.513 

4.8. RİSK ODAKLI DENETİM ANLAYIŞI 

İç denetim, kurumun karşı karşıya olduğu riskler esas alınarak 

hazırlanan risk odaklı iç denetim plan ve programı çerçevesinde yapılır. 

Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak İDKK’ca belirlenen esas ve 

usullere uyulur.  

Yönetim tarafından tanımlanan riskler, iç denetim birimince kapsamlı 

bir risk analizine tabi tutulur. Bu analiz sonucunda riskler, oran ve önem 

dereceleri belirlenerek sıralanır. İç denetim birimince; kurumun hedefleri, 

faaliyetleri ve varlıklarını etkileyebilecek önemli risklere ilişkin olarak yapılan 

                                                            
512 Yılmaz, a.g.e., s.61. 
513 “Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi”, Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü Yayını, Yayın No:1, Ankara 2006, s.4-5. 
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analiz sonucunda, en yüksek risk içeren alan ve konulardan başlanarak iç 

denetim planı ve uygulamaya ilişkin programlar hazırlanır. 

Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, örgüt yapısı 

ve İK’ndaki önemli değişiklikler, yüksek risk içerebileceğinden, denetim 

programına öncelikle alınır. 

Programların hazırlanmasında; üst yöneticinin riskli gördüğü ve öncelik 

verilmesini istediği hususlar da dikkate alınır.  

Denetim sonuçlarına göre mevcut riskler yıl sonlarında yeniden 

gözden geçirilir.514  

Risk, idarelerin kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasına ve 

görevlerin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol 

açabilecek durum ya da olaylardır. 

İdareler, faaliyetlerini yürütürken bir çok risk ve belirsizlikle karşı 

karşıya kalabilir. İdareler, maruz kaldıkları bu riskleri risk yönetimi 

kapsamında; üstlenerek, kaçınarak, transfer ederek veya kontrol ederek 

yönetebilir. Risk ve belirsizliklerin olumsuz etkilerinin azaltılmasında, 

oluşturulacak iç kontrol süreçleri en etkili çözümdür. 

Risk esaslı denetim; idarelerin faaliyet alanlarına ilişkin risk 

faktörlerinin tanımlanmasını, risk seviyelerinin ölçülmesini, bu riskler için 

uygulanan kontrollerin etkinlik ve yeterliliğinin değerlendirilmesini ve yüksek 

risk içeren alanlara denetim önceliğinin verilmesini öngören bir denetim 

yaklaşımıdır. Risk esaslı denetimde amaç; denetim kaynaklarının etkin 

kullanımının sağlanması ve riskli alanlara yoğunlaşarak yönetim, kontrol ve 

risk yönetimi süreçlerinin etkinlik düzeylerinin arttırılmasında yönetime 

yapılan katkının en üst seviyeye çıkartılmasıdır. 

Risklerin tanımlanması ve kontrolü için gerekli stratejilerin 

geliştirilmesinden ve uygulanmasından yönetim sorumludur. 

Yönetim tarafından tanımlanan riskler çerçevesinde idarelerin tüm 

faaliyetleri iç denetim birimlerince kapsamlı bir risk analizine tabi tutulur. 

Risklerin tanımlanması ve kontrolü için yönetimce bir risk yönetimi sürecinin 

                                                            
514 “Kamu İç Denetim Birim Yönergesi”, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın No:3, 
Ankara 2007, s.8. 
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oluşturulmaması veya oluşturulan sürecin etkin olmadığının daha önceki 

denetimlerde tespit edilmesi halinde risk tanımlaması çalışmaları iç denetim 

birimlerince yapılabilir. 

Belirlenen riskler üzerinde yapılan analiz sonuçları değerlendirilerek, 

kamu idarelerinin hizmetlerini etkileyebilecek riskler, risklilik oranı ve önemine 

göre ağırlık verilerek derecelendirilir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre en 

yüksek risk içeren alan ve konulardan başlanarak iç denetim planı ve 

programları hazırlanır. 

İç denetim birimince yapılacak risk değerlendirmesi dört aşamadan 

oluşur: Denetim evreninin tanımlanması, denetim alanlarının belirlenmesi, 

yapısal risk düzeylerinin belirlenmesi ve denetim alanlarının 

önceliklendirilmesidir. 

Risk değerlendirmesi çalışmalarında tartışma ortamları oluşturulmak 

suretiyle geniş katılım sağlanmalı, denetim alanları ayrı ayrı ele alınmalı ve 

risklerin ölçülmesinde kullanılan kriterlere bağlı kalınmalıdır. Risk 

değerlendirmesi sonuçları sürekli olarak gözden geçirilmeli, zaman içerisinde 

ortaya çıkacak yeni riskler ve belirsizlikler karşısında güncellenmelidir.  

Denetim evreninin tanımlanması ve denetim alanlarının belirlenmesi 

çalışmaları Kurulca çıkarılan iç denetim planı ve programı hazırlama rehberi 

uyarınca yapılır. 

Riski bir olay veya faaliyetin kurumu olumsuz olarak etkileme olasılığı 

olarak tanımladığımızda, yapısal risk; mevcut kontroller ve tedbirler dışarda 

tutulduğunda kamu idarelerinin mevcut yapısından veya faaliyetin 

doğasından kaynaklanan risktir. İdarelerin yapısal risk düzeylerinin 

belirlenmesi çalışmaları, yapısal risk kriterlerinin tanımlanması ve ölçülmesi 

aşamalarından oluşur.  

Denetim alanları, belli risk kriterleri çerçevesinde değerlendirilir. Risk 

kriterleri tanımlanırken kullanılacak model mümkün olduğunca basit seçilmeli 

ve kullanılan risk kriterlerinin tanımlarını içermelidir. Üst yönetici ile iç denetim 

biriminin riskli alanların belirlenmesinde kullanılan kriterleri anlaması ve bu 

kriterler üzerinde görüş birliği içinde olması önemlidir. 
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İdareler, kendi faaliyet alanlarına uygun risk kriterleri modelini 

oluşturmalıdır. Ancak, oluşturulacak modelde yapısal risk kriterlerinin 

sayısının fazla olmamasına özen gösterilmelidir. 

Denetim alanlarına yönelik yapısal risk kriterleri tanımlandıktan sonra, 

denetim alanlarının bu risk kriterleri karşısındaki durumu değerlendirilmek 

suretiyle yapısal risk düzeyleri belirlenir.  

Risk değerlendirmesinde son aşama, her bir denetim alanına ait 

risklerin mukayese edilerek denetim alanlarının sıralanmasıdır. Her 

denetlenebilir alan, risk kriterleri esas alınarak derecelendirilir. 

Derecelendirmede elde edilen sonuçlara göre, denetim alanları mümkün 

olduğunca basit bir ölçeğe göre ifade edilir.515 

4.9. İÇ DENETİM STANDARTLARI VE MESLEK AHLAK KURALLARI 

4.9.1. Kamu İç Denetim Standartları 

16.08.2011 tarih ve 28027 sayılı Resmi Gazete’de Kamu İç Denetim 

Standartları (KİDS) yayımlanmıştır. KMYKK’nun 64 üncü maddesinde, “iç 

denetçi bu görevlerini, İDKK tarafından belirlenen ve uluslararası kabul 

görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir” 

hükmüne yer verilmiştir. 

İDKK, 8/7/2011 tarih ve 14 sayılı Kararıyla, KİDS’nı belirlemiş 

bulunmaktadır. KMYKK ve İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik (İDÇUEHY) uyarınca, iç denetim yöneticileri ve iç 

denetçilerin bu Standartlara uymaları zorunludur. 

KİDS’nın belirlenmesinde, IIA’nın “Uluslararası İç Denetim Mesleki 

Uygulama Standartları” esas alınmıştır. Standartlar, iç denetçilerin niteliklerini 

ve iç denetim faaliyetinde uygulanması gereken süreçleri belirlemektedir. 

                                                            
515 “Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi”, İç Denetim Koordinasyon Kurulu 
Yayını, Yayın No:5, Ankara 2007,s.1-7. 



231 
 

 
 

Standartlar; iç denetimin uygulanmasına ilişkin temel ilkeleri 

tanımlamak, uygulamaya yönelik bir çerçeve oluşturmak, iç denetimin 

kalitesinin değerlendirilmesi için gereken ölçütleri belirlemek, kurumsal işlem 

ve süreçlerin gelişimini desteklemek suretiyle iç denetimin katma değerinin 

artırılmasını amaçlar. 

İç denetimin kalitesinin idarenin içinde ve dışında kabul görebilmesi 

için Standartların iç denetçiler tarafından iyi anlaşılması ve denetim 

faaliyetlerinin icrasında bu standartlara bağlı kalınması büyük önem 

taşımaktadır. 

Standartlarda öngörülmeyen durumlarda, IIA’nın belirlemiş olduğu 

Uygulama Önerilerine uyulması tavsiye edilmektedir. 

Standartlar, nitelik standartları ve çalışma standartlarından oluşur. 

Nitelik standartları iç denetim faaliyeti ve iç denetçilerin sahip olması gereken 

özelliklere, çalışma standartları ise iç denetim faaliyetinin planlanması, 

yürütülmesi, raporlanması ve sonuçlarının izlenmesine yöneliktir. 

Güvence/denetim (G) ve danışmanlık (D) faaliyetlerine uygulanabilecek 

gereklilikleri gösteren Nitelik ve Performans Standartları, bir idaredeki iç 

denetim faaliyetlerinin bütününe tatbik edilmek üzere hazırlanmıştır. 

Standartlarda geçen üst düzey yönetici ifadesinden, idarelerin teşkilat 

kanunlarında gösterilen birimlerin en üst yöneticisinin anlaşılması 

gerekmektedir. 

Nitelik standartları: Amaç, yetki ve sorumluluklar; iç denetim 

faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, iç denetimin tanımına, meslek 

ahlak kurallarına ve KİDS’na uygun olarak her kamu idaresi için üst 

yöneticinin onayı ile çıkarılacak bir yönerge ile belirlenmek zorundadır. İç 

denetim yöneticisi, iç denetim yönergesini dönemsel olarak gözden geçirmek 

ve üst yöneticiye onay için sunmak zorundadır. 

Bağımsızlık ve tarafsızlık; iç denetim faaliyeti bağımsız olmak 

zorundadır ve iç denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsız davranmak 

zorundadır. 

Yetkinlik, azami mesleki özen ve dikkat; görevler yetkin kişilerce, 

azami mesleki özen ve dikkatle yerine getirilmek zorundadır. 
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Kalite güvence ve geliştirme programı; iç denetim yöneticisi, iç 

denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir kalite güvence ve geliştirme 

programı hazırlamak ve bunu sürdürmek zorundadır. 

Çalışma standartları ise: İç denetim faaliyetinin yönetimi; iç denetim 

yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını 

sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek zorundadır. 

İşin Niteliği; iç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, 

yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerini değerlendirmek ve bu 

süreçlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmak zorundadır. 

Görev planlaması; iç denetçiler, her bir görev için; amaçları, kapsamı, 

süre planı ve kaynak dağılımı hususlarını da dikkate alan bir çalışma planı 

hazırlamak ve yazılı hâle getirmek zorundadır. 

Görevin yürütülmesi; iç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine 

ulaşmak için yeterli bilgileri belirlemek, analiz etmek, değerlendirmek ve 

kayıtlı hale getirmek zorundadır. 

Sonuçların raporlanması; iç denetçiler, görev sonuçlarını raporlamak 

zorundadır. 

İlerlemenin izlenmesi; iç denetim yöneticisi, yönetime rapor edilen 

sonuçların uygulanma durumunun izlenmesi için bir sistem kurmak ve 

uygulamak zorundadır. 

Yönetimin bakiye riskleri üstlenmesi; iç denetim yöneticisi, üst düzey 

yöneticinin idare için kabul edilemeyecek düzeyde bir artık riski üstlenmeyi 

kabul ettiğine kanaat getirdiği takdirde, konuyu üst düzey yöneticiyle 

müzakere etmek zorundadır. Artık riskle ilgili olarak bir mutabakata 

varılamazsa, iç denetim yöneticisi, konuyu, çözümlenmesi için üst yöneticiye 

rapor etmek zorundadır.516 

                                                            
516 “Kamu İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak Kuralları”, Kamu İç Denetim Standartları, İç 
Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın No:2, Ankara 2006,s. 1-25. 
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4.9.2. Meslek Ahlak Kuralları 

KMYKK’nun 67 nci maddesinin (k) bendinde iç denetçilerin uyacakları 

etik kuralların İDKK’ca belirleneceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, İDÇUEHY’in 

9 uncu maddesinde iç denetçilerin İDKK tarafından belirlenen denetim 

standartlarına ve etik kurallara uymakla yükümlü olduğu, bu standart ve 

kuralların da uluslararası genel kabul görmüş standart ve kurallar dikkate 

alınarak belirleneceği ifade edilmiştir. 

Bu çerçevede, meslek ahlak kuralları, kamu iç denetim 

uygulamalarında meslek ahlak kültürünün geliştirilmesi amacıyla IIA’nın 

Meslek Ahlak Kuralları esas alınarak ve diğer uluslararası mesleki 

kuruluşların metinlerinden de yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Meslek ahlak kuralları; iç denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili 

‘İlkeler’ ile iç denetçilerden beklenen davranış tarzını tanımlayan ‘Davranış 

Kuralları’ndan oluşur. 

Bu meslek ahlak kuralları, iç denetçi tarafından mesleğe girişte okunup 

imzalanarak iç denetim birimi ile üst yöneticiye sunulur. 

İç denetçilerden aşağıdaki ilkelere uymaları beklenir. 

Dürüstlük; iç denetçilerin dürüstlüğü güven verir ve böylece vardıkları 

kanaat ve değerlendirmelere itimat edilmesine zemin oluşturur. 

Tarafsızlık, nesnellik, bağımsızlık; iç denetçiler, yaptıkları denetimlerle 

ilgili bilgi toplarken, değerlendirirken ve raporlarken en üst düzeyde mesleki 

tarafsızlık sergiler. İç denetçiler ilgili tüm şartların değerlendirmesini adil ve 

önyargısız bir şekilde yapar ve kendisi veya diğerlerinin menfaatlerinden 

etkilenmez.  

Gizlilik; iç denetçiler, denetim esnasında elde ettikleri bilgilerin 

gizliliğine saygı gösterir, hukuki ve mesleki zorunluluk olmadıkça bunları 

yayınlayamaz ve açıklayamaz.  

Yetkinlik; iç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin yürütülmesinde 

gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koyarlar.   

İç denetçilerin aşağıdaki davranış kurallarına uyması gerekir. 
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Dürüstlük; iç denetçiler faaliyetlerini yürütürken: Doğruluk ve 

sorumluluk duygusuyla hareket eder. Hukuku gözetir, hukukun ve mesleğin 

gerektirdiği özel durum açıklamalarını yapar. Kanun dışı bir faaliyete bilerek 

ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim mesleği ve idare açısından yüz 

kızartıcı eylemlere girişmez. İdarenin meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, 

katkıda bulunur. Aldıkları kararlarda kamu yararını göz önünde bulundurur. 

Tarafsızlık, nesnellik, bağımsızlık; iç denetçiler: Görev alanındaki 

sorunları ve konuları ele alma konusunda bağımsız ve tarafsızdır.   

Bağımsızlıklarını her türlü siyasi etkiden korur. Bireysel ya da kurumsal iç 

veya dış menfaat ve baskılara karşı durur. Denetlenen birim ve diğer 

taraflarca ileri sürülen bilgi ve görüşleri alır, ancak kararlarını özgür iradesiyle 

oluşturur. Denetim raporlarını doğru ve nesnel biçimde hazırlar. 

Değerlendirmelerinde tarafsızlığını ihlal eden veya ihlal edebilecek herhangi 

bir faaliyet veya ilişkinin içerisinde yer almaz. Bu durum, idarenin çıkarlarıyla 

çatışabilecek faaliyet veya ilişkiler için de geçerlidir. Denetçinin profesyonel 

yargılama yapmasını zedeleyen veya zedeleyebilecek hiçbir menfaat kabul 

etmez. Bildikleri halde açıklanmaması durumunda denetlenen faaliyete ilişkin 

raporun sıhhatini bozacak tüm önemli bulguları ortaya koyar.  

Gizlilik; iç denetçiler: Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin 

korunması ve kullanılması konusunda ihtiyatlı olur. Ancak, yasadışı olan veya 

ahlaki sayılmayan herhangi bir faaliyeti mevzuat gereği yetkili makamlara 

bildirir. Sahip oldukları bilgileri, kişisel menfaatleri için veya hukuka aykırı 

olarak ya da idarenin meşru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda 

kullanmaz. 

Yetkinlik; iç denetçiler: Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve 

tecrübeye sahip oldukları işleri üstlenir. İç denetim hizmetlerini, kamu iç 

denetim standartlarına uygun bir şekilde yerine getirir. Kendi yeterlilik ve 

hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliştirir. 

Meslek ahlak kuralları, iç denetim hizmeti veren iç denetim birimi ve iç 

denetçileri bağlar. Kamu iç denetçi sertifikasına sahip olan veya iç denetçi 

adayı olanlar için bu kuralların ihlali, Kurulun yönetmelik ve idari 

düzenlemelerine göre değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Olumsuz bir 
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davranışın meslek ahlak kurallarında açıkça yasaklanmamış olması, o 

davranışın kabul edilebilir veya doğru olarak değerlendirilmesi sonucunu 

doğurmaz. 

İç denetçiler, davranışlarını meslektaşlarıyla işbirliği ve iyi ilişkileri 

destekleyecek şekilde yönlendirmelidir. 

 İç denetçiler: Diğer iç denetçilerle işbirliği sağlayarak denetim 

mesleğinin gelişmesine katkı sağlar. Diğer iç denetçilerle makul ve dengeli 

ilişkiler kurar. 

 İç denetçiler denetlenen birime denetim dışında danışmanlık 

veya başka hizmetler veriyorsa, bu hizmetlerin çıkar çatışmasına yol 

açmamasına özen gösterir.  

 İç denetçiler: Bu tür hizmetlerin yönetimin özgün yetki ve 

sorumluluk alanına girmediğinden emin olmalı ve bu konular kesinlikle 

denetlenen birimin yönetimine bırakılmalıdır. Bağımsızlık ve tarafsızlıklarını 

etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan herhangi bir menfaati reddeder. 

Denetlenen birimin yöneticileri, personeli ve ilgili diğer taraflarla, bağımsız 

davranmasını tehdit eden, etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan 

ilişkilerden kaçınır. Bu husus, idarenin çıkarlarıyla çatışan ilişki ve faaliyetleri 

de içerir. Resmi konumlarını özel amaçları için kullanmaz ve yolsuzluk riski 

içeren veya denetçilerin tarafsızlık ve bağımsızlıkları hakkında şüphe 

uyandıracak ilişkilerden kaçınırlar.517  

4.10. İÇ DENETİMİN BİLEŞENLERİ 

Kontrol süreçlerini değerlendirmek: İç denetçiler idarenin amaçlarına 

ulaşmasını sağlayacak uygun bir iç kontrol yapısının oluşturulması ve 

sürdürülmesi için değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunurlar. 

                                                            
517 “Kamu İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak Kuralları”, Kamu İç Denetçileri Meslek 
Ahlak Kuralları, Kamu İç Denetim Standartları, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın 
No:2, Ankara 2006,s. 1-6. 
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Yönetim süreçlerini değerlendirmek: İç denetçiler idarenin hesap 

verme sorumluluğunu güçlendirmek amacıyla, kurumsal yapının ve yönetim 

süreçlerinin etkililiğini değerlendirir ve önerilerde bulunurlar. 

Risk yönetim süreçlerini değerlendirmek: İç denetçiler idarenin, 

hedeflerine ulaşmasını engelleyecek riskleri belirler, analiz eder, sınıflandırır 

ve alınması gereken önlemleri tespit eder, uygulama ve izleme kapasitesini 

değerlendirir ve önerilerde bulunurlar.518 

4.11. İÇ DENETİM ALANINDAKİ AKTÖRLER 

Maliye Bakanlığı; Mali yönetim ve iç kontrol alanında merkezi 

uyumlaştırma görevi Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğü) tarafından yürütülür. Mali yönetim ve iç kontrole ilişkin standart 

ve yöntemler Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır.  

İç denetim sistemlerinin düzenlenmesi, izlenmesi, geliştirilmesi, 

uyumlaştırılması ve koordine edilmesi görevleri, İDKK tarafından yerine 

getirilir.  

İç Denetim Koordinasyon Kurulu; yedi üyeden oluşur. Üyelerden biri 

Başbakanın, biri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu 

Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri İçişleri 

Bakanının, başkanı dahil üçü Maliye Bakanının önerisi üzerine beş yıl süre ile 

Bakanlar Kurulu tarafından atanır. 

Kurul aşağıdaki görevleri yürütür. 

Düzenleme yapmak: İç denetime ilişkin denetim ve raporlama 

standartları ile mesleki ahlak kurallarını belirlemek, denetim rehberlerini 

hazırlamak, denetim standartları ve uluslararası uygulamalarla uyumlu risk 

odaklı denetim tekniklerini geliştirmek, iç denetçilerin sertifika sistemlerini 

düzenlemek, kamuda iç denetim birimi başkanlıklarının kurulması için görüş 

bildirmek. 

                                                            
518 “Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi”, Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü Yayını, Yayın No:1, Ankara 2006, s.6-7. 
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İç denetim sistemini izlemek: Kurulca yapılan düzenlemelerin, iç 

denetim birimleri ve iç denetçiler tarafından uygulanıp uygulanmadığını 

izlemek, iç denetim faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu takip etmek, 

kamudaki en iyi iç denetim uygulamalarını belirlemek ve bunları 

yaygınlaştırmak, kalite güvence programları kapsamında iç denetim sistemini 

ve uygulama sonuçlarını değerlendirmek. 

Yönlendirme ve koordinasyon: Kamudaki iç denetim birimleri arasında 

işbirliğini sağlamak, yolsuzlukların önlenmesi ve risk içeren alanlarda özel 

denetim yaptırılması için idarelere önerilerde bulunmak, iç denetçiler ile üst 

yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması halinde anlaşmazlığın 

giderilmesine yardımcı olmak, idarelerin iç denetim raporlarını 

değerlendirerek sonuçlarını yıllık rapor halinde kamuoyuna açıklamak. 

Eğitim: Kamuda iç denetçi olarak atanacakların, Kurul 

koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığınca eğitime tabi tutulmasını sağlamak, 

eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika vermek, kariyer 

planlaması kapsamında iç denetçi eğitimlerini sürekli takip etmek. 

İç denetim kaynaklarının yönetimi: Kamu idarelerinin ilave iç denetçi 

taleplerini karara bağlamak, iç denetçilerin mesleki itibarını zedeleyecek 

hareketlerde bulunduğuna dair raporları incelemek, bu kapsamda iç 

denetçilerin sertifikalarını gözden geçirmek. 

İşbirliği: İç ve dış denetimin uyum içinde yürütülebilmesi için Sayıştay 

ile işbirliği yapmak, kamu idarelerinin diğer denetim birimleriyle işbirliği 

sağlamak. 

Bilgi Teknolojileri: İç denetim faaliyetleri için gerekli bilgi teknolojileri 

sistemlerini kurmak, denetim yazılımlarını oluşturmak, sistemin işleyişini 

sağlamak, güncellemek ve izlemek. 

Üst Yönetici; üst yönetici, KMYKK çerçevesinde tanımlanan ve idarede 

risk yönetimi konusunda da en üst düzeyde yetkili ve sorumlu olan kişidir.519 

                                                            
519 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü,(Erişim) 
16.05.2012,http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.23.  

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx
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Üst yönetici, bakanlıklarda müsteşar, Milli Savunma Bakanlığında 

Bakan, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali, 

belediyelerde ise belediye başkanıdır. 

Üst yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip 

olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle 

personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının 

sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir 

yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın 

sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.  

Üst yöneticiler iş ve işlemlerin, amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, 

kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini 

içeren İKGB’nı her yıl düzenler ve idare faaliyet raporuna eklerler. 

Üst yöneticiler, bakanlıklar ve bağlı idareler dışındaki idarelerde, 

sertifikalı adaylar arasından iç denetçileri atar ve aynı usulle görevden alırlar. 

Üst yöneticiler, iç denetçilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine 

getirmeleri ve gerekli bilgi ve belgelere kolayca ulaşmaları için gereken 

önlemleri alır; iç denetçilerin raporlarında belirtilen önerilerini değerlendirir, iç 

kontrol sürecinden elde ettiği bilgilerle iç denetimden elde ettiği bilgileri 

karşılaştırarak kaynakların verimli kullanımına ilişkin tedbirleri alır;  iç 

denetçiler tarafından düzenlenen raporlarda belirtilen önlemlerin alınıp 

alınmadığını izlerler. 

Harcama Yetkilisi; harcama yetkilileri, görev ve yetki alanları 

çerçevesinde, iç kontrolün işleyişinden sorumludur. 

Harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst 

yönetim anlayışına sahip olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili 

ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara 

uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, 

kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın 

sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar. 

Bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, iş ve işlemlerin 

amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata 
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uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren İKGB’nı her yıl düzenler ve birim 

faaliyet raporlarına eklerler. 

İç denetçi, denetim raporunu, belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere 

denetime tabi tutulan birimin harcama yetkilisine verir. Harcama yetkilisi 

gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle raporu 

cevaplandırarak iç denetçiye gönderir, denetlenen faaliyetler konusunda, 

denetim raporunda yer alan önerilere ilişkin önlemleri alır. Önlem alınmaması 

halinde iç denetim birimi başkanı üst yöneticiyi bilgilendirir.  

Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi; strateji geliştirme başkanlıklarında 

başkan, strateji geliştirme daire başkanlıklarında daire başkanı, strateji 

geliştirme ve malî hizmetlerin yerine getirildiği müdürlüklerde müdür, diğer 

idarelerde idarelerin mali hizmetlerini yürüten birim yöneticisi mali hizmetler 

birimi yöneticisidir. 

Mali hizmetler birimi yöneticisi, yönetimin iç kontrole yönelik işlevinin 

etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları yapar ve ön mali 

kontrol faaliyetinin yürütülmesini sağlar. Mali hizmetler birimi yöneticisi, 

idarede faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata 

uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli 

bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, 

izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerinin 

zamanında üst yöneticiye raporlandığını içeren mali hizmetler birim 

yöneticisinin beyanını düzenleyerek idare faaliyet raporuna ekler. 

Muhasebe Yetkilisi; muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, 

giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değerler ile 

emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer 

tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu 

işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir.  

Muhasebe yetkilileri, muhasebe hizmetlerinin yapılmasından ve 

muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir 

şekilde tutulmasından sorumludur. 

Gerçekleştirme Görevlileri; gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı 

üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin 
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işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin 

hazırlanması görevlerini yürütürler. 

İç Denetim Birimi Yöneticisi (Başkanı); iç denetim birimi, Başbakanlık 

ve bakanlıklarda müsteşara, Milli Savunma Bakanlığında Bakana, il özel 

idarelerinde valiye, belediyelerde belediye başkanına, diğer kamu 

idarelerinde en üst yöneticiye doğrudan bağlıdır. 

İç denetim birimi yöneticisi (başkanı), iç denetçiler arasından usulüne 

uygun olarak atanır veya üst yönetici tarafından görevlendirilir. Bu atama 

veya görevlendirme İDKK’na bildirilir. 

İç denetim birimi yöneticisi (başkanı), iç denetim faaliyetinin, bağımsız 

ve tarafsız olarak, mevzuata, standartlara ve rehberlere uygun bir şekilde 

yürütülmesinden sorumlu olup, iç denetçi ile üst yönetici arasındaki 

çözülemeyen görüş ayrılıklarını İDKK’na bildirir. 

İç Denetçiler; iç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde üst 

yöneticinin teklifi üzerine bakan, diğer idarelerde doğrudan üst yönetici 

tarafından, sertifikalı iç denetçi adayları arasından atanır. İç denetçilik görevi, 

iç denetçinin kendi isteği ile ayrılması, başka bir göreve atanması veya 

seçilmesi ve iç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde 

bulunduğuna ilişkin rapor üzerine Kurul tarafından sertifikasının iptal edilmesi 

hallerinde sona erer. 

İç denetçiler, iç denetim faaliyetinin yerine getirilmesinde 

bağımsızdırlar. İç denetçilere mevzuatta belirtilen görevleri dışında hiçbir 

görev verilemez ve yaptırılamaz, istekleri dışında başka görevlere 

atanamazlar.520 

4.12.  İÇ DENETÇİLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI  

KMYKK’nun “İç denetçinin görevleri” başlıklı 64’üncü maddesinde; 

“Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de 

                                                            
520 “Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi”, Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü Yayını, Yayın No:1, Ankara 2006, s.7-15. 
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dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından 

onaylanır.   

İç denetçi, aşağıda belirtilen  görevleri yerine getirir:  

Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin  yönetim ve 

kontrol yapılarını değerlendirmek. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. 

Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. İdarenin 

harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve 

politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans 

programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. 

Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu 

konularda önerilerde bulunmak. Denetim sonuçları çerçevesinde 

iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak. Denetim sırasında veya denetim 

sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma 

rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.  

İç denetçi bu görevlerini, İDKK tarafından belirlenen ve uluslararası 

kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.  

İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında 

hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.  

İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst 

yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî 

hizmetler birimine verilir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan 

işlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon 

Kuruluna gönderilir.” denilmek suretiyle belirlenmiştir. Yine aynı Kanunun “İç 

denetçinin nitelikleri ve atanması” başlıklı 65’inci maddesinde “İç denetçi 

olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 

maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir:    

İlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak İDKK tarafından 

belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak. Kamu 

idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İDKK’ca belirlenen 

alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak. Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve 
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temsil yeteneğine sahip olmak. İDKK’ca gerekli görülen diğer şartları 

taşımak.  

Kamu idarelerine iç denetçi olarak atanacaklar, İDKK 

koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığınca iç denetim eğitimine tâbi tutulur. 

Eğitim programı, iç denetçi adaylarına denetim, bütçe, malî kontrol, kamu 

ihale mevzuatı, muhasebe, personel mevzuatı, AB mevzuatı ve mesleki diğer 

konularda yeterli bilgi verilecek şekilde hazırlanır. Bu eğitimi başarıyla 

tamamlayanlara sertifika verilir. İç denetçi adayları için uygulanacak eğitim 

programının süresi, konuları ve eğitim sonucunda yapılacak işlemler ile diğer 

hususlar İDKK tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir.   

İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst yöneticilerin teklifi 

üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından sertifikalı adaylar 

arasından atanır ve aynı usulle görevden alınır. İç denetçilerin kamu idareleri 

itibarıyla sayıları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar İDKK’ca 

hazırlanarak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” denilmek suretiyle konuyla ilgili yasal 

çerçeve çizilmiştir.    

İç Denetçiler, iç kontrol sisteminin işleyişini sürekli olarak incelemek, 

güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesini sağlamak ve geliştirilmesi için 

değerlendirme ve tavsiyeler sunmak suretiyle iç kontrol sisteminin 

geliştirilmesine katkıda bulunurlar.521 

İç denetçi risk yönetimi sürecinin etkili olup olmadığı, risklerin gereken 

şekilde yönetilip yönetilmediği hususunda tüm faaliyetler üzerinde 

incelemeler yaparak üst yöneticiye risk yönetimi konusunda gerekli 

danışmanlığı yapar. İç denetçi aynı zamanda herhangi bir kilit riskin göz ardı 

edilip edilmediğine veya gereken şekilde kontrol edilip edilmediğine yönelik 

rehberlik eder.522 

                                                            
521 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012,http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.4.  
522 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012,http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.26. 

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx
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İç denetçiler KMYKK’nda belirtildiği üzere, üst yöneticiye bağlı olarak 

iç kontrol sistemini değerlendirmek üzere çalışırlar. Bu amaçla iç denetçi 

idarenin iç kontrol sisteminin tam ve doğru olarak işleyip işlemediğini üst 

yöneticiye raporlar. Bu görevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duydukları 

her türlü bilgiye sınırsız erişim sağlanmalıdır. Bu mekanizmanın 

oluşturulması iç denetçiler ile üst yönetici arasında sağlıklı bir iletişim ve bilgi 

akışı kurulmasına bağlıdır. 

Üst yönetici, iç denetçinin kendisine sunacağı raporlar kapsamında; 

önleyici veya düzeltici kontrol faaliyetleri geliştirebilir veya ilave raporlar talep 

edebilir.523 

İç denetçilerin yetkileri: İç denetçi, denetim konusuyla ilgili her türlü 

bilgi ve belge ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep eder, 

denetlenen personelden yazılı ve sözlü bilgi ister, denetimin gerektirdiği araç, 

gereç ve diğer imkanlardan yararlanır, denetimi engelleyici tutum, davranış 

ve hareketleri üst yöneticiye bildirir. 

İç denetçilerin sorumlulukları: İç denetçi; mevzuata, denetim 

standartlarına ve mesleki ahlak kurallarına uygun hareket eder, mesleki bilgi 

ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, iç denetim faaliyetlerinde yetki ve 

ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimi yöneticisini haberdar eder, 

verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan 

durumların bulunması halinde durumu iç denetim birimi yöneticisine bildirir, 

denetim raporlarını kanıtlara dayandırır, değerlendirmelerinde objektif olur, 

denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korur.524 

                                                            
523 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012,http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.76.  
524 “Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi”, Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü Yayını, Yayın No:1, Ankara 2006, s.15-16. 

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx
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4.13.  İÇ DENETİM SÜRECİ 

4.13.1. Planlama 

Planlama örgütle ilgili amaç ve hedefleri belirleyerek, bunlara ulaşacak 

hareket şekillerini önceden tespit etmektir. Denetim için gerekli planlama, 

kamu kuruluşlarının amaç ve hedefleri doğrultusunda yapılır. Bu amaç ve 

hedefler yönünden denetim; raporlar, bütçe, iş planları, maliyet analizleri, 

teşkilat şemaları ve özlük işlerinden alınan bilgilerle sağlanır. Saydığımız bu 

bilgi kaynakları denetim noktalarındaki standartları göstermektedir.525  

Denetim işlemi, çalışmalar sonucu elde edilen sonuçlarla, belirttiğimiz 

stratejik denetim noktalarındaki standartların karşılaştırılması ile başlar. 

Ancak denetim noktası, amaç ve hedefte meydana gelecek sapmaları, 

denetimin gerekli olduğu anda ortaya çıkarabilmelidir. İzleme ve rapor verme 

açısından ekonomik olmaları ve sonuçlarının kolay ölçülmesi gerekir. Ayrıca 

denetim noktası belirlenirken ölçülmesi kolay olan somut sonuçlar yanında, 

yönetici yeteneklerini geliştirici çalışmalar gibi soyut olanlar üzerinde de 

durulmalıdır.526 

İç denetim planı; iç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimin kapsamını, denetlenecek 

alan ve konuları, ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakları içerecek şekilde, 

birim yöneticileriyle görüşülerek ve İDKK’ca hazırlanan iç denetim strateji 

belgesi de dikkate alınarak, üç yıllık dönemler için hazırlanır. Bu plan, her yıl 

risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek, gerektiğinde 

değiştirilir.527  

İç denetimde planlama süreci; denetim evreninin tanımlanması, 

denetim alanlarının belirlenmesi, risk kriterlerinin tanımlanması ve risklerin 

derecelendirilmesi, denetim alanlarının öncelik sırasına konulması, denetim 

kaynaklarının tahsis edilmesi, planın hazırlanması ve onaylanması ile iç 

                                                            
525 Özer, a.g.e., s.50. 
526 Özer, a.g.e., s.50-51. 
527 “Kamu İç Denetim Birim Yönergesi”, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın No:3, 
Ankara 2007, s.9. 
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denetim programının hazırlanması ve onaylanması aşamalarından oluşur. 

Bunlara ilişkin iş ve işlemler İDKK’ca çıkarılan Kamu İç Denetim Planı ve 

Programı Hazırlama Rehberi ile Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme 

Rehberine göre yapılır.528  

İç denetim planı iç denetim birimince hazırlanır ve planlama 

döneminden bir ay önce üst yöneticiye sunulur.529 

İç denetim programı, İDÇUEHY’in 40 ıncı maddesine uygun olarak 

hazırlanır.  

En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve denetim maliyeti de 

dikkate alınmak suretiyle, yöneticiler ve gerektiğinde çalışanlarla görüşülerek 

iç denetim planıyla uyumlu bir iç denetim programı hazırlanır. Bir yıllık süreyi 

geçmemek üzere hazırlanacak iç denetim programlarında; denetlenecek 

alanlar ve konular, iç denetçilerin isimleri belirtilerek, zaman çizelgesine 

bağlanır. Hazırlanan iç denetim programı üst yöneticinin uygun görüşüne 

sunulur. 

İç denetim plan ve programının hazırlanmasında İDKK’nın 

düzenlemeleri esas alınır.530  

  4.13.2. Denetimin Yürütülmesi 

Denetimin bu aşamasında, astların bir önceki aşamada belirttiğimiz 

standartlara ne derece uydukları tespit edilmeye çalışılır. Bunun için 

yöneticiler kendilerine göre farklı yöntemler uygulayabilirler. Sadece istisnai 

durumların veya belirli hususların kendilerine bildirilmesini isteyebilirler. 

Astlarla kişisel ilişkiye girerek, sözlü bilgiler almak suretiyle denetimde 

bulunabilirler.531  

                                                            
528 “Kamu İç Denetim Rehberi”, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın No:7,s.9. 
529 “Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi”, İç Denetim Koordinasyon Kurulu 
Yayını, Yayın No:5, Ankara 2007, s.2. 
530 “Kamu İç Denetim Birim Yönergesi”, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın No:3, 
Ankara 2007, s.9. 
531 Özer, a.g.e., s.51. 
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Görevlendirme; iç denetim programı üst yönetici tarafından 

onaylandıktan sonra yapılan görevlendirmeler, programdaki zamanlama da 

dikkate alınarak iç denetçilere bildirilir. 

Denetime hazırlık ve başlama; Denetim faaliyetlerinin hazırlık aşaması  

“Ön Çalışma” olarak adlandırılır. Ön çalışmada iç denetçiler 

görevlendirildikleri konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak 

denetim amaç ve kapsamını tespit eder. Denetim konusuna göre 

belirleyecekleri toplantı, mülakat, anket, yerinde gözlem gibi yöntemler ile 

süreci tanıyarak mevcut risk ve kontrolleri tespit eder ve bunların bir 

değerlendirmesini yapar.  

Açılış toplantısı; iç denetçi ön çalışma aşamasında, planlanan iç 

denetim faaliyetinin yürütüleceği birim yöneticisi ve ihtiyaç duyulan personelin 

de iştirak edeceği bir açılış toplantısı yapar.  

Açılış toplantısında, iç denetçi, ilgili birimin yöneticisi ve diğer personel 

ile denetimin amacı, kapsamı, denetimde kullanılacak yöntemler, tahmini 

denetim süresi, denetime yardımcı olacak personel, denetim sırasında 

çalışanlardan beklentiler, idarenin denetimden beklentileri, denetim 

sonuçlarının raporlanması konularını görüşür. Ayrıca denetlenen birimin talep 

etmesi halinde danışmanlık faaliyetinin mahiyeti de görüşülür. 

Çalışma planı; Tüm denetim adımlarını ve izlenecek yöntemleri 

gösteren bireysel çalışma planı hazırlanmasıyla ön çalışma tamamlanır. İlgili 

birimin yöneticisi ve diğer personelle görüşmelerin sonuçlarına göre 

hazırlanan çalışma planında; denetimin amaç ve hedefleri, denetimin 

kapsamı, denetimin icrasında bilgilerin elde edilmesi, analizi ve 

değerlendirilmesine ilişkin yöntemler ve tahmini denetim süresi yer alır.  

Çalışma planı hazırlandıktan sonra denetime başlanır ve denetimler 

bu çalışma planına göre yürütülür. 

Denetimin yürütülmesi; iç denetçi, denetim rehberlerinden de 

yararlanarak denetim faaliyetini yürütür. İç denetçi, yıllık denetim 

programında ve bireysel denetim planında belirlenen denetim hedeflerine 

ulaşmak için, risk ve kontrol değerlendirmelerinde tespit edilen hususlarla 

ilgili olarak yeterli ve güvenilir bilgi ve belgeleri elde etmek, incelemek ve 
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değerlendirmekle yükümlüdür. Denetimin yürütülmesi sırasında uygulanacak 

testler, iç kontrol uygulamalarının yeterliliğine dair değerlendirme 

yapılabilmesine de olanak verecek şekilde tasarlanmalı, en riskli alanlara 

öncelik verilmelidir. Gerçekleştirilen testlerin tamamı; izlenen yöntem, yapılan 

gözlem, incelenen belge, görüşme ve diğer adımlar da belirtilmek suretiyle 

“Çalışma Kâğıtları” ile belgelendirilmelidir. 

Kapanış toplantısı; yapılan denetim faaliyetleri ve rapor taslağı 

denetlenen birim sorumlularının katılımı ile gerçekleştirilecek bir kapanış 

toplantısında ele alınır. Bu toplantıda, önemli bir değerlendirme eksikliği olup 

olmadığı belirlenir ve denetlenen birim yöneticilerinin varsa aykırı görüşleri 

toplantı tutanağına bağlanır. 

Raporlama; denetim raporları işe ait amaç ve kapsam ile uygulanabilir 

sonuçları, sorumlulukları ve denetlenen birimlerce alınacak tedbirleri de 

içerecek şekilde İDKK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanır. 

Raporda asgari olarak; denetimin amacı, kapsamı ve elde edilen sonuçlar ile 

denetçi kanaati belirtilir. Raporlarda ifadeler; tam, doğru, açık, anlaşılır, öz ve 

yapıcı olarak yazılır. 

İç denetçi, denetim raporunu, belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere, 

denetime tabi tutulan birim yöneticisine verir. Birim yöneticisi, gerektiğinde 

çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle raporu cevaplandırarak iç 

denetçiye gönderir.  

Risklerin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile denetlenen birim 

yöneticisi arasında anlaşmazlık varsa, iç denetçi bu duruma ilişkin 

değerlendirmesini raporuna dahil eder. 

Risklerin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile denetlenen birim 

yöneticisi aynı görüşteyse, makul bir sürede önlem alınması konusunda 

anlaşırlar. 

İç denetçi raporunu, idarenin cevapları ve rapor özetini de ekleyerek 

üst yöneticiye sunar. Raporlar üst yönetici tarafından değerlendirildikten 

sonra gereği için raporda belirtilen birimlere verilir. 

İç denetçi ile idare arasında oluşacak görüş ayrılıkları üst yönetici 

tarafından çözülür. Üst yönetici ile iç denetçi arasında görüş ayrılıkları olması 
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halinde ise durum anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak amacıyla 

İDKK’na iletilir. 

Denetim sonuçlarının takibi; iç denetim faaliyeti sonucu denetçi 

tarafından önerilen düzeltici işlem ve tavsiyeler ilgili raporda belirtilen süre 

içerisinde yerine getirilir. Düzeltici işlemin gerçekleştirilmesinin belli bir süre 

gerektirmesi durumunda bu husus denetim raporuna verilen cevapta belirtilir 

ve periyodik gelişmeler ilgili birimce en az altı aylık dönemler halinde iç 

denetim birimine bildirilir. 

Çalışma kağıtları; denetime hazırlık, risk ve kontrol değerlendirmeleri, 

yapılan testler, bunların sonucunda elde edilen bilgi ve kanıtlar ile raporlama 

ve izleme faaliyetleri gibi denetim süresince yapılan tüm çalışmalar çalışma 

kağıtları ile belgelendirilir. 

Denetim sonuçlarının takibinde ve kalite güvence ve geliştirme 

faaliyetleri çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde bu çalışma kağıtlarından 

yararlanılır. 

Danışmanlık ve benzeri faaliyetler; danışmanlık ve benzeri faaliyetler; 

bir idari sorumluluk üstlenmeksizin yürütülen, icrai konularla ilgili görüş, 

eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, proje 

görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve 

yol göstermek amaçlarıyla gerçekleştirilen hizmetlerdir. 

Danışmanlık faaliyetleri; acil ve özel durumları da kapsayan yazılı ve 

yazılı olmayan faaliyetler olarak gerçekleştirilir. 

 Danışmanlık ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak iç denetçinin 

herhangi bir icrai sorumluluğu yoktur. Uygulamanın sorumluluğu yönetime 

aittir.532 

                                                            
532 “Kamu İç Denetim Birim Yönergesi”, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın No:3, 
Ankara 2007, s.10-15. 



249 
 

 
 

4.13.3. Raporlama 

Etkili bir iç kontrol sistemini kurabilmek ve kontrollerin etkililiğinin 

izlenmesini kolaylaştırmak açısından raporlar önemli bir araçtır.  

Yöneticiler karar verirken kendilerine sunulan raporları dikkate 

almalıdırlar. Bu bağlamda, doğru, kısa ve öz raporlar yöneticilerin işini 

kolaylaştıracaktır. Diğer yandan, İletişim ve Raporlama risk yönetiminin 

önemli bir unsurudur.  

İdareler, politikaları, programları, faaliyet ve projelerine ilişkin mali ve 

mali olmayan bilgileri ve sonuçları yazılı veya sözlü olarak ilgili kişi ve 

mercilere, belirli zamanlarda bildirmelidir. Bu kapsamda, idare içinde yatay ve 

dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmelidir. Ayrıca, her idare, dış 

raporlama mekanizmalarını da dikkate almalıdır. İç denetim raporları üst 

yönetime doğrudan sunulan kurum içi dikey raporlamadır.533 

Denetim faaliyetlerine ilişkin raporlama, İDKK’ca çıkarılan Kamu İç 

Denetim Raporlama Standartlarına (KİDRS) göre yapılır. Taslak ve nihai 

denetim raporunun hazırlanması ve gönderilmesi bireysel denetim sürecinin 

bir parçası olduğundan, buna ilişkin hususlara kısaca aşağıda yer verilmiştir. 

Taslak Denetim Raporunun Hazırlanması ve Gönderilmesi; denetim 

bulgularının her biri için bulgu formu düzenlenir. Denetçi ile denetlenen birim 

arasında denetim bulguları üzerinde kapanış toplantısında yapılan 

görüşmeler de dikkate alınarak denetçi bir taslak rapor hazırlar.  

Denetçi, taslak denetim raporunu belirli bir sürede cevaplandırılmak 

üzere denetime tabi tutulan birim yöneticisine bir yazı ekinde verir. Birim 

yöneticisi, gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle 

raporu, verilen sürede cevaplandırarak denetçiye gönderir.  

Risklerin önem ve düzeyi konusunda denetçi ile birim yöneticisi 

arasında anlaşmazlık varsa, denetçi bu duruma ilişkin değerlendirmesini 

raporuna dahil eder.  

                                                            
533 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012,http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.89.  
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Risklerin önem ve düzeyi konusunda denetçi ile birim yöneticisi aynı 

görüşteyse, makul bir sürede önlem alınması konusunda anlaşırlar ve 

alınacak önlemler denetlenen birimce bir eylem planına bağlanır. 

Nihai Denetim Raporunun Hazırlanması ve Sunumu; iç denetçi, 

denetlenen birimden alınan cevaplar ile bunlara ilişkin değerlendirmelerini de 

kapsayan nihai raporunu, iç denetim birimi aracılığıyla üst yöneticiye sunar. 

İç denetim birim yöneticisi nihai raporun ilgililere iletilmesinden sorumludur. 

Raporlar üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra, raporda 

belirtilen birimlere ve strateji geliştirme birimine gereği için gönderilir. 

İç denetçi ile denetlenen birim arasında oluşacak görüş ayrılıkları üst 

yönetici tarafından çözülür. Üst yönetici ile iç denetçi arasında görüş 

ayrılıkları olması halinde ise durum, anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı 

olmak amacıyla İDKK’na iletilir.534  

4.13.4. Denetim Sonuçlarının İzlenmesi 

Karşılaştırma tamamlanmış olan eylem ve işlemin, daha önceden 

belirlenen standartlara ve yapılan planlara uygunluğunun tespit edilmesidir. 

Kuruluş içerisindeki bilinmeyen olaylar, ihmaller, belirsizlikler ve insandan 

kaynaklanan hatalar nedeniyle, biraz önce belirttiğimiz iki aşama sonrasında 

belirlenmiş amaçlara ulaşılmamış olabilir. Bundan dolayı etkin bir denetim 

için üçüncü aşamada düzeltici eyleme başvurulmalıdır. Yapılan hatalar 

belirlenmeli ve tekrarlanmamaları için gereken tedbirler alınmalıdır.535 

İzleme; idarenin amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda iç kontrol 

sisteminin beklenen katkıyı sağlayıp sağlamadığının iç kontrol standartlarına 

uyum çerçevesinde değerlendirilmesi ve sistemin iyileştirmeye açık 

alanlarına yönelik eylemlerin belirlenmesidir. İzleme ile idarenin faaliyetlerinin 

misyon doğrultusunda, hedeflerle uyumlu olarak yürütülüp yürütülmediği, risk 

yönetimi esasları çerçevesinde gerekli kontrollerin öngörülüp öngörülmediği, 

                                                            
534 “Kamu İç Denetim Rehberi”, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın No:7,s.29-31.  
535 Özer, a.g.e., s.51. 
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söz konusu kontrollerin uygulanıp uygulanmadığı, iletişimin açık ve yeterli 

olup olmadığı gibi hususlar tespit edilip değerlendirilmektedir. Bu nedenle 

izleme iç kontrol sisteminin diğer bileşenleriyle etkileşim halinde işleyen bir 

süreçtir.   

İzleme iç kontrol sisteminin, beklendiği şekilde işleyişinin ve 

koşullardaki değişikliklere uyum göstermesinin sağlanması amacıyla 

gerçekleştirilir ve yönetime kontrol faaliyetleri sorunlarının düzeltilmesi ve 

istenmeyen bir olay meydana gelmeden önce riski kontrol etme şansı verir.  

İç kontrol sisteminin izlenmesinde katılımcılık esastır. İzlemede; soru 

formları, iç ve dış denetim raporları, kişi ve/veya idarelerin talep ve 

şikâyetleri, bütçe bilgileri, ön mali kontrole ilişkin veriler ile birim yöneticilerinin 

görüşlerinden faydalanılır.536 

Denetim sonuçlarının izlenmesi, İDKK’ca çıkarılan KİDRS 

çerçevesinde yürütülür. Denetim sürecinin bütünlüğünü korumak açısından, 

denetim sonuçlarının izlenmesine ilişkin temel hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

İç denetim faaliyeti sonucu denetçi tarafından önerilen düzeltici işlem 

ve tavsiyeler ilgili raporda belirtilen süre içerisinde denetlenen birim 

tarafından yerine getirilir. Düzeltici işlemin gerçekleştirilmesinin belli bir süre 

gerektirmesi durumunda, bu husus denetim raporuna verilen cevapta belirtilir 

ve periyodik gelişmeler ilgili birimce en az altı aylık dönemler halinde iç 

denetim birimine bildirilir. 

Raporda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı üst yönetici tarafından 

izlenir. Üst yönetici bu görevini iç denetim birimi aracılığıyla da yerine 

getirebilir. 

Denetlenen birimlerce, rapor üzerine yapılan işlemler veya işlem 

yapılmama gerekçeleri iç denetçiye bildirilmek üzere iç denetim birimine 

gönderilir. 

                                                            
536 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012,http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.102.  

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx
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Hazırlanan rapor özeti, nihai rapor üzerine yapılan işlemlerle birlikte, 

üst yönetici tarafından raporun kendisine sunulduğu tarihten itibaren iki ay 

içinde İDKK’na gönderilir. 

İç denetim raporları, iç denetim birim yöneticisinin izni olmaksızın 

İDKK hariç idare dışına verilemez.537 

İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst 

yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile strateji 

geliştirme başkanlığına verilir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan 

işlemler, raporun kendisine sunulduğu tarihten itibaren üst yönetici tarafından 

en geç iki ay içinde İDKK’na gönderilir. İç denetim birimleri denetim 

raporlarının uygulanmasını izlemek üzere bir takip sistemi oluştururlar.  

Birim yöneticileri, denetlenen faaliyetler konusunda, denetim 

raporunda yer alan önerilere ilişkin önlemleri alır. Önlem alınmaması halinde 

iç denetçiler üst yöneticiyi bilgilendirir. 538 

Yeterli ve etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması üst yöneticinin 

sorumluluğundadır. İç denetim; iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve 

işleyişiyle ilgili olarak yönetime bilgiler sağlamak, değerlendirmeler yapmak 

ve önerilerde bulunmak suretiyle üst yöneticinin bu sorumluluğunu yerine 

getirmesinde önemli rol oynar.  

Bu kapsamda, iç denetçiler tarafından yapılan denetimler sırasında; iç 

kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyip işlemediği tespit edilir, iç kontrol 

sisteminin mevzuata ve ilgili düzenlemelere uyumu, hesap ve işlemlerin 

doğruluğu, mali sistem ve tabloların güvenilirliği, idarenin faaliyet, program ya 

da projelerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini 

sağlamadaki başarısı ortaya konulur.  

Üst yönetici ise iç denetim raporlarında düzeltilmesi ve iyileştirilmesi 

önerilen hususları değerlendirir ve gerekli önlemleri alır.  

Üst yönetici İKGB’nda öncelikle idaresinde iç denetim biriminin var 

olup olmadığını belirtmelidir. İç denetim birimi mevcut ise, iç kontrol 
                                                            
537 “Kamu İç Denetim Rehberi”, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın No:7, s.31-32. 
538 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012,http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.110-111. 

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx
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sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişiyle ilgili olarak iç denetçilerin öneri ve 

değerlendirmelerine istinaden alınan önlemlerin kısa bir özetine beyanın bu 

bölümünde yer vermelidir.  

Üst Yönetici İKGB’nda iç denetim sonucunda idare tarafından alınması 

gereken önlemlerle ilgili olarak denetlenen birimler tarafından hazırlanan 

eylem planlarının uygulamasının nasıl izlendiğine dair bu bölümde açıklama 

yapabileceği gibi söz konusu izleme faaliyeti ile ilgili olarak iç denetim 

biriminden bir destek alınmış ise bu bölümde söz konusu destekten de 

bahsedebilir.  

Harcama yetkilisi de İKGB’nda iç denetim sonucunda alınması 

gereken önlemlerle ilgili olarak birimi tarafından hazırlanan eylem planları ve 

bunların uygulanması ile ilgili açıklama yapmalıdır.539 

Denetimin Değerlendirilmesi; denetim tamamlandıktan sonra, iç 

denetim birimince denetimin değerlendirilmesine yönelik olarak denetlenen 

birimler nezdinde anket çalışması yapılabilir. Bu amaçla bir anket formu 

dağıtılır, doldurulan formlar kapalı bir zarfta denetlenen birimlerce iç denetim 

birimine gönderilir. 

Denetim faaliyetinin etkinliğinin ve kalitesinin artırılması ile denetçilerin 

mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi bakımından anket formları iç denetim 

birim yönetimi tarafından titizlikle incelenir, değerlendirilir ve elde edilen 

sonuçlar çerçevesinde gerekli tedbirler alınır.  

Denetçinin Değerlendirilmesi; denetimin sonunda denetçinin 

performansı iç denetim birim yönetimi tarafından denetçi değerlendirme 

formuyla değerlendirilir ve bu form denetçinin kişisel dosyasında saklanır.540 

                                                            
539 Kamu İç Kontrol Rehberi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü, (Erişim) 
16.05.2012,http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx? s.114. 
540 “Kamu İç Denetim Rehberi”, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın No:7, s.32.  

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx
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4.14.  İÇ DENETİM UYGULAMALARI 

4.14.1. Sistem Denetimi 

Sistem denetimi, Kamu İç Denetim Rehberi’nin (KİDR) genel çerçeve 

kısmında belirtilen metodolojiye uygun olarak yürütülür.  

Sistem, belirli unsurlardan oluşan ve bu unsurlar arasında belli ilişkiler 

olan bir bütün olarak tanımlanabilir. Sistemin unsurları, son derece basit veya 

karmaşık olabileceği gibi, kendi başına bir sistem oluşturabilen alt sistemler 

de olabilir. 

Bir sistemi, girdi, süreç ve çıktı olmak üzere üç ana bölümde 

incelemek mümkündür. Girdiler, sisteme dışarıdan dahil olan ve bir sürecin 

başlamasına yol açan unsurlardır. Örneğin hammadde, enerji ve diğer veriler 

birer girdidir. Çıktı ise, hizmet, bilgi, rapor gibi sistem tarafından oluşturulan 

ve kullanıcıya sunulan ürünlerdir. Girdiler tarafından tetiklenen ve çıktılara 

dönüşen eylemler de süreç olarak adlandırılır. Örneğin bir ürün imalatı, bir 

raporun hazırlanması ve bir hizmetin sunulması gibi. 

Bu bilgiler ışığında sistem denetimi, denetlenen sürecin ya da birimin 

amaçlarına ulaşmasını sağlamada iç kontrol sistemlerinin yeterlik ve 

etkinliğinin değerlendirilmesidir. Diğer bir ifadeyle, denetlenen birimin 

faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı 

bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve 

uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin 

yeterliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. 

KİKS’nda tanımlandığı şekliyle iç kontrol; kontrol ortamı, risk 

değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenlerinden 

oluşur. 

Sistem denetiminde, birim veya süreçle ilgili iç kontrolün tamamına 

bakılırken, performans denetiminde faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde yürütülmesine yönelik kontroller, mali denetimde ise mali sistem ve 

tabloların güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin kontroller incelenir.  
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Sistem denetiminde; kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, kamu idarelerinin 

kanunlara, temel politika belgelerine ve diğer düzenlemelere uygun olarak 

faaliyet göstermesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve 

güvenilir rapor ve bilgi üretilmesi, her türlü karar ve işlemlerde usulsüzlük ve 

yolsuzluğun önlenmesi ve varlıkların kötüye kullanımının ve israfının 

önlenmesi ile kayıplara karşı korunması amacıyla oluşturulan iç kontrol 

sistemi bir bütün olarak değerlendirilir ve iç kontrol bileşenlerinin var olup 

olmadığı incelenir.541  

4.14.2. Uygunluk Denetimi 

Uygunluk denetimi, KİDR’nin genel çerçeve kısmında belirtilen 

metodolojiye uygun olarak yürütülür. Bununla beraber, uygunluk denetimine 

özgü bazı hususlara aşağıda yer verilmiştir. 

Uygunluk denetimi iki bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; idarenin 

harcamalarının ve mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının amaç ve 

politikalara, kalkınma planına, yıllık programlara, stratejik plana ve 

performans programına uygunluğunun denetlenmesi ve değerlendirilmesi ile 

idarenin harcamalarının ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata 

uygunluğunun harcama sonrasında denetlenmesidir. 

Uygunluk denetimi, idarenin tüm birimlerini kapsar. 

Belirlenen kriterlere uygunsuzluğun saptanması durumunda iç denetçi; 

uygunsuzlukla ilgili olanlar, uygunsuzluğun sebepleri ve sonuçlarını belirler. 

Uygunsuzluğun “kamu zararı”na yol açtığının tespiti halinde, denetçi 

seçtiği örneklem büyüklüğü kapsamında bu zararı da tespit eder. İşin niteliği 

gereği, uzmanlık gerektirmesi nedeniyle kamu zararının tespit edilemediği 

durumlarda, denetçi olayda kamu zararının doğduğunu ancak belirtilen 

nedenlerle hesaplanamadığını raporunda açıklar. 

                                                            
541 “Kamu İç Denetim Rehberi”, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın No:7, s.35-43.  
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Uygunsuz işlem neticesinde kişilerin hak kaybına uğraması 

durumunda, iç denetçi, bu hususu da ortaya koyar.   

Uygunluk denetimi kapsamında elde edilen sonuçlar çerçevesinde, 

denetlenen birim veya sürece ilişkin oluşturulan iç kontrollerin etkinliği ve 

yeterliliği de değerlendirilir. Bu çerçevede, iç kontrollerin mevzuata ve ilgili 

diğer düzenlemelere uyumu sağlamadaki başarısı ortaya konulur. 

Uygunluk denetimi sonucunda elde edilen bulgular, sorunların 

giderilmesine yardımcı olacak ve bu konuda oluşturulan kontrollerin 

iyileştirilmesine yönelik önerilerle birlikte ilgili makamlara raporlanır. 

Uygunsuz işlemlerin, hile, suistimal ve yolsuzluk gibi durumlarla ilgili 

olması halinde; konuya ilişkin tespitler KİDRS uyarınca raporlanır.542 

4.14.3. Mali Denetim 

Mali denetim; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve 

işlemlerin doğruluğunun, mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin 

değerlendirilmesidir.  

Mali denetim, rehberin genel çerçeve kısmında belirtilen metodolojiye 

uygun olarak yürütülür.  

Mali denetim kapsamında elde edilen sonuçlar çerçevesinde, 

denetlenen birim veya sürece ilişkin oluşturulan iç kontrollerin etkinliği ve 

yeterliliği de değerlendirilir. Bu çerçevede, iç kontrollerin hesap ve işlemlerin 

doğruluğunu, mali sistem ve tabloların güvenilirliğini sağlamadaki başarısı 

ortaya konulur. 

Mali denetimde Sayıştay tarafından yayınlanan Mali Denetim Rehberi 

ile Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Bağımsız Denetim 

Standartlarından da yararlanılabilir.543 

                                                            
542 “Kamu İç Denetim Rehberi”, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın No:7, s.44-46.  
543 “Kamu İç Denetim Rehberi”, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın No:7, s.47-51.  
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4.14.4. Performans Denetimi 

Performans denetimi, kamu idarelerinin ya da bu idarelerin belirli 

faaliyet, program ya da projelerinin verimlilik, ekonomiklik ve etkililik ilkeleri 

açısından objektif ve sistematik olarak incelenmesidir. 

Performans denetimi, KİDR’nin genel çerçeve kısmında belirtilen 

metodolojiye uygun olarak yürütülür.  

Performans denetimi, yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen 

faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki 

etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir. 

Performans denetiminin amacı, tahsis edilen beşeri, mali ve teknolojik 

kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir surette parasal değerlerine 

uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının objektif olarak incelenip 

değerlendirilmesidir. Diğer bir ifadeyle, kullanılan kaynakların denetlenen 

birimin amaç ve hedeflerine uygunluğunun, elde edilen çıktılarla orantılı olup 

olmadığının denetlenmesidir.  

Performans denetimi; kurumsal amaçlara maliyet-etkin yöntemlerle 

ulaşılması, hizmetlerin daha iyi kalitede sunulması, yönetim ve organizasyon 

süreçlerinin geliştirilmesi ve kaynak kullanımında tasarruf sağlanması 

amacıyla yapılması gereken iyileştirmeler konusunda yol gösterir.  

Performans denetimleri aracılığıyla iç denetçi, kamuda hesap verme 

sorumluluğunun güçlendirilmesine, kamu hizmetlerinde kalitenin 

artırılmasına, planlama ve kontrol faaliyetlerinin geliştirilmesine, kamu 

idarelerinin amaçlarına ulaşmasında ve kaynak kullanımında etkililik, 

verimlilik ve ekonomikliğin sağlanmasına yardımcı olur. 

Performans denetiminin esas unsurlarını oluşturan etkililik, verimlilik ve 

ekonomiklik kavramları kısaca şu şekilde açıklanabilir.  

Etkililik, hedeflere ulaşma derecesine ilişkin olup, istenilen etki ile 

gerçekleşen etki, bir başka ifadeyle, amaçlar ve çıktılar ile sonuçlar 

arasındaki ilişkiyi ifade eder. Etkililik denetimi, kurumsal amaçlara ulaşılıp 

ulaşılmadığını ve bu amaçlara ulaşmak için izlenen politikaların başarısını 

sorgular. 
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Verimlilik, kurum faaliyetlerinde kullanılan girdilerin sabit kalması 

koşuluyla belirli bir kalitede en fazla mal veya hizmetin sunumu ya da belirli 

bir miktar ve kalitedeki mal ve hizmeti sunmak için en az miktarda girdi 

kullanılmasıdır. Kurum faaliyetlerinin verimliliği, beşeri, mali ve diğer 

kaynakların kullanımında; bilişim sistemleri, performans ölçütleri, gözetim ve 

iç kontrol sistemlerinin de incelenmesi suretiyle denetlenir. 

Ekonomiklik, uygun düzeydeki kaliteyi de gözeterek, bir faaliyette 

kullanılan kaynakların maliyetinin en aza indirilmesidir. Bir başka deyişle, en 

uygun girdinin en iyi fiyata temin edilmesidir. 

Performans denetiminin kapsamı sürekli genişlemekte, bu üç ana 

unsura yeni unsurların ilave edilmesiyle içeriği ve işlevleri zenginleşmektedir. 

Bu gelişme alanlarının başlıcaları çevre, eşitlik ve etiktir. 

Önemli bir kamu kaynağı olarak algılanan ve küresel kamu malları 

arasında ilk sırada yer alan çevrenin de, belirli kurallar çerçevesinde ve 

sürdürülebilir bir yaklaşımla kullanılması gereği, performans denetimlerinde 

çevrenin ayrı ve önemli bir unsur olarak ele alınmasını kaçınılmaz kılmıştır. 

Eşitlik ilkesi, kamu kaynaklarının kullanımında adil ve tarafsız olmaya 

ilişkin olup, yönetimin hakkaniyete uygun ve yansız davranmasını, ayrım 

gözetmeksizin hedef grupların çıktılardan/hizmetlerden eşit şekilde 

yararlanması ya da bu çıktılardan/hizmetlerden dolayı üretilen faydaya 

herkesin ulaşmasını hedefler.  

Kamu kaynaklarının yönetiminde etik, kişisel davranışlarda doğruluk 

ve dürüstlük ilkelerine riayet edilmesini ve kamu idarecilerinin görev bilinci ile 

hareket etmelerini içerir. Performans denetiminin bir unsuru olarak etik ise; 

yönetim tarafından kamu görevlilerinin kamu fonlarını dürüst biçimde 

kullanmalarını güvence altına alacak prosedürler oluşturulup 

oluşturulmadığının ve kamu görevlilerinin göreve bağlılıkları, güvenilirlik ve 

başarı için motive edilmiş olup olmadıklarının değerlendirilmesini içerir. 

Performans denetimi kapsamında elde edilen sonuçlar çerçevesinde, 

denetlenen birim veya sürece ilişkin oluşturulan iç kontrollerin etkinliği ve 

yeterliliği de değerlendirilir. Bu çerçevede, iç kontrollerin kamu idarelerinin ya 
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da bu idarelerin belirli faaliyet, program ya da projelerinin etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamadaki başarısı ortaya konulur. 

Performans denetiminde Sayıştay tarafından yayınlanan Performans 

Denetimi Rehberinden de yararlanılabilir.544 

4.14.5. Bilgi Teknolojisi Denetimi 

Bilgi Teknolojilerinden Yararlanılması: Organizasyon ve yönetim 

alanında  “Organizasyonlarda yeni bilgi teknolojilerinden azami ölçüde 

yararlanılması. Bilgisayar destekli üretimin gerçekleştirilmesi” anlamında 

kullanılan bir kavramdır.545   

Bilgi teknolojisi; bilginin toplanmasında, işlenmesinde, 

depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilmesinde, 

kullanıcıların hizmetine sunulmasında ve yönetilmesinde  yararlanılan yazılım 

ve donanım teknolojilerini kapsayan bir bütündür. 

Bilgi teknolojisi denetimi; idarenin amaçlarına ve kontrol hedeflerine 

ulaşmasına yönelik olarak bilgi sistemlerinin ve bu sistemlere ilişkin 

kontrollerin yeterliliği hakkında, nesnel bir güvence sağlamak amacı ile bilgi 

teknolojisi sistemlerinin incelenmesi, gerekli kanıtların toplanması, 

değerlendirilmesi ve sonuçların raporlanması sürecidir. Bu çerçevede 

denetçi, mevcut bilgi teknoloji kontrollerini; etkililik, etkinlik, gizlilik, bütünlük, 

doğruluk, erişilebilirlik, uygunluk ve güvenilirlik kriterleri çerçevesinde 

değerlendirilir. 

Bu denetim, İDKK tarafından KİDR’ne ek olarak yayınlanacak Bilgi 

Teknolojileri Denetimi Rehberi uyarınca yapılır. 

Söz konusu Rehber yayınlanana kadar IIA, Asya Sayıştaylar Birliği ve 

Bilgi Sistemlerinin Denetim ve Kontrolü Birliği gibi uluslararası mesleki 

                                                            
544 “Kamu İç Denetim Rehberi”, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın No:7,s.52-63.  
545 Aktan, a.g.e., s.28. 



260 
 

 
 

kuruluşlarca yayınlanmış rehberler esas alınarak bilgi teknolojisi denetiminin 

yapılabileceği İDKK’ca kabul edilmektedir.546 

4.15. İÇ DENETİM FAALİYETİ İHTİYACI 

Yukarıdaki tanım ve açıklamalar ışığında, örgüt nezdinde sürdürülen iç 

denetim faaliyetlerine olan ihtiyaç şu nedenlere bağlanmaktadır547:  

4.15.1 Sorumluluk ve Hesap Verebilme  

İç denetim faaliyeti; kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve 

politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans 

programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, 

bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. İç denetim 

faaliyeti sonucunda, kamu idarelerinin varlıklarının güvence altına alınması, 

iç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgarîye indirilmesi için kamu 

idaresinin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli 

önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse 

sayısallaştırılması konularında yönetime önerilerde bulunulur.548 

Her örgütte, yöneticiler sahip oldukları yetki ve sorumluluklarının bir 

kısmını kendilerine bağlı olarak çalışan kişilere devrederler. Tüm yöneticilerin 

çalışanların görevlerini etkin bir şekilde yerine getirip getirmediklerini ve 

örgütün hedeflerinin de bir parçasını oluşturan bireysel hedeflere ulaşıp 

ulaşmadıklarını öğrenmesi gereklidir. Bu bağlamda iç denetçiler, bilgi 

toplama, şartları analiz etme ve problemleri tanımlama konularındaki mesleki 

yeterlilikleri nedeniyle belirtilen işlemleri yöneticilere vekaleten yaparlar. 

                                                            
546 “Kamu İç Denetim Rehberi”, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın No:7,s.64.  
547 Gönen, Çelik, a.g.m., s.42. 
548 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi, 25-27 Mart 2011, 
Semih Bilge-Murat Kiracı’nın sunumu, (Erişim) 28.05.2012,http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf, 
s.154. 

http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf
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4.15.2. Vekalet Teorisi 

Örgüt sahip veya yöneticileri arasındaki ilişki vekalet sözleşmesine 

benzetilmektedir. Bu kapsamda bir vekil olarak görev yapan yöneticinin söz 

konusu ilişkiden doğan borçlarını yerine getirmesi sırasında ortaya 

çıkabilecek düzensizlikler hakkındaki örgüt sahibinin şüphelerini ortadan 

kaldırabilecek en önemli kontrollerden biri, yapılacak olan iç denetimlerdir. İç 

denetçiler, finansal ve finansal olmayan işlem ve olayları konu alan 

denetimler ile örgüt sahip veya yöneticileri arasındaki potansiyel çıkar 

çatışmasını önlerler.549  

4.15.3. Yönetime Danışmanlık ve Yardım 

İç denetim, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk 

yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede idarelere yardımcı olmak 

üzere bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık hizmeti sağlar. Danışmanlık 

hizmeti, idarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem 

süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.550 

Modern bir iç denetim sistemi; yönetime yardımcı olacak nitelikte 

eğitim ve deneyime sahip, yetişmiş iç denetçilerle örgütteki hata ve hileleri 

açığa çıkarmak yanında, ileride benzer sorunlarla karşılaşılmaması için 

yöneticilere danışmanlık ve eğitim hizmeti de verebilir. 

4.15.4. Tasarruf İhtiyacı  

Profesyonel olarak yürütülen denetimler sonucunda belirlenen 

eksikliklerin düzeltilmesi sonucunda örgütler maddi açıdan da büyük 
                                                            
549 Gönen, Çelik, a.g.m., s.42. 
550 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi, 25-27 Mart 2011, 
Semih Bilge-Murat Kiracı’nın sunumu, (Erişim) 28.05.2012,http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf, 
s.154. 

http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf
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tasarruflar sağlamakta ve kazançlar elde etmektedirler. Maddi kayıpların 

ortaya çıkarılması ve düzeltilmesi bazen iç denetim biriminin yıllık maliyetini 

karşılayacak nitelikte dahi olabilmektedir. İç denetim sisteminin önleyici 

yapısı, maddi kaybı önlemenin yanında örgütün karşılaşabileceği ciddi ceza 

yüklerini de daha oluşmadan ortadan kaldıracaktır.  

4.15.5. Hileli İşlemlere Karşı Korunma İhtiyacı 

Günümüzde, halka açık şirketlerdeki küçük pay sahiplerinin kar 

paylarına ilişkin haklarını tehdit eden en büyük sorun bu işletmelerde 

rastlanan hileli işlem veya eylemlerdir. Bu konuda, iç denetim fonksiyonun 

anlamı; örgütün çalışanları, yöneticileri ve hatta yönetim kurulu üyeleri 

tarafından neden olunabilecek hilelerin belirlenmesi ve bunların ortaya 

çıkmasını önleyici önerilerin getirilmesidir.551 Kamu işyerlerinde de güven ve 

vatandaş memnuniyeti açık toplumlarda hayli önem kazanmıştır. Hileli 

işlemlerin daha oluşmadan önlenmesi kamu sorumluluğu taşıyan kişi ve 

kurumlar içinde önemlidir.  

Nesnel güvence sağlama, kurum içerisinde etkin bir iç denetim 

sisteminin var olduğuna; kurumun risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem 

süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine; üretilen bilgilerin doğruluğuna ve 

tamlığına; varlıklarının korunduğuna; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve 

mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair, kurum içine ve kurum 

dışına yeterli güvencenin verilmesidir.552

                                                            
551 Gönen, Çelik, a.g.m., s.42. 
552 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi, 25-27 Mart 2011, 
Semih Bilge-Murat Kiracı’nın sunumu, (Erişim) 28.05.2012,http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf, 
s.154. 

http://www.ege.edu.tr/gd/5018kitap.pdf


 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ & İÇDENETİM 

5.1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İÇ DENETİME ETKİLERİ 

İKY, her şeyden önce, diğer departmanlarda olduğu gibi iç 

denetiminde insan kaynağını sağlayacak kısımdır. Bu yönüyle İKY liyakatli, 

nitelikli ve kariyeri uygun iç denetçileri örgüte kazandırmak için etkin bir rol 

oynamaktadır. Alınan iç denetçilerin kuruma adaptasyonu ve hizmet içi eğitim 

programları ve örgüt dışı yerlerden eğitim alınması konularında yine İKY aktif 

roller üstlenmektedir.  

İç denetimin ihtiyacı olan pek çok veriyi temin etmede yine İKY kilit rol 

oynar. İKY’nin elinde olan pek çok veri aynı şekilde veya işlendikten sonra iç 

denetiminde kullanabileceği verilerdir. Özellikle iş analizi, iş tanımları, görev 

tanımları, iş süreçleri, iş değerleme bilgileri gibi bilgiler iç denetim birimlerinin 

faaliyetlerinde her zaman başvurdukları verilerdir. 

Kurumlarda iyi örgütlenmiş ve yetkin çalışanlarla desteklenmiş bir İKY 

süreci iç denetim birimleri için her zaman arzu edilecek bir durumdur. İKY’nin 

etkin çalışmadığı örgütlerde iç denetim birimlerinin iç denetim faaliyetini 

sağlıklı yapabilmeleri için İKY’nin yerine geçip öncelikle örgütün ne tür işleri 

yaptığını ortaya koyması, bunları bir iş tanımı şeklinde sistematize etmesi, 

her bir tanımlı işin gerçekleşme sürecini işlem basamakları olarak ortaya 

koyması, yapılmışsa görev tanımlarına ulaşması, sürecin her aşaması için 

öngörülen kontrol önlemlerinin neler olduğu bilgisine ulaşması gibi uzun veri 

toplama faaliyetlerine girmesi gerekecektir. Örgüt misyon ve vizyon sahibi, 

stratejik planı ve stratejik programı olan bir yapıda değilse bu bilgilerin pek 

çoğu ya olmayacak ya da parça parça bulunacaktır. Bu ise etkin bir iç 

denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesini önleyecektir.  

Örgütte kurumsallaşmış bir İK departmanı ve iyi işleyen bir İKY süreci 

varsa zaten iç denetimin denetim evreniyle uyumlu bir şekilde örgütün tüm iş 
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ve işlemlerine dönük iş analizleri yapılmış ve iş tanımı, görev tanımı başta 

olmak üzere iş süreçleri ortaya konmuş demektir. Etkin bir İKY için gerekli 

olan ayrıntılı iş akım şemaları İKY için, personel planlaması yönünden, 

“Hangi basamakta ne kadar ve ne nitelikte personel çalıştıracağım?” 

sorusunun cevabı olurken, iç denetim için aynı iş akım şeması başta insan 

kaynağı olmak üzere kaynakların etkin, etkili ve ekonomik kullanılıp 

kullanılmadığının ortaya konmasında rol oynayacaktır.  

İyi yapılmış bir iş tanımı ve görev tanımı İKY açısından insan 

kaynağının etkin kullanımı için hayati önem taşırken, iç denetim açısından 

örgütsel sorumluluk ve hesap verebilirlik yönüyle önemli olacaktır. Hangi 

çalışanın ne iş yaptığı ve görevinin nerede başlayıp nerede bittiği bilgisi örgüt 

içi iş barışı kadar tüm paydaşlara da güven veren bir durumdur.  

Bunun gibi her bir iş analiz süreci açısından ve İKY’nin diğer 

fonksiyonları yönünden bu türden karşılaştırmalar yapmak mümkündür. 

Bununla beraber şu husus açıktır ki iyi yapılandırılmış ve etkin çalışan bir 

İKY’nin iç denetim fonksiyonlarının daha etkin uygulanması yönünden olumlu 

etkileri olacaktır.                   

5.2. İÇ DENETİMİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE ETKİLERİ 

İç denetim biriminin faaliyetleri örgütün tüm birimlerine dönük etki 

doğurur. Özellikle rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında kurumun 

bugününe ve geleceğine dönük projeksiyonlar örgütteki birimlerin yaptıkları 

ve yapacakları işleri gözden geçirmelerine sebep olur. Bu yönüyle iç denetim 

faaliyetlerinden İKY, insan kaynağının planlanma sürecinden başlamak üzere 

işten çıkarma veya emeklilik sürecine kadar yararlanabilir.  

İK departmanının tam ve etkin kurulamadığı veya çalıştırılmadığı  

örgütlerde iç denetim biriminin faaliyetleri bu departmanın tam ve etkin 

kurulması veya çalıştırılması gerekliliğini en üst karar organına hissettirir. Zira 

bu birimin çalışmaları, sadece geçmişe dönük ve hata olan iş ve işlemlere 

yönelik olmayıp olması gerekene dönükte tespit ve öneriler getirdiğinden iç 
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denetimler yapıldıkça etkin bir İKY sürecinin acil bir ihtiyaç olduğu daha iyi 

anlaşılacaktır.   

İç denetim birimleri örgütlerde etkin bir iç denetim gerçekleştirmek için 

örgütün tüm iş ve işlemlerini ortaya koymak, iş analizleri yapılmasını 

sağlamak, iş tanımlarına, görev tanımlarına ulaşmak, iş süreçleri ve bu 

süreçlerde görev alan personel sayısı ve niteliği gibi bilgilere ulaşmak 

durumundadır. Bu bilgiler o zamana kadar üretilmemişse bu bilgilerin 

üretilmesini sağlayarak İKY sürecinin kurumda etkinlik kazanmasını da 

böylece sağlamış olacaktır.           

İç denetimin sistematiği gereği tüm denetimler risk odaklı ve süreç 

bazlı olacağından hangi birimin denetimi olursa olsun bulgular bir yönüyle İK 

departmanını ilgilendirecektir. Şöyleki;  

İncelemeye alınan birimde süreç olarak ortaya konulan çalışmanın 

eksik olduğu yani bazı süreçlerin tanımlanmadığı veya eksik tanımlandığı 

ortaya konursa bu iş ve görev tanımlarının yeniden gözden geçirilmesine 

neden olabilecektir. Bu ise nihai noktada İK’nı ilgilendiren bir sonuç 

doğuracaktır. İK departmanı elindeki iş ve görev tanımlarını yenileyecektir. 

Belki bu yeni durum personel ihtiyacını da gündeme getirebilecektir.  

Tanımlanmış görevlerde istihdam edilen personelin yaptığı görevle 

nitelikleri arasında uyumsuzluk ve uygunsuzluklar tespit edilebilir. Bu kurum 

içi personel değişimini veya kurum dışından personel alımını 

gerektirebileceği gibi personelin niteliklerinin artırılmasına dönük hizmet içi 

eğitim programları düzenlenmesine de sebep olabilecektir.  

5.3. KLASİK ANLAYIŞA KARŞIN YENİ ANLAYIŞI TEMSİL ETME  

Klasik personel yönetimine karşın İKY yeni anlayışı temsil ederken, 

teftiş kurullarındaki klasik denetim anlayışına karşın iç denetim denetimin 

yeni yüzü olarak ortaya çıkmıştır.  

Personel yönetimi, örgütün İnsan kaynağı ile ilgilidir ve bu kaynağa 

ilişkin planlama, örgütleme, yöneltme, uyumlaştırma, denetleme, yetiştirme, 
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güdüleme, iletişim, karar verme, araştırma-geliştirme v.b. işlevlerin tümünü 

oluşturan yönetim dalıdır. 

Yukarıdaki şekilde tanımlanan personel yönetimi kavramına işçi-

işveren ilişkileri alanındaki yeni bilgi ve birikimlerin eklenmesi ve çalışanların 

insan olma özelliklerinin göz önüne alınmaya başlanmasıyla ortaya çıkan 

yönetim anlayışına “İnsan Kaynakları Yönetimi” adı verilir. Bu yönetim 

anlayışında örgüt amaçları kadar bireysel amaçlar da göz önünde 

bulundurulur. Örgüt çalışanlarının psikolojik, sosyolojik, fiziksel her türlü 

gereksinimlerinin karşılanması ve dolayısıyla verimliliklerinin en üst düzeye 

çıkacak şekilde geliştirilip örgütle bütünleştirilmesi hedeflenir.553  

Ayrıca personel yönetimi çalışanı bir maliyet unsuru olarak ele almakta 

ve çalışanlarla ilgili sadece kayıt tutma faaliyetlerini gerçekleştirmekteyken; 

İKY, çalışanları bir maliyet unsuru olarak görme anlayışını ortadan kaldırarak, 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken bir kaynak olarak görmüştür.554   

Personel yönetimi, daha çok üst yönetimle çalışanlar arasında aracılık 

rolünü üstlenerek sorunları örgüt içinde dar kapsamda çözmeye çalışırken; 

İKY üst yönetimle birlikte çalışanların iş ilişkilerini düzenleme rolünü de 

üstlenmiştir.555       

Personel yönetimi ile İKY’nin karşılaştırılması bağlamında aşağıdaki 

tablo oluşturulabilir.556   
  

                                                            
553 Akyüz, a.g.e., s.55. 
554 Yüksel, a.g.e., s.9. 
555 Mehmet Tikici, v.d., “Stratejik İnsan kaynakları ve İş Tatmini Üzerine Bir Uygulama”, 10. 
Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 23-25 Mayıs 2002, s.861 
556 “Değişen Yönleri İle Personel Yönetimi”, Derleyen: Kubilay Seçen, (Erişim) 
13.09.2011,http://www.madenim.com/htm  

http://www.madenim.com/htm
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Tablo 1: Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetiminin 
Karşılaştırılması    

Personel Yönetimi  İnsan Kaynakları Yönetimi  

İş odaklı İnsan odaklı 

Operasyonel faaliyetler Danışmanlık hizmeti 

Kayıt sistemi Kaynak anlayışı 

Statik bir yapı Dinamik bir yapı 

İnsan maliyet unsuru İnsan önemli bir girdi 

Kalıplar, normlar Misyon ve değer 

Klasik yönetim Toplam kalite yönetimi 

İşte çalışan insan İşi yönlendiren insan 

İç planlama Stratejik planlama 

 

Personel yönetimi, çalışanlarla ilişkileri düzenlerken uzlaşmacı bir tavır 

yerine, muhalif bir tutum takınırken; İKY, çalışanlarla ilişkilere daha yapıcı bir 

şekilde yaklaşmakta, ilişkileri geliştirmeye ve işbirliğini sağlamaya 

çalışmaktadır. “Yönetim”den ziyade “yönetişim” etkinliği olarak ön plana 

çıkmaktadır.   

Bununla birlikte İKY, oryantasyon uygulamalarında iş odaklı bir 

yaklaşımı tercih ederken, personel yönetimi, zaman zaman tepkisel bir 

açıdan oryantasyonu ele almaktadır.  

Personel yönetiminin sadece yönetim kadrosunda bulunan çalışanları 

dikkate alan, faaliyetlerini emir-komuta temeline dayanarak gerçekleştiren ve 

elde ettiği başarıları bölüm bazında değerlendiren, kısacası geleneksel bir 

bakış açısına sahip olduğu söylenebilir.  

İKY ise, modern bir anlayışla çalışmaktadır. Buna göre, İKY sadece 

yöneticilere değil, yöneticilerle birlikte çalışanlara da önem vermektedir. Bu 

açıdan da hem örgüt müşterilerine hem de yönetici ve çalışanlarına odaklı 

olarak faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve sorunları çözmeye çalışmaktadır.     

İKY tüm bu çalışmaları yerine getirdiğinde, elde ettiği başarıyı tüm 

örgüte yayabilmektedir. Böylece her kademede yer alan personeli örgütün 

gereksinimleriyle birleştirebilmektedir.  
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Buna ek olarak, geleneksel yönetimdeki, insanların çalışmayı 

sevmediği ve sadece ücret almak için çalıştıkları yönündeki anlayışı, 

personel yönetimi de benimsemiştir. İKY ise insanların güvenli ve rahat bir 

çalışma ortamında, adil ve anlayışlı bir yönetici ile çalışmayı istedikleri ve 

böylece işlerini yaparken mutlu oldukları görüşünü savunmaktadır.557            

Benzer bir yaklaşımla klasik teftiş anlayışı ile iç denetim anlayışının 

farklılığını da aşağıda tablodaki gibi ortaya koyabiliriz.  

Tablo 2:  Klasik Teftiş Anlayışı İle İç Denetimin Karşılaştırılması    

Teftiş İç Denetim 
Risk değerlemesi yapmaz Risk bazlıdır 
Kendi maliyetini sorgulamaz Denetimin kaynak maliyetini dikkate alır 
Performans değerleme kıstası zayıftır Denetçinin performansını ölçer 
Üst yönetimin önerileri doğrultusunda 
planlama yapılır 

Denetim planlamasında çalışanların 
görüş ve önerileri alınır 

Düzensiz meslek içi eğitim vardır Mesleki yeterliğin gereği sürekli eğitim 
ve gelişim gereklidir 

Sistematik değildir, kesintilidir Sistematik ve süreklidir 
İdarenin yanlışını arar İdareye güven sağlayıcıdır 
Öneride bulunur İdareye danışmandır 
Birey ve olay odaklıdır Sistem ve süreç odaklıdır 
Yönetime bağlılık anlayışı zayıftır Yönetimin bağlı bir parçasıdır 
Mevzuata uygunluk amaçlıdır İdareyi geliştirme amaçlıdır 
Hata arar İyi uygulama örnekleri arar 
Bakan dahil farklı otoritelere bağlıdır En üst yöneticiye bağlıdır 
Genellikle uygunluk denetimi ile sınırlıdır Denetimin tüm çeşitlerini kapsar 
Soruşturma asli görevdir Denetim asli görevdir 
Geçmiş odaklıdır Gelecek odaklıdır 
Geleneklere bağlıdır Yazılı kuralları vardır 
Genel kabul gören standartları azdır Çalışma ve raporlama anlayışı 

standarttır 
Rehber ve formlar eksik ve güncel 
değildir 

Rehberleri ve çalışma formları 
standarttır 

Kendi aralarında koordine yoktur İDKK tarafından koordine edilir 
Kaynak: Mustafa ÇAVUŞOĞLU(ÇAPKIN), Osman DURU, İç Denetim, Siyasal Vakfı Bülteni, 
Yıl:15, Sayı:20, Aralık 2007, s.19 

İyi denetim, iyi yönetimin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Daha 

duyarlı ve etkin bir kamu yönetimi, şeffaf ve güvenilir mali bilgilerle olur. Bu 

da denetim sistemi ve denetim anlayışıyla yakından ilişkilidir. Son yıllarda 

                                                            
557 Serap Özen Kapız, “İşin Değişen Anlamı ve Birey Yaşamında Önemi”, (Erişim) 13.09.2011, 
http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=66  

http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=66
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yapılan birçok reformda olduğu gibi denetimle ilgili değişikliklerde de dikkat 

çeken en önemli unsur, geleneksel denetim anlayışından felsefi düzeyde 

kopuşun ortaya çıkmasıdır. Denetimin cezalandırıcı yönü törpülenmiş, 

rehberlik yönü ön plana çıkmıştır. Bu son değişikliklerle denetim, Anglo 

Sakson ülkelerinde olduğu gibi, hukuk ağırlıklı bir konu olmaktan çok, 

ekonomi ağırlıklı bir olgu haline gelmiştir. İç denetim sayesinde, yönetim 

sistemine tam nüfuz edemeyen YKYA, denetim üzerinden TKY’ne girmiş 

durumdadır. 

Geleneksel teftiş tanımlarına bakıldığında teftiş, çoğunlukla; bir 

kurumun kuruluş amacı doğrultusunda yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuata 

uygun, işlem-eylem yerindeliği, verimlilik, etkinlik ve hizmet kalitesinin 

sağlanması ile varsa usul ve esaslardan sapmalar ve bunların nedenlerini 

tespitle, çözüm önerileri sunmak, madde ve İK’nın örgütün amacı 

doğrultusunda en rasyonel şekilde kullanılmasını sağlamak ve yardımcı 

olmak, kısaca kamu adına ve yararına uygulama ve davranışların mevzuata 

uygunluğunu kontrol etme işlevi olarak tanımlanmaktadır.  

İç denetim ise kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve 

geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre 

yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla 

yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak 

tarif edilmektedir. İç denetim faaliyetleri; idarelerin yönetim ve kontrol yapıları 

ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetişim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini 

değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir 

yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. 

Türkiye örneğindeki geleneksel teftişlerde; insan merkezli ve güven 

esaslı olmayan, statükocu, değişime kapalı ve reaktif bir anlayışla salt 

mevzuat uygunluğunu esas alan ve örgüte değer katmaktan uzak; sistem 

yerine ısrarla insanların kusurlarına, hatalarına yoğunlaşan, geçmişe 

endeksli; aşırı merkeziyetçi, bürokratik ve hantal, örgüt yapısını daha da 

tıkayan; çoklu veri kaynağına dayalı performans değerlendirmesi yerine 

‘müfettiş kanaatini’ önceleyen; şekilci, aşırı kuralcı, rehberlikten ziyade 

soruşturma odaklı bir denetim kültürü hâkimdir. Geleneksel teftiş anlayışının 
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yerine; sistem yaklaşımına sahip, güvence sağlayan bağımsız bir iç 

denetimin kurulması durumunda; hesap verebilirlik ve saydamlık, kurumda 

etkin kılınır ve yönetimden yönetişime geçişte önemli bir kolaylık sağlanır.558 

KMYKK ile getirilen temel yeniliklerinden biri de hiç şüphesiz denetim 

alanında olmuştur. Söz konusu kanunla uluslararası standartlara göre 

Sayıştay tarafından gerçekleştirilecek dış denetimin yanı sıra geleneksel 

denetim yaklaşımını ikame eden modern iç denetim uygulamaları hayata 

geçirilmeye çalışılmıştır. İç denetimle, işlemler, olaylar ve kişiler temelinde 

girdi ve uygunluk odaklı klasik denetim anlayışından risk esaslı, sistem-süreç 

odaklı ve uluslararası standartlara göre yürütülen bir denetim anlayışına 

geçilmiş; iç denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları bu paralelde 

belirlenmiştir.  

İç denetimin temel işlevi, kurum faaliyetlerinin etkin, etkili ve ekonomik 

bir şekilde ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi, kurum tarafından üretilen 

bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliğini, kurum varlıklarının korunmasını ve bu 

şekilde kurum amaç ve hedeflerine ulaşılmasını sağlayan iç kontrol 

sisteminin etkinliğini ve yeterliliğini değerlendirmek, bu bağlamda sistemde 

mevcut eksiklikleri, zayıflıkları ve riskleri tespit ederek kurum faaliyet ve 

süreçlerinin iyileştirilmesi için öneriler geliştirmektir. Ayrıca, bu doğrultuda 

kurum çapında iç kontrol, risk yönetimi, kurumsal yönetim vb. konularda 

eğitimler vermek, mevzuat ya da yeni sistem tasarımlarını risk ve kontrol 

mantığı çerçevesinde değerlendirerek görüş ve öneriler getirmek de iç 

denetim faaliyetinin kapsamına girmektedir. Bu çerçevede iç denetim, işlem, 

olay ya da kişiye odaklanan, uygunluğa dayanan geleneksel denetim 

anlayışından önemli farklar içermektedir.  

Geleneksel denetim anlayışı asıl olarak işlem, kişi ve mevzuat üçlüsü 

üzerine tesis edilmiştir. Söz konusu işlem ya da kişilerle ilgili değerlendirme 

mevcut mevzuat hükümleri üzerinden yapılır ve bu çerçevede geçmişe dönük 

                                                            
558 Şener Gönülaçar, “Kamuda İç Denetçiler İle Müfettişler Arasındaki Görev Örtüşmesi 
Sorununa Bir Çözüm Önerisi: İngiltere Eğitim Sisteminde İç Denetim ve Teftişin Rol ve 
Sorumlulukları”, Mali Hukuk Dergisi, Temmuz-Ağustos 2010, Sayı:148, s.26.  
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bir değerlendirme ile hata ya da yanlışlıklar, hile ve suistimaller tespit edilerek 

sorumlular hakkında idari/adli/mali yönden işlem tesis edilmesi talep edilir.  

İç denetçinin temel sorusu, "Neler olabilir, neler ters gidebilir de 

denetlenen süreçte aksaklıklar, problemler ortaya çıkabilir ve bu 

aksaklıkların, problemlerin çıkmaması için neler yapılabilir/yapılmalıdır" 

şeklinde iken, geleneksel denetim anlayışında bu soru, "Neler olmuş, hangi 

hata ve suiistimaller işlenmiş, bunlara kim/kimler yol açmış, söz konusu 

şahıslar hakkında hangi yaptırım ve müeyyideler tesis edilmeli" ye dönüşür.  

Bu soruların cevabını aramak için iç denetçiler, denetlenen sistem ya 

da süreçte çalışan personelle etkin bir işbirliği ve iletişim içerisinde olmak 

zorundadır. Çünkü nasıl hasta belirti ve şikâyetlerini anlatmadan doktor tetkik 

ve tedavi sürecini başlatamıyorsa iç denetçi denetlenen süreç veya sistemle 

ilgili personelden süreçteki aksaklıkları, problemleri öğrenmeden çözüm ve 

öneri geliştirmesi mümkün değildir. Aynı şekilde, tedavi sürecinde bünye 

yapısı, alerjik özellikleri vb. dikkate alarak doktorun her bir hasta için ayrı 

tedavi yöntemleri belirlemesinde olduğu gibi iç denetçi de tespit edilen riskler 

ve problemlerle ilgili olarak personelin ve yöneticilerin görüş ve önerilerini 

dikkate alarak onların uygulayabileceği, hayata geçirebileceği çözüm önerileri 

sunmak zorundadır. Dolayısıyla, iç denetimde esas olan karşılıklı güvene 

dayanan iletişimdir. Bu nedenle artık günümüzde denetim kavramının yerine, 

iletişime ve ortak akıl etrafında birleşmeye vurgu yapan "denetişim" kavramı 

kullanılmaya başlanmıştır.  

Geleneksel denetim anlayışında ise tek taraflı bir denetim yaklaşımı 

söz konusudur. Bu denetimde, karşılıklı güvene dayalı bir iletişimden 

bahsetmek mümkün değildir. Çünkü, burada "soru soran denetleyen”le 

“cevap vermek zorunda kalan denetlenen" ilişkisi şeklinde hiyerarşik bir ilişki 

söz konudur. Böyle bir denetim ortamında, denetim konusu hile ve usulsüzlük 

olmasa bile, çalışanlar sürekli olarak denetçilerin bir hile-usulsüzlüğü 

araştırdıklarını ya da denetim amaçlarının bu olduğunu düşünürler. Bu 

algılamanın doğal sonucu olarak, yönetim ve çalışanlarda sürekli olarak 

denetimden kaçış, problemlerin, aksaklıkların denetim birimlerine, denetçilere 

iletilmemesi, saklanması şeklinde genel bir eğilim ortaya çıkmaktadır. 
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Yine iç denetim, geleneksel denetim anlayışından farkIı olarak 

uluslararası alanda geçerli olan iç denetim standartlarına göre yürütülmesi 

gereken bir faaliyettir. Bu kapsamda, iç denetim biriminin yönetimi, iç 

denetçilerin görev sorumlulukları, bağımsızlık ve objektifliğe ilişkin hususlar 

yanında iç denetim süreci de bu standartlarla düzenlenmiştir.559 Geleneksel 

denetimin ise bırakın uluslararası standartları aynı ülke kamu idarelerinde 

bile farklı formlarda uygulandığı görülmektedir.    

5.4. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İÇ DENETİMİN DİL 
BİRLİKTELİĞİ 

Hem İKY hem de iç denetim YKYA’nın ürünü oldukları için benzer 

terminolojiden beslenirler. Her ikisi de kaynakların etkin ekonomik ve verimli 

kullanılmasını önemser. Her iki yapıda misyon ve vizyon anlayışı içerisinde 

örgütün stratejik plan ve programları doğrultusunda kendi stratejik plan ve 

programlarını ortaya koyarak faaliyette bulunurlar. Her iki yapıda da 

sürprizlere yer yoktur. Bugünü dünden planladıkları gibi geleceği de 

bugünden planlarlar.  

Her ikisi de yönetimin aracı olması dolayısıyla aynı üst merciye 

raporlama yaparlar. 

İş analizi, iş değerlemesi, iş tanımı, görev tanımı, iş akım şeması, iş 

süreçleri gibi kavramlar her iki departman içinde hayati öneme sahip 

kavramlardır. Planlama, programlama, kariyer, liyakat, performans, 

geliştirme, paydaş, GZFT analizi gibi kavramlar yine ortak dilde olan ve 

sıklıkla kullanılan kavramlardır. 

Etkililik, etkinlik, ekonomiklik, verimlilik gibi kavramlar ikisinin de 

kullandığı ve varmayı amaçladığı noktanın dilidir.   

                                                            
559 Ali Kayım, “İç Denetçiler Soruşturma Yapabilir mi? Kamu Zararından Sorumlu Olanların 
Tespiti Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, Denetişim Dergisi, Kamu İç Denetçileri Derneği Yayını, 
Ankara, Yıl:2009, Sayı:2,  s.117-119. 
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İKY’nin ve iç denetimin YKYA’ndan beslenmeleri, her ikisinin de 

yönetim tarafından etkin olarak kullanılan araçlar olmaları kullandıkları dili de 

ister istemez benzeştirmiştir.   

5.5. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İÇ DENETİMİN ETKİN YÖNETİM 
ARACI OLMA YÖNÜ 

Örgütler en az kaynak kullanarak en çok faydaya ulaşmak ister. 

Etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik yani kamu yönetimi anlayışının özel 

kamu ayrımı olmadan gözettiği hususlar olmuştur.  

Bir örgütte İKY süreci yönetimin en çok kullandığı alanlardan birisidir. 

Etkin bir yönetim sergilemek isteyen üst yöneticiler başarılı olmak için kurumu 

iyi analiz etmek durumundadırlar. Bu analiz ister istemez İKY faaliyetlerinin 

etkin bir şekilde icrasını gerektirmektedir. Bu bağlamda kurumun hangi işleri 

kimlerle ne kadar sürede yaptığı ve mal ve hizmetleri kimlere sunduğu ortaya 

konmalıdır. Bu ortaya konduktan sonra, her bir husus için kurumsal hedefler 

doğrultusunda  ilave olarak hangi işleri, başka hangi insan kaynağını 

kullanarak, daha kısa sürede daha çok kimseye sunulacağı gibi çalışmalarda 

yine İKY sürecinin etkin bir şekilde işletilmesiyle yapılabilecektir.     

Her örgüt iyi yetişmiş, işi bilen, vizyon sahibi, kuruma değer katacak 

kimseleri bünyesine katmak ister. Yine örgütler mevcut insan kaynağının 

niteliğini artırmak, moral ve motivasyonunu yükselterek ondan azami verimi 

almak ister. Tüm bunların sağlanmasıda üst yönetimin İKY sürecini etkin 

olarak kullanmasına bağlıdır.     

İletişimin ve her türlü ulaşımın olağanüstü geliştiği çağımızda insan 

kaynağı dahil her tür kaynak dünya üzerinde serbestçe dolaşabilmektedir. 

İnsan kaynağı dışındaki her kaynak eşit şekilde rakip firmalar tarafından elde 

edilip kullanılabilmektedir. Artık işletmeler üretim bantlarıyla, hammadde 

kaynaklarıyla, teknik alet ve ekipmanla birbirlerine üstün gelemeyeceğini 

görmüşlerdir. Zira bedeli ödenmek suretiyle bunlar her yerden temin 

edilebilmektedir. Ancak örgütleri artık farklı kılan insan kaynağının 
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durumudur. İyi yetişmiş kaliteli ve kalifiye elemanlarla örgütler diğerlerinden 

ayrılmaktadırlar. 

Rehberlik ve danışmanlık misyonu ön planda olan iç denetimde etkin 

bir yönetim aracı olarak ön plana çıkmaktadır.  

İç denetimin kökleştiği örgütlerde iç denetçiler üst yöneticinin sürekli 

danıştığı ve istişare ettiği bir seviyede konumlandırılırlar. Örgütün anlık resmi 

ve gelecek projeksiyonu hakkında sundukları raporlarla üst yöneticiyi alacağı 

kararlarda etkilerler.       

5.6. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İÇ DENETİMİN AYNI 
KAYNAKTAN BESLENMELERİ 

YKYA personel yönetiminin yerine İKY’ni getirdiği gibi klasik denetim 

anlayışının yerine de iç denetim anlayışını getirmiştir. Dolayısıyla her iki 

disiplininde beslendiği kaynak aynıdır. Kamu yönetimi anlayışı farklı bir 

noktaya evrilene kadar da bu durum böyle devam edecektir.  

Yönetim süreci tüm unsurlarıyla bir bütün süreçtir. Yönetim olgusunda 

meydana gelecek bir anlayış değişikliği ve değişimi zamanla tüm yönetim 

araçlarını etkileyecek ve hepsini ortak bir payda da bir araya getirecektir. Bu 

başarılamadığı zaman yönetim sürecinin kendisi sorgulanacak, paydaşlarca 

“başarısız yönetim” olgusu ortaya çıkacak buda ilanihaye devam 

edemeyeceğinden ya miadını doldurmuş ve tarihe mal olmuş bir yönetimden 

söz edilecek veyahut yönetimde reform dediğimiz yönetimin baştan aşağı 

paradigma değişimi geçirerek evrilmesine tanık olacağız. 

Hem İKY hem de iç denetim yönetimin aracı olması hasebiyle 

yönetimde meydana gelecek yenilenme ihtiyacı, açılımlar, değişik 

enstrümanların kullanımı, zihniyet değişikliği gibi olgular İKY’ni ve iç denetimi 

de etkileyecektir. Bu bağlamda bugün için yönetimde etkinlik ve verimliliği 

sağlamayı amaçlayan YKYA hem İKY’nin hem de iç denetimin en temel 

beslendiği kaynak olmaktadır. 
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Günümüz İKY anlayışı etkinlik ve verimliliğin sağlanmasını ön planda 

tutarken onunla aynı kaynaktan beslenen iç denetimde etkinlik, ekonomiklik 

ve verimliliği sağlamak için uğraş vermektedir.      

5.7. BİR BÜTÜN OLARAK YÖNETİMİ GELİŞTİRME ÇABASININ ÜRÜNÜ 
OLMA 

Yönetim geliştirme geniş kapsamlı bir terimdir ve yönetimi, 

amaçlarından başlayarak, insan, yapı, teknoloji ve bu amaçlara eşgüdüm 

içinde gitme yönlerinden inceleyerek, sosyal gereksinme ve günün 

koşullarına, gelişmelere uygun yeni bir yapı işleyiş ve davranış getirme amacı 

ile girişilen çabaların tümünü kapsar. 

Geniş açıdan bakıldığında yönetimin geliştirilmesi örgütün; kaliteli ürün 

üreterek örgütün, canlılığını koruyabilmesi, rakip örgütlerle rekabet 

edebilmesi için yakın ve uzak çevrenin sürekli izlenmesi, uyumun zamanında 

yapılması bakımından “kendi kendini sürekli yenilemesi” sürecidir diye 

tanımlanabilir.560       

Yönetimin geliştirilmesi, kültürel değişme, teknolojik yenilik ve 

çağdaşlaşma gibi sosyal değişmenin bir öğesidir. Örgüt yakın ve uzak 

çevrelerin etkisi altındadır. Örgütün yakın, uzak çevreleri ve içsel zorlamalar, 

örgütü değişmeye zorlamaktadır. Durağan olmayan değişim zorlaması, 

yönetimi sürekli uyum ve yenileşmeye yöneltmektedir. Bu tepkiyi 

gösteremeyen örgüt yok olacaktır.561   

Personel yönetiminden İKY’ye ve klasik denetim anlayışından iç 

denetim anlayışına geçilmesi de yönetim geliştirme çabasının bir ürünüdür. 

Bu dönüşümü yapamayan örgütler zamanla çağın gerisinde kalacak ve belki 

de yok olacaklardır.  

Dıştan müdahalelerle yapılan reformlar şekli olma, örgüt tarafından 

benimsenmeme ve gerçeklerle bağdaşmama gibi eksiklikler taşıdığından, 

                                                            
560 Peker, a.g.e., s.9-10. 
561 Peker, a.g.e., s.10. 
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reformda en gerçekçi yöntem, örgüt dışı görevli bir kuruluş veya komisyonla 

örgüt elemanlarının birlikte gerçekleştireceği yönetimi geliştirme çabalarıdır. 

Ancak bu süreçte örgüt elemanlarının hepsinin iknasından ziyade örgütteki 

değişim taraftarlarının sürece sokulması ve onlardan “değişim ajanı” olarak 

yararlanılması önem taşımaktadır.562  

İKY ve iç denetim yönetim geliştirme çabasının ürünü olması yanında 

bu çabayı geliştiren ve sonuca ulaşmasını sağlayan en önemli 

departmanlardır.  

5.8. KURUMSAL SOSYAL SERMAYEYE KATKI YAPMA YÖNÜ 

Dünya Bankası sosyal sermayeyi şöyle tanımlar: “İnsanlara, arzulanan 

hedeflere ulaşmalarını sağlayacak biçimde eylemlerini koordine etme imkanı 

veren, sosyal yapılar içindeki yerleşik normlar ve sosyal ilişkiler.” Harvard 

siyaset bilimcisi Robert PUTNAM’da sosyal sermayeyi benzer bir biçimde 

tarif eder: “Sosyal sermaye; karşılıklı yarara dayalı koordinasyonu ve 

işbirliğini kolaylaştıran şebekeler, normlar ve sosyal güven gibi toplumsal 

örgütlerin sahip olduğu özellikleri ifade eder.”  

Sosyal sermaye, insanlar arasındaki aktif bağlantılar stokundan; insan 

şebekelerini ve topluluklarını birbirine bağlayan ve işbirliğini mümkün kılan 

güven, karşılıklı anlayış ve ortak değerler ile davranışlardan oluşur. 

Sosyal sermaye, bir örgütü ya da işbirliği içindeki herhangi bir grubu, 

kendi özel amaçlarını gerçekleştirme niyeti taşıyan bireyler topluluğundan 

daha fazla bir şey haline getirir. Sosyal sermaye insanlar arasındaki mesafe 

üzerine kurulmuş bir köprüdür. Tipik unsurları ve göstergeleri arasında, 

yüksek düzeyde güven, sağlam kişisel şebekeler ve canlı topluluklar, anlayış 

ortaklığı ile ortak bir girişime eşit katılım duygusu –bireyleri bir grup haline 

                                                            
562 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.14 
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getiren her şey- bulunur. Bu türden bağlılık; işbirliğini, sadakati, bilgiye ve 

yeteneğe hızlı erişimi ve düzenli örgütsel davranışı destekler.563  

Bu sosyal sermaye tanımı, bu tanıma uygun düşen örgütsel 

yatırımlarında neler olabileceğini gösterir: İnsanlara birbirleriyle bağlantı 

kurmalarını sağlayacak mekânı ve zamanı vermek, onlara güven duymak, 

amaç ve inançlarda etkin iletişim ve salt fiziksel mevcudiyeti değil, gerçek 

katılımı teşvik eden eşit fırsat ve ödülleri sunmak.564  

Sosyal sermaye terimini kullanan analizciler gibi bu terimi, kişiler arası 

bağlantılara yapılan yatırımların sermayenin diğer, daha elle tutulabilir 

biçimleri gibi getiri sağladığını vurgulamak için kullanıyoruz.565 

Sosyal sermaye güvene dayalıdır. Sosyal sermayeyi karakterize eden 

ilişkiler, topluluklar, işbirliği ve karşılıklı bağlılıklar, makul bir güven düzeyi 

olmadan olamazlar. Güven, sosyal sermayenin zorunlu bir koşulu ve 

başlangıç noktası olarak görülebilir.566          

İKY sistemi içerisinde seçilip alınan, hizmet içi eğitimle geliştirilen 

nitelikli, yetkin ve işin ehli insan kaynağı bir örgüt için olduğu kadar o örgütle 

ilişkide olan paydaşlar açısından da en büyük güven kaynağıdır. Bu yönüyle 

de kurumsal sosyal sermayeye en büyük katkı yapılmış olur.   

Yönetim faaliyetinin zaman içerisinde yönetişime evrilmesi gibi 

denetim faaliyeti de zaman içerisinde ve özellikle iç denetimle birlikte 

denetişime dönüşmüştür. Yönetişimle en dar anlamda “birlikte yönetimi” ifade 

ettiğimiz gibi denetişimle de “birlikte denetimi” kastediyoruz. İç denetim 

denetimin doğrudan ve dolaylı tüm taraflarını denetim sürecine katmakla 

daha şeffaf bir denetim sürecini ifade ederken diğer yandan bu yaklaşımıyla 

da hem kurum içi hem de kurum dışı taraflara makul güvence ve güven verir.       

İç denetim sistemi kurumsal sosyal sermayeye bu yapısıyla olumlu 

katkıda bulunmaktadır.  

                                                            
563 Don Cohen, Laurence Prusak, Kavrayamadığımız Zenginlik – Kuruluşların Sosyal Sermayesi, 
(Orijinal adı: In Good Company ), Çeviren: Ahmet Kardam, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
(MESS) Yayını, Yayın No: 353, İstanbul, Nisan 2001, s. 20. 
564 Cohen, Prusak, a.g.e., s. 20-21. 
565 Cohen, Prusak, a.g.e., s. 26. 
566 Cohen, Prusak, a.g.e., s. 51. 
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Uzun ömürlülük sosyal sermaye için bir temeldir, çünkü ilişki geliştirip 

güven sağlamak zaman alır. İnsanlar bir örgütte ne kadar uzun kalırlarsa, 

diğer etmenlerin değişmediği koşullarda, birbirlerini o kadar iyi tanıyıp 

anlayacaklar ve ilişki şebekeleri de o kadar derin ve geniş olacaktır.567  

Süreç analizleriyle ortaya konulmuş iş tanımları, görev tanımları ve iş 

değerlemeleriyle yürütülen iyi ve sağlıklı bir personel alım süreci yaşanan bir 

örgütte çalışan devri en alt seviyede olacaktır. Alınan personel uzun yıllar o 

kurumda hizmet verecektir. Bu ise kurumsal sosyal sermayeye en önemli 

katkılardan biri olacaktır.  

5.9. TOPLAM KALİTE FELSEFESİNE KATKI YAPMA YÖNÜ 

Toplam Kalite; örgütün ürünleri ile hizmetlerinin kalitesini güvence 

altına alma çalışmalarına sadece imalat bölümündekilerin değil, herkesin 

katılmasını içerir.  

Toplam Kalite Yönetimi: Bu kendini geliştirme sürecinin sürekli bir 

alışkanlık haline gelmesidir ve burada denetimi sağlayıp koruyan da örgüt 

kültürüdür.  

Toplam Kalite Kontrolü: Bütün örgüt çalışanları işlerinde kalite kontrol 

kavramları ile yöntemlerinden yararlanır. Böylelikle de daha yüksek ürün 

kalitesi ve daha iyi sonuçlar sağlanır.568 

Kalite Kontrol Çevreleri; tipik olarak 6-8 arasında elemandan oluşur. 

Aynı bölümden olan bu kişiler, formen ya da bölüm şefinin liderliğinde gönüllü 

olarak bir araya gelir ve işlerini etkileyen sorunların çözümü için çaba 

gösterirler. Kalite kontrol çevresi üyeleri, beyin fırtınası, Pareto analizi ve 

kılçık çizelge gibi sistemli problem çözme tekniklerinin kullanımı konusunda 

                                                            
567 Cohen, Prusak, a.g.e., s. 191. 
568 Kazuo Murata, Alan Harrison, Japon Yönetim Teknikleri Batıda Nasıl Uygulanır?, (Orijinal 
Adı: How to make Japanase Management Methods Work in the West), Çeviren: Özden ARIKAN, 
Rota Yayın Yapım Ltd.Şti., İstanbul 1995, s.105. 
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eğitim almıştır.569 Toplam Kalite Yönetiminin dayandığı temel kaynak 

insandır. 

Sistem; Planla, Uygula, Kontrol et ve Değiştir çevrimi şeklinde çalışır. 

Organizasyonda birim maliyetlerin yükselmesine yol açan istenmeyen 

durumlarla karşılaşılmaması için süreç değişimlerinin standartlar dahilinde 

tutulması istenir. Bunun sağlanması için süreç kararlı bir duruma getirilir. 

Yukarıda bahsedilen dört aşama içinde, alt döngüler oluşturacak bir kontrol 

sistemi kurularak, sürekli olarak bir geri besleme mekanizması ile alınan her 

kararda en iyiyi bulma ve sürekli gelişme amaçlanmaktadır. 

Çevrim; problemlerin, müşteri ihtiyaçları ve ürün kalitesi arasındaki 

farklılıktan kaynaklandığı şuuruna varılmasıyla işlerliğe kavuşur. Eğer fark 

çok fazla ise, müşteri tatminsizliği de çok yüksek olabilir, ancak iyileştirme 

için çok büyük bir fırsat vardır. Çünkü sistem dinamiktir, dinamikliği gerektirir 

ve tedbir, esneklik, program, yatırım ve devamlılık ister. 

Toplam Kalite Yönetiminin; kamu yönetiminde bürokrasinin asgariye 

indirilmesi için de uygulanabilirliği vardır. Çünkü, ülkemizde kamu yönetimi, 

aşırı bürokrasiden dolayı hantallaşmıştır. Bu hastalıktan vatandaş kadar, 

bürokrasinin içindeki çalışanlar da şikayet etmektedir. Yetki-sorumluluk 

dağılımı dengesizdir. Yetkisi ölçüsünde sorumluluğu olmayan bir kişi yetkisini 

kötüye kullanabileceği gibi, sorumluluğu nispetinde yetkisi olmayan bir 

memur da iş yapamaz hale gelir ve sistem tıkanır. Şirketler müşterisi, 

bürokrasi de vatandaş için vardır. 

Klasik yönetim modeline kıyasla çok daha yüksek rekabet gücü 

sağlayabilen Toplam Kalite Yönetimi modeli, ancak tüm öğeleri ile 

benimsenip uygulandığı takdirde tutarlı, başarılı ve kalıcı olur. Bu öğeler, 

yönetim anlayışı ve felsefesini, organizasyon yöntemleri ve sistemlerini 

kapsar. “İnsan”a en ön sırada değer vermeyi gerektirir. Rekabet, artık 

üretimle ya da maliyetle değil aynı zamanda kalite ile hatta hız ile mümkün 

olmaktadır. Bürokrasi, bir şirket gibi algılandığında müşterisine yani 

vatandaşa vereceği hizmetin kaliteli ve hızlı olması sürekli gelişme ile 

                                                            
569 Murata, Harrison, a.g.e., s.103. 
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mümkündür. Zira sürekli gelişme, küçük adımlı basamakları ve her 

basamakta da DEMİNG Çevrimi'ni (Planla-Uygula-Kontrol Et-Değiştir) 

öngörür. 

Bu bilgiler ışığında Toplam Kalite Yönetimi, kamu yönetimine 

uygulandığında sağlayacağı yararlar şu şekilde sıralanabilir; sunulan 

hizmetin kalitesi iyileşir, vatandaşın doyumu artar, kaynak israfı azalır, 

hizmeti geliştirme süresi kısalır, verimlilik artar, vatandaşa sunulan hizmette 

esneklik artar, süreç içi işlem sayısı azalır, sunulan hizmetin süresi kısalır ve 

vatandaş-devlet arasındaki bağ kuvvetlenir.  

Kamu sektörü, hizmet üreten bir örgüt gibi algılanır. Hizmet, insanların 

ya da insan gruplarının, ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, belirli bir fiyattan 

satışa sunulan ve herhangi bir malın mülkiyetini gerektirmeyen, fayda ve 

doyum oluşturan, soyut faaliyetler bütünüdür. Hizmette üretim ve tüketim eş 

anlamlıdır. Yani hizmetler üretildiği anda tüketilirler. Bunun önemli bir sonucu 

hizmetin, hizmeti üretenden ayrılmayacağıdır. 

Ancak hizmetin türü ne olursa olsun, kamu yönetiminde Toplam Kalite 

Yönetimi uygulandığı takdirde hizmet kalitesini açıklayan kriterleri de 

aşağıdaki başlıklarda incelemek mümkündür. 

Erişilebilirlik, Zamanlılık, Tamlık, Doğruluk, Profesyonellik, Güvenilirlik, 

Güvence, Anlaşılabilirlik, Süreklilik, Esneklik. Bu kriterler, hizmeti oluşturduğu 

gibi devletin vatandaşına vereceği hizmetin kalitesini de belirler. 

Kamu Yönetiminde Toplam Kalite Yönetimi uygulanabilir. Böyle bir 

yönetim için sürekli kendini kontrol eden, başarı kriterlerini ortaya koyan ve 

kendi kendini düzeltip geliştiren bir süreç yürürlükte olmalıdır. Yönetim ve 

çalışanlar hep birlikte vatandaşa sunulacak hizmette kalite konusunda 

eğitilmelidir. Başka bir ifade ile devletin, dinamiklerini yeniden harekete 

geçirerek, çalışanları ön plana çıkaracak yeni bir kültür değişimi yapması 

gerekmektedir. 

Toplam Kalite Yaklaşımının özellikle bürokrasinin organizasyon 

yapısını etkileyen ilkeleri ve yeni organizasyon modelinin getirdiği 

değişiklikler, bu amaçla başlatılacak kadro planlaması çalışmalarının da 

genel ilkeleridir. 
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Bürokrasi, stratejisini tüm çalışanlar açısından somutlaştırmalı ve uzun 

dönem stratejiler, kısa dönem için, açık ve uygulanılabilir plan ve hedeflere 

dönüştürülmelidir. Bu çalışmada başarı, süreçlerin değiştirilmesiyle değil, 

süreçlerle birlikte değerlerin de değiştirilmesiyle elde edilebilir. Yeni kültür 

vatandaşa odaklı olarak geliştirilmelidir. 

Orta düzey insandan en yüksek performansı elde etmek için; yeni 

iletişim kaynakları geliştirilmeli, eğitim ön plana çıkarılmalı ve böylece gelişen 

teknolojiye kolay uyum sağlanabilmelidir. İnsan faktöründen kaynaklanan 

hatalar ve aksamalar eğitim, iş zenginleştirme, motivasyonu geliştiren 

sistemler vb. önlemlerle yok edilmelidir. 

Bu yeni bürokrasi modelinde, çalışanların “yetiştirilmelerine” değil 

eğitilmelerine önem verilerek, yaptıkları işin “nasıl” yapıldığının ötesinde 

“neden” yapıldığı öğretilmelidir. Amaç, nitelikli insanların bürokrasiye 

kazandırılması olmalıdır. Yönetim, bir sürecin tamamlanması sorumluluğunu 

verdiği çalışanlara, karar alma yetkisini de devretmelidir. Çünkü karar verme, 

sürecin bir parçası olarak kabul edilir ve çalışanlar, verimlilik ve kalite 

özellikleri çerçevesinde bir işin ne zaman ve nasıl yapılacağına kendileri 

karar verirler. 

Temel motivasyon, başarma onurudur. Bu nedenle yönetimin görevi 

ve sorumluluğu; çalışanları başarılı olmaya özendirmektir, bu amaçla onlara 

başarılı olmaları için gerekli imkânları sağlamalıdır. Bu yapıda başarıyı 

etkileyen sistemdir. Sistemin denetimi ise “oto kontrol” mekanizmaları ile 

sağlanmalıdır. Çalışanı, işini yaparken sürekli ya da periyodik aralarla kontrol 

etmek yerine, işin bütününü denetlemek mantığı ile hareket edilmelidir. İç 

denetim sistematiği içerisinde yer alan sistem denetimi bu mantığa uygun bir 

denetim imkânı sunmaktadır. 

Sağlıklı, açık, esnek ve doğru bir iletişim ağı ile bu yeni yaklaşımın 

geliştirdiği organizasyon yapısı başarılı bir şekilde uygulanabilir. Değer 

yaratmayan işlemler devre dışı bırakılabilir. 

Sonuç olarak, kamu yönetiminde Toplam Kalite Yönetimi modeli 

uygulandığında bürokrasinin organizasyonunda mevcut tüm işler, süreç 

ekipleri şeklinde gerçekleştirilir, işlerin boyutları genişler, çalışanlara yetki 
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devri yapılır, temel ücret dışında üstün performansa ikramiye verilir, yetenekli 

eleman terfi ettirilir, bürokrasinin (örgüt olarak) kültürü değişir, yöneticiler 

adeta bir antrenör gibi görev yaparlar. 

Bütün bunları, kamu yönetiminde ya da bürokraside uygulamak için; 

organizasyon yapısını düzeltmek için kolları sıvayan üst yönetimin, öncelikle 

Toplam Kalite Yönetimi'nin gerekliliğine şartsız inanması gerekir. Yani 

öncelikle üst düzey yöneticilerden başlayarak orta ve alt düzeydeki yöneticiler 

ve çalışanların tam katılımı ile uygulanabileceğine inanmaları şarttır. 

Bu inancın sağlanması ancak düzenli eğitimle mümkün olabilecektir. 

Daha sonra günün koşullarına uygun çağdaş bir organizasyon yapısını 

kurabilmek için, modern örgütlerde uygulanan yöntemlerle kamu yönetimini, 

Toplam Kalite Yönetimine hazırlayan kadro planlaması çalışmaları 

yapılmalıdır. 

Böylece bürokrasi, etken bir organizasyonel yapıya, uygun olarak 

dağıtılmış görev, yetki ve sorumluluklara sahip olur. Bürokrasinin başarılı, 

karlı, verimli ve kaliteli hizmet üretebilmesi için TKY' ni uygulaması ve tabi 

buna bağlı olarak kadro planlaması yapması gerekmektedir. 

Bu olgular doğrultusunda kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması için; 

hizmet standartlarının belirlenmesi, iş tanımlarının yapılması, hizmet sunulan 

kesime, yapılan hizmetler ve hedefler hakkında sürekli ve doğru bilgi 

verilmesi, sunulan hizmetin vatandaş ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun 

olması, maliyetin azaltılarak kalitenin yükseltilmesi, özellikle halkla doğrudan 

temas içinde yer alan personelin deneyimlerinden, kalitenin artırılmasında 

yararlanılması, hizmetlerin sunulmasında herkese eşit ve adaletli 

davranılması ve vatandaş şikayet ve taleplerinin, kurulacak birimlerce 

incelenerek değerlendirilmesi gerekir. 

Bu kapsamda mutlaka sağlıklı bir iş analizi ve buna bağlı olarak da 

personel boyutunda iş tanımlarının yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Gerek Merkezi, gerekse yerel düzeyde örgütlenmenin mümkün 

olduğunca yatay ve hızlı karar alıp hareket edebilecek, gerekli esneklikleri 

gösterebilecek kabiliyette olması gerekir. 
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Bu nedenle günümüzde önemli bir yönetim yaklaşımı olan ve 

sorunları, çalışanlardan ziyade süreçlerin anlaşılmasındaki eksikliklerden 

kaynaklandığını savunan Toplam Kalite Yönetimi, kamunun mal ve hizmet 

üretimi için uygun bir yönetim tarzı ve fırsattır. 

Toplam Kalite Yönetimi her şeyden önce; mal ve hizmetlerden 

faydalananların memnuniyetini, paydaşların gönül ve beyin gücü ile 

katılımını, sürekli iyileşmeyi, çağın ve çevrenin sürekli değişimi göz önünde 

bulundurularak, öğrenen birey, öğrenen organizasyon olmayı, süreçlerin 

sorgulanarak sıfır hatalı üretimi gerçekleştirmeyi, personel performansını 

geliştirmeyi ve klasik liderlik anlayışı yerine, antrenör tipi liderlik anlayışını, 

önemsemektedir.570  

Tüm bunlardan etkili bir sonuç alınabilmesi tüm paydaşlara makul 

güvence veren bir denetim sistemiyle mümkündür.  

İş analizlerinin sağlıklı bir şekilde yapıldığı, doğru bir şekilde iş 

tanımlarının belirlendiği, paydaş katılımı ve bunun oranı, mal ve hizmetlerden 

faydalananların memnuniyet durumu, sürekli iyileşmelerin devam ettiği, tüm 

kaynakların etkili ekonomik ve verimli bir şekilde sarf edildiği ve edilmekte 

olduğu, süreç bazlı bir yaklaşımla tüm organizasyonun iş ve işlem 

süreçlerinin gözlendiği bir iç denetim yaklaşımı, toplam kaliteye ulaşmada ve 

bunu sürekli kılmada özel sektörün ardından kamuda da aranır bir husus 

olmuştur.         

Kalite üstünlüğünü sağlamakta etkili bir yöntem olarak ortaya çıkan 

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) bu modeli uygulayan örgütlere önemli 

avantajlar sağlamış, diğer kuruluşlara da bu modeli benimseme 

motivasyonunu getirmiştir. Önceleri sanayi kesiminde tutunan TKY sonraları 

hizmet sektöründe de uygulanmış, günümüzde ise eğitimde, yerel 

yönetimlerde, milli savunma örgütlerinde ve devlet yönetiminde de 

uygulanmaya başlamıştır.571  

Tıpkı iç denetim ve İK yönetimlerinin de önce özel sektörde gelişip 

daha sonra kamu yönetimlerinde de başarıyla uygulanması gibi TKY’de son 

                                                            
570 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s.63-67. 
571 Kavrakoğlu, a.g.e., s.7-8. 
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yıllarda tüm kamuda önemsenen bir anlayış olarak uygulanmaktadır. Zaten 

TKY’ni uygulamak isteyen bir organizasyonun, eski tarz, sadece kayıt tutan 

bir personel yönetimi sisteminin olduğunu, yine hatanın veya suçun 

oluşmasını bekleyen klasik denetim anlayışına sahip olduğunu düşünemeyiz. 

TKY bütüncül bir sistem dönüşümünün nihai aşamasıdır denilebilir. Kurumlar 

İKY sistemlerini ve denetim anlayışlarını değiştirmeden toplam kalite 

felsefesinin gereklerini yerine getiremezler.     

Toplam Kalite modelinde yönetimin temel sorumluluğu sistemi 

geliştirmektir, bu modelde yönetim sistemi kendi geliştirmez, geliştirilmesini 

sağlar.    

Toplam Kalite Modelinin “insan odaklı” olduğu söylenebilir. 

Günümüzde sistemler o denli karmaşık, kapsamlı ve bütünleşik bir hal 

almıştır ki, işi görenlerin geniş katılımı olmadan yönetimin sistemleri gereken 

hızda geliştirmeleri mümkün olamamaktadır.572    

İşte İKY ve iç denetim stratejik bir bakış açısıyla yapılandırıldıkları ve 

kendileri de olaylara stratejik yaklaştıkları için tüm faaliyetleri örgütün ve örgüt 

sisteminin geliştirilmesine odaklanmıştır. Her ikisi de sistemin 

geliştirilmesinde yönetimin elindeki en önemli araçlardır.    

5.10. REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA ARACI OLMA YÖNÜ   

Kurumsal yapının bir takım kriterlere tabi tutularak incelenmesi 

teknikleri, modern iş yönetiminin elinden düşmeyen araçlarıdır. Bu sayede o 

kurumun şu anki durumu, doğru işleyip işlemediği kolaylıkla belirlenmiş olur. 

Bu tekniklerden biri olan "SWOT Analizi", örgütlerin kurumsal işlerliği, rekabet 

gücü, sektördeki konumu, piyasadaki dış tehditlerin varlığı gibi iç ve dış 

değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir. 

Rekabet Stratejisi ve Stratejik Yönetim: Örgütte durum analizi (SWOT 

Analizi) yapılması; rakip firmalara karşı üstünlük ve zayıflıkların tespit 

                                                            
572 Kavrakoğlu, a.g.e., s.72-74. 
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edilmesi; örgütlerde vizyon ve misyon bildirgelerinin hazırlanması; stratejik 

planlamanın uygulamaya konulması anlamında kullanılan bir kavramdır.573 

Buradaki SWOT kelimesinin açılımı İngilizce olarak; S- Strength 

(Kurumun olumlu ve güçlü olan özelliklerinin belirlenmesi), W- Weakness 

(Kurumun olumsuz veya zayıf olan özelliklerinin belirlenmesi), O- Opportunity 

(Kurumun içte ve dışta sahip olduğu fırsatları belirtmektedir) ve T- Threat 

(Kurumun etrafındaki olası tehlike, risk ve piyasa tehditlerini 

belirtmektedir)’dır.  

İç denetim yönteminde sıklıkla başvurulan bu analiz dilimizdeki 

tanımlamayla GZFT analizi (G (güçlü yönler), Z (zayıf yönler), F (fırsatlar) ve 

T (tehditler) olarak da anılmakta olup rekabet üstünlüğünü önemseyen tüm 

örgütler bu analizleri sıklıkla yapmaktadırlar. İç denetim sisteminin KMYKK ile 

Kamu Yönetimi alanına taşınmasından sonra kamu örgütlerinde de bu 

analizler yapılmaya başlamıştır.  

İç denetim ve İKY’nin katkı yaptığı Toplam Kalite’nin de yegane amacı 

kaliteyi geliştirmek değildir. Toplam Kalite Yönetimi’nin esas amacını 

“Rekabet Üstünlüğü Sağlamak” olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır.574 

Örgütlerin İKY alanındaki modern yaklaşımlarının temelinde rekabet 

üstünlüğü sağlayarak rakiplerine üstünlük sağlamak olduğu gibi denetim 

alanında da yeni bir denetim anlayışı olarak iç denetim sistemine yönelmeleri 

de rekabet üstünlüğünü sağlamaya dönüktür.     

Toplam kalite anlayışıyla sonuçların kontrolünden süreçlerin 

kontrolüne geçildi. Hatalarda “sebep-sonuç” ilişkisi araştırıldı. Kalitenin bir 

sistem ve bütünüyle bir yönetim meselesi olduğu anlaşıldı. Süreçlerin 

bütünlüğü sağlandı. İnsan kaynağının belirleyiciliği arttı. Birey gibi, örgütünde 

sürekli gelişmesi hedeflendi.575  

                                                            
573 Aktan, a.g.e., s.27. 
574 Kavrakoğlu, a.g.e., s.17. 
575 Kavrakoğlu, a.g.e., s.28-31. 
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5.11. STRATEJİK YAKLAŞIMI BENİMSEME YÖNÜ 

İK yönetiminde kısa vadeli ve günlük düşünme dönemi bitmiştir. Her 

örgüt İK yönetiminde uzun vadeli ve stratejik düşünmek zorundadır. Ancak bu 

sayede İK örgüte rekabet avantajı yaratılacak şekilde yönetilebilir. Bu 

bağlamda örneğin, örgütlerin birlikte çalışacakları insanları seçerken 

bugünün yanı sıra 5 ya da 10 yıl sonraki ihtiyaçlarını dikkate almaları; eğitim 

programlarını tasarlarken ve uygularken günü kurtarmak ya da eğitim veriyor 

gibi gözükmek yerine gerçekten örgütlerin ihtiyaçları üzerinde odaklanmaları; 

ücret ve teşvik programlarını hazırlarken örgüt için değer taşıyan nitelikli 

insanları cezbetmeyi ve elde tutmayı amaçlamaları gerekir. 

İKY’de uzun vadeli düşünmeyi gerektiren bir başka neden de İK ile 

ilgili olarak yapılan uygulamaların olumlu ya da olumsuz etkilerinin kısa 

sürede görülememesidir. Örneğin, bir örgütte personel seçme yöntemleri 

değiştirildiğinde, bu değişikliğin gerçek sonuçlarının anlaşılabilmesi için en az 

4-5 yıl geçmesi gerekir. Ancak bu süre içinde yeni yöntemle seçilen 

insanların gerçekten istenen niteliklere sahip olup olmadığı tam olarak 

anlaşılabilir. Aynı şekilde İK’na yapılan yatırımın getirisi kısa sürede elde 

edilemez, uzun süre gerektirir. Bir başka deyişle insana ilişkin olarak yapılan 

yatırımlar konusunda sabırlı olunmalıdır. Ancak bu yatırımın üretim, satışlar, 

verimlilik, kârlılık vb. gibi sonuçlara yansıması doğrudan ve somut bir şekilde 

ölçülememesi nedeniyle de çoğu işveren için bu sabrın gösterilmesi zor 

olmaktadır.  

Bir örgütün İK sistemlerinin tasarımında yararlanabileceği çok sayıda 

stratejik seçenek bulunmaktadır. Stratejik seçenekler arasından yapılan 

seçimler örgütün performansını uzun dönemde olumlu ya da olumsuz 

etkileyecektir. Ancak İK stratejilerinin hiçbirinin tek başlarına iyi ya da kötü 

olmadığını unutmamak gerekir. Bir stratejinin başarısı büyük ölçüde çevresel 

koşullar, örgütsel özellikler, örgütsel yeterlilikler ve örgütsel stratejiler ile 

uyumlu ve tutarlı olmasına bağlıdır.576  

                                                            
576 Bilgin, v.d., a.g.e., s.20-21. 
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Bir örgütteki iç denetim birimi de stratejik yaklaşımı benimsemek 

durumundadır. Örgütün tüm iş ve işlemleri ile ilgilenen iç denetim, örgütün 

genel stratejik planı doğrultusunda denetimlerine yön vermek durumundadır. 

Denetimin planlama, sahada uygulama, raporlama ve sonuçların 

izlenmesi de dahil tüm safhalarında örgütün stratejik planıyla paralel bir 

stratejik yaklaşım iç denetçilerde ve iç denetim birimlerinde bulunmalıdır. İç 

denetçiler ve iç denetim birimleri stratejik yaklaşımı yaptıkları işin doğası ve 

mesleğin uluslararası standartları gereği sergilemek durumundadırlar. 

Stratejik yaklaşımı benimsememiş bir iç denetim süreci başarıya 

ulaşamayacaktır.     

5.12. İÇ DENETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ STRATEJİK 
ORTAKLIĞI 

Geleneksel olarak, İKY’nin rolü kayıt tutma ve koruma gibi rutin 

görevlerde odaklaşmaktaydı ve daha önce bilinen adıyla, personel yönetimi, 

bir örgütün temel hedefleri içinde küçük bir paya sahipti. 

Yöneticiler, İKY’ni, neredeyse verimlilik veya kar seviyelerine katkısı 

olmayan gereksiz bir birim olarak görmekteydiler. İç denetim ile ilgili 

değerlendirmeler de aynı görünmekteydi. İç denetimin rolü üretim, pazarlama 

ve İK alanlarındaki uygulama ve süreçlerle bağlantılı riskleri değerlendirmekti. 

Hedef yaklaşık olarak bu çalışmaların örgütün politika ve mevzuatının uygun 

olarak gerçekleştirilmesinin garanti edilmesiydi. İç denetim ve İKY’nin 

geleneksel rolleri kaybolmamıştır. Aslında, onların çekirdek sorumlulukları 

birçok örgüt açısından esastır. Ama yine de, değişen şeyler vardır. Geçmişte 

çoğu yönetici insan sermayesine kontrol edilmesi ve minimize edilmesi 

gereken bir maliyet olarak bakıyordu. Günümüzde ise değişen örgüt yapıları 

ve daha modern düşünceye sahip yönetimlerle İK bir maliyet unsuru olarak 

değil, bir varlık şeklinde değerlendirilmektedir. Örgütün diğer kaynaklarına 

harcadığı para kayıp olarak nitelendirilirken, insan kaynağına harcanan para 
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gelecekte elde edilecek faydaları beraberinde getirecektir ki, bu da örgütün 

etkinliği ve verimliliği ile doğrudan ilişkilidir. 

Örgüt çalışanlarının değerini esas alan bu yeni perspektif, İKY’nin 

vizyonunu genişletmiştir. Günümüzde deneyimli uygulamacılar, İKY’ne ilişkin 

çeşitli uygulamaların örgüt performansındaki yükselmeyi önemli ölçüde 

etkilediğini doğrulamaktadır. Böyle bir görüş, eğitim ve özendirme ile ilgili 

fonksiyonların iş hedefleri ile karıştırılmasına yol açmıştır. Yöneticiler benzer 

şekilde iç denetimin rolünü de yeniden değerlendirmişlerdir. Bu 

değerlendirmeler sonucunda risk yönetimi fonksiyonunun kapsamı 

genişlemiş ve iç denetim rekabet üstünlüğü doğurabilen uygulamaları 

belirlemek ve yönlendirmek durumunda kalmıştır. 

Bu stratejik risklerin değerlendirmesine eklenen sorumluluk hem kar 

hem de zarar ile ilgili olarak iç denetimin artık sadece bir uyum ve etkinliği 

sağlama durumu olmadığı anlamına gelmektedir. 

Hem İKY hem de iç denetim için, eskiyle yeniyi karıştırma meselesi 

bugünün temel konusunu oluşturmaktadır. HYLAND ve VERRAULT; “ İç 

denetim fonksiyonlarının ya uyuma ya da risk yönetimine dayalı olduğunu ve 

İKY uygulamalarının da idari ya da stratejik olduğunu” öne sürmektedir. Bu 

temel üzerinde, yazarlar iç denetim ve İKY fonksiyonlarının dört olası 

kombinasyonu içeren bir model önermektedirler. Örgütün bütünü üzerindeki 

etki, her bir kombinasyona göre değişmektedir ve söz konusu 

kombinasyonlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

5.12.1. Değer Yaratıcı 

Hem iç denetim hem de İKY’ndeki fonksiyonlar ya da uygulamalar 

stratejik olduğu zaman bu kombinasyon oluşmaktadır. Böylece iç denetim, 

İKY uygulamalarının değerini ölçerek maliyet-fayda analizi yapmaktadır. 

Bunun karşılığında, İKY’nin stratejik iş risklerine katılımı, onu iç denetimin 

cevap vermeye hazır bir müşterisi konumuna getirmektedir. İç denetim ve 



289 
 

 
 

İKY arasında böyle bir stratejik uyum oluştuğunda, böyle bir uyumun çıktısı, 

iyileşmiş bir finansal performanstır. 

5.12.2. Maliyet Azaltıcı 

Bu kombinasyonda, uyuma dayalı olan iç denetim fonksiyonu, bir İKY 

fonksiyonu ile eş zamanlı olarak işlemektedir. Buradaki odaklanma; örgüt 

kurallarına uyulması ve yasal olarak zorunlu olmayan uygulamaların 

kaldırılması üzerindedir. Vurgulamadaki ağırlığın neredeyse tamamen 

maliyet kontrolüne verilmesi, bu tür uygulamaların kuruluşa getirebileceği 

değerin dikkate alınmasına çok az yer bırakmakta ya da hiç yer 

bırakmamaktadır. Bu ilişkinin hiçbir stratejik yönü bulunmamaktadır.577  

5.12.3. Motive Edici 

Burada, iç denetim fonksiyonu risk yönetici nitelikteyken, İK fonksiyonu 

idari niteliktedir. İKY’ndeki stratejik odaklanma eksikliği, örgütün finansal 

performansını engelleyebilecektir. Ancak iç denetim, İKY’ne çeşitli İK 

fonksiyonları ve prosedürleri ile ilgili bir risk değerlendirmesi yaptığı sürece, 

bu kombinasyon gelecekteki değişime izin verebilecektir. İç denetim, İK’nın 

önerilerini daha stratejik odaklanmış biçimde uygulama ve değer yaratıcı 

kombinasyonu yönünde etkileyebilmektedir. Ancak bu da zaman 

alabilmektedir.578 

5.12.4. Sınırlandırıcı 

Buradaki roller; iç denetim ve İKY kavramlarının her biri stratejik anlam 

taşıyacak şekilde ayrımlanmıştır. Ancak çıktı ya da sonuç oldukça farklıdır. 

                                                            
577 Gönen, Çelik, a.g.m., s.44. 
578 Gönen, Çelik, a.g.m., s.44-45. 
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İKY kendi başına stratejik işliyor olsa da, bu kombinasyon finansal başarıyı 

sınırlamaktadır. İç denetimin uzmanlığı olmadan, İKY hem stratejik hem de 

finansal yönden uygulamaların değerini ölçememektedir. Dolayısıyla, bu 

kombinasyonda İKY’nin stratejik potansiyeli tam anlamıyla 

gerçekleştirebilmesi olasılığı düşük olmaktadır. 

Böylece, hem iç denetim hem de İKY için stratejik bir yaklaşım 

benimsendiğinde, etkinin en yükseğe çıkacağı açıktır. Fonksiyonlar 

arasındaki stratejik eşleşme ne kadar fazla ise, birbirleri üzerindeki ve örgüt 

bütünündeki izdüşümü o oranda büyük olabilecektir. İç denetimin girdisi 

özellikle hayati önem taşıyor gibi görünebilmektedir. 

Risk yönetimi sırasında, iç denetim ya stratejik tabanlı bir İKY’ne 

işbirlikçi bir ortak ya da stratejik olmayan İK fonksiyonunu stratejik İK’na 

dönüştürecek motive edici güç niteliği taşıyabilmektedir. 

Stratejik tabanlı bir İKY, bir örgütün rakiplerinin üzerinde rekabet 

üstünlüğü sağlayabilmektedir. Kadrolaşma, eğitim sistemleri ve finansal 

teşvikler, çoğunlukla bir örgütü diğerinden ayıran İKY fonksiyonlarından 

bazılarıdır. Dolayısıyla, bunların bünyesindeki uygulamaları ve diğer İKY 

alanlarını, örgütün stratejik hedefleri ile eşleştirmek büyük bir önem 

taşımaktadır. Bu uygulamalar gruplar halinde kullanıldığında, potansiyel etki 

anlamlı bir biçimde artmaktadır. Azaltılmış personel devri, artan verimlilik ve 

örgüt karlarında bir artış, ölçülebilir çıktılardan bazılarıdır.579 

                                                            
579 Gönen, Çelik, a.g.m., s.45. 



 
 

SONUÇ 
Dünyada ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve teknolojik gelişmeler 

birçok alanda olduğu gibi organizasyon ve yönetim alanında da değişimi 

zorlamaktadır. 

Yeni Dünya düzeni ve yeni global değerler “yeni” yönetim anlayışının 

benimsenmesini ve uygulanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Global yönetim 

anlayışı tüm örgütler için uygulanabilecek ilke ve değerleri içermektedir. 

Kamu ve özel örgütler ve her iki yönetim anlayışındaki farklılıklar dünyadaki 

gelişmeler karşısında büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Globalleşme ve 

rekabet olgusu kamu, özel ve üçüncü sektör örgütlerinde hızlı ve radikal 

değişim programına ihtiyaç göstermektedir.580  

Globalleşen ve rekabetin giderek daha da önem kazandığı dünyada, 

örgütlerin deyim yerindeyse derilerini değiştirmeleri bir zorunluluk olmuştur. 

Büyük Alman filozoflarından Frederich NİETZSCHE’nin dediği gibi “derisini 

değiştiremeyen yılan ölür”. Tüm örgütlerin dünyadaki gelişmeleri izleyerek bu 

sözün anlamını ve önemini kavramaları gereklidir. Geleceğe hazır olmanın 

ötesinde, örgütlerin bugünün koşullarına ayak uydurmaları için değişimin 

zorunluluğunu anlamaları gereklidir. Bu bakımdan değişime aktif ya da pasif 

olarak karşı çıkmak yerine değişimin nedenlerini anlamaya çalışmak ve 

Değişim Yönetimi’ni öğrenerek bir an önce harekete geçmek büyük önem 

taşımaktadır.581  

Son yarım yüzyılda teknolojide, yaşam tarzlarında ve jeopolitikte 

tanıklık ettiğimiz çok önemli değişikliklerle kıyaslandığında, yönetim 

uygulaması bir salyangoz hızıyla değişim geçirmiş görünüyor. Bugünün 

gerçek zamanlı arz zincirindeki esneklik ve müşteriye yedi gün 24 saat 

hizmet sunma yeteneği, birden bire yeniden dirilecek olsa 1960’lı çağların 

CEO’sunu şüphesiz şaşırtırdı; ama aynı kişi bugünün çok sayıda yönetim 

ritüelinin örgüt yaşamına birkaç nesil önce hükmedenlere göre çok az 

değiştiğini görürdü. Hiyerarşi törpülenmiş olabilir, ama yok olmadılar. Ön 

                                                            
580 Aktan, a.g.e., s.309. 
581 Aktan, a.g.e., s.317. 
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cephede çalışanlar daha zeki ve daha iyi eğitilmiş olabilirler, ama onlardan 

hala yönetim kararlarının arkasında itaatkâr bir şekilde sıralanmaları 

bekleniyor. Alt düzey yöneticiler hala daha üst yöneticiler tarafından atanıyor. 

Stratejiler hala tepede oluşturuluyor. Ve büyük çağrılar hala büyük unvanları 

ve daha da büyük maaşları olanlar tarafından yapılıyor. Maaş bordrosunda 

belki daha az sayıda orta yönetici var, ama kalanlar yöneticilerin hep yapmış 

olduklarını yapıyorlar –bütçeleri hazırlamak, görevlendirmeleri yapmak, 

performansı gözden geçirmek, daha iyi çalışmaları için astlarının yüzüne 

gülmek.582   

Demokrasinin, iki bin beş yüz yıl kadar önce antik Yunan’daki 

doğumundan sonra daha tırmanacak dağları varsa, modern yönetimin 

sadece yüz yıllık bir ilerlemenin ardından gelişim potansiyelini tükettiğini 

düşünmek küstahlık olurdu – tıpkı 20. Yüzyılda bize övgüye değer şekilde 

hizmet eden teknolojinin 21. Yüzyılın taleplerini karşılamaya aynı derecede 

yeterli olacağını düşünmenin aptalca olacağı gibi. Gerçek şu ki, bu güne 

kadarki tartışılmaz başarılarına rağmen modern yönetim bize kafa karıştırıcı 

kelime oyunları ve sıkıntı verici ödünleşmeler miras bıraktı. Bunlar cesur 

düşünceleri ve taze yaklaşımları çağırıyor. Ve ileriye baktığımızda yığınla 

yeni sorun görüyoruz –iyiden iyiye yıpranmış yönetim sistemimizin ve 

süreçlerimizin kısıtlılıklarını gözler önüne seren çıkmaz ve ikilemler.583    

Bu günkü yönetimlerin değişime dönük olarak ellerinde iki önemli 

araçları vardır. Bunlar İKY ve iç denetim sistemi. Değişim Yönetimi’nin iki kilit 

unsuru bunlardır. Bu iki aracı dinamik bir şekilde doğru kullanan örgütler 

gelecekte de adından söz ettirecek örgütlerdir.     

İKY’nin önündeki en önemli sorun, çalışanların ihtiyaçlarının 

karşılanmasını ve verimin yükselmesini sağlayacak politika ve pratikleri 

hazırlayıp uygulamaktır. İhtiyaçların karşılanması ve verimlilik, örgütün 

ulaştığı etkililik düzeyini belirler. Bir örgütün İK konusundaki politika ve 

pratikleri, o örgütün yönetim felsefesine ve üst yöneticilerin istediği ortama 

uygun olmalıdır. Politikalar, pratikler, felsefe ve ortam, en alt düzeyden en üst 

                                                            
582 Hamel, a.g.e., s.18. 
583 Hamel, a.g.e., s.21-22. 
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düzeye kadar yönetim sistemiyle bütünleşmelidir. Bunları sağlayan İKY, 

organizasyonun verimli ve karlı olmasında en önemli rollerden birini oynar.584  

Kamu yönetimi yahut daha genel tabiriyle Yönetim Bilimi, Yönetim 

Hukuku meseleleriyle sınırlı değildir. Hukuk kurallarının da ötesinde, 

psikolojik, sosyal ve ekonomik sahalara da açıktır. Varılacak hedef sadece 

üretimi artırmak, maddi imkanları düzeltmek, mal ve hizmet maliyetlerini 

düşürmek ve işin kalitesini mükemmelleştirmek değil, fakat hepsinden 

önemli, insanı memnun ve mesrur kılmaktır. Her şeyin en başta bireyin tatmin 

edilmesi yolunda kullanılmasıdır.  

Fakat hem ilk hedef, hem de en esaslı üretim vasıtası olan insan, 

hakikatte, tek başına kaldığı zaman vazifesini yerine getirmekten acizdir. 

Onun yardıma ihtiyacı vardır, yalnızca milli duygularına hitap ederek devlet 

hizmeti için örnek bir verim ortaya koyacak düşünce ve davranışlara sahip 

olmasını beklemek boşunadır: Devlet, en aşağı başka yerlerde 

bulabilecekleri seviyedeki çalışma şartlarıyla verim artırıcı her türlü vasıtaları 

memurlarına temin etmelidir.585  

Küreselleşme ile birlikte örgütlerin dünyaya açılması, aynı işi yapan 

rakip örgütlerin artması, müşterilerin bilinçli hale gelmesi gibi faktörler 

pazarların yapısını değiştirmektedir. Bu bağlamda, örgütler ürün veya hizmet 

pazarında rekabetçi üstünlük elde etmek için birtakım stratejiler geliştirmekte 

ve tüketiciler için katma değer yaratmaktadır. 

Rekabet ortamı, örgütleri kendilerini yeniden yapılandırmak, örgütsel 

olarak yenilemek ve sermaye yapılarını güçlendirmek zorunda bırakmıştır. 

Örgütlerin büyümesi, faaliyetlerinin gelişmesi, örgütlerin niteliklerinin 

karmaşıklaşması sonucu ortaya çıkan uzmanlaşma olgusu ile çok sayıda 

sermayedardan oluşan örgüt yönetimlerini, örgüt faaliyetlerini daha iyi 

izleyebilmeleri için iç denetime daha fazla önem vermek zorunda bırakmıştır. 

İç denetim, bir kuruluşun kendi personelinin, yönetsel kontrolün etkin 

ve doğru biçimde sürdürülüp sürdürülmediği, kayıtlar ve raporların gerçek 

işlemleri yansıtıp yansıtmadığı, doğru ve çabuk sonuçlar verip vermediği, her 

                                                            
584 Palmer, Winters, a.g.e., s.173. 
585 Adalı, a.g.e., s.97. 
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şube, daire ya da diğer birimlerin sorumlu oldukları yöntem, politika ve 

planları uygulayıp uygulamadığı konularında birinci elden, iş başındaki 

gözlemlere dayanarak yönetim adına yaptığı bir seri araştırma, yöntem ve 

tekniklerinden oluşur. Bu bağlamda iç denetim fonksiyonu, tüm örgüt 

faaliyetlerini değerlendirerek, örgütün rekabet üstünlüğü sağlamasına yön 

verecek şekilde işlemek durumunda kalan bir yönetim aracına dönüşmüştür. 

Değişen örgüt yapıları içinde ise, İK bugüne kadar olduğundan daha 

stratejik bir rol oynamaya başlamıştır. Kıyasıya rekabet savaşlarının 

yaşandığı günümüzde, insan sermayesi ön plana çıkmış, İKY tüm sektörler 

için önemli hale gelmiştir. İK bölümlerine düşen görev ve sorumluluklar da bu 

gelişmeye paralel olarak artmıştır. İKY’nin özellikle rekabet edebilmenin 

önemli bir aracı olmasının sebebi, konularının taklit edilmesindeki güçlüktür. 

Çünkü İKY faaliyetleri örgütten örgüte çok farklılık arz etmektedir. Rekabetin 

geleneksel yöntemleri olarak bilinen maliyet, teknoloji, üretim yöntemleri, 

ürünlerin işlevleri, dağıtım yöntemleri ve benzeri öğeler kolaylıkla taklit 

edilebilmektedir.  

Örgütler, rekabetçi avantaj için geleneksel yöntemlerin yanı sıra daha 

yenilikçi yöntemleri daha hızlı bir biçimde bulmak zorundadırlar. Çünkü 

geleneksel yöntemler birçok kişi tarafından bilinmekte ve kullanılmaktadır. 

Bunun yanı sıra, İK fonksiyonu bir örgütteki bilgi paylaşımını ve iletişimini 

maksimum düzeyde tutarsa, çalışanların kafasındaki “bu bilgiyi paylaşırsam 

benim elime ne geçecek” sorusunu yanıtlayabilirse ve tüm faaliyetlerini 

bilginin iyi yönetilmesini sağlayacak şekilde oluşturursa rakiplerinden bir adım 

öne geçecektir.  

Gelişen rekabet ortamı, özellikle yönetimin denetimle desteklenmesi 

gereğini de beraberinde getirdiği için, iç denetim ve İKY fonksiyonu toplum 

yaşamı içinde önemli bir yeri olan örgütler de çok etkin olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu bağlamda, bir örgütün İKY ile iç denetim fonksiyonları 

arasında kurulabilecek bir stratejik ortaklık örgütü rekabet üstünlüğü 
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açısından rakiplerine göre bir adım öne geçirecek ve mali performansını 

olumlu yönde etkileyecektir.586  

Türkiye insan, sistem ve ürün kalitesi yönünden dünyada yerini almak 

istiyorsa “toplam kalitesizlik” yönetiminden hızla uzaklaşmak ve Toplam 

Kalite’ye doğru bir Toplam Değişim’i başarmak zorundadır. En başta “toplam 

kalitesizlik” içinde kıvranan ve sorunlar arasında bocalayan kamu sektörünün 

bu değişimi gerçekleştirmesi kaçınılmazdır. Aynı şekilde uluslararası 

rekabetin giderek arttığı dünyada kuruluşların NİETZSCHE’nin ifadesiyle 

“derilerini değiştirmeleri” gerekmektedir.587Bu da ancak YKYA’nın tüm kamu 

sektöründe yaygınlaşmasıyla mümkün olabilecektir. Bu ise YKYA’nın 

gelişmediği örgütlerde İKY ve denetim yapılanmalarını yeniden ele alıp 

etkililik, etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik temelinde yeniden yapılandırmakla 

mümkün olabilecektir.  

YKYA personel yönetimini İKY’ne dönüştürdüğü gibi klasik denetim 

anlayışını da iç denetime dönüştürmüştür.  Yönetimin bu iki aracı dinamik 

yapılarıyla içerisinde yer aldığı ve kendisini dönüştüren kamu yönetimi 

anlayışının gelişmesine ve değişmesine de katkı sağlayarak aldığını 

fazlasıyla veren yönetim araçları konumundadırlar. Bu yönleriyle YKYA’nın 

bugünlere gelmesinde etkin roller üstlenmişlerdir. 

Osmanlı Devleti dönemi dahil TKY’nde yeniden yapılanma çalışmaları 

uzun yıllara yayılan bir seyir izlemiştir. İç ve dış çok çeşitli unsurların etkisiyle 

yaşanan bu değişim ve dönüşüm süreci AB’ne tam üyelik hedefiyle ve bu 

hedef doğrultusunda yapılan müzakerelerle önemli bir ivme kazanmıştır. Tüm 

kamu kurum ve kuruluşlarının bu hedef doğrultusunda kendini yenileme 

iradesi nihayet KMYKK’nun yasalaşmasıyla önemli bir aşamaya gelmiştir. 

Artık eski yönetim anlayışına ve başta klasik personel yönetimi ve klasik 

denetim anlayışı olmak üzere onun enstrümanlarına geri dönüşün mümkün 

olmadığı bugün daha çok kimse tarafından söylenmektedir.  

TKY etkililik, etkinlik, ekonomiklik ve verimliliği önceleyen YKYA’nı 

benimsemiş ve bu anlayışın kökleşmesi için pek çok alanda olduğu gibi İKY 

                                                            
586 Gönen, Çelik, a.g.m., s.45-46. 
587 Aktan, a.g.e., s.318. 
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ve iç denetim alanlarında paradigma değişimine gitmiştir. KMYKK da bu 

paradigma değişiminin en önemli adımı olmuştur.    
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ÖZET 
[IRMAK, Nuh]. [Türk Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi İç 
Denetim İlişkisi], [Yüksek Lisans Tezi], Ankara [2013].  

Bu tez çalışmasında örgütlerde yönetimin araçlarından olan insan 

kaynakları yönetimi ve iç denetimin yeni kamu yönetimi anlayışının bir 

sonucu olduğu, kamu yönetimi anlayışında etkililik, etkinlik, ekonomiklik ve 

verimliliğin zaman içerisinde ön plana çıktığı bunun bir paradigma değişimi 

olduğu, bu değişimin yönetimin en önemli araçlarından olan personel 

yönetimini insan kaynakları yönetimine, klasik denetim anlayışını da iç 

denetime evirdiğini, kamu yönetimi anlayışında yeni bir paradigma değişimi 

yaşanana kadar da yeni kamu yönetimi anlayışı ile insan kaynakları yönetimi 

ve iç denetim arasındaki etkileşimin artarak devam edeceği öngörülmüştür. 

Anahtar Sözcükler 

1. Yönetim 

2. İnsan kaynakları 

3. Kamu yönetimi 

4. İç denetim 

5. Değişim    
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ABSTRACT 
[IRMAK, Nuh]. [Turkish Public Administration Human Resource 
Management  Internal Auditing Relationship], [Master of Science 
Thesis], Ankara [2013].  

In this study, human resource management and internal audit 

organizations, management tools, the new public management approach is a 

result of, in the public administration effectiveness, efficiency, economy and 

efficiency in the forefront when it is a paradigm shift, the staff are the most 

important tools in the management of this change in management, human 

resources management, classical control approach converts the internal 

audit, one experienced a paradigm shift in the understanding of public 

administration, new public management so with the understanding of the 

interaction between human resource management and internal control is 

likely to increase. 

Key Words 

1. Management 

2. Human resource 

3. Public administration 

4. İnternal audit 

5. Change 
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