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BÖLÜM I 

KONU, AMAÇ, KAPSAM, YÖNTEM 



2 

1. ARAŞTIRMANIN KONUSU  

Araştırmanın konusu, Bakanlık Makamının 19.02.2008 tarihli 03 sayılı onayı 
ile; “İçişleri Bakanlığı’nın (Bağlı Birimler hariç) mevcut teşkilat yapısı, mevzuatla 
kendisine verilen görevleri yerine getirebilme durumu ile Bakanlığın görev ve 
sorumluluklarının gereğini daha etkili, verimli ve yeterli düzeyde ifa etmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda inceleme araştırma yapmak.” şeklinde 
belirlenmiştir. 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu güne en eski ve en köklü 
teşkilatlarından biri olan İçişleri Bakanlığının; son dönemde gelişen ve değişen 
yönetim teknikleri ve kavramları ışığında, merkez teşkilatındaki birimlerin mevcut 
durumlarını ve “işlevselliklerini” bütün boyutlarıyla ele alarak çağdaş kamu 
hizmeti anlayışı içerisinde geleceğe yönelik öneri ve tedbirler geliştirmektir.  

Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığına, Teşkilat Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla 
verilen yasal görevlerin merkez teşkilatının mevcut kadro, personel, bütçe ve 
fiziki imkanlar dahilinde hangi düzeyde yerine getirildiği, görevlerin birimler 
arasındaki dağılımı, zaman içinde işlevsiz ve etkisiz kalan görevler, birimler 
arasındaki koordinasyon ve iletişim durumu, yasal görevlerin ifasının önündeki 
engeller, incelenip tespit edildikten sonra, bunların aşılması için modern kamu 
yönetimi ilkeleri ve anlayışı  içerisinde alınması gereken tedbirler 
öngörülmektedir.            

3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 

Bu araştırma, İçişleri Bakanlığı’nın bağlı birimleri olan Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç 
olmak üzere merkez teşkilatını oluşturan birimleri kapsamaktadır.  

Merkez teşkilatının hizmet birimleri; 

1. Merkez Valileri  
2. Genel Sekreterlik 
3. İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
4. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
5. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü  
6. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 
7. Teftiş Kurulu Başkanlığı 
8. Strateji Geliştirme Başkanlığı 
9. Personel Genel Müdürlüğü 
10. Hukuk Müşavirliği 
11. KİHBİ Daire Başkanlığı  
12. Dernekler Dairesi Başkanlığı 
13. Eğitim Dairesi Başkanlığı  
14. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
15. Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanlığı 
16. Toplumla İlişkiler Dairesi Başkanlığı  
17. Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
18. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
19. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  
20. Bakanlık Müşavirliği 
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21. Kriz Merkezi Başkanlığı 
22. Kefalet Sandığı 
23. Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu 

Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan bu birimlerin mevzuatla kendilerine 
verilen görevlerin genel bir değerlendirmesinden sonra, mevcut insan kaynakları 
ve fiziki imkanları ile bu hizmetleri ne ölçüde yerine getirebildikleri, kamu 
yönetimindeki çağdaş gelişmeler ve gelişmeler ışığında analizi yapılarak 
“işlevsellikleri” konusunda tespitler yapılacaktır.  

Bunlar yapılırken; her türlü kurumsal taassuptan sıyrılarak birimlerin sahip 
oldukları personel kaynağı, bilgi ve birikimleri ile mevzuatlarındaki görevleri 
yerine getirme düzeylerine ilişkin durum tespiti,  mevzuat eksiklikleri ile varsa 
değişiklik önerileri geliştirilecek ve bu önerilerin mevcut “makro planlarla” uyumlu 
olmasına dikkat edilecektir.  

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bakanlık merkez teşkilatının araştırma kapsamındaki mevcut durumunu 
ortaya koymak üzere her birim bağımsız olarak değerlendirilmiştir. Bu 
değerlendirmede, hareket noktası, mevzuatla birimlere verilmiş olan görevlerin 
yerine getirilme düzeyi ve işlevselliği hususudur. 

Bunun için öncelikle; 

• Literatür Taraması, 
• İlgili mevzuat incelemesi,  
• Birimlerde ilgili kişilerle yüz yüze görüşmeler, 
• MİA ile Anket Çalışması, 
• İstatistiki verilerin toplanması çalışmaları yapılmıştır. 

Elde edilen bilgiler İçişleri Bakanlığı’nın mevzuatta yer alan görevlerini ne 
ölçüde yerine getirdiği bağlamında analiz edilmiştir.  

İçişleri Bakanlığının görev ve sorumluluklarını daha etkin ve verimli olarak 
yerine getirebilmesi için mevzuat, İnsan Kaynakları, Fiziki Kaynaklar, Makro 
Planlar ve Birimlerin İşlevselliği, ayrı başlıklar altında değerlendirmeye tabi 
tutularak analiz edilmiştir. 

Birimlerin mevcut durumları analiz edildikten sonra makro planlara göre 
“işlevselliği” ortaya konularak; 

• Kısa vadeli somut tedbirler, 
• Orta vadeli yasal değişiklik önerileri, 
• Özel araştırma ve proje çalışması gerektiren hususlar, 
• İşlevsiz kalan görevlerin tasfiyesi, 
• İşlevsiz kalan birimlerin tasfiyesi, 
• Görevlerin birimler arasındaki rasyonel dağılımı, 
• Birimler arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi  

İçin İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinin görev ve sorumluluklarını 
daha etkin ve verimli olarak yerine getirebilmeleri için gerekli tedbir ve öneriler 
sıralanmıştır. 



BÖLÜM II 

TARİHSEL GELİŞİM VE LİTERATÜR 
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1. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetişim (NPM and Governance) 

Kamu yönetimini değişime zorlayan nedenler toplumsal, ekonomik ve 
siyasal temelli gerekçelere dayanmaktadır. Son dönemlerde küreselleşme olgusu 
ve bilgi toplumuna geçiş sürecinin bu değişimi zorlayan başlıca nedenler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Geleneksel kamu yönetimi anlayışı gelişmiş batılı ülkelerde son 30 yılda 
önemli değişimlere uğradığı görülmektedir. Yeni Kamu Yönetimi (New Public 
Management) olarak adlandırılan değişim rüzgârı 1980’lerin başlarından bu yana 
özellikle OECD ülkelerini etkisi altına aldı. Bu değişim genel olarak, bürokrasinin 
arızalanması sebebiyle onarımının gerektiği ve özel sektör çözümlerinin “anahtar” 
rolü olduğu yargısından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, Osborne ve Gaebler 
(1992)1 devletin “kürek çekmek” yerine “dümen tutması” gerektiğine dikkat 
çekmişlerdir. Öte yandan, “ekonomiklik, etkinlik ve etkililik” değerlerine dayalı bu 
yeni yaklaşım, karar süreçlerine sivil toplumun katılımını sağlamak anlamında 
“yönetişimi (governance)” de öne çıkarmaktadır. Kamu yönetiminde görülen bu 
yeni değişim, önlenemez bir paradigma değişimi beklentisini de gündeme 
getirmiştir. Ancak, kamu sektörü reformları ülkeden ülkeye benzerlikler yanında 
farklılıklar da göstermektedir. Her ülke farklı siyasi yapıya, tarihi geçmişe ve 
kültürel değerlere sahip olduğundan, bu gelişmeler de olağan kabul edilmelidir. 

Çağdaş yönetim anlayışı ve yapısı, katılımcı ve paylaşımcı bir anlayış içinde 
pro-aktif ve gelecek yönelimli bir bakışa sahiptir. Girdi odaklı olmaktan ziyade 
sonuç ve hedef odaklı olmaya yöneliktir. Kendine odaklı olmaktan ziyade 
vatandaş odaklı olmaya yönelmektedir. İdari sistemlerin düzenlenmesinde 
piramit yapı yerine yatay yapıyı tercih etmekte ve yetki devrini esas almaktadır.  
Bu yeni yaklaşım içinde, 21. yüzyılda kamu yönetiminin ilkeleri; 

• Şeffaf olmak,  
• Katılımcı olmak, 
• Düşük maliyetle hizmet üretmek, 
• Etkili ve etkin olmak, 
• İnsan hak ve hürriyetlerine saygılı olmak, 
• Belirsizliği ve ayrımcılığı azaltacak biçimde hukuka dayanmak, 
• Öngörülebilir olmak, 

biçiminde sıralanabilmektedir. 

1.1.  Kamu Yönetimi Alanında Yapılan Çalışmalar 

Cumhuriyet döneminde Türkiye’de kamu yönetiminde süreklilik gösteren bir 
değişim ve yeniden yapılanma arayışı olduğu dikkati çekmektedir. 

1960 yılına kadar bu konuda yapılan çalışmalar, 1924’te eğitim alanında 
yeniden yapılanmaya yönelik John Dewey Raporu, 1933’te ABD’li bir uzman 
grubun ekonomik konularla ilgili raporu, 1947-48’de Başbakanlık emriyle devletin 
daha etkili çalıştırılmasına yönelik oluşturulan komisyonların raporları, 1949’da 
kamu kurumlarının daha iyi çalıştırılmasına yönelik Neumark Raporu, 1951’de 
Dünya Bankası finansmanıyla yabancı uzmanlar grubunun yönetim sistemiyle 
ilgili hazırladıkları Barker Raporu, 1951’de Maliye Bakanlığının örgütlenmesiyle 
                                                 
1 Osborne, D. Ve Gaebler. 1992. Reinventing Government. Reading, Mass: Addison-Wesley 
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ilgili Martin ve Cush Raporu ve 1958’de TODAİE tarafından hazırlanan Kamu 
Personeli Raporu olarak özetlenebilir.  

1960 sonrasındaki çalışmalarda ise, 1962-63 yıllarında yürütülen MEHTAP, 
1967-1969 yılları arasında Bakanlar Kurulu kararına istinaden yürütülen İçişleri 
Bakanlığı’nda Yeniden Düzenleme (İÇ-DÜZEN) çalışmaları, 1972’de İdari Reform 
Danışma Kurulu Raporu, 1982’de Kamu Yönetimi Geliştirme Raporu, 1988-1991 
yıllarında yürütülen KAYA Projesi dikkati çekmektedir. Özellikle MEHTAP ve KAYA 
Projeleri ilgi çekici özelliklere sahiptir. 

1.1.1. MEHTAP (Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma projesi) 

Bakanlar Kurulunun 13.12.1962 tarih ve 6/209 sayılı kararnamesi ile 
öngörülmüştür. Amacı, merkezi hükümet görevlerinin dağılış tarzını tespit etmek 
ve bu dağılışın kamu hizmetlerinin en etkili biçimde yerine getirilmesine imkân 
verip vermediğini incelemektir. 

24 Nisan 1962 ile 24 Nisan 1963 tarihleri arasında bir yıllık bir çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Başbakanlık emri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
teşkilatı Rehberi ile bir Genel Rapor hazırlanmıştır. Ayrıca bu genel rapordaki 
başlıca tavsiyeleri içeren bir özet çalışması da yapılmıştır. 

Kamu yönetimine bir sistem bütünlüğü içinde yaklaşan ilk köklü çalışma 
olması özelliğine sahiptir. 

1.1.2. KAYA (Kamu Yönetimi Araştırma Projesi) 

1988 yılında DPT tarafından TODAİE’den talep edilmiştir. Amacı, kamu 
hizmeti gören merkezi yönetimin merkez ve taşra örgütü ile yerel yönetimleri 
etkili, süratli, ekonomik, verimli ve nitelikli hizmet görecek bir düzene 
kavuşturmak; kamu yönetiminin gelişen çağdaş koşullara uyumunu sağlamak; 
kamu kuruluşlarının amaçlarında görev, yetki ve sorumluluklarında ve bunların 
bölünüşünde, örgüt yapılarında, personel sistemlerinde, mevzuatında, 
haberleşme ve halkla ilişkiler sistemlerinde var olan aksaklıkları ve eksikleri 
saptamak ve bu konularda yapılması gerekenleri incelemek ve önermektir. 

1991 yılında üç yıl süreli çalışmaların sonucu olarak KAYA Projesi Araştırma 
Raporu hazırlanmıştır. 

KAYA Raporu, ilk kez AB’ye uyum ve vatandaş odaklı olmayı gündeme 
getiren rapor özelliği taşımaktadır. 

1.2. İçişleri Hizmet ve Teşkilatını Yeniden Düzenleme Projesi 

Osmanlıdan devir alınan Türk İdare Mekanizmasının değişimlere paralel 
olarak kendisini yenileyememesi, yavaş işlemesi, dengeli hizmet dağılımının 
sağlanamaması, koordinasyon sorunları, örgüt amaç ve görevlerine uyumlu 
olarak kaynak sağlanamaması, eski mevzuatın çalışmaları aksatması, birinci beş 
yıllık kalkınma planı hedeflerine ulaşılamamasının başlıca etkeninin idare 
mekanizmasının kendisinden beklenilen görevleri yerine getirememesi gibi 
nedenlerle ikinci beş yıllık kalkınma planında merkezi idarenin yeniden 
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düzenlenmesi doğrultusunda çalışmalar başlatılması öngörülmüştür2. Söz konusu 
planda idare birimlerinin aşırı büyümesine engel olması için bakanlıkların merkez 
kuruluşlarının fonksiyonel esasa göre örgütlenmesi, görev ve yetkilerin 
kademeler arasında en uygun şekilde düzenlenmesi sağlayacak kanunların 
çıkarılması hedeflenmiştir3. 

İçişleri Bakanlığı da kırk yılı aşkın bir süredir uygulanmakta olan 1624 sayılı 
Teşkilat Kanununun, Bakanlık amaç, hedef ve görevleri ile Bakanlığa bağlı tüm 
kuruluşları kapsamına almaması, illerde standart bir örgütlenmeye gidilememesi, 
planlı kalkınma ile birlikte Bakanlar Kurulu Kararları ve Bakanlık Onayları ile yeni 
örgütler kurulmak zorunda kalınması dolayısıyla hizmet ve kuruluş dengelerinin 
bozulması, görev karışımlarının doğması, koordinasyonda aksamalar, yetki 
devrinin uygulanabilir bir mekanizma olarak geliştirilememesi gibi sebeplerle 
02.09.1967 tarih ve 6/8747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen yetki 
kapsamında İçişleri Hizmet ve Teşkilatının yeniden düzenlenmesi amacıyla geniş 
kapsamlı bir çalışma yürütmüştür4. 

Araştırma, her hizmet alanında yetki ve sorumluluklar, koordinasyon, 
kontrol, planlama vb. 12 konuyu, il genel idaresi, zabıta, nüfus, sivil savunma, 
mahalli idareler, bakanlık makamı, personel, levazım vb. 8 hizmet alanını 
kapsamıştır5. 

Dört yılı aşkın bir sürede merkez ve taşrada 135 ayrı yerde 1023 birimde 
örnekleme yöntemiyle seçilen kuruluşların hizmetlerini geçekleştirme 
konusundaki tüm çalışmaları incelenip araştırılmış, çalışmalarını engelleyen, 
verimlerini azaltan ve işlerini güçleştiren sorunlar ortaya çıkarılarak, bunlar için 
çözüm yolları geliştirilmeye çalışılmıştır. Araştırma, Genel Raporun 27/12/1971 
tarihinde Bakanlık Makamına sunulmasıyla sona ermiştir. 

Yönetim kurulu, koordinasyon kurulu, proje müdürü, proje müdür 
yardımcısı, proje danışmanı, araştırıcılar ve mülkiye müfettişlerinden oluşan geniş 
kapsamlı bir araştırma ekibi tarafından yürütülen çalışmada bütünüyle bakanlık 
personeli görev almış, 16595 sayfa tutarında 236 rapor kaleme alınmıştır6. 

Anayasa, kalkınma planları ve bunlara ilişkin temel dokümanlar, MEHTAP 
Raporu, İdareyi ve İdari Metotları Yeniden Düzenleme İlkeleri, Taşra İdaresi ve 
Mahalli İdareler Raporları araştırmalar esnasında göz önünde tutulan temel 
kaynaklardır. Yazılı metinlerin araştırılması, yerinde gözlem ve incelemeler, 
mülakat, araştırma teknikleri olarak kullanılmıştır.  

Merkezde ve taşrada birçok sorunun çözümünde, idari örgütlenme ve 
yöntemin geliştirilmesinde söz konusu araştırmanın önemli katkılar sağladığı 
açıkça görülmektedir. 

Araştırmada özetle; 
                                                 

2 İçişleri Hizmet ve Teşkilatını Yeniden Düzenleme Projesi İçişleri Bakanlığı Merkez 
Örgütünün, Taşra Yönetiminin ve Mahalli İdarelerin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Genel 
İlkeler. Hazırlayan: Proje Müdürlüğü-Mayıs 1971 Ankara s. 3-5 
3 İçişleri Hizmet ve Teşkilatını Yeniden Düzenleme Projesi T.C. İçişleri Bakanlığı Basın 
Bürosu Yayınlarından Sayı-1 Kurtuluş Matbaası-Ankara  
4 A.g.e. 
5 A.g.e. 

 
6 T.C. İçişleri Bakanlığı İç Düzen Yayınları: 9 İç-Düzen Genel Rapor Kitap:6 İçişleri Hizmet 
ve Teşkilatını Yeniden Düzenleme Projesi 1972-Ankara s. XXIII 
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İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı İle İlgili Olarak 

• Bakanlığın amaç ve hedeflerinin yeni koşullara uygun olarak açıkça 
belirlenmesi; 

• Bütün birim ve görevlerin kanun kapsamı içine alınması, teşkilat ve 
görevler arasında birlik ve bütünlük sağlanması  

• Birimlerin görevlerine uygun olarak teşkilatlanması 
• İllerde il idaresine uygun olarak standart bir teşkilatlanmaya gidilmesi 
• Yetki devrinin uygulanabilir bir sistem olarak geliştirilmesi 
• Bakanlık onayları ile kurulan birimler arasında görev karışımlarının 

giderilmesi gibi öneriler getirilmiştir.7 

Personel Konuları Kapsamında 

• Maiyet Memurlarının % 20’sinin meslekten ayrılmış olmaları, mülki 
idare amirlerinin maiyetlerindeki birçok personelden daha düşük maaş 
almaları il valisinin ilde kamu sektörü personeli arasında maaş itibariyle 
13. sıraya düşmüş olması, mülki idare mesleğinin cazibesini kaybetme 
aşamasına gelmiş olması nedeniyle mesleğin güçlendirilmesi yönünde 
tedbirler alınması8 

• Mülki idare amirlerinin 657 sayılı Kanun ve 1327 sayılı kanun içerisinde 
eritildiği, kanunun getirdiği sınıflandırmanın hatalı olduğu, 657 sayılı 
Kanunda bir yönetici sınıfın kabul edilerek, mülki idare amirliği sınıfının 
ihdas edilmesi, sorumluluk, görev ve hakların buna göre düzeltilmesi9 

• 5439 sayılı Kanun kapsamında meslek dışından maaş ve kadrolarıyla 
valilik görevine yapılan atamaların sona erdirilmesi,  

• Üst görevlere yapılan atamalarda kıdem ilkesiyle birlikte, personel 
hukukunun temel ilkesi olan liyakat ilkesinin uygulanmasına da özen 
gösterilmesi. Kıdemle birlikte ehliyetin de dikkate alındığı, iyi işleyen 
adil bir terfi mekanizmasının kurulması, 

• Devlet memurlarına sendika kurma ve grev hakkı tanınması10 
• Tezkiyelerde gizlilik esasının terk edilmesi, tezkiyelerin memurun işteki 

başarısını ölçmeye yönelik olması, her yıl sağlık raporu alması 
mecburiyetinin kaldırılması, ikinci ve üçüncü sicil amirlerinin sicilleri 
görüş bildirmemesi, 

• Vali muavinlerinin vazife görevleri illerin sınıflandırılması, hukuk işleri 
müdürlerinin ilk atama ve terfilerinde belirli ilkelerin oluşturulması, 

• Disiplin ve sicil konusunda amirlere tanınan yetkilerin paralellik arz 
etmesi, çelişki olmaması, 

• Farklı birimlerde görevlendirilen personelin kendi kadrolarında istihdam 
edilmesi, 

• Valilere sicil verilmemesi veya başbakan tarafından sicil verilmesi, 
• 657 sayılı kanunda suç teşkil eden eylemlerle bu eylemlere verilen 

cezaların belirlenmesi,11 
                                                 
7 İçişleri Hizmet ve Teşkilatını Yeniden Düzenleme Projesi İçişleri Bakanlığı Merkez Örgütünün, 
Taşra Yönetiminin ve Mahalli İdarelerin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Genel İlkeler. 
Hazırlayan: Proje Müdürlüğü-Mayıs 1971 Ankara s. 8-10 
8 BALOĞLU, Hikmet; İçişleri Bakanlığı Hizmet ve Teşkilatının Yeniden Düzenleme Projesi. Personel 
Sorunları-1968  
9 TOKULLUGİL, Halit; 1327 sayılı Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Yeniden Gözden Geçirilen 
Personel Sorunları. İç Düzen Yayınları-Aralık 1971 Ankara  
10 SONER, Göksan; T.C. İçişleri Hizmet ve Teşkilatını Yeniden Düzenleme Projesi Personel 
Hizmetleri. Nisan 1970 
11 A.g.e. 
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•  Kaymakamlık kurs programlarında konferansların daraltılması, 
uygulamalı aktif metoda ağırlık verilmesi, seminer niteliğinde tartışmalı 
konular seçilmesi önerilmiştir.12 

Taşra İdaresinin Yeniden Düzenlenmesi Kapsamında  

İl teşkilatının, planlı kalkınmanın kendisinden beklediği görevleri yapma 
olanağından mahrum kalması, vali ve kaymakamların gerçek yönetim 
fonksiyonları olan planlama teşkilatlandırma, koordinasyon, kontrol ve kaynakları 
kullanma gibi görevleri rutin hizmetlerin ağırlığı altında yerine getirememesi, 
merkeziyetçi eğilim, yetki devri sistemi kurulamaması vali ve kaymakamların 
yönetim fonksiyonlarını getirmede plancı ve iktisatçı uzman danışmanlardan 
mahrum kalması gibi nedenlerle işlevsel olmadığı değerlendirilmiştir. Alınması 
gereken tedbirler çerçevesinde; 

• Koordinasyonun, planlamadan ayrı olarak düşünülmemesi, plan, 
yönetim, hizmet, bütünlüğünün sağlanması, yöneticilere ve 
koordinasyon kurullarına gerçek anlamda danışmanlık yapacak uzman 
bir teşkilatın kurulması, bu teşkilatın İçişleri Bakanlığına bağlı olması, 

• İyi işleyen bir yetki devri mekanizması kurulması, yazışma 
yöntemlerinin belirlenmesi, 

• Atamada, nakil ve geri almada objektiflik esasına dayanan bir idari 
teminat müessesi kurulması, 

• Merkezi idarenin taşra teşkilatlanmasının içişleri bakanlığınca 
hazırlanarak Taşra genel yönetim kanunu ile düzenlenmesi konuları dile 
getirilmiştir.13  

Mahalli İdarelerin Yeniden Düzenlenmesi Çerçevesinde 

Mahalli İdarelerle ilgili mevzuatın çok çeşitli olması, görev karışımlarının 
bulunması, görev – yetki – sorumluluk sınırlarının belli olmaması, görevler ve 
teşkilat arasında uyumsuzluk, mali güç ve kaynak yetersizliği İdari vesayetin 
yönlendirici olmaktan çok bürokratik ve hizmeti engelleyici nitelikte olması, kırsal 
alanın yönetim mekanizmasından yoksun bulunması gibi nedenlerle Mahalli 
İdarelerde yeniden düzenlemeye büyük ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. 

Bu kapsamda; 

• Mahalli İdarelerin plan hedeflerine uygun görev yapmaları konusunda 
gözetim ve denetim yetkisinin İçişleri Bakanlığına ait olması, 

• Mahalli idare-merkezi idare görev bölüşümünün yapılması, mahalli 
idarelerin yapmamaları gereken işleri yapmalarının engellenmesi, 
yapmaları gereken işleri yapmalarının sağlanması, sahipsiz kalan kamu 
hizmetlerinin sahiplendirilmesi, birden fazla kuruluş tarafından yapılan 
kamu hizmetlerinin tek bir kuruluşa verilmesi yönünde tedbirler 
alınması, 

• Mahalli idarelerin kendilerine verilecek görevleri yapabilecek hizmet 
birimlerine sahip olması  

• Sayı ve kalite yönünden yeterli personele sahip olmaları için tedbirler 
geliştirilmesi  

                                                 
12 BALOĞLU, Hikmet A.g.e.  
13 İçişleri Hizmet ve Teşkilatını Yeniden Düzenleme Projesi İçişleri Bakanlığı Merkez Örgütünün, 
Taşra Yönetiminin ve Mahalli İdarelerin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Genel İlkeler. Hazırlayan: 
Proje Müdürlüğü-Mayıs 1971 Ankara s. 14-28 
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• Büyük-orta-küçük belediye ayrımı yapılması  
• Metropol alanlarda metropol yönetimlerin kurulması  
• Mahalli idarelere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanması  
• Mahalli idarelere, merkezi idare yardımlarının belli ilkelere bağlanması  
• Vesayet yetkisinin hizmetin işleyişini kolaylaştıracak şekilde yeniden 

düzenlenmesi  
• Mahalli idarelerin mali denetiminin “Mahalli İdareler Sayıştayı” adıyla 

kurulacak bir Sayıştay tarafından yapılması gibi tedbirler gündeme 
getirilmiştir.14     

2. BAKANLIK TEŞKİLATININ TARİHİ GELİŞİMİ 

Osmanlı devletinin mirasçısı olarak kurulun Türkiye Cumhuriyeti birçok 
kurum ve devlet geleneğinde Osmanlı devletinde almıştır. Bu nedenle genç 
Cumhuriyetin birçok köklü kurumunun tarihi geçmişi, Osmanlı döneminde 
oluşturulan kurumlara dayanmakta hatta bu kurumların devamı niteliğini 
taşımaktadır. İşte İçişleri Bakanlığı kuruluşu ve tarihi gelişimi açısından bu 
özelliği taşımaktadır. 

Klasik Osmanlı yönetim şeklinde mülki yönetim yani taşra idaresi bizzat 
sadrazamın denetim ve gözetiminde yürütülmüştür. Uzun yıllara “Divani 
Hümayun Kalemi” mülki işlerin yürütülmesinde Sadrazama yardımcı olmuştur. 
Fakat bu süreçte başlangıçta sadrazamın özel kalem müdürlüğünü yapan 
“Sadaret Kethüdalığı” zaman içinde önem kazanarak önemli bir makam haline 
gelmiştir.  

Bakanlık Yapılanması Dönemi Açıklama 

Sadaret Kethüdalığı Klasik Dönem Emniyet, asayiş ve devlet güvenliği işleri 

“ 1746–1777 
Damat İbrahim Paşa döneminde Sadaret Kethüdalığı 
Sadrazam Yardımcılığı statüsüne yükseltilmiş, bugünkü 
İçişleri Bakanlığı tüm işlerini yapar hale gelmiştir. 

Mülkiye Nezareti (Umuru 
Mülkiye Nezareti) 

1835–1837 
Pertev Efendinin Kethüdalığı döneminde Kethüdalık, 
Mülkiye Nezaretine çevrilmiş,  

Dahiliye Nezareti 1837–1920 
Bu dönemde Mülkiye Nezareti Hariciye Nezaretine (Dışişleri 
Bakanlığına) denk statüde Dahiliye Nezaretine 
dönüştürülmüştür.  

Dahiliye Vekaleti (I.Dönem) 1920–1945 
TBMM Hükümeti döneminde dönemin de Nezaretin adı 
değiştirilmiş ve bazı birimler (PTT, Matbuat) bağlanarak 
vekâlet haline getirilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı (I.Dönem) 1945–1952 
10 Ocak 1945 tarihin Anayasada yapılan değişiklikle 
Bakanlığı adı, İçişleri Bakanlığı olarak değiştirilmiş 

Dahiliye Vekaleti (II.Dönem) 1952–1960 
24 Aralık 1952 yılında yine Anayasa değişikliğiyle Bakanlığı 
ismi eski haline getirilmiş 

İçişleri Bakanlığı (II.Dönem) 1960- …… 
12 Haziran 1960 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle 
Bakanlığın ismi İçişleri Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. 

İçişleri Bakanlığının Tarihi Gelişim Süreci 

2.1. Sadaret Kethüdalığı Dönemi (Klasik Dönemden 1835’e kadar) 

2.2.  Mülkiye Nezareti (Umuru Mülkiye Nezareti (1835–1837) 

2.3.  Dâhiliye Nezareti (1837–1920) 

                                                 
14 A.g.e. s. 28-32 
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2.3.1. 1859 yılında Kıbrıslı Mehmet Emin Paşanın Sadrazamlığı Sırasında 
yapılan düzenlemeyle; Nazır, Müsteşar, Mektubi Kalemi, Takvimi Vakayı 
Müdüriyeti (O günün resmi gazetesi),Matbuata Müdüriyeti, Memurin Kalemi 
(Özlük İşleri)den oluşmuştur. 

• Nazır 
• Müsteşar 
• Mektubi Kalemi 
• Takvimi Vakayı Müdüriyeti (O günün resmi gazetesi) 
• Matbuat Müdüriyeti 
• Memurin Kalemi (Özlük İşleri)

2.3.2. 1882 yılında (Sultan Abdülaziz döneminde) devlet bütçesinde yapılan 
köklü değişiklikler nedeniyle Dâhiliye nezaretinin bünyesinde; 

 

 
 

2.3.3. 1884 yılında II. Abdulhamitin tahta çıkmasından sonra, Nüfusu 
Umumiye Müdüriyeti Kurulmuştur. 

 

2.3.4. 1887 yılında Nüfusu Umumiye Müdüriyetinin ismi “Sicili Nüfusu Ahali 
İdareyi Umumiyesi” olarak değitirilmiştir.  

2.3.5. 1892 yılında bugünkü Personel Genel Müdürlüğünü sicil şubesinin 
karşılığı olarak “Sicili Ahval Müdüriyeti” kurulmuştur. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Muhasebe Kalemi ve Evrak Odası (Arşiv) - 1882 

Nüfusu Umumiye Müdüriyeti–1884 

Sicili Nüfusu Ahali İdareyi Umumiyesi–1887 

Sicili Ahval Müdüriyeti–1892 
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2.3.6. 1894 yılında, 1859 yılından beri Dahiliye Nezaretine bağlı olan 
Matbuat Müdüriyeti; “Matbuatı Dahiliye” ve “Matbuatı Hariciye” olmak üzere ikiye 
ayrılmış, Matbuatı Dahiliye, Bakanlığının birimi haline getirilmiş, 1903 yılında 
“Sansür Kalemi” bu birim bünyesinde kurulmuştur. 

 

2.3.7. 1898 yılında Osmanlının kaybedilen topraklarından gelen göçmenleri 
yerleştirmek ve gezgin halde dolaşan aşiretleri belli bir yerleşime bağlamak 
amacıyla, Muhacirin Müdüriyeti kurulmuştur. 

 

2.3.8. 1901 yılında Muhacirin Müdüriyetinin görevleri genişletilerek “Aşair ve 
Muhacirin İdareyi Umumiye Müdüriyetine” dönüştürülmüştür. 

 

 

 

2.3.9. 1904 yılında gerek Rumeli ve gerekse Arap Ülkelerinde girişilen 
yenilikleri yürütmek ve zamanında tamamlamak için, İşlemleri Basitleştirme 
ve İyeleştirme Komisyonu anlamında; “Tesrii Muamelat ve Islahat Komisyonu” 
kurulmuştur. 

 

 

 

 

 

Muhacirin Müdüriyeti–1898 

Aşair ve Muhacirin İdareyi Umumiye Müdüriyeti–1901 

Tesrii Muamelat ve Islahat Komisyonu- 1904 
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2.3.10. 1906 yılında Tesrii Muamelat Komisyonun bünyesinde İhsaiyat 
Şubesi (İstatistik Şubesi) ve 1907 yılında Takibi Vukuat Kalemi kurulmuştur. 

 

2.3.11. 1913 yılında bazı ekleme ve düzenlemelerle yapılarak Bakanlığın 
görevleri, bir Nizamname (23 Aralık 1913) ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre 
Merkez birimleri aşağıdada belirtildiği şekilde oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. TBMM Hükümeti Dönemi (1920–1923) 

TBMM açıldıktan kısa bir süre sonra, 3 Mayıs 1920 de “ İcra Vekilleri 
Hey’etinin Sureti Teşekkülü Hakkında Kanun” ile Dahiliye Nezaretinin ismin 
Dahiliye Vekaleti olarak değiştirtmiştir. Yapılan yeni düzenlemeyle; PTT İdaresi ve 
Hariciye Nezaretine bağlı Matbuat Umum Müdürlüğü Dahiliye Vekaletine 
bağlanmıştır. 

• Nazır (Bakan)Yönetiminde  
o Kalemi Mahsus (Özel Kalem) 
o Muhaberat Odası  
o Şifre Kalemi 
o Tercüme Kalemi 

• Müsteşar 
o Müsteşarlık Kalemi 
o Nezaret Hukuk Müşavirliği 
o Hukuk Müşavirliği Kalemi 

• Muhasebe Müdüriyeti 
• Emniyeti Umumiye Müdüriyeti 
• İdareyi Umumiyeyi Dahiliye Müdüriyeti 
• Umurı Mahalliyeyi Vilayet Müdüriyeti 
• Umuri Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti 
• Memurin Müdüriyeti 
• Sicili Ahval Müdüriyeti Umumiyyesi 
• Nüfus Müdüriyeti Umumiyyesi 
• Hapishaneler Müdüriyeti 
• Evrak Müdüriyeti 
• Hey’eti Teftişiye Müdüriyeti 
• Sıhhıye Müdiriyeti Umumiyyesi 

Posta Telgraf Umum Müdüriyeti–1920  Matbuat Umum Müdürlüğü–1920 
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Bu dönemde Shhıye Müdüriyet Bakanlıktan ayrılarak yeni kurulan, “Sıhhat 
ve İçtiamai Muavenet Vekaletine” verilmiştir. Daha önce bakanlık bünyesinde 
bulunan Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti Umummiyesi, Lozan Antlaşmasıyla ortaya 
çıkan mübadele ile gelen vatandaşların imar ve iskan sorunlarını çözmek 
amacıyla yeni kurulan “Mübadele- İmar ve İskan Vekaletine” bağlanmıştır. 

Yine Hapishaler Müdüriyeti Adliye Vekaletine bağlanmıştır. Bakanlığa bağlı 
olan Posta ve Telgraf Umum Müdüriyeti, önce Nafia Vekaletine daha sonrada 
Münakalat Vekaletine bağlanmıştır. Netice olarak bu dönemde bakanlığa eklenen 
iki genel müdürlüğe üç genel müdürlük bakanlıtan ayrılmıştır. Bakanlıktan 
ayrılan birimler; 

  

 

 

2.5. Cumhuriyet Dönemi (1923-….) 

Cumhuriyet döneminde bakanlık Merkez yapısındaki en köklü değişiklikler 22 
Mayıs 1930 yılında yürürlüğe giren “ Dahiliye Vekaleti Merkez Teşkilatı ve 
Vazfeleri Kanunu”yla yapılmıştır. Bu dönemde yapılan örgütlenme günümüz 
İçişleri Bakanlığının temelini oluşturmuştur. Buna göre Merkez teşkilatı şağıdaki 
birimlerden oluşmaktadır.  

 

 

 

 

 

Bakanlık Merkez teşkilatı içinde yer alan birimleri yapıları daha sonra 
çıkarılan 2050, 2205, 2444, 2531, 2577, 3046, 3201 3314, 3571, 3656, 4445, 
4618, 5066, 7716, ve 108 sayılı Kanunlarda yapılan değişikliklerle çeşitli 
değişikliklere uğramıştır.  

2.5.1. 1903 yılında 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu ile yapılan bir 
düzenlemeyle, Emniyet Genel Müdürü, Hukuk Müşaviri, Mahalli İdareler, Nüfus 
İşleri, İller İdaresi Genel Müdüri ile Teftiş Heyeti Başkanından oluşan Müdürler 
Encümeni Kurulmuştur. 

 

 

• Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti Umummiyesi 
• Posta ve Telgraf Umum Müdüriyeti 
• Hapishaler Müdüriyeti 

(1624 Sayılı Yasaya Göre) 
1930 Yılında Dahileye Vekaleti Merkez Teşkilat 

• Müsteşarlık 
• Hususi Kalem 
• Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü 
• Hukuk Müşavirliği 
• Mahalli İdareler Umum Müdürlüğü 
• Nüfus İşleri Umum Müdürlüğü 
• Teftiş Heyeti Reisliği 
• Vilayetler İdaresi Umum Müdürlüğü 
• Jandarma Umum Komutanlığı 
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Cumhuriyet döneminde İçişleri bakanlının merkez teşkilatında çeşitli 
değiklikler meydan gelmiştir. Konuyla ilgili tablo aşağıdaki gibidir; 

Dayanak 
Kurulma 
Tarihi 

Birimin Adı 

1700 Dahi.MK 1930 Müdürler Encümeni 
3046 s. Kanun 1936 Evrak Müdürlüğü 
3571 s. Kanun 1939  Müsteşer Muavinliği 

 Memurlar Sicil ve Muamelet Umum Müdürlüğü 
 Levazım Müdürlüğü 

Seferberlik Müdürlüğü 
4618 s. Kanun 1944 Tetkik Kurulu Başkanlığı 
4442 İl İd. Kan. 1949 Merkez Valiliği 
657 Devl. MK 1965  Yüksek Disiplin Kurulu 

 Merkez Disiplin Kurulu 
Bakanlık Onayı 1966 Basın Bürosu 
Bakanlık Onayı 1967 Teşkilat- Metot Bürosu 

(Bu büroda iki Mülkiye Müfettişi tarafından Bakanlıkla 
ilgili araştırma ve inceleme yapılmaktadır) 

Bakanlık Onayı 1967  TBMM ile İlişkiler Bürosu 
 Yüksek Eğitim Kurulu 

Bakanlık Danışma Kurulu 
Bakanlık Onayı 1970  Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel 

Müdürlüğü (1972 yılında kaldırılarak görevleri Tetkik 
Kuruluna devredilmiş, 1979 yılında yeniden 
kurulmuştur) 

 İdari Hizmetler Daire Başkanlığı (1624 sayılı 
kanunda yer alan Kağıt İşleri, Gereç, Levazım ve 
Evrak Müdürlükleri bu daire içinde toplanmıştır.) 

Bakanlık Onayı 1975 Sağlık Dairesi Başakanlığı 
Bakanlık Onayı 1980 Genel Bilgi Toplama Başakanlığı 
Bakanlık Onayı 1980 Bakanlık Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Bakanlık Onayı 1981 Tetkik Kurulu Başkanlığı ve Araştırma, Planlama ve 

Koordinasyon Genel Müdürlüğü ( tek birim haline 
getirilmiş) 

Bakanlık Onayı 1981 Bakanlık Genel Sekreterliği 
Bakanlık Onayı 1981 Eğitim Genel Müdürlüğü 
Bakanlar Kurulu 1982 (Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Genel 

Müdürlüğü- Bilgi Toplama Başkanlığıda Bu birimin içine 
alınmıştır) 
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Yapılan bu düzenlemelerden sonra 1982 yılı itibariyle Bakanlığın Merkez 
Kuruluşları aşağıda belirtilen birimlerden oluşmuştur. 

1982 Yılında Bakanlık Merkez Birimleri 

1. Bakanlık Makamı 

 Müsteşar 
 Müsteşar Yardımcıları 
 Genel Sekreterlik 
 Özel Kalem Müdürlüğü 
 Emir Subaylığı 
 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Bakanlık Makamına Bağlı Kuruluşlar 

 Müdürler Encümeni 
 Yüksek Disiplin Kurulu 
 Merkez Disiplin Kurulu 
 Yüksek Eğitim Kurulu 
 Bakanlık Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu 

2. Ana Hizmet Birimleri 

 İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
 Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü 
 Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 

3. Danışma Birimleri 

 Tektik Kurulu Başkanlığı ve Araştırma, 
Planalama ve Koordinasyon Genel 
Müdürlüğü 

 Teftiş Kurulu Başkanalığı 
 Hukuk Müşavirliği 
 Merkez Valileri 
 Bakanlık Müşavirleri 

4. Yardımcı Birimler 

 Özlük İşleri Genel Müdürlüğü 
 Eğitim Genel Müdürlüğü 
 Kaçakcılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi 
Toplama Genel Müdürlüğü 

 İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
 Sağlık Dairesi Başakanlığı 

5. Bağlı Kuruluşlar 

 Emniyet Genel Müdürlüğü 
 Jandarma genel Komutanlığı 
 Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet 
Sandığı 

 Özel İdareler ile Ankara ve İstanbul 
Merkez Belediyeleri Zat Maaşları Sandığı 

2.5.2. Yeniden Düzenleme Çalışmaları: 

Genel kanaat olarak Türk kamu yönetimi, özellikle planalı dönem geçildikten 
sonra toplumsal ekonomik ve sosyal gelişmelre paralel olarak kendini 
yeniliyemediği, halkın beklentilerini etkin, verimli ve ekonomik bir biçimde 
gerçekleştiremediği eleştirileriyle karşılaşmıştır15. İçişileri Bakanlığıda bu 
eleştirilerden kendine düşen payı almıştır. 

Bu eleştirilerin yaygın olduğu bir ortamda İçişişleri Bakanlığının yeniden 
yapılandırılması maksadıyla İÇ-DÜZEN adında bir çalışma yapılmıştır. İçişlieri 
bakanlığı çalışması olarakta bilinen bu çalışmada bakanlıktaki sorunlar beş 
maddede toplanmıştır16. Buna göre; 

• İçişleri Bakanlığı teşkilatı bugünün modern analamı içinde idari ve 
sosyal ihtiyaçalrı karşılayamamaktadır. Değişen , gelişen ve artan 
hizmetleri 36 yıl önce tespit edilen teşkilat ve kadrolarla idame etme 
imkanı kalmamıştır. Teşkilat amme idaresi sahasında ve sosyal ortamda 
vukua gelmiş değişiklik ve ilerlemelerle ayak uyduramamaktadır. 

• Bakanlığın bütünlüğü ve hizmet dağılımı arasındaki muvazene hem iç 
birimler hemde dış kuruluşlar yönünden bozulmuştur.  

• Bakanlık hizmetleri arasında koordinasyon kalmamıştır 

                                                 
15 Tayfun Özşen, “Cumhuriyetin 70. Yılında İçişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri”, Türk idare 
Dergisi, Yıl:65, Aralık 1993, sayı: 401, s.140–141 
16 İçişleri Bakanlığında Yeniden Düzenleme Çalışmaları, İçişleri Bakanlığı İç-Düzen Yayınları N0:1, 
Gürsoy Basımevi, Kasım 1968, Ankara, s7–8 
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• Bakanlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde iç ve dış çeşitli ünite ve 
kuruluşlar arasında görev karışımı vardır. 

• Mevcut teşkilat Bakanlığa Kalkınma Planı, Yıllık Proğram ve İcra Planalrı 
ile verilen göreveleri karşılamay yeterli değildir. 

2.5.3. 27 Şubat 1982 Düzenlenmesi 

Bu çalışmalarda sonra Bakanlar Kurulunun tarafından 27 Şubat 1982 yılında 
çıkarılan “Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışma Esasları 
Hakkında Kararname” ile bakanlıkların merkez birimleri yeniden 
düzenlenmiştir. Bu kararnamenin ekli ilistesinde İçişleri Bakanlığının Merkez 
teşkilatınada yer verilmiştir. Buna göre İçişleri Bakanlığının Merkez Birimleri 
aşğıdaki tobloda görüldüğü şekilde düzenlenmiştir. 

1982 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla Çıkarılan Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve 
Çalışma Esasları Hakkında Kararname Göre İçişleri Bakanlığı Merkez Birimleri 

1. Müsteşar 

 Müsteşar Yardımcıları 
 Genel Sekreterlik 
 Özel Kalem Müdürlüğü 
 Emir Subaylığı 
 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

2. Esas Birimler 

 İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
 Nüfus ve Vatandaşlık  İşleri Genel 
Müdürlüğü 

  Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 

3. Danışma ve Denetim Birimleri 

 Teftiş Kurulu Başkanalığı 
 Tektik , Planalama ve Koordinasyon 
Başkanlığı 

 Hukuk Müşavirliği 
 Merkez Valileri 
 Bakanlık Müşavirleri 
 İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

4. Yardımcı Birimler 

 Personel Genel Müdürlüğü 
 Genel Sekreterlik 
 Özel Kalem Müdürlüğü 
 Eğitim ve Öğretim Kurulu Başkanlığı 
 Kaçakcılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi 
Toplama Başkanlığı 

 Komptrolörlük Daire Başkanlığı 
 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı  
 Sağlık Dairesi Başakanlığı 

Tablo incelendiğinde 1982 Bakanlık merkez birimlerinde önemli 
değişkliklerin meydana geldiği görülmektedir. Yeni düzenlemeyle bazı birimlerin 
adı değiştirlmiştir. Bunlardan; 

 Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü", 

 Özlük İşleri Genel Müdürlüğünün adı, "Personel Genel Müdürlüğü", 
olarak değiştirilmiştir. 

• Bazı birimlerin isim ve statüleri değiştirlrek yeniden örgütlenmiştir. 
Bunlar; 

 Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı, "Sivil Savunma Genel Müdürlüğü", 
 Eğitim Genel Müdürlüğü, "Eğitim ve Öğretim Kurulu Başkanlığı" ve  
 İdari Hizmetler Daire Başkanlığı, "Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı"olarak yeniden düzenlenmiştir. 
 Tetkik Kurulu Başkanlığı ile Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel 

Müdürlüğü, "Tetkik, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı" adı 
altında birleştirilerek yeniden düzenlenmiş, 
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 "Genel Sekreterlik" kurulmuş ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bu 
birime bağlanmıştır. 

 Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi toplama Genel Müdürlüğü, 
"Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Kurulu Başkanlığı" 
olarak örgütlenmiş,. 

 Bütçe konusundaki görev ve hizmetleri yürütmek üzere "Komptrolörlük 
Daire Başkanlığı" kurulmuştur. 

 13 Temmuz 1982 tarihinde çıkarılan 2692 sayılı Yasayla İçişleri 
Bakanlığına bağlı olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur. 
Fakat Sahil Güvenliğin 1985 yılına kadara Jandarma Genel 
Komutanlığına bağlı olarak görev yapması yasada ayrıca belirtilmiştir. 

  Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 2665 sayılı Yasa ile, 
İçişleri Bakanlığının Bağlı Kuruluşu statüsünde olan Zat Maaşları 
Sandığı, Emekli Sandığına bağlanmış, devir işlemleri Ekim 1982 
sonunda tamamlanmıştır. 

2.5.4. 13 Aralık 1983 Düzenlemesi 

Bakanlar Kurulunun tarafından 27 Şubat 1982 yılında çıkarılan “Bakanlıkların 
Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışma Esasları Hakkında Kararname ile Bakanlıkların 
yapısı düzenlenmesinin ardından, 17 Haziran 1982 tarihli ve 2680 Sayılı Yasanın 
verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 13 Aralık 1983 tarihinde bir kez 
daha düzenlenmiştir. 

“Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname" ile Yapılan bu düzenlenemye birlikte "176 sayılı İçişleri 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" de 
kabul edilmiştir. 176 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile, 

• Tetkik, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının adı "Araştırma, 
Geliştirme. Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı" olarak 
değiştirilmiş,  

• Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Kurulu Başkanlığı, Daire 
Başkanlığı olarak Yardımcı Birimler arasından çıkarılarak Ana Hizmet 
Birimi kabul edilmiştir. 

• Daha önce Danışma ve Denetim Birimleri arasında yer alan Merkez 
Valilerine teşkilat yapısı içinde yer verilmemeiştir. 

• Yine Yardımcı Birimler arasında yera alan Eğitim ve Öğretim Kurulu 
Başkanlığı, "Eğitim Dairesi" olarak yeniden düzenlenmiştir. 

• Daha önce Yardımcı Birimler arasında yer alan Sağlık Dairesi Başkanlığı 
kaldırılmıştır. 

• "Kaçakçılık, istihbarat Koordinasyon Kurulu" ile "Mahalli İdareler 
Koordinasyon Kurulu" şekilinde sürekli kurullar oluşturulmuş, Müdürler 
Encümeninin adı Bakanlık Encümeni olarak değiştirilmiştir. 

• "Sahil Güvenlik Komutanlığı" Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma 
Genel Komutanlığı gibi, Bakanlığa Bağlı Kuruluşları arasına dahil 
edilmiştir. 

2.5.5. 8 Haziran 1984 Düzenlemesi 

BakanlıkMerkez Birimleri 1984 tarihinde bazı küçük değişkliklerle yeniden 
düzenlenmiştir. Bu kapsamda daha öce çıkarılan 174 ve 176 sayılı Kanun 



 19

Hükmünde Kararnamelerde, 8 Haziran 1984 tarihinde kabul edilen 202 ve 205 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilave değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; 

• Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 
isminde yera alan “Geliştirme” sözcüğü çıkarılmış, Birimin adı 
“Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı” olmuştur. 

• Daha önce Genel Sekreterlik bünyesinde örgütlenen "Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği" Danışma ve Denetim Birimi olarak sayılmıştır. 

• Daha önce Yardımcı Birimler arasında yer alan Komptrolorlük Daire 
Başkanlığı kaldırılmış, görevleri Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığına verilmiştir. 

• Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının adı "İdari ve Mali İşler Dairesi 
Başkanlığı" olarak değiştirilerek birim yeniden düzenlenmiştir. 

• Yine yardımcı birimler arasında yer alan Genel Sekreterlik kaldırılmış, 
görevleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına aktarılmıştır. 

• Daha önce sürekli kurullara arasında yer alan “Mahalli İdareler 
Koordinasyon Kurulu kaldırılmıştır”. 

2.5.6. 1985 tarih ve 3152 Sayılı Teşkilat Kanunuyla Yapılan 
Düzenlemeler 

Halen yürürlükte olan, 23/02/1985 tarih ve 3152 sayılı “İçişleri Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” Bakanlığın merkez yapısı bir kez daha 
düzenlenmiştir.  

1985 tarih ve 3152 sayılı “İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a 
göre, İçişleri Bakanlığı Merkez Birimleri 

1. Bakanlık Makamı 

 Müsteşar 
 Müsteşar Yardımcıları 

2. Anahizmet Birimleri 

 İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 
 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü, 

 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 
 Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 
 Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi 
Toplama Dairesi Başkanlığı, 

3. Danışma ve Denetim Birimleri 

 Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

 Hukuk Müşavirliği, 
 Bakanlık Müşavirleri, 
 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

4. Yardımcı Birimler 

 Personel Genel Müdürlüğü, 
 Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 
 Özel Kalem Müdürlüğü 

5. Sürekli Kurullar 

 Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon 
Kurulu, 

 Bakanlık Encümeni 

6. Bağlı Kuruluşlar 

 Emniyet Genel Müdürlüğü, 
 Jandarma Genel Komutanlığı, 
 Sahil Güvenlik Komutanlığı 
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2.5.7. 3152 Sayılı Teşkilat Kanunundan Sonra Yapılan Düzenlemeler 

2.5.6.1. 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun’da 31.07.2003 tarihinde yapılan düzenleme ile dernekler ile 
ilgili hizmetleri yürütmek üzere Bakanlığımız merkez teşkilatında 
ana hizmet birimi olarak Dernekler Dairesi Başkanlığı, illerde İl 
Dernekler Müdürlüğü, ilçelerde de kaymakamlıklar bünyesinde İlçe 
Dernekler Büro Şeflikleri oluşturulmuştur.  

2.5.6.2. İçişleri Bakanlığı’nın Danışma ve Denetim Birimleri arasında yer 
alan Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 5018 
Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve bu Kanunun 
değişiklik yapan 5436 Sayılı Kanunla 2005 yılında Strateji 
Geliştirme Başkanlığına dönüştürülmüştür. Strateji Geliştirme 
Başkanlığı 09.04.2007 tarihinde Bakanlık Oluruyla yürürlüğe 
giren “Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönerge” doğrultusunda görevlerini sürdürmektedir. 

2.5.6.3. Özel araştırma birimlerinin, ülkemizde kamu yönetimi içindeki ilk 
örneklerinden birisi olan Araştırma ve Etütler Merkezi, 02.03. 
2000 tarihinde Bakanlık Makamının onayıyla “Strateji Merkezi 
Başkanlığı” olarak kurulmuştur. 2005 tarihinde kabul edilen 5436 
sayılı kanun ile APK Kurulu Başkanlığının, “Strateji Geliştirme 
Başkanlığı”na dönüştürülmesi nedeniyle isim benzerliğinin önüne 
geçmek amacıyla  30.12.2005 tarih ve 613 sayılı Bakanlık makamı 
onayı ile birim “İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi 
(AREM)” dönüştürülmüş ,hazırlanan Çalışma Yönergesi 
25/12/2006 tarih 772 sayılı Bakanlık Makamının onayı ile 
yürürlüğü girmiştir.  

2.5.6.4. Başbakanlıkça uygulanması istenilen psikolojik harekât faaliyet 
programlarının İçişleri Bakanlığıyla ilgili olanlar, 1989 yılından 
itibaren OHAL uygulamasının sona erdiği 30 Kasım 2002 tarihine 
kadar Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. 
OHAL uygulamasının ardından bu görev, Bakanlık Makamının 
13.12.2002 tarihli onayı ile Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı yerine 
oluşturulan “Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığına” verilmiştir. 

2.5.6.5. İçişleri Bakanlığının Avrupa Biriliğine tam üyelik sürecinde iş ve 
işlemelerinin takip etmek maksadıyla 01.11.2000 tarihinde 
Bakanlık Makamının Onayıyla “Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü 
bünyesinde bir çalışma birimi şeklinde kurulmuştur. Daha sonra 
26.02.2001 tarihli Bakan Oluruyla Birim, APK Kurulu Başkanlığı 
bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. Hemen ardından alınan 
31.10.2001 tarihli yeni bir onayla birim yeniden Özel Kalem 
Müdürlüğü bünyesinde yürütmeye başlamıştır.  

2.5.6.6. İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi, 96/8716 Sayılı Başbakanlık Kriz 
Yönetim Merkezi Yönetmeliği ve 03.02.1999 gün ve 40 sayılı baş 
emir ile yürürlüğe giren Bakanlık Kriz Merkezi Yönergesi gereğince 
kurulmuştur.  
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2.5.6.7. Son olarak 8 Mayıs 1953 tarihinde Türk Hükümeti ile BM Örgütü 
arasında imzalanan teknik yardım anlaşması ile kurulan Türkiye 
Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, kurulduğundan beri 
Başbakanlığa bağlı iken 58. Hükümet döneminde İçişleri 
Bakanlığının ilgili kuruluşu haline getirilmiştir. 2007 yılında kurulan 
yeni hükümet döneminde bu uygulamaya son verilmiştir. 
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1. DAHA ÖNCE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARI  

1.1. Bakanlık Merkez Teşkilatı Personeli İle Yapılan Anket 
Çalışması(Stratejik Plan Çalışmaları Kapsamında) 

Bu Anket çalışması, stratejik plan çalışmaları kapsamında çalışanların İçişleri 
Bakanlığı’na bakışlarını, mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerini belirlemeye 
yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Anket soruları; İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına yönelik olarak 
hazırlanarak, internet aracılığıyla personele yöneltilmiştir. Merkez teşkilatında 
çalışan 1848 kişiden 322’si soruları cevaplandırmış olup, bu sayı bakanlık merkez 
teşkilatının %17’sini oluşturmaktadır. 

Sonuçlarla ilgili bilgilerin aşağıda detayları ile verilecek olduğu anket 
soruları, Bakanlıktaki her hizmet sınıfından ve her düzeyden personele yöneltilmiş 
olup, bu personelin 102’si üst düzey yönetici iken geriye kalan 220’si diğer 
personelden oluşmaktadır. Yapılan anketin sonuçları karşılaştırmalı olarak 
aşağıya çıkarılmıştır. 

• Ankete katılan toplam personelin %59’u personelin niteliğini yürütülen 
işler için yeterli (ve mükemmel) görmüştür.  

• Ankete katılanların %41 i Bilgi işlem hizmetlerini yetersiz bulmuştur. 
• Ankete katılan 322 personelin 270’i yani %84’ü personele yönelik 

hizmetleri yeterli düzeyde görmemiştir:  
• Ankete katılan 322 personelin 245’i yani %76’sı idari ve mali iş ve 

işlemlerle ilgili hizmetleri yeterli düzeyde görmemiştir  
• Hizmet içi eğitimleri yetersiz görenler ise yeterli görenlerin yaklaşık üç 

katıdır. Ankete katılan 322 personelin 259’u yani %83’ü hizmet içi 
eğitimi yeterli düzeyde görmemiştir:  

• Ankete katılanların yarısından fazlası nicelik (sayısal) açısından uzman 
personelin yetersiz olduğu (%54) yönünde görüş bildirmiştir. Nitelik 
açısından ise bu oran yarıya yakındır (%48). 

• Bakanlık personelinin sadece %20’si personelin dikey yükselme 
beklentilerinin karşılanma düzeyini yeterli (ve mükemmel) görmüştür. 
Yeterli görmeyenlerin (yetersiz-çok yetersiz) oranı ise oldukça yüksektir 
(%59):    

• Bakanlıktaki uzman personelin nicelik ve nitelik olarak eksikliği ortak bir 
sorun olarak bütün hizmet sınıfları için öne çıkmaktadır.  

• Oylamaya katılan 322 personelin 231’i (%72’si) verdikleri cevap ile 
özlük haklarında yaşanan sıkıntıyı öne çıkartmışlardır.  

• Ankete katılan toplam personelin %23’ü Bakanlık birimleri arası işbirliği 
eğilimini yeterli (ve mükemmel) görmüştür. Yetersiz görenlerin 
(yetersiz-çok yetersiz) oranı ise %34’tür. Oranın büyük bir bölümünü 
bakanlık birimleri arası işbirliği eğilimini (%43) “orta” düzey görenler 
oluşturmaktadır 

1.2. Paydaş Anketi (Stratejik Plan Çalışmaları Kapsamında) 

 Bu anket çalışmaları Stratejik plan hazırlıkları sürecinde Strateji geliştirme 
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir ve Bakanlık teşkilat yapısının analizi için 
önemli ipuçları vermektedir.  
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1) Bu gurupta Bakanlıklar dâhil merkezde bulunan 38 kurum/kuruluşa 
yönelik anket yapılmış içişleri bakanlığının nasıl algılandığı ve 
beklentiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Merkezdeki kamu kurum ve 
kuruluşları İçişleri Bakanlığından beklentilerini şu şekilde belirtmişlerdir. 

• Ankete katılanlar %21’i bakanlığın imajını “önemli” olarak 
değerlendirmiş,, %13’ü “geleneksel”, %11’i “güçlü”, %14’ü “ciddi”, 
%9’u “kuralcı” %3’ü “hantal olarak değerlendirmiştir.  

• Personel ve istihdam politikaları konusunda görüş alışverişi ve ortak 
çalışmaların artırılması 

• Görev yetki ve sorumluluk çalışmalarında, uzmanlık alanların ön plana 
çıkarılarak sorunların çözülmesi 

• Yargısal faaliyetlerde gecikmeye neden olunmaması için adli kolluk 
hizmetlerine daha üst seviyede önem verilmesi. 

• Adli kolluk hizmetlerinin yürütülen görevlilerinin bu konuda özel bir 
eğitimden geçirilmesi, bu alanda gelişen teknolojilere uyum 
sağlamalarının temini, ayrıca bu görevlilerin sayısının artırılarak tüm 
adli kolluk çalışmalarının yurt çapında bu görevliler eliyle yerine 
getirilmesi, bu sayede ehliyetsiz personelin delil kaybına sebebiyet 
vermesinin önüne geçilmesi. 

• İçişleri Bakanlığının çalışma alanına giren konularda yüksek güvenlikli 
özgün teknolojilerin kullanılarak e-devlet projesi kapsamında sağlam 
temelli dönüşüm, değişim ve gelişimin en kısa sürede gerçekleşmesi 
beklentisi içinde olduklarını belirtmişlerdir. 

2) Bu gurupta sivil toplum örgütlerine yönelik anket çalışması yapılmıştır. 
Anket gönderilen 80 Sivil Toplum Kuruluşundan 21 tanesinden (9 
dernek 12 vakıf) geri dönüş alınmıştır. 21 Sivil Toplum Kuruluşu’ndan 
(STK) gelen toplam anket formu sayısı ise 30’dur. Anket gönderilen 
STK’ların yaklaşık % 25 ‘inden  geri dönüş alınmıştır.  

Katılımcıların %67’si Bakanlık hakkındaki bilgi düzeylerini “iyi” ve “çok iyi” 
olarak nitelemişlerdir. Katılımcıların %12’si ise Bakanlık hakkında yeterli bilgi 
düzeyine sahip olmadıklarını düşünmektedir. 

Ankete katılanların %21’i “önemli”, %13’ü “işlevsel”, %11 “güçlü” ve 
“ciddi”, %10 “değişime açık”, %9 “geleneksel”, %6 “dinamik”, %4  “modern”, 
%3 “prestijli”, %1 “katı” ve %1 “diğer” şıklarını işaretlemişlerdir.  

Sivil Toplum örgütleri bakanlıktan beklentileri ve işbirliği alanları konusunda 
aşağıdaki hususları belirtmişlerdir.  

• Sivil toplum kuruluşlarının teşvik edilmesi ve kamuoyu gözünde 
geçmişten kalma olumsuz imajını ortadan kaldıracak çalışmaların 
yapılması, 

• Sivil toplum kuruluşlarının kurulma aşamalarında, resmi prosedürlerde 
kolaylık sağlayan uygulamaların hayata geçirilmesi, 

• Kamu ve STK’lar arasında işbirliğinin geliştirilmesi, 
• Bazı statüleri kazanmış sivil toplum kuruluşlarına devlet bütçesinden 

yıllık yardım yapılması, 
• Genelgelerin bilgi edinme açısından ilgili STK’larla birlikte hazırlanması, 
• 2005/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulanması, 



26 

• STK’lar ile devlet kuruluşları arasında eşgüdüm, koordinasyon ve 
projelendirme etkinliklerinin yeterli bir düzeye gelmesi, 

3) Bu gurupta Valilik kaymakamlık ve özel idarelere yönelik anket 
çalışması yapılmıştır. Bu grupta, 81 İl Valiliği, 20 adet İl Özel İdaresi ve 
19 adet Kaymakamlık olarak toplam 120 İdare yer almaktadır. 
Gönderilen anketlerden %75 oranında bir geri dönüş elde edilmiş olup, 
anket formu sayısı toplam 752’dir. Bu anket çalışmasının bazı sonuçları 
ve Valilik ve kaymakamlıkların bakanlıktan beklentilerine ilişkin 
cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

• Katılımcıların %6’sı E-Devlet Projesinin sağlayacağı faydaları “yetersiz” 
ve “çok yetersiz” olarak değerlendirirken, %71’i “çok yeterli” ve 
“yeterli” olarak değerlendirmiştir. 

• Katılımcıların %50’si İl Özel İdaresi kapsamında yürütülen çalışmalar 
için “yeterli” ve “çok yeterli” şıklarını işaretlemişlerdir 

• Katılımcıların %81’i Nüfus Hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar 
için “yeterli” ve “çok yeterli” şıklarını işaretlemişlerdir 

• Katılımcıların %49’u Sivil Savunma Hizmetleri kapsamında yürütülen 
çalışmalar için “yeterli” ve “çok yeterli” şıklarını işaretlemişlerdir  

Ankete katılanlar Bakanlık merkez teşkilatından beklentilerini aşağıdaki 
şekilde ifade etmişlerdir. 

• Çalışan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi (88) 
• Teknolojik ve fiziksel altyapının yenilenmesi ve güçlendirilmesi (34) 
• Hizmet-içi eğitimlerin yapılması (33) 
• Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında uzman ve nitelikli personel 

eksikliğinin giderilmesi (19) 
• Mevzuatların, taşra teşkilatındaki uygulamalarında yeknesaklığı 

sağlamak amacıyla uygulamaya yönelik eğitimlerle taşra teşkilatının 
desteklenmesi (9) 

• Bakanlık faaliyetlerini kapsayan mevzuattalar gözden geçirilerek 
güncelliğini kaybetmiş hükümlerin günümüz koşullarına uyarlanması 
(9) 

4) Bu gurupta Belediyelere yönelik anket çalışması yapılmıştır. Yerel 
yönetimler için hazırlanan bu anket grubu 16 Büyükşehir Belediyesi, 65 
İl Belediyesi ve 8 Bölge Belediye Birliği’ne gönderilmiştir. Anket 
gönderilen yerel idarelerden 56 tanesi geri dönüşte bulunmuş ve 
toplam 102 adet anket formunun doldurulması sağlanmıştır. Geri 
dönüşte bulunan yerel yönetim oranı   yaklaşık olarak % 63’tür. 

• Katılımcıların %49’u İçişleri Bakanlığı’nın yerel yönetimlerle ilgili 
mevzuat çalışmalarını “yeterli” ve “çok yeterli” bulurken, %15’i 
yetersiz ve “çok yetersiz” bulmaktadır. 

•  Katılımcıların %54’ü İçişleri Bakanlığı’nın yerel yönetimler üzerindeki 
vesayet yetkisini kullanma verimliliğini “yeterli” ve “çok yeterli” 
bulurken, %16’sı yetersiz ve “çok yetersiz” bulmaktadır. 

• Katılımcıların %14’ü İçişleri Bakanlığı’nın yerel yönetim personelinin 
hizmet içi eğitimine yönelik çalışmalarını “yeterli” ve “çok yeterli” 
bulurken, %51’i “yetersiz” ve “çok yetersiz” bulmaktadır  
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• Katılımcıların %41’i İçişleri Bakanlığı’nın yerel yönetimleri denetimine 
yönelik çalışmalarını “yeterli” ve “çok yeterli” bulurken, %27’si 
“yetersiz” ve “çok yetersiz” bulmaktadır. 

• Katılımcıların %44’ü Yerel Yönetimlerle İçişleri Bakanlığı arasındaki 
koordinasyonu “yeterli” ve “çok yeterli” bulurken, %25’i “yetersiz” ve 
“çok yetersiz” bulmaktadır 

Ankete katılanlar Bakanlık merkez teşkilatından beklentilerini aşağıdaki 
şekilde ifade etmişlerdir. 

• Hizmet-içi eğitim, kurs ve seminerlerin verilmesi (24) 
• Kanun, yönetmelik vb. emredici hükümler çıkarılırken önceden görüş 

alınmas 
• Çalışan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi (6) 
• Yerel yönetimlere Bakanlık faaliyetleri ilgili bilgilendirmenin yapılması 

(4) 
• Yerel yönetimlerde nitelikli ve uzman personel istihdamının artırılması 

(4) 
• Belediye Gelirleri Yasası’nın çıkarılması, belediyelerin mali açıdan 

desteklenmesi (4) 
• Yerel yönetimler ile Bakanlık arasında koordinasyon sağlayacak ortak 

kurallar ve ortak birimlerin geliştirilmesi (3) 

1.3. DPT Müsteşarlığı’nın  Stratejik Araştırma Sonuçları 

Temmuz 2005 tarihinde DPT Müsteşarlığı’nın talebi üzerine Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) tarafından “Stratejik Yönetim Araştırması” adı altında bir 
araştırma yürütülmüştür. Bu araştırmada Bakanlıklar ve bazı kuruluşların 
bünyeleri analiz edilmiştir. 

Araştırma İçişleri Bakanlığı’nın da içinde bulunduğu 95 Kamu İdaresi ile 
gerçekleştirilmiş olup, araştırma TÜİK tarafından hazırlanan iki farklı anket 
formatı ile yürütülmüştür. İlk bölüm Kamu İdarelerinin ilgili bölümlerince 
cevaplandırılmış, ikinci bölüm ise TÜİK anketörlerince yöneticilerle yüz yüze 
görüşülmesi suretiyle tamamlanmıştır. 

Araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığı’nın büyüklüğü kamu kuruluşları 
ortalamasının üstündedir. Çalışan sayısındaki fazlalığın, iletişimi, Stratejik 
Planlama sürecine katılımı ve uzlaşıyı güçleştireceği öngörülmüştür. Araştırma 
sonucunda elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir. 

• İçişleri Bakanlığı’nın mevcut yapısı kurum içi katılımcılığı zorlaştıracak 
niteliktedir. 

• İçişleri Bakanlığı’nın kuruluş kanununun/yeniden yapılanma 
çalışmalarının tamamlanmamış olması kuruluş için misyon ve amaç 
belirlenmesini güçleştirecektir 

• İçişleri Bakanlığı’nda Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, Kalite 
Yönetimi ve Performans Yönetimi konularında eğitim almış yeterli 
personel yoktur. 

• Bakanlık yöneticileri Bakanlıkta katı ve karmaşık bir mevzuat olduğunu 
düşünmektedir. 
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• 95 Kuruluş ile yapılan değerlendirmelere oranla Bakanlık teşkilatı Planlı 
Çalışma Anlayışı başlığında ortalamanın çok altında, Örgütsel Yapı, 
Bütçe Esnekliği, Liderlik ve İsteklilik, Ölçülebilirlik ve Rekabet 
başlıklarında ortalamanın altında, Bilgi Teknolojisi Altyapısı başlığında 
ortalamanın üstünde yer almaktadır. 

İçişleri Bakanlığı “Beşeri Kaynakları” ve “Fiziksel Kaynakları” Profili 
konusunda ise aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

• Bakanlığın yüklenmiş olduğu hizmetlerin çeşitliliği ve önemi, teşkilatta 
çalışan personelin hem nicelik hem de nitelik olarak üst seviyede 
olmasını zorunlu kılmaktadır.  

• Bakanlıkta uzman personel (kariyer) sayısının diğer bakanlıklara kıyasla 
oldukça yetersiz olduğu tespit edilmiştir.  

• Özlük hakları itibariyle diğer Bakanlık çalışanlarına kıyasla oldukça 
olumsuz durumda olan Genel İdare Hizmetleri sınıfı çalışanlarının 
personel hareketliliği oldukça dikkat çekicidir ve bu personelin 
bakanlıktan ayrılma eğilimi oldukça yüksektir.  

2. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISININ İŞLEVSELLİK ANALİZİ 
(İÇ-İŞLEV ANKET ÇALIŞMASI) 

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatının mevcut durumu, işlevselliği, mevzuatla 
verilmiş görevleri ne ölçüde yerine getirebildiğini tespit etmek amacıyla Bakanlık 
merkezde çalışan mülki idare amirlerine yönelik anket çalışması yapılmıştır. 
Anket çalışması, Merkez Teşkilatındaki Mülki İdare Amirlerinin, Bakanlık Merkez 
teşkilatı ile ilgili genel yargı ve kanaatlerin ne yönde olduğunu ölçmeye yöneliktir. 
Bu anket çalışması ile bakanlıkta çalışan mülki idare amirlerinin Bakanlıktaki 
problemler konusundaki görüş ve düşünceleri ortaya konulmuştur.  

Ankette yer alan Bakanlık merkez teşkilatı ile ilgili yargı ve kanaatler, büyük 
oranda teftiş raporları, Bakanlık stratejik plan çalışmaları ve inceleme araştırma 
raporlarından faydalanılarak hazırlanmıştır. Ankette toplam 30 yargı ve kanaate 
yer verilmiştir. Bunlardan 6 adedi mevzuat sorunlarıyla, 8 adedi personel 
sorunlarıyla, 5 adedi teşkilat yapısıyla,   10 adedi birimlerin işlevselliğiyle, 2 adedi 
fiziki kaynaklarla, 2 adedi ise merkez taşra ilişkilerine yönelik hazırlanmıştır. 
Anket çalışmasında mülki idare amirlerinin bu görüş ve kanaatlerin dışındaki 
görüşlerini yazmaları istenmiştir. 

Ankete merkezde çalışan toplam 202 mülki idare amiri katılmıştır. Anket 
çalışmasının ayrıntılı sonuçları ekte sunulmuştur. (Ek: 2.1/)  Anket sonuçları 
konu başlıklarına bağlamında aşağıda değerlendirilmiştir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

2.1. Mevzuatla İlgili Bölümlerin Değerlendirmesi: 
 
1) “Bakanlığımız ile diğer kurumlar arasında yetki ve görev 

çakışmaları bulunmaktadır.” Şeklindeki düşünceye ankete katılan 
mülki idare amirlerinin % 60’ “kesinlikle katıldığını” belirtmiştir. Bu 
düşünceye katılanların toplamı % 73 tür. Mülki İdare amirlerinin sadece 
% 21’i katılmadığını ifade etmiştir.  

 

2) “Teşkilat kanunuyla Bakanlığa verilen görevler ile Bakanlığın 
fiilen yürüttüğü görevler arasında paralellik bulunmamaktadır.” 
Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin % 12’si 
“kesinlikle katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye katılanların toplamı % 
62 dir. Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  % 28’i bu kanaate 
katılmadığını ifade etmiştir. 

 

3) “Kamu yönetimi reformu kapsamında oluşturulan mevzuata 
ilişkin bilgi düzeyi yetersizdir”. Şeklindeki düşünceye ankete katılan 
mülki idare amirlerinin % 41’i “katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye 
kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı % 9 dur. Bu düşünceye 
katılanların toplamı % 54 dür. Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  
% 30’u bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir. Bu düşünceye 
katılmayanların oranı % 37 dir. 
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4) “Bakanlığa, yeni mevzuatla sürekli ilave görevler verilmesine 
karşın buna uygun personel ve mali kaynak verilmemektedir.” 
Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin % 49’u 
“katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye kesinlikle katılıyorum diyenlerin 
oranı % 36 dır. Bu düşünceye katılanların toplamı % 85 dir. Ankete 
katılan mülki İdare amirlerinin sadece % 6’sı bu kanaate katılmadığını 
ifade etmiştir. Bu düşünceye katılmayanların oranı % 8 dir. 

 

5) “Bakanlığı ilgilendiren mevzuatın uygulayıcılar tarafından nasıl 
algılandığı ve nasıl uygulandığı konusunda analiz çalışmaları 
yapılmalıdır”. Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare 
amirlerinin % 64’ü “katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle 
katılıyorum” diyenlerin oranı % 31 dir. Bu düşünceye katılanların 
toplamı % 95 dir. Ankete katılan mülki İdare amirlerinin sadece % 2’sı 
bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir. Bu düşünceye katılmayanların 
oranı % 3 dür. 

 

Mevzuatla ilgili bu düşünce ve kanaatlere mülki idare amirlerinin vermiş 
olduğu cevaplar bir bütün halinde değerlendirildiğinde; Bakanlık 
merkezde çalışan mülki idare amirlerinin Bakanlık birimlerinin 
görev ve sorumluluklarını belirleyen Bakanlık teşkilat 
kanununun ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğu yönünde 
yaygın bir kanaate sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bakanlık 
birimlerini ilgilendiren mevzuatın gözden geçirilmesi, mevzuatın etki 
değerlendirme analizlerinin yapılması gerektiğine güçlü vurgu 
yapılmıştır. 

2.2. Teşkilat Yapısı İlgili Bölümlerin Değerlendirmesi: 

1) “Bakanlık teşkilat yapısının yeni yönetim ilkeleri ve anlayışı 
çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.” Şeklindeki 
düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin % 46’sı “katıldığını” 
belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı % 39 
dir. Bu düşünceye katılanların toplamı % 85 dir. Ankete katılan mülki 
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İdare amirlerinin sadece % 7’sı bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir. 
Bu düşünceye katılmayanların toplam oranı % 11 dir. 

 

2) Bakanlığa, yeni mevzuatla sürekli ilave görevler verilmesine 
karşın buna uygun personel ve mali kaynak verilmemektedir. 
Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin % 49’u 
“katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle katılıyorum” 
diyenlerin oranı % 36’dir. Bu düşünceye katılanların toplamı % 85’dir. 
Ankete katılan mülki İdare amirlerinin sadece % 6’sı bu kanaate 
katılmadığını ifade etmiştir. Bu düşünceye katılmayanların toplam oranı 
% 12 dir.  

 

3) “Teşkilat kanununda olmayan Bakan onayı ile oluşturulmuş 
birimler, Bakanlığın yeni gelişme ve değişimlere uyumunu 
kolaylaştırmaktadır.” Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki 
idare amirlerinin % 43’ü “katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye 
“kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı % 10’dir. Bu düşünceye 
katılanların toplamı % 53’dür. Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  % 
28’ı bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir. Bu düşünceye 
katılmayanların toplam oranı % 37 dir.  
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4) “Bakanlık bünyesindeki bazı birimlerin mevzuatla 
yapılandırılmamış olması, hizmetlerin bu birimler tarafından 
etkin olarak yürütülmesini olumsuz yönde etkilemektedir.” 
Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin % 53’ü 
“katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle katılıyorum” 
diyenlerin oranı % 31’dir. Bu düşünceye katılanların toplamı % 83’dür. 
Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  % 8’ı bu kanaate katılmadığını 
ifade etmiştir. Bu düşünceye katılmayanların toplam oranı % 14’dür.  

 

 

Bakanlığın teşkilat yapısı ile ilgili bu düşünce ve kanaatlere mülki idare 
amirlerinin vermiş olduğu cevaplar bir bütün halinde 
değerlendirildiğinde; Mülki idare amirlerinin Bakanlık teşkilat 
yapısının yeni yönetim anlayışı çerçevesinde yeniden 
düzenlenmesi gerektiği ve mevcut teşkilat yapısının ihtiyaçları 
karşılamaktan uzak olduğu yönünde yaygın bir kanaate sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. Bakanlık birimlerine sürekli yeni görevler 
verilmesine karşılık buna uygun personel ve mali kaynak 
verilememesine güçlü vurgu yapılmıştır. Bakanlık bünyesinde Bakan 
onayı ile oluşturulan birimlerin işlevselliğine vurgu yapılırken bu 
birimlerin mevzuatla teşkilatlandırılmamasının önemli bir problem 
olarak algılandığı anlaşılmaktadır. 

2.3. Bakanlığın İşlevselliği İle İlgili Bölümlerin Değerlendirmesi: 
 

1) Bakanlık üst düzey yöneticileri inisiyatif kullanma ve risk 
almada isteksiz davranmaktadır. Şeklindeki düşünceye ankete 
katılan mülki idare amirlerinin % 47’si “katıldığını” belirtmiştir. Bu 
düşünceye “kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı % 30’dur. Bu 
düşünceye katılanların toplamı % 77’dir. Ankete katılan mülki İdare 
amirlerinin  % 17’si bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir. Bu 
düşünceye katılmayanların toplam oranı % 18’dir.  
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2) “Bakanlık üst yöneticileri genel olarak yetkilerini devretme 
eğilimindedir.” Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare 
amirlerinin % 31’ü “katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle 
katılıyorum” diyenlerin oranı % 5’dir. Bu düşünceye katılanların toplamı 
% 36’dır. Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  % 40’ı bu kanaate 
katılmadığını ifade etmiştir. Bu düşünceye katılmayanların toplam oranı 
% 49’dur. 

 

3) “Bakanlıkça, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlere ait 
standartlar oluşturulmamıştır.” Şeklindeki düşünceye ankete katılan 
mülki idare amirlerinin % 55’i“katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye 
“kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı % 37’dir. Bu düşünceye 
katılanların toplamı % 92’dir. Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  % 
3’ü bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir.  

 

4) “Bakanlığın yürüttüğü görevlere ilişkin hizmet standartlarının 
oluşturulması performans yönetimi ve denetimi için gereklidir.” 
Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin % 59’ü 
“katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle katılıyorum” 
diyenlerin oranı % 33’dür. Bu düşünceye katılanların toplamı % 82’dir. 
Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  % 4’ü bu kanaate katılmadığını 
ifade etmiştir. Bu düşünceye katılmayanların toplam oranı % 5’dir.   
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5) “Teftiş ve denetim raporlarının sonuçlarının takibi konusunda, 
Merkez ve taşrada gerekli bir mekanizma kurulmamıştır.” 
Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin % 49’u 
“katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle katılıyorum” 
diyenlerin oranı % 31’dir. Bu düşünceye katılanların toplamı % 80’dir. 
Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  % 11’i bu kanaate katılmadığını 
ifade etmiştir. Bu düşünceye katılmayanların toplam oranı % 14’dür.  

 

6) “Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında güncel ve kullanılabilir 
bir kurumsal arşiv ve dokümantasyon sistemi kurulamamıştır.” 
Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin % 65’i 
“katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle katılıyorum” 
diyenlerin oranı % 20’dir. Bu düşünceye katılanların toplamı % 85’dir. 
Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  % 5’ı bu kanaate katılmadığını 
ifade etmiştir.  

 

7) “Özellikle AB uyum sürecindeki reform çalışmaları Mülki 
İdarenin yönetimdeki etkinliğini azaltma eğilimindedir.” 
Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin % 45’i 
“katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle katılıyorum” 
diyenlerin oranı % 9’dur. Bu düşünceye katılanların toplamı % 54’dür. 
Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  % 30’u bu kanaate katılmadığını 
ifade etmiştir. Bu düşünceye katılmayanların toplam oranı % 37’dir.  
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8) “Bakanlık merkez birimlerine “vali” ünvanlı mülki idare 
amirlerinin görevlendirilmesi, inisiyatif kullanımını artıracak ve 
hizmetlerde etkinlik-verimlilik sağlayacaktır.” Şeklindeki 
düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin % 23’ü “katıldığını” 
belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı % 
14’dür. Bu düşünceye katılanların toplamı % 37’dir. Ankete katılan 
mülki İdare amirlerinin  % 31’i bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir. 
Bu düşünceye katılmayanların toplam oranı % 56’dır.  

 

9) “Kamu yönetimindeki yeni gelişmeler İçişleri Bakanlığı’nın ve 
Mülki İdarenin işlevselliğini artıracaktır.” Şeklindeki düşünceye 
ankete katılan mülki idare amirlerinin % 45’i “katıldığını” belirtmiştir. 
Bu düşünceye “kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı % 9’dur. Bu 
düşünceye katılanların toplamı % 54’dür. Ankete katılan mülki İdare 
amirlerinin  % 30’u bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir. Bu 
düşünceye katılmayanların toplam oranı % 37’dir. 

 

Bakanlığın işlevselliği ile ilgili bu düşünce ve kanaatlere mülki idare 
amirlerinin vermiş olduğu cevaplar bir bütün halinde 
değerlendirildiğinde; Mülki idare amirlerinin üst düzey yöneticilerin 
inisiyatif kullanma ve risk almada isteksiz davrandıkları, üst düzey 
yöneticilerin yetkilerini devretme eğiliminde olmadıkları yönünde 
yaygın bir kanaate sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bakanlık 
birimlerinin merkez ve taşra teşkilatlarında teftiş ve denetim 
raporlarının sonuçlarının etkili bir şekilde yürütülemediğine güçlü vurgu 
yapılmıştır.  

2.4. İnsan Kaynakları İle İlgili Bölümlerin Değerlendirmesi: 

1) “İçişleri Bakanlığı üst kademe yöneticiliği için potansiyel 
personel kaynağına sahiptir.” Şeklindeki düşünceye ankete katılan 
mülki idare amirlerinin % 58’i“katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye 
“kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı % 42’dür. Bu düşünceye 
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katılanların toplamı % 99’dur. Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  % 
1’i bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir.  

 

2) “Genel İdare Hizmetlerinde, “İçişleri Uzmanlığı” kadrolarının 
oluşturulması merkezde yürütülen hizmetlerde etkinliği 
artıracak ve kurumsal hafızayı sürekli kılacaktır.” Şeklindeki 
düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin % 49’u “katıldığını” 
belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı % 
29’dur. Bu düşünceye katılanların toplamı % 78’dir. Ankete katılan 
mülki İdare amirlerinin  % 10’u bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir. 
Bu düşünceye katılmayanların toplam oranı % 16’dır.  

 

3) “Bakanlık merkezde, aşırı personel hareketliliği nedeniyle 
kurumsal hafıza yeterince güçlü değildir.” Şeklindeki düşünceye 
ankete katılan mülki idare amirlerinin % 56’sı “katıldığını” belirtmiştir. 
Bu düşünceye “kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı % 24’dür. Bu 
düşünceye katılanların toplamı % 80’dir. Ankete katılan mülki İdare 
amirlerinin  % 14’ü bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir. Bu 
düşünceye katılmayanların toplam oranı % 17’dir.  

 

4) “Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında genel idare personel 
ücretlerinin, emsallerine kıyasla düşük olması nedeniyle, 
yetişmiş personel Bakanlığı terk etme eğilimindedir.” Şeklindeki 
düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin % 24’ü “katıldığını” 
belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı % 
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74’dür. Bu düşünceye katılanların toplamı % 98’dir. Ankete katılan 
mülki İdare amirlerinin  % 2’si bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir.  

 

5) “Özelleştirme sürecinde, genel havuzdan elemanların Bakanlık 
kadrolarına atanması hizmetlerin etkili ve verimli sunumunu 
olumsuz yönde etkilemiştir”. Şeklindeki düşünceye ankete katılan 
mülki idare amirlerinin % 48’i “katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye 
“kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı % 21’dir. Bu düşünceye 
katılanların toplamı % 69’dur. Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  % 
10’u bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir. Bu düşünceye 
katılmayanların toplam oranı % 12’dir.  

 

6) Bakanlık Hukuk Müşavirliğinde “hukuk müşavirlerinin” 
atamaları, birimin ihtiyacından ziyade başka amaçların 
gerçekleştirilmesine yöneliktir.” Şeklindeki düşünceye ankete 
katılan mülki idare amirlerinin % 52’si “katıldığını” belirtmiştir. Bu 
düşünceye “kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı % 34’dür. Bu 
düşünceye katılanların toplamı % 86’dır. Ankete katılan mülki İdare 
amirlerinin  % 4’ü bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir. Bu 
düşünceye katılmayanların toplam oranı % 5’dür.  

 

7) “Bakanlık Merkez teşkilatına yapılan atama ve terfilerde belli 
standartlar oluşturulmamıştır.” Şeklindeki düşünceye ankete katılan 
mülki idare amirlerinin % 55’i “katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye 
“kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı % 35’dir. Bu düşünceye 
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katılanların toplamı % 90’dir. Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  % 
6’sı bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir. Bu düşünceye 
katılmayanların toplam oranı % 8’dir.  

 

8) “Merkez teşkilatında, kamu yönetimindeki yeniden yapılanma 
çalışmalarına karşı inançsızlık, isteksizlik ve güvensizlik vardır.” 
Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin % 49’u 
“katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle katılıyorum” 
diyenlerin oranı % 14’dür. Bu düşünceye katılanların toplamı % 63’dür. 
Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  % 25’i bu kanaate katılmadığını 
ifade etmiştir. Bu düşünceye katılmayanların toplam oranı % 29 dur.  

 

9) İçişleri Bakanlığına ait görevleri yürütmek üzere Dış 
temsilciliklerde MİA görevlendirilmesi Bakanlık vizyonuna katkı 
sağlayacaktır. Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare 
amirlerinin % 39’ü “katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle 
katılıyorum” diyenlerin oranı % 44’dür. Bu düşünceye katılanların 
toplamı % 83’dür. Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  % 8’ı bu 
kanaate katılmadığını ifade etmiştir. Bu düşünceye katılmayanların 
toplam oranı % 14’dür.  

 

Bakanlığın insan kaynakları ile ilgili bu düşünce ve kanaatlere mülki 
idare amirlerinin vermiş olduğu cevaplar bir bütün halinde 
değerlendirildiğinde; Ankete katılan Mülki idare amirlerinin tamamına 
yakını merkez ve taşra birimlerinde çalışan memurların emsallerine 
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göre düşük ücret alıyor olmalarını önemli bir problem olarak 
görmektedir. Bakanlıkta uzman personel çalıştırılmasına duyulan ihtiyaç 
ve personel hareketliliği sebebiyle kurumsal hafızanın oluşturulamaması 
da önemli bir problem olarak algılanmaktadır. Bakanlık Hukuk 
müşavirliği’nin bakanlığın personel havuzu olarak kullanılması, merkeze 
yapılan atamalarda belli standartların olmayışı konuları da mülki idare 
amirleri tarafından olumsuz olarak algılanmaktadır. Bakanlık birimlerine 
valiler içerisinde atama yapılması fikrine ise güçlü bir katılım 
olmamıştır.  

2.5. Fiziki Kaynakları İle İlgili Bölümlerin Değerlendirmesi: 

1) Bakanlığın fiziksel kaynakları birimler arasında dengeli biçimde 
dağıtılamamıştır. Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare 
amirlerinin % 58’i “katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle 
katılıyorum” diyenlerin oranı % 25’dir. Bu düşünceye katılanların 
toplamı % 83’dür. Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  % 9’u bu 
kanaate katılmadığını ifade etmiştir. Bu düşünceye katılmayanların 
toplam oranı % 10’dur.  

 

2) Merkezde görevlendirilen mülki idare amirlerine, taşradaki 
konumlarına uygun çalışma ortamı sağlanmamaktadır. Şeklindeki 
düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin % 49’ü “katıldığını” 
belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı % 
38’dir. Bu düşünceye katılanların toplamı % 87’dir. Ankete katılan mülki 
İdare amirlerinin  % 8’ı bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir. Bu 
düşünceye katılmayanların toplam oranı % 9’dur.  

 

Bakanlığın fiziki kaynakları ile ilgili bu düşünce ve kanaatlere mülki 
idare amirlerinin vermiş olduğu cevaplar bir bütün halinde 
değerlendirildiğinde; Ankete katılan Mülki idare amirlerinin % 80 den 
fazlası Bakanlığın fiziki kaynaklarının birimler arasında dengeli 
biçimde dağıtılmadığı ve mülki idare amirlerine statülerine 
uygun çalışma mekânı tahsis edilmediği kanaatini taşımaktadır.  
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2.6. Merkez-Taşra ilişkisi İle İlgili Bölümlerin Değerlendirmesi 

1) Merkezi İdareyle Yerel Yönetimler arasındaki ilişkilerde 
Bakanlık eşgüdüm sağlama rolünü başarılı bir şekilde 
yürütmektedir. Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare 
amirlerinin % 22’si “katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle 
katılıyorum” diyenlerin oranı % 4’dür. Bu düşünceye katılanların 
toplamı % 27’dir. Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  % 49’ü bu 
kanaate katılmadığını ifade etmiştir. Bu düşünceye katılmayanların 
toplam oranı % 63’dür.  

 

2) Bakanlık merkez teşkilatı, taşra yönetiminin beklentilerini 
karşılamada yetersiz kalmaktadır. Şeklindeki düşünceye ankete 
katılan mülki idare amirlerinin % 59’ü “katıldığını” belirtmiştir. Bu 
düşünceye “kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı % 25’dir. Bu 
düşünceye katılanların toplamı % 84’dür. Ankete katılan mülki İdare 
amirlerinin  % 11’ı bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir. Bu 
düşünceye katılmayanların toplam oranı % 13’dür.  

Ankete katılan Mülki idare amirleri Bakanlık merkez teşkilatının 
taşradaki birimlerin beklentilerini karşılamada oldukça yetersiz 
olduğunu düşünmektedir. Taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması 
gerektiği fikrine güçlü vurgu yapılmıştır. 

2.7. Anket Çalışmalarındaki Görüş ve Önerilerle İlgili bölümlerin 
Değerlendirilmesi: 

Ankete katılan 202 mülki idare amirinden 84’ü anketin görüş ve öneriler 
kısmını doldurmuştur. Bu bölümde yer alan görüş ve öneriler ekte sunulmuştur. 
(Ek: ) Bu görüş ve öneriler içerisinde hangi konuların daha fazla değinildiği 
konusunda çalışma yapılmıştır sayı ve yüzdeleri gösteren tablo aşağıda 
sunulmuştur. Ayrıca bu bölümde yer alan görüş ve önerilerden analiz 
çalışmalarında yararlanılmıştır. 

 

 

 

 

 



41 

KONULAR SAYI 
YÜZDE 

(%) 

Genel idari personel ve özlük hakları 34 40,5 

Atamaların belli bir kritere dayandırılması 26 31 

Onayla görev yapan birimlerin statüsü 17 20,2 

Mevzuatın yenilenmesi 12 14,3 

Merkezin yerleşim düzeni 11 13,1 
Uzman kadroların ihdas edilmesi 10 11,9 

MİA”nın görev süreleri 8 9,5 

Teftiş raporlarının değerlendirilmesi 8 9,5 

Lojman tahsisi 7 8,3 

MİA”nın özlük hakları politikası 7 8,3 

MİA’nın yurtdışı görevlendirilmesi 7 8,3 

Hizmet içi eğitimler 5 6 

MİA’nın şube müdürü olarak görevlendirilmesi 4 4,8 

Merkezi birimler arasındaki koordinasyon 4 4,8 

MİA’nın geçici görev uygulamasına son verilmesi 4 4,8 

Kurumsal hafıza 4 4,8 

Not:Yüzde hesaplamaları 84 Anketör üzerinden yapılmıştır. 

Bakanlık merkezinde çalışan mülki idare amirleri tarafından Bakanlık 
merkezinde en önemli problemler sırasıyla: 

1) Genel idare personelinin ücret düzeyinin emsallerine göre düşük olması, 

2) Atamaların belli bir kritere dayandırılması 

3) Bakanlıkta kanunla oluşturulmamış birimler 

4) Mevzuatın yenilenmesi 



BÖLÜM IV 

BAKANLIK BİRİMLERİNİN ANALİZİ 
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1. MERKEZ VALİLERİ 

1.1. Mevzuat Analizi  

1.1.1. Mevzuatta Yer Alan Görevlerin Tanımlanması 

-1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu 

Merkez valiliğinin ilk yasal dayanağı, 1943 yılında 1700 sayılı yasada 
yapılan değişiklikte ek madde 1’de yer alan  

“Dâhiliye Vekâleti; merkez ve vilayetler teşkilatında 
maaş ve ücretle istihdam etmekte olduğu herhangi bir 
memur veya müstahdemi, ifası vekâlete ait bir vazife 
ve hizmet için orada vekâlet teşkilatı ve münhal vazife 
bulunup bulunmaması ile mukayyet olmaksızın kendi 
kadrosu ile dilediği yerde kullanabilir”  

biçimindeki düzenlemedir.  

-5442 İl İdaresi Kanunu; 

Merkez valileri ile ilgili olarak 16.05.1948 tarih ve 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanunun 6.maddesinde, 

“Valiler, lüzumunda tayinlerindeki usule göre kadro aylığı ile 
merkez emrine alınarak İçişleri Bakanının tensip edeceği işlerde 
görevlendirilebilirler.”  

düzenlemesi getirilmiştir.  

-3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun  

Merkez valiliği ile ilgili olarak 14.02.1985 tarih ve 3152 sayılı kanunun 
37. maddesinde “Valilerin Merkezde Görevlendirilmesi” başlığı altında;  

“Valiler, atanmalarındaki usule göre, valilik kadro ve 
unvanlarını muhafaza etmek suretiyle merkezde 
görevlendirilebilirler. Merkezde görevlendirilen valiler, 
Bakan tarafından İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, 
Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Kurul 
Başkanlığı, Bakanlık 1 inci Hukuk Müşavirliğinde; veya 
inceleme, araştırma, soruşturma ve eğitim işlerinde; 
Başbakanlığın talebi üzerine, Başbakanlık ve diğer 
bakanlıkların, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel 
Müdürlük ve bu görevlere eşdeğer durumda olan diğer 
üst kademe yöneticiliklerinde; unvan ve özlük hakları 
saklı kalmak kaydı ile görevlendirilebilirler.  

Valilik sıfat ve unvanını kazanmış olanlar, valilik 
dışında atandıkları görevlerde de bu unvanlarını 
kullanabilirler. İllerde fiilen valilik yapmamış olanlar, 
vali olarak merkezde görevlendirilemezler.” 

düzenlemesi getirilmiştir. 
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-Merkezde Görevlendirilen Valilerin Görev ve Çalışma 
Yönetmeliği 

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3152 Sayılı 
Kanunun 37 inci maddesine dayanılarak merkezde görevlendirilen valilere 
verilebilecek görevleri tespit etmek ve bu valilerin çalışmalarına ilişkin ilke 
esas ve yöntemleri belirlemek amacıyla “Merkezde Görevlendirilen 
Valilerin Görev ve Çalışma Yönetmeliği” çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin 
4. maddesinde Merkez valilerine kanunda sayılanların dışında aşağıdaki 
görevler verilmiştir:  

• Bakanlık veya diğer bakanlıklarca hazırlanıp görüş bildirilmek üzere 
Bakanlığa gönderilen ve Bakanlıkça gerekli görülen kanun tasarısı 
ve teklifleri ile tüzük ve yönetmelik taslaklarının hazırlanması, 
incelenmesi ve bunlar hakkında görüş bildirilmesi için kurulan 
komisyonlara başkan ve üye olarak katılmakla, 

• Gerekli görülen illerde öncelik arz eden ekonomik, sosyal ve diğer 
sorunları incelemek ve araştırmakla, 

• İdarenin geliştirilmesine yönelik önemli yönetim ve personel 
sorunlarına ilişkin konularda araştırma ve incelemeler yapmakla, 

• Mülki idare amirleri ile Büyükşehir ve il belediye başkanları 
hakkında inceleme ve soruşturma yapmakla, 

• Gerek Bakanlıkça ve gerekse diğer Bakanlık ve kuruluşlarca 
Bakanlığın görev ve yetki alanına giren yurt içi ve yurt dışında 
düzenlenen kurs, konferans, seminer ve benzeri etkinliklere 
katılmakla,  

görevlendirildiği belirtilmiştir. 

-Valilerin Görevden Ayrılma ve Başlamalarına, Merkezde 
Görevlendirilen Valilerin Özlük İş ve İşlemlerinin Yürütülmesine 
Dair Yönerge 

Merkezde görevlendirilen valililerin illerden ayrılışları, Merkezde 
göreve başlayışları ve merkezde görevli oldukları süre zarfında özlük iş ve 
işlemlerinin nasıl yürütüleceğine dair usul ve esasları belirlemek üzere bu 
yönerge çıkarılmıştır. 

1.1.2.  Mevzuatta Yer Alan Görevlerin Analizi 

Merkez valileri ile ilgili olarak 5442 İl İdaresi Kanunun 6.maddesinin 
son fıkrasında ki “Valiler, lüzumunda tayinlerindeki usule göre kadro aylığı 
ile merkez emrine alınarak İçişleri Bakanının tensip edeceği işlerde 
görevlendirilebilirler.” düzenlemesi ile “Merkez Valiliği” kurumu 
oluşturulurken aynı yasa ile 67 vali kadrosu dışında 3 adet vali kadrosu da 
alınmıştır. Bu kadroların gerekçesi “valilere huzurlu bir çalışma ortamının 
sağlanması ve merkeze alınacak valiler için bir güvence oluşturulması” 
olarak belirtilmiştir.  

 5442 sayılı kanunun 16 Mayıs 1948 tarihli gerekçesinde Merkez 
valiliğinin statüsünün oluşturulma gerekçesi şu şekilde ifade edilmiştir:  

“ … valilik makamını işgal eden kimselerin icrai ve 
siyasi bir çok görev ve yetkileri haiz bulunması 
itibariyle lüzumunda bunların valilikten alınabilmeleri 
zarureti aşikardır. Ancak, valilikte başarılı 
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olamayanların diğer vazifelerde çalıştırılmaları ve 
başarılı olmaları mümkün olduğuna göre, 1851 sayılı 
kanun mucbince hizmet müddeti ve yaş unsuru nazara 
alınmaksızın tekaüde sevk gibi doğru görülmeyen bir 
muamele yerine merkez emrine alma usulünün ve 
başka vazifede kullanma kararının ikamesi, hem 
valilerin memurluk haklarını siyanet etmek ve hem de 
hükümetlerin idari ve siyasi zaruretler dolaysıyla 
duyabilecekleri ihtiyacı karşılamak bakımından uygun 
görülmüştür.” 

Kanun, valilerin hangi amaç ve hangi gerekçelerle merkezde 
görevlendirileceğini belirtmemiştir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu merkezde 
görevlendirilen valilere herhangi bir görev tanımlaması getirmemiştir.  

1985 tarihinde yürürlüğe giren 3152 sayılı teşkilat kanunu bu boşluğu 
doldurmuş ve 37. maddesinde valilerin merkeze geldikten sonra 
yapabilecekleri görevleri şu şekilde sıralamıştır: 

Merkezde görevlendirilen valiler; 

• İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, 
• Müsteşar Yardımcılığı, 
• Genel Müdürlük, 
• Kurul Başkanlığı, 
• Bakanlık 1 inci Hukuk Müşavirliğinde, 
• İnceleme, araştırma, soruşturma ve eğitim işlerinde, 
• Başbakanlık ve diğer bakanlıkların, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, 

Genel Müdürlük ve bu görevlere eşdeğer durumda olan diğer üst 
kademe yöneticiliklerinde, 

görevlendirilebilirler. 

Bu düzenleme ile merkezde görevli valilerin statülerine uygun olarak 
görev sorununa belli ölçüde açıklık getirilmiştir. Ancak bu kanun yürürlüğe 
girdikten sonra da İçişleri Bakanlığı’nın merkez valilerini kanunda sayılan 
bu görevlendirilmelerine ilişkin  uygulamalarında ciddi bir değişiklik 
olmamıştır. 

Bu bağlamda merkez valilerine ilişkin mevzuat bütün olarak 
değerlendirildiğinde, “Merkez Valiliği Müessesine” ilişkin olarak yasa ve 
yönetmeliklerde bir sorun olmadığı anlaşılmaktadır.    

1.1.3. Mevzuatta Olmadığı Halde Birimin Yapmak Durumunda 
Olduğu Görevler 

 Mevzuatta olmadığı halde birimin yapmak durumunda olduğu 
herhangi bir görev bulunmamaktadır. Merkez valilerinin görev alanları 
ayrıntılı bir şekilde yasa ve yönetmelikte düzenlenmiş olmasına rağmen fiili 
olarak bu görevlerin dahi yapılmadığı mülakat ve incelemelerden 
anlaşılmıştır.  

1.1.4. Mevzuat Değişikliği İhtiyacı ve Gerekçeleri 

Genel olarak mevcut mevzuatın yasal dayanak noktasında ihtiyaçları 
karşıladığı incelenmiştir. Ancak ilgili  kanunlarda ve yönetmelikte “Merkez 
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Valiliği” oluşturulmuş olmasına rağmen İçişleri Bakanlığı Teşkilat teşkilat 
şemasında görülmemektedir. Bu durum, merkez valileri ile Bakanlık 
arasındaki ilişki ve iletişimin zayıflamasına yol açmaktadır. Merkez valileri 
bürosu bile Bakanlık Özel Kalemine bağlı olarak çalışmaktadır.  

Merkez valilerinin kanunda sayılan görevleri gereği gibi ifa 
edebilmeleri ve edindikleri bilgi-birikim ve tecrübelerini Bakanlığa 
aktarabilmeleri için bir “Danışma Birimi” olarak teşkilat şemasında yer 
almalıdır. Böylelikle merkez valilerinin hem Bakanlığın diğer merkez 
birimleri ile hem de taşra ile olan ilişki ve iletişimi sağlanmış olacaktır. 

Merkez valileri ile yapılan görüşmeler ve literatür incelemelerinden 
valilik kurumunun en büyük açmazlarından birisinin valilikteki görev 
süresine ilişkin belirsizliğin olduğu anlaşılmıştır. Bu konuda valilik gibi 
istisnai bir memuriyet olan “büyükelçilik” müessesesinin Dışişleri 
Bakanlığındaki uygulaması örnek olarak gösterilmiştir. Büyükelçilerin görev 
süreleri büyük ölçüde bellidir.     

Her ne kadar valilik “istisnai memuriyet” olsa da, çağdaş kamu 
yönetimi anlayışı içinde süre konusundaki bu belirsizliğin yürütülen 
hizmetlerdeki verimliliği ve etkinliği doğrudan etkilediği bir gerçektir. 
Buradan hareketle gerek illerdeki valilik süresi, gerekse merkezde 
görevlendirildikten sonraki merkez valiliği  süresinin ne olması gerektiği 
konusunda ciddi ve özel bir çalışma yapılması gerekmektedir. 

Özellikle kısa süreli valiliklerden sonra genç yaşta merkeze gelip uzun 
yıllar merkez valisi olarak işlevsiz ve atıl bir vaziyette meslek yaşamını 
geçiren valiler göz önüne alındığında durumun ciddiyeti ortaya çıkacaktır. 
Bu konuda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

1.2. Birimin İşlevsellik Analizi  

Merkez Valilerinin görevleri ve görevlendirme yapılabilecek yerler 
yasal olarak 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 37 inci maddesinde ve “Merkezde Görevlendirilen Valilerin Görev 
ve Çalışma Yönetmeliğinde” belirtilmiştir.  

Kanunda, valilerin merkeze alınma nedenlerinin açıkça sayılmamış 
olması ve bütün inisiyatifin merkezi yönetimde olması, merkeze alınan 
valilerin görev alanlarını da tümüyle merkezi yönetimin takdirine 
kalmaktadır.  

Yönetmeliğin 6. maddesinde valilerin ortak idari iş ve işlemlerinin 
yürütülmesini, valiler bürosu personelinin düzenli bir şekilde çalışmasını 
sağlamak amacı ile “Temsilci Valilik” oluşturulmuştur. 

Merkezde Görevlendirilen Valilerin Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 
8.  maddesinde Valiler unvanlarına ve görevlerine uygun çalışma yeri ve 
ortamı sağlanır, 10. maddesinde Valilerin görevlerini gerektiği şekilde 
yerine getirebilmeleri için yeteri kadar sekreter, araç ve gereç tahsis 
edileceği ifadeleriyle valilere rahat bir çalışma ortamı oluşturulmuştur. 

Merkezde görevli valilere tamamen mevzuata uygun olarak hemen 
verilebilecek 16 ayrı görev mevcut olmasına rağmen, bu görevlerden 7’si 
hiç yapılmamakta, 4 uygulama ise süreklilik arz etmemektedir. 
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Merkezde görevlendirilen valilerin aktif ve etkin hale gelmelerinin 
önündeki en büyük engel; mevzuatın, yetersizliği veya doktrinde ve 
pratikte böyle bir uygulamanın yer almayışı değil, Bakanlık iradesinin bu 
doğrultuda tezahür etmemesidir.  

Bakanlık ve hükümet iradesi ile merkeze alınan valiler, doğrudan 
“pasivize” edilmiş olarak algılanmaktadır. Bu algı, hem merkez valilerinin 
yasal görevleri için isteksiz, gönülsüz ve heyecansız olmalarına yol 
açmakta, hem de Bakanlık üst yönetiminin merkez valilerini aktif ve etkin 
görevlerde çalıştırmasını engellemektedir. 

Merkez valiliğinin bugünkü hali ile mevcut uygulaması eylemli valiler 
üzerinde de psikolojik baskı oluşturduğu yönüyle de eleştirilmektedir. 
Merkeze alınma baskısı ile bazı valileri konumunu yitirmemek için tavizler 
vermek durumunda kaldığı, mesleğin itibarını ve onurunu zedeleyecek 
tutum ve davranışlar içine girebildikleri konusu meslek mensupları 
tarafından ifade edilmiştir.  

Merkeze alınma, sahip olduğu imkanların kaybedilmesi ve merkeze 
alınmanın bir başarısızlık göstergesi olarak görülmesi, merkeze alma 
uygulamalarında bakanlık ile görevden alınan valiler arasında çekişme ve 
restleşmelere neden olabilmektedir.    

Daha il’de vali olarak görev yaparken başlayan bu olumsuz ruh haleti 
ve algısı merkeze geldikten sonra, yasal görevlerin ifası için gerekli moral 
ve motivasyonun önündeki engeldir.        

Eski bir merkez valisi bu psikolojik boşluğu “İl’de yoğun çalışma 
temposunun verdiği moral yüksekliğinin, merkezde işsizlik sebebi ile 
ataletten mütevellit moral çöküntüsüne tahavvül etmesi” olarak 
ifade etmiştir. 

Merkez valilerinin yasal görevlerinin icrasının önündeki diğer bir 
engelde "önceki iktidarın valisi" ön yargısıdır. Bu yargı, merkez valileri ile 
merkez birimleri arasında bir iletişim kopukluğuna da neden olmaktadır. 

Merkez valilerinin yasayla verilen görevleri icrasının önündeki bir başka 
engelde Bakanlıkta ki "Her görevin icrai bir sahibi olduğu" gerçeğidir. Hal 
böyle olunca Bakanlıkta merkez valilerinin icrai anlamda yapabileceği 
pek bir iş yoktur. Mevzuatta sayılan “inceleme, araştırma ve rapor 
hazırlamaya” ilişkin görevler ise hazırlanan raporların üst yönetim 
tarafından değerlendirilmesi ve ciddiye alınarak uygulanmasına 
bağlıdır. Zaman zaman hazırlanan raporların dosyalarında kalması bu 
seçeneğinde akim kalmasına yol açmaktadır. 

Merkez valilerinin danışman olarak değerlendirilmesinin önündeki 
engel ise “danışmanlık müessesesinin” genel olarak ülkemizde iyi 
yürümemesidir. 

Bu değerlendirmeler ışığında merkez valilerinin Bakanlık için 
yapabileceği birçok görev ve iş bulunmasına rağmen kendilerinden yeteri 
derecede faydalanılamadığı ve verim alınamadığı anlaşılmaktadır.   

Diğer yandan, İçişleri Bakanlığı Teşkilat yapısının işlevsellik 
analizi çalışmalarındaki anketteki “Bakanlık merkez birimlerine “vali” 
unvanlı mülki idare amirlerinin görevlendirilmesi, inisiyatif kullanımını 
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artıracak ve hizmetlerde etkinlik-verimlilik sağlayacaktır.” Sorusuna 
anketörlerin verdiği cevaplar incelendiğinde;  

Katılmıyorum oranının %56, katılıyorum oranının ise %37 olduğu 
görülmüştür. Merkez valileri ile yapılan görüşmelerde tamamının bu 
konuda olumlu görüş belirtmesine rağmen mülki idarenin genelinde bu 
görüşün doğrulanmadığı anlaşılmıştır. Bu da merkez valileri için 
Bakanlık birim amirliği görevi dışında daha farklı görevler ile aktif hale 
getirilmeleri gerektiği hususunda önemli bir gösterge olarak 
değerlendirilebilir.  

 

Tablo 1.1 : Soru ile ilgili anketörlerin tercihleri 

1.3. İnsan Kaynakları Analizi   

1.3.1. Mevcut Personel Durumu 

Merkezde görevlendirilen  valilerin sekreterya ve özlük işlemleri 
Bakan  Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı Merkez Valileri Bürosunda görevli 4 
memur tarafından yürütülmektedir.  

 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle merkezde görevlendirilen vali sayısı 
73 olup liste aşağıdadır.  

 Adı Soyadı 
Doğum 

Tarihi ve 
yaşı 

Merkeze 
Başlama 

Tarihi 

Merkezde 
bekleme 
süreleri* 

(yıl-ay.gün) 

İl Valilik 
Süreleri (yıl-

ay.gün) 

1 ADİL YAZAR (Tem.Val.) 1944-64 07.02.2003 04-10.24 13-08.29 

2 ALİ BİLİR (Tem.Yrd.) 1950-58 07.02.2003 04-10.24 03-04.21 

3 A.ATİLLA OSMANÇELEBİOĞLU 1947-61 06.04.2007 00-08.25 11-10.22 

4 A.CEMİL SERHATLI 1946-62 20.02.2003 04-08.11 06-10.22 

5 ABDULKADİR SARI 1953-55 16.01.2006 01-08.11 08-02.05 

6 AHMET ÖZYURT 1945-63 23.01.2006 01-11.8 14-03.28 

7 A.KORALTAY NİTAS 1950-58 30.09.1993 14-03.1 01-07.07 

8 ALİ SAKALLI 1943-65 06.11.1991 16-01.25 02-00.13 

9 ASLAN KÜTÜKÇÜ 1957-51 31.01.2006 01-11.0 06-04.12 

10 ATİLLA DİNÇER 1947-61 15.09.1997 10-03.16 01-04.27 

11 AYHAN ÇEVİK 1951-57 01.08.2005 02-05.0 12-00.06 

12 AYDIN GÜÇLÜ 1947-61 03.08.2005 02-04.28 12-01.04 

13 BOLAT BOLATOĞLU 1943-65 07.05.1992 15-07.24 02-00.17 

14 CEMAL AYMAN 1956-52 08.10.1999 08-02.23 03-11.15 
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 Adı Soyadı 
Doğum 

Tarihi ve 
yaşı 

Merkeze 
Başlama 

Tarihi 

Merkezde 
bekleme 
süreleri* 

(yıl-ay.gün) 

İl Valilik 
Süreleri (yıl-

ay.gün) 

15 CENGİZ AKIN 1953-55 17.02.2003 04-10.14 03-06.16 

16 DURMUŞ KOÇ 1951-57 19.02.2003 04-10.12 03-04.18 

17 EMİR DURMAZ 1953-55 25.02.2003 04-10.6 08-08.22 

18 ERDAL AKSU 1946-62 06.05.1996 11-07.25 04-02.19 

19 ERDAL ATA 1957-51 16.10.2006 01-02.15 10-07.14 

20 ERHAN TANJU 1948-60 16.08.2005 02-04.15 09-04.05 

21 FİKRET GÜVEN 1943-65 17.01.2003 04-11.14 14-07.11 

22 GAZİ ŞİMŞEK 1959-49 16.10.2006 01-02.15 07-02.17 

23 GÜNDÜZ BEDER 1952-56 12.12.2007 00-00.19 04-10.23 

24 H.İBRAHİM ALTINOK 1944-64 19.02.2003 04-10.12 03-04.22 
25 HAKKI TEKE 1955-53 06.10.1999 08-02.25 03-06.00 
26 HALİL NİMETOĞLU 1946-62 01.10.2007 00-03.00 05-06.00 
27 HÜSEYİN BAŞKAYA 1960-48 17.02.2003 04-10.14 03-04.21 
28 HÜSEYİN ÖNAL 1949-59 17.02.2003 04-10.14 03-04.21 
29 HÜSEYİN YAVUZDEMİR 1951-57 12.03.2007 00-09.19 04-01.18 
30 İSA  PARLAK 1955-53 19.01.2006 01-11.12 06-00.14 
31 KADİR KOÇDEMİR 1964-44 16.01.2006 01-11 15 04-08.03 
32 M.DOĞAN HATİPOĞLU 1951-57 22.04.1996 11-08  9 02-07.04 
33 M.FATİH ERYILMAZ 1957-51 19.02.2003 04-10.12 05-05.24 
34 M.ERTUĞRUL DOKUZOĞLU 1955-53 17.02.2003 04-10.14 11-01.16 
35 M.ORHAN TAŞANLAR 1949-59 08.10.1999 08-02.23 03-05.27 
36 MEHMET GÜNDOĞDU 1949-62 21.02.2003 04-10.10 04-11.14 
37 METİN TÜRCAN 1944-64 04.03.1992 15-9.27. 02-07.00 
38 MUSTAFA TAMER 1955-53 13.08.2002 05-04.18 02-00.07 
39 MUSTAFA YİĞİT 1965-43 25.12.2003 04-00.6 02-02.00 
40 MUSTAFA KARA 1956-52 10.12.2007 00-00.21 04-10.04 
41 MUSTAFA ERKAL 1954-54 01.10.2007 00-03.0 05-08.14 
42 NAFİZ KAYALI 1955-53 18.02.2003 04-10.13 06-10.20 
43 NİHAT CANPOLAT 1958-50 11.12.2007 00-00.20 10-03.03 
44 O.NURİ EYÖVGE 1947-61 15.04.1996 11-08.16 00-05.06 
45 OSMAN ACAR 1955-53 07.10.1999 08-02.24 01-11.02 
46 RASİM BAŞ  (Müst.Yrd.) 1944-64 26.02.1992 15-10.5 05-02.22 
47 SAİT EKER 1949-59 24.04.1996 11-08.7 02-07.03 
48 SELAHATTİN AKYURT 1964-44 20.02.2003 04-10.11 03-04.19 
49 SELAHATTİN BAŞAR 1952-56 07.08.2000 07-04.24 04-04.00 
50 ŞAHABETTİN HARPUT  10.08.2000 07-04.21 10-05.27 
51 Ş.ÜNAL ÜLKÜ 1956-52 20.02.2003 04-10.11 03-04.19 
52 TEVFİK  BAŞAKAR 1944-64 10.12.2003 04-00.21 05-08.21 
53 OSMAN  DIRAÇOĞLU (Eğ.D.B) 1949-59 13.01.2004 03-11.18 03-05.09 
54 O.DERYA KADIOĞLU 1952-56 16.01.2006 01-11.15 06-03.28 
55 NACİ PARMAKSIZ 1945-63 03.01.1996 11-11.28 03-08.28 
56 EKREM ÖZSOY 1951-57 04.09.2000 07-03.27 04-05.08 
57 MEHMET CANSEVEN 1945-63 08.08.2000 07-04.23 06-10.28 
58 İSMAİL FIRAT 1963-45 20.02.2003 04-10.11 02-06.07 
59 ÜMİT KARAHAN 1949-59 11.08.2000 07-04.20 02-10.17 
60 MEHMET YILMAZ 1954-54 14.08.2000 07-04.17 02-00.13 
61 BÜLENT KARAÇÖL 1956-52 20.02.2003 04-10.11 01-03.16 
62 CEMALETTİN SEVİM 1943-65 02.10.2006 01-02.29 10-08.08 
63 FETHİ TUNÇ 1943-65 30.09.1993 14-03.1 01-07.04 
64 HALİL ULUSOY 1955-53 12.10.2006 01-02.19 09-03.14 
65 HAYRULLAH YILDIZ 1946-62 22.04.1996 11-08.9 02-07.03 
66 MEMDUH OĞUZ 1948-60 09.08.2000 07-4.22 07-10.28 
67 NİHAT ÖZGÖL 1947-61 24.02.2003 04-10.7 05-04.05 
68 ŞENOL ENGİN 1944-64 23.10.2002 05-02.8 09-09.22 
69 ORHAN IŞIN 1949-59 17.01.2006 01-11.14 06-03.28 
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 Adı Soyadı 
Doğum 

Tarihi ve 
yaşı 

Merkeze 
Başlama 

Tarihi 

Merkezde 
bekleme 
süreleri* 

(yıl-ay.gün) 

İl Valilik 
Süreleri (yıl-

ay.gün) 

70 TAMER ERSOY 1945-63 07.02.2003 04-10.24 03-04.20 

71 MUSA KÜÇÜKKURT 1952-56 06.12.2007 00-00.25 04-10.07 

72 SELAHATTİN APARI 1952-56 10.12.2007 00-00.21 01-10.29 
73 MEVLÜT ÇETİNKAYA 1950-58 13.11.1997 10-01.18 03-04.26 

*Merkezde Bekleme süreleri 31 Aralık 2007 tarihi itibari ile hesaplanmıştır. 

Tablo 2 : Merkez Valileri listesi 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesine göre valiler 
Mülki İdare Hizmetleri sınıfı içerisinde sayılmıştır. Valilik, aynı kanunun 59. 
maddesinde “İstisnai Memurluklar” arasında sayılmış ve valiliğe atanmalar 
Devlet Memurları Kanunundaki genel atama kurallarının dışında 
tutulmuştur. 

01 Temmuz 2006 tarih ve 5540 sayılı Kanun ile Birinci sınıf mülki 
idare amirliği ihdas edilmiştir. Buna göre mevzuatın aradığı süre ve başarı 
puanlarını alan mülki amirler birinci sınıfa ayrılmaktadır. Bu kanunla 
Dahiliye Memurları Kanununa eklenen bir madde ile mülki idare arasından 
valilik görevine yapılacak atamalarda “birinci sınıf mülki idare amiri” olma 
şartı getirilmiştir.  

Bu düzenleme ile mülki idare dışından valiliğe atanacaklar için  
herhangi bir şart getirilmemiş olması Anayasa’daki “eşitlik” ilkesine aykırı 
olduğu düşünülmektedir.   

İstisnai memurluklar için yapılan atamalar hükümetin takdirine 
bırakılmış, bu statülere atamalar için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan devlet memuru olabilmek için gerekli 
şartları taşımak yeterli sayılmıştır.  

 Bu durum merkez valilerinin sayılarını yıllara göre değişiklik 
göstermesine yol açmıştır. Örneğin merkez valilerinin sayısı 1993 yılında 
124’e ulaşmış, 2000 yılında 110’a düşmüş, 2007 yılı sonu itibariyle ise 
73’e inmiştir. Özellikle iktidarların değişmesine ve siyasal konjonktüre 
paralel olarak valilerde merkez ve taşra arasında değişim göstermiştir.  

1990 yılından itibaren merkez valilerinin sayısındaki değişimi gösteren 
grafik aşağıdadır. 
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Tablo 3 : 1990 -2007 yılları arası Merkez Valisi Sayıları 

Siyasi iktidarın ve hükümetlerin değişmesine paralel olarak  yeni vali 
atamaları merkez vali sayısını artırırken, yıllar itibari ile bakıldığında 
merkezde görevli valilerden yeniden atananların sayısının mevcuda göre 
hayli düşük olduğu anlaşılmaktadır.  

1990 yılından itibaren merkezde görevlendirilen valiler ile merkezden 
yeniden il valiliğine atananların grafiği aşağıdadır. 

 

Tablo 4 : Göreve atananlar ile Merkeze atanan Valiler 

1991 yılından itibaren yıllara sari olarak bakıldığında merkezde görevli 
valilerden yılı içinde tekrar göreve atananların sayısı merkezde bulunan 
valilerin toplam sayı oranına bakıldığında hayli düşük olduğu 
görülmektedir. Bu da merkeze alınan valilerin tekrar illere atanma 
ihtimallerinin zayıf olduğunu göstermektedir.   

 Yeniden göreve atanan ve emekli olan merkez valilerinin sayıları  
aşağıdaki grafikte sunulmuştur. 
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Tablo 5 : Emekli Olanlar ile Göreve atanan Valiler 

Merkezde görevli 73 valinin illerdeki eylemli valilik süreleri üçer yıllık 
dilimler halinde gösteren grafik aşağıdadır. 

 

Tablo 6 : Valilerin illerdeki görev süreleri 

 Merkezde görevli valilerin %25’inin 0-3 yıl arası, %41’inin 3-6 yıl 
arası il valiliği yaptıktan sonra merkeze geldiği anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 7 : Valilerin illerdeki görev sürelerinin yüzdelik dilimleri 



53 

Merkez valilerinin yaş durumlarına bakıldığında %32’sinin hizmetin en 
verimli dönemi olan 40-55 yaş arasında olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 8 : Merkez Valilerinin Yaş Durumu 

Yıllar itibariyle Merkez Valileri, Emekli olanlar, Göreve atananlar ve 
Merkeze Gelen Valiler aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. 

Yıllar Kişi Sayısı 
Emekli Olanlar 
veya Ayrılanlar 

Göreve 
Atananlar 

Merkeze 
Gelenler 

1990 90    
1991 93 5 1 9 
1992 113 8 10 38 
1993 124 2 2 15 
1994 118 4 2  -  
1995 99 5 17 3 
1996 105 2 4 12 
1997 108 6 7 16 
1998 100 8 2 2 
1999 102 7 8 17 
2000 110 4 3 15 
2001 104 8 2 4 
2002 89 12 5 2 
2003 86 20 18 35 
2004 76 10 5 5 
2005 75 5 2 6 
2006 75 5 5 10 
2007 73 11 3 12 

Tablo 9 : Yıllara Göre Merkez Valileri 

Merkezde bulunan 73 valinin % 66’sı 0-5 yıl arası, % 18’i 6-10 yıl 
arası, % 16’sı 11 ve üstü yıllar olmak üzere merkezde beklemektedir.  
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Tablo 10 : Merkez Valilerinin Merkezde Bekleme Süreleri 

2007 bütçe yılında İçişleri Bakanlığı bütçesinden merkez valileri için 
yaklaşık 3.000.000 YTL. Harcama yapıldığı incelenmiştir.  Yıllar itibariyle 
yüzdeleri gösteren grafik aşağıda sunulmuştur.  

1.3.2. Yargı Kararı ile il Valiliği  

Merkezde görevlendirilen valilerin yargı yoluna giderek Danıştay 
kararı ile tekrar illerine geri döndükleri görülmektedir. İdari bir işlem olan 
Bakanlar Kurulu Kararı 2577 sayılı “İdari Yargılama Usulü Kanunu”nun 
2/1.a bendinde belirtilen yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönünden 
yargısal denetime tabi olduğu açıktır. Danıştay, bu incelemede idareye 
tanınan takdir yetkisini “kamu yararı ve hizmet gerekleri” yönünden 
incelemektedir. 

Bu davalarda Danıştay savcıları, dava görüşlerini hazırlarken, 
merkeze alınma ile ilgili davalarda görevden alınmalarda haklı gerekçelere 
dayanıp dayanmadığını, hem valiliği düzenleyen ilgili yasal metinleri, hem 
davalı İçişleri Bakanlığının savunmasında belirtmiş olduğu gerekçeleri göz 
önünde bulundurmaktadır.  

Merkez valileriyle yapılan görüşmelerde, Danıştay’ın valilik 
kararnameleri aleyhine yapılan başvurularda eskiden çoğunlukla aleyhe 
karar verirken son dönemlerde lehe karar verdiği, şeklinde yorumlar 
yapılmıştır.   

2000 yılından bu yana merkeze alının valilerden Danıştay’a açılan 13 
davadan sadece 2’sinin ret edildiği incelenmiştir. Yargı kararı ile valilik 
konusu kamuoyunda “Danıştay valiliği, yargı valiliği” gibi söylemleri de 
beraberinde getirmiştir. Bu tartışmalar valilik kurumunun saygınlığına ve 
itibarına büyük ölçüde zarar verdiği gibi, bir yönüyle de  valiler ile siyasal 
iktidarlar arasında bir restleşme olarak algılandığı için illerde yürütülen 
kamu hizmetlerini de olumsuz yönde etkilemiştir. Valilik kurumunun siyasi 
bir tarafı olduğu gerçeğinden hareketle, il’deki işlerin ve projelerin sağlıklı 
yürümesi için merkezi hükümetin siyasi desteğine ve gücüne olan ihtiyaç 
düşünüldüğünde yargı yolunun etik olarak çok doğru olmadığı 
değerlendirilmektedir. 
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1.4. Görüşme ve Mülakat Sonuçlarının Özeti 

1.4.1. Merkez Valisi Sn. Adil YAZAR (Temsilci Vali) ile yapılan 
görüşme (Ek-1): 

• Merkez valileri hep önceki iktidarın adamı gibi görüldüklerinden, 
hükümetler kendilerinden ve tecrübelerinden yararlanmayı 
düşünmemişlerdir.   

• Yargı kararı ile valilik yapılmaz. Bu durum valilik kurumunun 
saygınlığını ve itibarını azaltır.    

• Valilik gibi istisnai bir memurluk olan Büyükelçiliğin saygınlığı ve 
itibarı bugün daha fazla ise, bunda yargı kararı ile büyükelçilik 
yapan kimsenin olmamasının payı büyüktür. 

• Merkez valilerinin birim amiri olarak değerlendirilmesi, 
yürütülen iş ve işlemlerde Bakanlık üst yönetimine ve 
siyasetçiye karşı daha doğru bir tavır ve duruş sergilenmesini 
sağlayabilir.  

• Merkez valiliğinin kaynağı ilk valilik atamaları olduğu için bu 
atamalar yapılırken “liyakat, objektiflik, başarı ve performans” 
gibi kıstaslar esas alınmalıdır.   

• Vali kararnamelerinde yukarıdaki ölçütlerin kullanılması için 
Bakanlık encümeni işlevsel hale getirilebilir. Merkez valileri 
birim amiri olduğu takdirde bu işlevsellik daha kolay 
sağlanabilir. 

1.4.2. Merkez Valisi Sn. Cengiz AKIN ile yapılan görüşme    
(Ek-2)  

• Bakanlığa mevzuatla verilen görevler, mevcut merkez-taşra 
teşkilatı ile gereği gibi yürütülememektedir. 

• “Yargı Valiliği” valilik müessesesinin itibarına zarar vermektedir.  

• Bakanlıkta “Bakanlık üst yönetiminin” kişisel bakışı, algılayışı ve 
yaklaşımı bütün bakanlığı etkilemektedir.  

• Bakanlık merkez teşkilatına ilişkin yapılan çalışmaların “olmazsa 
olmaz şartlarından biri” üst yöneticilerin bu konulara olan inancı 
ve yaklaşımıdır.  

1.4.3. Merkez Valisi Sn. Tevfik BAŞAKAR ile yapılan görüşme 
(Ek-3:) 

• Merkez valiliği bakanlıkta bir ihtiyaç ve aynı zamanda valiler için 
bir teminattır. 

• Merkeze alınan valilerle ilgili olarak eskiden Danıştay nadiren 
valiler lehine karar verirdi.  

• Merkez valileri ile bakanlık merkez teşkilatı arasında bir iletişim 
kopukluğu bulunmaktadır.  
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• Müfettiş kökenli valiler teftiş ve soruşturma görevlerinde 
değerlendirilebilir.  

• Dışişleri Bakanlığında birim başkanları ve müsteşar yardımcıları 
büyükelçilerden atanır. Elçi sıfatı olanlar genel müdür 
yardımcısı düzeyindedir ve oradan "büyükelçi" olurlar. 
Benzeri bir sistem bizim bakanlıkta da uygulanabilir. 

1.4.4. Merkez Valisi Sn. Atilla Osman ÇELEBİOĞLU ile yapılan 
görüşme    (Ek-4:) 

• Merkez Valililerinin birim amiri olarak değerlendirilmelidir. Bu 
diğer bakanlık ve kurumlardaki görevlendirmeler için önceliklidir. 
Siz kendi bakanlığınızda değerlendirmediğiniz valileri başka 
bakanlıklarda değerlendirilmesini isteyemezsiniz.  

• Birim amirlerinin "vali" unvanı ile bakanlığı temsil etmeleri 
İçişleri Bakanlığı'nın diğer bakanlıklar ve TBMM nezdindeki 
saygınlığını artırır.  

• Valilerin yargı kararıyla göreve dönmeleri etik olarak çok yanlıştır.  

• Kamu yönetimine ilişkin reform çalışmalarındaki “Devletin 
küçültülmesi” söylemi yanlıştır. Çünkü devlet küçülmez, 
işleyişinde ve görevlerinde aksayan yönler var ise onlar 
düzeltilir. 

1.4.5. Merkez Valisi Sn. Kadir KOÇDEMİR ile yapılan görüşme 
(Ek-5): 

• Danıştay kararı ile göreve dönüp valilik yapmanın ne o valiye, 
nede o vilayete kazandıracağı bir şey yoktur. 

• Valilik (hem merkez, hem taşra) için belli bir süre sisteminin 
geliştirilmesi şarttır. Görev süresindeki belirsizlik valilerin 
konumunu zayıflatıyor. 

• Merkez valilerinin Müsteşar Yardımcısı ve birim amiri olarak 
değerlendirilmesi, Bakanlığın diğer Bakanlıklar, kurumlar ve 
TBMM nezdindeki saygınlığını ve etkinliğini artırır. Burada 
önemli olan doğru kiş i lerin görevlendirilmesidir. Yoksa 
görevlendirildiği birimi tekrar taşraya gitmek için kullanacak 
valiler beklenen saygınlığı ve etkinliği gösteremez. 

• Merkez valilerinin birim amiri olarak görevlendirilmesi, 
taşradaki valilerle bakanlık arasındaki ilişki ve iletişimin 
güçlenmesine de katkı sağlayacaktır. 

• Bakanlık merkez teşkilatındaki kurumsallığın zayıflığı Bakanlığın 
dışarıdaki saygınlığını ve ağırlığını azaltıyor.  

• Lider esaslı bir toplum olduğumuz sosyolojik gerçeğinden 
hareketle il'de liderlik yapabilecek nitelikteki kişiler arasından 
valilerin seçilmesinin önemi çok açıktır. Doğru kişileri vali 
olarak gönderdikten sonra, Bakanlık olarak koyduğunuz 
hedefler için onlardan hesap sorulmalıdır. 
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1.4.6. Merkez Valisi Sn. Mustafa KARA ile yapılan görüşme  
(Ek-6): 

• Merkez Valiliği aktif ve dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır.  

• İl valileri hakkındaki soruşturma ve değerlendirmeler için 
mülkiye müfettişi ile beraber merkez valilerinden de 
görevlendirme yapılmalıdır.  

• Birim amirlerinin merkez valilerinden seçilmesi tercih edilebilir.  

• Valilik kararnamelerine karşı, bazı istisnalar dışında yargı 
yolunun tercih edilmemesi gerekir.  

• Valilerin çalışmaları ve başarıları objektif bir performans sistemi 
ile değerlendirilmelidir. 

1.5. Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Tespit 1: Belli bir devlet tecrübesi, bilgi ve birikimine sahip 
olan valilerin, merkeze alınırken kendilerine herhangi bir görev 
verilmemesi yetişmiş “insan kaynağının” israf edilmesine yol 
açmaktadır. 

Tahlil: Bakanlık ve hükümet iradesi ile merkeze alınan valiler, 
doğrudan “pasivize” edilmiş olarak algılanmaktadır. Bu algı, hem merkez 
valilerinin merkezdeki yasa da sayılan görevleri için isteksiz, gönülsüz ve 
heyecansız olmalarına yol açmakta, hem de Bakanlık üst yönetiminin 
merkez valilerini aktif ve etkin görevlerde çalıştırmasını engellemektedir. 

Merkez valilerinin yasal görevlerinin icrasının önündeki diğer bir engel 
de "önceki iktidarın valisi" ön yargısıdır. Bu yargı, merkez valileri ile 
merkez birimleri arasında da bir iletişim kopukluğuna neden olmaktadır. 

Bu değerlendirmeler ışığında merkez valilerinin Bakanlık için 
yapabileceği birçok görev ve iş bulunmasına rağmen kendilerinden yeteri 
derecede faydalanılmadığı yetişmiş insan kaynağının israf edildiği 
anlaşılmaktadır.   

Öneriler: 

Merkez Valileri; 

• Müsteşar yardımcısı ve birim amiri görevlendirilmelerinde tercih 
edilebilir. Bu görevlendirmeler, ilgililerin bu görevleri tekrar illere 
gitmesi için bir basamak olarak kullanmalarından ziyade sahip 
oldukları tecrübe, bilgi ve birikimlerini teşkilata kazandırmaya 
yönelik olarak düşünülmelidir.  

• İl valileri hakkındaki soruşturma ve değerlendirmeler ile özellik 
arz eden bazı önemli soruşturmalar da ihtiyaç halinde mülkiye 
müfettişleri ile birlikte görevlendirilmelidir. 

• Bakanlık tarafından hazırlanan ve bakanlığa gelen kanun, tüzük 
ve yönetmelik taslaklarını hazırlama ve inceleme komisyonlarına  
başkan veya üye olarak alınmalıdır. 
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• Bakanlıkça düzenlenen kurs, konferans, seminer ve benzeri 
etkinliklere daha aktif bir şekilde katılımları sağlanmalıdır.  

• Gerekli görülen illerde öncelik arz eden ekonomik, sosyal ve 
diğer sorunları incelemeli ve araştırmalıdır. 

• Bakanlık görev alanına giren terör, güvenlik, göç vs. gibi 
konularda, Bakanlık üst yönetimi tarafından yapılacak 
görevlendirmeler ile özel araştırma ve çalışmalar yaptırılmalı ve 
sonuçları üst yönetime sunulmalıdır.  

• Merkez Valileri Kurulu oluşturularak bir danışma birimi olarak 
Bakanlık teşkilat şemasında yer almalıdır.  

Tespit 2: Valilerin merkeze geldikten sonra büyük ölçüde 
fonksiyonsuz ve atıl hale gelmeleri, illerde görev yapan valiler 
üzerinde  “psikolojik baskı” oluşturarak, başarı, moral ve 
motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir.  

Tahlil: Merkezde görevlendirilme yada yaygın söylemi ile “merkeze 
alınma”, valiler için genel anlamda bir başarısızlık göstergesi olarak 
algılanması ve taşrada sahip olunan imkanların kaybedilmesi, Bakanlık ile 
görevden alınan valiler arasında çekişme ve restleşmelere neden 
olabilmektedir.    

Daha il’de vali olarak görev yaparken başlayan bu olumsuz ruh haleti 
ve algısı merkeze geldikten sonra, yasal görevlerin ifası için gerekli moral 
ve motivasyonu engellemektedir.  

Eski bir merkez valisi bu psikolojik boşluğu “İl’de yoğun çalışma 
temposunun verdiği moral yüksekliğinin, merkezde işsizlik sebebi ile 
ataletten mütevellit moral çöküntüsüne tahavvül etmesi” olarak ifade 
etmiştir. 

Öneriler: 

• Yaygın söylemi ile “merkez valiliği”, mevcut olumsuz 
çağrışımlarından arındırılarak istenmeyen korkulan bir görevden 
ziyade eylemli valilikten sonra da çalışılabilir bir  statüye 
kavuşturulmalıdır.  

• Vali kararnamelerinde “merkeze alınma” söylemi yerine, 
“merkezde görevlendirme” kavramı kullanılmalıdır.  

• Bu kapsamda, kamudaki benzer statülerde (Büyükelçi, general 
vb.) olduğu gibi, valilerin merkez ve taşra arasında belli sürelerle 
çalışmalarına yönelik yeni bir model geliştirilmelidır. 

Tespit 3: Valilik görevindeki sürenin belirsizliği (taşra-merkez) 
ve büyük ölçüde bilinmeyen gelişmelere bağlı olması bu 
müessesenin gücünü ve işlevselliğini azaltmakta ve özellikle 
eylemli valilerin merkeze alınma endişelerini sürekli canlı 
tutmaktadır. 

Tahlil: Merkez valileri ile yapılan görüşmeler ve literatür 
incelemelerinden valilik kurumunun en büyük açmazlarından birisinin 
valilikteki görev süresine ilişkin belirsizliğin olduğu anlaşılmıştır. Her ne 
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kadar valilik “istisnai bir memuriyet” olsa da, çağdaş kamu yönetimi 
anlayışı içinde süre konusundaki bu belirsizliğin yürütülen hizmetlerdeki 
verimliliği ve etkinliği doğrudan etkilediği bir gerçektir.  

Özellikle kısa süreli valiliklerden sonra genç yaşta merkeze gelip uzun 
yıllar merkez valisi olarak işlevsiz ve atıl bir vaziyette meslek yaşamını 
geçiren valiler göz önüne alındığında durumun ciddiyeti ortaya çıkacaktır.  

Öneriler:  

• İldeki valilik “görev süresi” ile merkezdeki valilik “görev süresi” 
konusunda özel bir çalışma yapılmalıdır. 

Tespit 4: Vali atamalarında “liyakat, temsil ve başarı” gibi 
objektif kriterlerin geliştirilememiş olması ve bazı dönemsel siyasi 
tasarruflar merkez valiliğinde yığılmalara yol açmaktadır.  

Tahlil: Vali atamalarının Hükümetler tarafından yapılan siyasi birer 
tasarruf olması gerçeği, “liyakat, temsil ve başarı” gibi soyut ve sübjektif 
tarafı olan bu kavramların sıkıntılı yönüdür.  

Mülki idare içerisinden vali atanacaklar için getirilen “1. Sınıf Mülki 
İdare Amirliği” şartı bu durumu kısmen sınırlandırdı ise de, “birinci sınıfa 
ayrılma oranı” göz önüne alındığında bu durumun uygulamaya yansıdığını 
söylemek hayli zordur.  

Bugüne kadar vali atamalarına ilişkin objektif kriterlerin 
geliştirilememiş olması merkez valilerindeki yığılmanın önemli 
nedenlerinden biridir. Bu durum, bazen kısa süreli eylemli valiliklerden 
sonra, Tablo 2 de gösterildiği gibi, uzun yıllar merkezde geçen bir meslek 
yaşamının oluşmasına yol açmaktadır.  

Öneri: 

• İstisnai bir memuriyet olan “valiliğe atanma şartları” yeni kamu 
yönetimi ilkeleri ışığında objektif kriterler geliştirilmelidir. 

Tespit 5: Kararname ile merkeze alınan valilerin yargı 
(Danıştay) yolu ile tekrar göreve dönmeleri, makamın itibarına ve 
saygınlığına, ilgili vilayete ve  hükümetin siyasal ağırlığına zarar 
vermektedir. 

Tahlil: Yargı kararları sonucu görevlerine iade edilmesi, kamuoyunda 
“Danıştay valiliği”, “yargı valiliği” gibi söylemleri de beraberinde 
getirmiştir. Bu tartışmalar valilik kurumunun saygınlığına ve itibarına 
büyük ölçüde zarar verdiği gibi, bir yönüyle de  valiler ile siyasal iktidarlar 
arasında bir restleşme olarak algılandığı için illerde yürütülen kamu 
hizmetlerini de olumsuz yönde etkilemiştir.  

Valilik kurumunun siyasi bir tarafı olduğu gerçeğinden hareketle, 
il’deki işlerin ve projelerin sağlıklı yürümesi için hükümetin siyasi desteğine 
ve gücüne ihtiyaç bulunmaktadır. Yargı yoluyla valiliğe devam edilmesinin 
etik olarak da doğru olmadığı değerlendirilmektedir. 
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Öneriler:  

• Bakanlık, valilik kararnameleri aleyhine Danıştay’da açılan 
davalara karşı, valilerin görev sürelerindeki başarı, başarısızlık, 
temsil ve davranışlarını izleyerek sicil ve değerlendirme 
raporlarını zamanında doldurmalı ve vali ile yargıda taraf 
olduğunda bunları savunmasında somut bilgi ve belge olarak 
kullanmalıdır.  

• Valilerin ildeki başarı ve performansını değerlendirmek üzere 
somut ölçütler ve esaslar geliştirilmelidir. 

• Danıştay’ın vali atamalarına karşı açılan davalarda sıklıkla  
yürütmeyi durdurma ve iptal kararları vermesinin nedenleri 
üzerine ayrı bir inceleme ve araştırma çalışması yapılmalıdır. 

• 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” hakkındaki kanun 
muvacehesinde kamudaki memurların hukuka uygunluk, adalet 
ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda sorumluluklarının yanısıra 
“etik davranış ilkeleri”ne uygun davranma çerçevesinde mülki 
idarenin de etik kuralları belirlenerek yazılı hale getirilmelidir. 



61 

EKLER: 

Ek-1 

MERKEZ VALİSİ SN. ADİL YAZAR (TEMSİLCİ-DUAYEN 
VALİ) İLE 07 NİSAN 2008 GÜNÜ MERKEZ VALİLERİ MİSAFİR 
ODASINDA YAPILAN GÖRÜŞME: 

"Merkez valilerinin 3152 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince merkez 
birimlerinde değerlendirmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. 
İktidarlar merkez valilerini hep önceki iktidarın adamı gibi görmüşler 
ve onlardan yararlanmayı düşünmemişlerdir. T.C. nin en büyük 
yanlışlarından biri bu kadar devlet tecrübesi, bilgi ve birikimi olan bu 
insanlarda istifade etmemesidir. Halbûki her biri bir bakanlığa verilerek 
kendilerinden faydalanılabilir. 

Yargı karan ile valilik yapılmaz. Vali bürokrat değildir, o zaman 
yargıyla valilik hiç olmaz. Bugün valilik kurumunun saygınlığı azalmıştır, 
ama eskiden eşdeğer olan "büyükelçilerin" saygınlığı devam 
etmektedir. Yargı kararı ile büyükelçilik yapan birini hatırlamıyorum. 
Yargıya gidiş liyakatsiz valilerin görevinden alınmasından dolayı son 10 
yılda arttığını sanıyorum, Danıştay’ın valiler lehine karar vermesinde 
bakanlığın iyi savunma yapamamasının etkili olduğunu düşünüyorum. 
Yoksa bakanlık kendini savuna bilse savunmalarını gerekçelendirerek 
belgeleyebilse bu kadar lehe karar çıkabileceğini sanmıyorum. 

Hükümet valileri atarken ya da merkeze alırken iyi kararname 
yapamadı. Lider konumunda olan örnek bir vali gösterebilir misiniz?  

Vali atanırken; 

• Objektiflik ve liyakat esas olmalı, 
• Genç yaşta vali olmamalı, 
• Emniyet müdüründen vali olmamalı, 
• Hukuk nosyonu valilik için çok önemli, 
• Valilik süresi üzerinde çalışılmalı, 

gibi ilkeler göz önünde tutulmalıdır. 

Valilik müessesesinin itibarı ve saygınlığı o kadar önemlidir ki; 
İsmet paşa görevi bıraktıktan sonra görevi devir alan Celal BAYAR' ı ilk 
kabulünde Atatürk kendisine "vali ve kuvvet komutanları dışında ne 
yaparsan yap, ama bunları bana danış!" demiştir. 

Devlet, vali yapacağı kişileri eskiden titizlikle seçerdi. Şimdi bu iş 
kulislerle yapılıyor. Merkez valileri de tekrar gitmek için uğraşıyor. 

Eskiden birim başkanları, müsteşar yardımcıları vali idi. Bunlar 
siyasetçiye karşı daha dik dururlardı. Valilik bekleyen bir birim amirinin 
bakana ve müsteşara karşı koyması oldukça zordur. 

Bu bakanlıkta "Bakan-Müsteşar Ne Derse" o olur. Birim amirlerinin 
vali olması belki bunun değişmesine katkı sağlayabilir. 

Merkez valileri; 

• Bakanlık politikalarının belirlenmesi çalışmalarında, 
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• Mevzuat ve diğer konulardaki komisyon çalışmalarında, 

görevlendirilebilirler. 

Valiler merkeze alınmadan önce, halkın memnuniyeti, hükümet 
programının o ildeki başarısı mutlaka araştırılmalıdır. Hükümet, valiyi ve 
çalışmalarını inceledikten sonra merkeze almalıdır. Eskiden merkeze 
alınmadan önce müfettişler gider vali hakkında bir değerlendirme 
(TAFAHHUZ) yapardı. 

Eğer hükümetler vali yaparken doğru ve liyakatli kişileri seçme 
ferasetini gösterebilirse merkez valilerinin sayısı azalır. Vali atanırken 
eskiden Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı seçerdi. Şimdi 
milletvekilleri ve diğer ilgili kişiler etkili olabiliyor. Bu konuda, en 
azından vali namzetlerinin belirlenmesinde Bakanlık Encümeni işlevsel 
hale getirilebilir. Bunun içinde birim amirlerinin valilerden olması etkinliği 
sağlayabilir. Vali atanırken şahsın "karakter, kişilik ve liyakati" esas 
alınmalıdır. Bunlar doğru yapıldığında, gerek icrai valilik, gerekse 
merkezde valilikte fazla bir sorun yaşanmayacaktır. 
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Ek-2 

MERKEZ VALİSİ SN. CENGİZ AKIN İLE 07 NİSAN 2008 GÜNÜ 
MERKEZ VALİLERİ MİSAFİR ODASINDA YAPILAN GÖRÜŞMEDEN 
SONRA KENDİSİ TARAFINDAN KALEME ALINAN METİN 

Uygulama, deneyim ve gözlemlerimiz ışığında, Bakanlığımıza 
yürürlükte bulunan mevzuatla verilen görev, yetki ve sorumlulukların 
mevcut merkez ve taşra yapısı ile arzu edilen düzey ve hızda yerine 
getirebildiğini söyleyemeyiz. Yönetimde, teknolojide ve ihtiyaçlarda 
meydana gelen gelişme ve değişmeleri de dikkate alarak, Bakanlığımız 
bağlamında yeniden düzenleme çalışmalarının yapılmasının önemli bir 
ihtiyaç, hatta zorunluluk olduğunu ifade edebiliriz. 

194O'lı yıllardan beri yeniden düzenleme çalışmalarına Bakanlık üst 
yönetimince benimsenen yaklaşım ve bakışın diğer yönetici ve 
görevlilerin tutumlarını belirlediğini, bu nedenle yeniden düzenleme 
konusunda - tüm kamu yönetimimizde olduğu gibi - kalıcı kurumsal 
çalışmanın değil, kişilerle kaim olan bir yaklaşımın geçerli olduğunu 
söyleyebiliriz. Oysa yeniden düzenleme çalışmalarında temel ilkelerden 
biri, üst düzey yöneticilerin, yeniden düzenleme çalışmalarını yapmanın 
kendilerinin bir görevi olduğunu benimsemeleridir. Merkez ve taşra 
yönetiminin yeniden düzenlemelerinde başarı için, bu ilkenin 
uygulanması "Olmazsa Olmaz'lardan biridir. Aksi takdirde, ne kadar 
değerli ve güzel çalışmalar yapılırsa yapılsın, araştırma ve inceleme 
sonuçları dosyalarda kalır, arzu edilen sonuç alınamaz. 

Merkez Valiliği Kurumu ihdası 194O'lı yıllara dayanmaktadır. İki 
Valinin merkezde istihdamıyla başlatılan uygulama ile bu günlere 
gelinmiştir. Bu Kurum ile iktidarlar siyaseten birlikte çalışmak 
istemedikleri İl Valilerini merkezde istihdam edebilmektedir. Keza bu 
kurum, iktidar ile gerek siyaseten gerekse yönetim anlayışı ve 
uygulamaları bağlamında uyum sağlayamayan ya da İl Valisi olarak 
çalışmak istemeyen İl Valileri için de bir güvence olmaktadır. 

1970'li yıllarda, Valiler Kararnamesinin çıkması söz konusu 
olduğunda, meslek kamuoyu, liyakat, kıdem, duruş-tavır, saygınlık gibi 
ölçütleri kullanarak, vali olması gereken isimler üzerinde büyük ölçüde 
mutabık kalırdı. Yine o yıllarda yargı kararı ile valiliğine atanma 
uygulamaları pek az idi. Yargı kararı ile atanma işlemi, bir üst düzey 
yöneticinin hak araması ya da uğradığı haksızlığın giderilmesi görüşü ile 
siyasal iktidara tanınan bir tercih hakkı ekseninde meslek kamuoyunda 
yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. Şahsen yargı kararı ile valiliğe 
atanma işlemini benimsememekle birlikte, yasal hakların kullanılmasını 
da saygı ile karşılıyorum. 

Bu konuda yapılması gereken, personel alımı ve tercihinde 
başlangıçta hata yapılmaması, isabetli tercihlerle ve ehil görevlilerin 
atanarak gelecekte ortaya çıkacak olumsuz sonuçların başlangıçta, 
kaynağında en aza indirilmesidir. Aksi uygulama, kamu görevlilerine, 
kurumlara ve topluma maliyet olarak yansımaktadır.
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Ek-3 

MERKEZ VALİSİ SN. TEVFİK BAŞAKAR İLE 10 NİSAN 2008 GÜNÜ 
MERKEZ VALİLERİ MİSAFİR ODASINDA YAPILAN GÖRÜŞMEDEN SONRA 
16 HAZİRAN 2008’DE KENDİSİ TARAFINDAN KALEME ALINAN METİN 

Merkezde valilik bir müessese olarak valiler için bir güvencedir. İl'de 
çalışan vali'nin merkeze alındığında özlük hakları bağlamında bir kaybı olmadan 
güvencede olmasını sağlar. 

Merkeze alınan valilerin Danıştay Kararı ile göreve dönmeleri konusunda, 
yapılan savunmalarda, "İdarenin takdir hakkı" gibi itirazların Danıştay 
tarafından kabul edilmediğini görüyoruz. 

Bakanlığa gelen veya Bakanlıktan yayınlanan kanun, mevzuat, genelge vs. 
nin merkez valiliğine gönderilmesi gereklidir. 

Daha önceleri müfettiş kökenli valiler teftiş ve soruşturma görevlerine 
gönderilmişlerdi. Buradan hareketle, bütün merkezde görevli valileri "vali 
değerlendirmelerinde" ve soruşturmalarında görevlendirilerek kendilerinden 
faydalanılabilir. Dışişleri Bakanlığında büyükelçilerin soruşturma ve denetimleri 
büyükelçiler tarafından yapılır. Yine Dışişleri Bakanlığında birim başkanları ve 
müsteşar yardımcıları büyükelçidir. Elçi sıfatı olanlar genel müdür yardımcısı 
düzeyindedir ve oradan "büyükelçi" olurlar. Benzeri bir sistem Bakanlığımızda 
uygulanabilir. 

Merkezde görevli valilerin bakanlık dışında diğer bakanlık ve kurumlarda 
görevlendirilmesi pek başarılı olamamıştır. Başka bir bakanlıkta görevlendirilen 
vali'nin etkin olabilmesi en üst amire çok yakın çalışması ile ilgilidir. Kurumlarda 
her işin sahibi genel müdürlük mutlaka vardır. 

Ben Merkezde Vali sıfatıyla Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olarak 
çalıştım. O dönemde Başbakanlıkta illerin sorunlarını doğrudan Başbakanlıkla 
takip için "iller ünitesi" kuruldu. Sonradan kaldırıldı. Aslında bu görev İller 
İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmelidir. 

İller arasındaki hudut ihtilaflarında görevlendirilmesi uygulaması da 
yeniden değerlendirilecek bir konudur. 

Merkezde görevli valilerden kurulan komisyonlarda çok faydalı rapor 
hazırlayanlar olmuştur. 

Valinin ortamına göre çalışmalarını değerlendirecek üst seviyede geçerli bir 
mekanizma mutlaka geliştirilmelidir. 

Valiler atandıktan sonra illerine gitmeden önce illeri ile ilgili bütün bilgiye 
sahip kılınmalıdır. İl'deki projelerin planlamasının kabul edilmesi ve uygulaması 
için gerekli ödeneklerin zamanında sağlanmasına ihtiyaç vardır. Uzun vadeli 
strateji ve uygulanabilir politikalar daima dikkate alınmalıdır. 
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Ek-4 

MERKEZ VALİSİ SN. ATTİLA OSMAN ÇELEBİOĞLU İLE 15 NİSAN 
2008 GÜNÜ MERKEZ VALİLERİ MİSAFİR ODASINDA YAPILAN 
GÖRÜŞME 

"Merkez Valililerinin değerlendirilmesi öncelikle kendi bakanlığımızda 
yapılmalıdır. Merkez birimlerinin amirleri merkez valilerinden seçilmelidir. 
Bir kere siz kendi bakanlığınızda değerlendirmediğiniz valileri başka 
bakanlıkların yada kurumların değerlendirilmesi düşünülemez. 

Birim amirlerinin merkez valilerinden olması ve "vali" unvanı ile 
bakanlığı temsil etmeleri İçişleri Bakanlığı'nın diğer bakanlıklar ve TBMM 
nezdindeki saygınlığını artırır. 

İçişleri Bakanlığının gerek merkezde, gerekse taşrada diğer 
bakanlıklardan bir farkı vardır. Taşrada devleti ve hükümeti temsil eden bir 
konumu olduğu için daha bir devlet gibi görünür. Bu açıdan bakanlığın merkez 
teşkilatının çok güçlü olması gerekir. Bu güç taşradaki vali ve 
kaymakamların da gücü olacaktır. Bu bakımdan valilerin duruşu, tavrı ve 
temsil gücü çok önemlidir. Hal böyle olunca valiliğe atanacakların çok iyi 
seçilmesi gerekir. Bu hem taşradaki görev süresi için, hem de merkeze 
alındıktan sonraki dönem için önem arz eder. 

Vali ve kaymakamlar görev yaptıkları yerlerde yalnızca hizmet götüren değil 
aynı zamanda hakem rolünü de üslenmişlerdir. 

Valilerin yargı kararıyla göreve dönmelerine karşıyım. Fransa'da da 
Danıştay yolu var ama orada bu yola başvuran yok. Son dönemde yaygın 
olarak kullanılan Danıştay yolu ile valiliğe gidiş etik olarak da çok yanlış. 
Hükümet sizi istemiyorsa sizinde onlarla çalışmayı istememeniz gerekir. 
Ayrıca bu husus Danıştay'ın karar vereceği bir durum değildir. Son dönemde 
genel anlamda yargının siyasileştiği yönündeki kanaat Danıştay'ın bu konudaki 
kararlarını da etkilemiştir. 

Son dönemde yapılan kamu yönetimine ilişkin çalışmalarda bir fikir 
karmaşası olduğunu sanıyorum. Siyasi iradenin mevcut idari sisteme ilişkin 
tasarruflarında öncelikle sistem konusunda karar vermesi gerekir. Ya Anglo-
Sakson sistemine tamamen geçilecek yada mevcut sistem Kara Avrupasındaki 
Fransa sistemine uyum sağlanacaktır. Tabi bunlar yapılırken kendi ülkemizin ve 
insanımızın gerçekleri İle bağdaşmayacak yapılara yer verilmeyecektir. 

Kamu yönetimine ilişkin reform çalışmalarındaki "Devletin 
küçültülmesi" söylemini kabul etmiyorum. Çünkü devlet küçülmez, işleyişinde 
ve görevlerinde aksayan yönler var ise onlar düzeltilir." 
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Ek-5 

MERKEZ VALİSİ SAYIN KADİR KOÇDEMİR İLE 15 NİSAN 2008 
GÜNÜ MERKEZ VALİLERİ MİSAFİR ODASINDA YAPILAN GÖRÜŞME 

"Merkez valiliğine geçmeden önce olarak mülki idarenin genel durumu 
üzerinde durmak gerekir. Sanki mülki idarenin fonksiyonu ve işlevleri 
konusunda merkezde tereddütler olduğunu sanıyorum. Vali, yasal konumu, 
görevleri ve hükümetle ilişkileri bağlamında zaten çok serbest değil, asıl 
belirleyici olan hükümetin temel politikaları. Bu durumda valilerin mevcut 
konumunu irdelenmeden merkez valiliği ile çıkarımlarda bulunmak gerçekçi 
olmaz. 

Bir kere merkez alınan valilerin yargı kararı ile göreve dönmesine 
temelden karşıyım. Hükümet seninle çalışmak istemiyorsa, buna hakkı vardır, 
Danıştay kararı ile göreve dönüp valilik yapmanın ne şahsa ne de o vilayete 
kazandıracağı bir şey yoktur. Hükümet benimle çalışmak istemiyorsa ben onu 
hiç istemem. Son dönemde yargı kararı ile dönenlerin yaşlarına da bir 
bakmak gerekir. Sanırım yaşlı olanlar bu yola daha bir meyilli olduklarını 
sanıyorum. 

Mevcut sistemin İşlemediğini, Valilik için belli bir süre sisteminin 
getirilmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Mesela iki dönem 4 er, ya da % er 
yıllık iki dönem düşünülebilir. Bu da valilerin uzun dönem beklentiler yerine, 
görev süreleri içinde daha rasyonel ve başarılı çalışmalar yapmalarına imkân 
verecektir. Sürenin belli olması valilerin hem görev süreleri için, hem de görev 
süreleri dolduktan sonrası için bir plan ve program yapmalarına imkân 
sağlar. Bu da merkez valiliğinin bugünkü belirsizliğini ve İşlevsizliğini belli 
ölçüde giderir. Her vali merkeze geldikten sonra ne yapacağını, hangi 
konularla ilgileneceğini önceden planlayarak daha etkin olabilir. Mevcut hali ile 
belirsiz bir süre için yapılan atamaların valilerin konumunu zayıflattığını, 
görev sürelerinin gelişmelere bağlı olması, nerede ne kadar  süre   ile   görev   
yapılacağını   açık   ve   net   olmamasını   içinde bulunduğumuz çağın yönetim 
anlayışı ile bağdaştırmak mümkün değildir. 

Örneğin kaymakamlar için de Özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu 
bölgelerindeki iki yıllık görev süresi çok kısa ve yetersizdir. Çünkü bir idarecinin 
görev yerini insanı, coğrafyası, ekonomik ve kültürel yapısı ile tanıması 
yaklaşık bir yılını alır. Dolay ısı ile esas yapabileceği hizmetleri, o yörenin 
ihtiyaçlarını bundan sonra tespit edip çalışmaya başlayabilir, bir yıllık sürenin 
de bunlara yetmeyeceği düşünülürse görev sürelerinin uzatılması gereği açıkça 
görülecektir. 

Valilerin görev sürelerindeki başarısının ve performansının 
ölçülebileceğini düşünmüyorum. Çünkü vali ilde tek başına söz sahibi olmadığı 
gibi, il'in özel durumundan (etkin milletvekili yada kabinede bir bakan olması 
vs.) ve konumundan dolayı her il ve dolayısı iie her vali çok farklı şartlarda 
çalışmak durumundadır. 

Son dönemlerde fetiş haline gelen bazı kavramlara karşı büyük bir 
sempati gelişti. Halbuki bizim ülkemizin, insanımızın ve toplumumuzun kendi 
gerçekleri ile dışarıdan ithal edilen bu yeni kamu yönetimi kavramlarını bir 
araya getirme imkanı yok gibidir. 
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Merkez valilerini, tekrar gitme umudu ile yaşayanlar ve buna göre çevre 
yapanlar ve hiçbir şey yapmayanlar olarak ayırabiliriz. 

Merkez valileri Bakanlıkta Müsteşar Yardımcısı ve birim amiri olarak 
değerlendirilebilir. Bu durum Bakanlığın diğer Bakanlıklar, kurumlar ve TBMM 
nezdindeki saygınlığına ve etkinliğine katkı yapabilir. 

Muhatapların birimlerin ve bakanlığın valilerce temsil edilmesini daha ciddi 
ve saygın olarak kabul edeceklerini düşünüyorum. Benzeri durum Dışişleri 
bakanlığı birimlerinde büyük elçiler görevlendirilmek sureti ile 
uygulanmaktad ır. Burada önemli olan doğru kiş i lerin 
görevlendirilmesidir. Yoksa görevlendirildiği birimi tekrar taşraya gitmek 
İçin kullanacak valiler beklenen saygınlığı ve etkinliği gösteremez. 

Merkez valilerinin birim amiri olarak görevlendirilmesi, taşradaki 
valilerle bakanlık arasındaki ilişki ve iletişimin güçlenmesine de katkı 
sağlayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde merkezdeki valiler de birimlerle 
daha yakın bir ilişki içine girebileceklerdir. Bunlar, valilerin bilgi, birikim ve 
tecrübelerinin bakanlığın iş ve işlemlerine aktarılmasına, böylelikle daha 
etkin ve saygın bir konuma gelmesine katkı sağlayacaktır. 

Mevcut hali ile bakanlık ve taşra arasına iletişim kopukluğu olduğunu 
düşünüyorum. Yukarıda söylediklerim bu bağlamda ciddi katkı sağlayacaktır. 

Bakanlık merkezinin kurumsallığının zayıf olduğu, bunun da insan 
kaynaklarında "liyakat" ilkesinin gereği gibi uygulanamadığından kaynaklandığını 
söyleyebilirim. Merkezin mevcut durumunun meslek camiasını temsil etmediği, 
bunun da bakanlığın dışarıdaki saygınlığını ve ağırlığını azalttığını düşünüyorum. 

Lider esaslı bir toplum olduğumuz sosyolojik gerçeğinden hareketle bir il'de 
lider olabilecek idareci olarak valilerin doğru ve nitelikli kişiler arasından 
seçilmesinin önemi çok açıktır. Doğru kişileri seçin vali olarak gönderdikten 
sonra belirlenen hedefler için onlardan hesap soracaksın. 

Bizim kamu yönetimi için çok önemli olarak gördüğüm iki ilkeyi; 

• Ödüllendirme ve cezalandırma sisteminin "öngörülebilir" olması, 

• Mesleki moral ve motivasyonun sağlanması, 

olarak sıralayabilirim. Bunları sağlamadan ne valilik, ne de diğer kamu 
görevleri için mesleki başarıdan ve tatminden söz etmek mümkün değildir. 
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Ek-6 

MERKEZ VALİSİ SAYIN MUSTAFA KARA İLE 18 NİSAN 2008 GÜNÜ 
YAPILAN GÖRÜŞME 

“Merkez valiliği sistemi ihtiyaçtan doğan doğru bir sistemdir. Mevcut hali ile 
tam işlevsel olduğunu söylemek zordur. Bu bakımdan daha aktif ve dinamik bir 
yapıya kavuşturulmalıdır. 3 – 5 yıl gibi bir süre ile valilik yapan birinin mesaisi 
diğer görevlerdeki daha uzun yıllara denk gelir.  

Merkez valilileri, il valileri hakkındaki soruşturma ve değerlendirmeler için 
duruma göre bir ya da birden fazla mülkiye müfettişi ile beraber 
görevlendirilebilir.  

Birim amirlerinin merkez valilerinden olması tercih edilebilir. Ancak bu 
zorunluluk haline getirilmemelidir. Aksi takdirde aşağıdan gelenlerin heyecanı ve 
motivasyonu azalabilir. 

Mülki idarenin Dışişleri Bakanlığının temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerde 
İçişleri Bakanlığını ilgilendiren nüfus, pasaport ve vatandaşlık gibi konulardaki iş 
ve işlemleri yürütmek üzere bir açılım yapması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki 
bu yapılırken o ülkede bulunan T.C. vatandaşlarının nüfus yoğunluğuna 
bakılmalıdır. Bu yapılabilirse hem vatandaşlarımızın nüfus ve benzeri işlemleri 
daha kolay ve doğru bir şekilde hallolacak, hem de mülki idare için yeni bir 
vizyon gelişimi sağlayacaktır. Bu durumda T.C. vatandaşlarının yoğun olduğu 
bazı büyük ülkelere merkez valilerinden bile görevlendirme yapılabilir.  

Merkez valileri bakanlıktaki değişik konularda oluşturulan komisyon, kurul 
vs.lerde görevlendirilmeli ve kendilerinden iş istenmelidir.  

Valilikte süre olmamalıdır. Valilik kararnamelerine karşı, bazı istisnalar 
dışında yargı yolu tercih edilmemelidir. Valilerin çalışmaları ve başarıları bir 
şekilde ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.  Performans denetimi objektif yapılmalı, 
denetim kurulu objektif kurulmalı, hangi esaslara göre çalışacağı kurallara 
bağlanmalı, performans denetimi yapılırken denetimi yapılan kişinin ve temsil 
ettiği makamın saygınlığı ve itibarının zedelenmemesine önem verilmeli, hassas 
davranılmalıdır.”  
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2. BAKANLIK GENEL SEKRETERLİĞİ 

2.1. Genel Sekreterlik 

Bakanlık Genel Sekreterliğinin, Bakanlık Teşkilat Kanunu’nda yer almadığı ve 
Bakan onayı ile oluşturulduğu incelenmiştir.  

Genel Sekreterlik, 1981 yılında dönemin İçişleri Bakanından alınan bir 
onayla oluşturulduğu, daha sonra  27.02.1982 gün ve 8/4337 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararıyla, İçişleri Bakanlığında 1. Derece Kadrolu Mülki idare Amirliği 
Hizmetleri Sınıfından Genel Sekreter kadrosunun ihdas edildiği ve “dönemin 
devlet başkanı” tarafından onaylanan 27143 sayılı Ortak Kararname ile Mahalli 
İdareler Genel Müdür Yardımcısı Aykut OZAN'ın, İçişleri Bakanlığının ilk Genel 
Sekreteri olarak atandığı görülmüştür. 

Bakanlık Genel Sekreterliğinin kuruluş süreci kronolojik olarak 
incelendiğinde; 

1-İçişleri Bakanlığının  (Özlük İşleri Genel Müdürlüğü), 21.08.1981  tarihli 
Bakan onayı ile Bakanlık Genel Sekreterliği görevine, dönemin Mahalli İdareler 
Genel Müdür Yardımcısının görevlendirildiği, 

2-28.02.1982 gün ve 17619 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede; 

a)27.02.1982 gün ve 8/4334 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, "Bakanlıkların 
Yeninde Düzenlenmesi ve Çalışma Esasları Hakkında Kararname"nin kabul 
edildiği, Kararnamenin 5. maddesinde Genel Sekreterliğin, İçişleri Bakanlığı 
Yardımcı Birimleri arasında sayıldığı, 11 nci maddesinde de Genel Sekreterliğin 
görevlerinin sayıldığı, 

27.02.1982 gün  ve  8/4337  sayılı  Bakanlar Kurulu  kararıyla,  Bakanlık 
kadrolarında  İptal-ihdas  İşlemlerinin  yapıldığı,   İçişleri  Bakanlığındaki   1.   
Derece Kadrolu Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfından Genel Müdür 
kadrosunun İptal edilerek, 1. Derece Kadrolu Mülki idare Amirliği Hizmetleri 
Sınıfından Genel Sekreter kadrosunun ihdas edildiği, 

"Bakanlıkların Yeninde Düzenlenmesi ve Çalışma Esasları" gereğince, 
27143 sayılı Ortak Kararname ile (Devlet Başkanı-Başbakan-İçişleri Bakanı) 
dönemin Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Aykut OZAN'ın, İçişleri 
Bakanlığının ilk Genel Sekreteri olarak atandığı, 

3-14.12.1983 gün ve 18251 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede; 

174  Sayılı  Bakanlıkların  Kuruluş ve  Görev  Esasları  Hakkında  Kanun 
Hükmünde Kararnamenin  13. maddesinde,  bakanlık ve bağlı  kuruluşlarının 
merkez teşkilatında bulunması gereken yardımcı birimler arasında Genel 
Sekreterliğe de yer verildiği, 28 nci maddede de Genel Sekreterliğin görevlerinin 
sayıldığı, 

176  Sayılı  İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanun 
Hükmünde   Kararnamenin   19. maddesindeki   İçişleri   Bakanlığının   merkez 
kuruluşundaki yardımcı birimler arasında Genel Sekreterliğin de yer aldığı ve 24. 
maddede Genel Sekreterliğin görevlerinin sayıldığı, 

4-18.06.1984 gün ve 18435 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede; 
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a) 202 Sayılı; "174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve görev Esasları Hakkında 
Kanun    Hükmünde    Kararnamenin    Bazı    Maddelerinin    Kaldırılması    ve    
Bazı Maddelerinin  Değiştirilmesi  Hakkında  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin"   
13. maddesinde   Bakanlık   merkez   teşkilatına   bağlı   yardımcı    birimlerin   
yeniden düzenlendiği  ve   yeni   düzenlemede   Genel   Sekreterliğe  yer 
verilmediği, ancak maddenin son fıkrasında;  "İhtiyaca  göre  bakanlık ve bağlı  
kuruluşların  merkez teşkilatında ... sayılanların dışında da yardımcı birimler 
kurulabilir." hükmüne yer verildiği, 

205 Sayılı; "176 Sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu 
Kanun Hükmünde Kararnameye İki Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin",   İçişleri   Bakanlığındaki   Yardımcı   Birimleri   düzenleyen   19. 
maddesinde Genel Sekreterliğin yardımcı birimler arasında sayılmadığı, 

5- Halen yürürlükte olan 3046 sayılı "Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esaslar 
Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle 13.12.1983 Gün Ve 174 
Sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması Ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanununun", 09.10.1984 gün ve 18540 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Kanunun 13. maddesinde bakanlık merkez 
teşkilatlarında bulunacak yardımcı birimler arasında Genel Sekreterliğin 
sayılmadığı, 

6- 3152 sayılı "İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun" 
23.02.1985 gün ve 18675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, 
bu Kanunun yardımcı  birimleri düzenleyen 20. maddesinde Bakanlık Genel 
Sekreterliğinin sayılmadığı, 

7- 18.06.1984   tarihi   itibariyle    Genel   Sekreterlik   uygulamasının   
yasal altyapısının   ortadan   kalkmış   olmasına   rağmen,    içişleri Bakanlığında   
Genel Sekreterlik uygulamasının Bakan Onaylarına bağlı olarak kesintisiz devam 
ettirildiği, incelenmiştir. 

Bu süreçteki tüm İçişleri Bakanlarının;  

• TBMM ile ilişkiler,  
• Dış ilişkiler  
• Makama sunulacak imza ve onaylar 

konusundaki iş ve işlemlerini Genel Sekreterlik aracılığıyla yürüttükleri 
anlaşılmıştır. Yukarıda ayrıntıları verilen farklı yasal düzenlemeler yapılmış 
olmakla birlikte, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği, 21.08.1981 tarihinden bu 
güne kadar fiilen ve kesintisiz olarak kendisine tevdi edilen görevleri yürütmeye 
devam ettiği görülmektedir. 

2.2. Mevzuat Analizi 

2.2.1. Mevzuat 

Genel Sekreterliğin, kuruluş, görev ve çalışma esaslarını belirlemek 
amacıyla, "İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği Kuruluş, Görev ve Çalışma 
Yönergesi"nin hazırlandığı ve 07.07.2007 tarih ve 243 sayılı Bakan onayı ile 
yürürlüğe konulduğu incelenmiştir. Yönerge ile;  



 71

• Genel Sekreterinin görevlendirilmesi ve görevleri,  
• Bürolarında görev yapacak personelin belirlenmesi,  
• Giderlerinin karşılanması,  

gibi hususlar açık ve net olarak belirlenmiştir. 

Bu yönergenin hukuki dayanağı olarak, 23/2/1985 Tarih ve 18675 sayılı 
resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; 3152 sayılı içişleri Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33. maddesi gösterilmiştir. 

2.2.2. Mevzuatta Yer alan Görevlerin Tanımlanması ve Analizi 

Mevcut hali ile Genel Sekreterliğin görevlerini belirleyen hukuksal metin 
"İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi"dir. 
Buna göre Genel Sekreterin görevleri yönergenin altıncı maddesinde üç başlık 
altında sıralanmıştır; 

a)Evrak iş ve işlemleri kapsamında; 

• Bakanın imzasına ve/veya onayına sunulacak tüm yazıları İncelemek, 
varsa eksikliklerinin tamamlanmasını sağlamak ve makama sunmak. 

• Posta, faks, elektronik posta veya elden Bakanlığa intikal eden evrakı 
inceleyerek, Bakan ve Müsteşarı bilgilendirmek, 

• İçişleri  Bakanlığına yapılacak siyasi  parti  kuruluşu  evrakının  alınması 
sonrasında başvuru sahiplerine verilmesi gereken "Alındı Belgesi" ni 
imzalamak. 

• Bakan tarafından verilecek inceleme, araştırma ve bu kapsamdaki diğer 
görevleri yerine getirmek.  

b) Bakanın ve Müsteşarın dış ilişkilerinin koordinasyonu kapsamında; 

• Bakanın, Müsteşarın (görevlendirilmesi halinde Hükümeti ve Bakanı 
temsilen Müsteşar Yardımcılarının) yapacağı yurtdışı ziyaretler, davet 
üzerine yurtdışından ülkemize yapılacak ziyaretler, Bakanlığı ilgilendiren 
uluslararası toplantılar, yabancı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların 
Türkiye'deki temsilcilerinin görüşme talepleri ile ilgili yazışmaları 
yapmak. 

• Dış ilişkiler kapsamında yapılacak gezi ve toplantılarla ilgili olarak 
Bakanın talimatları doğrultusunda heyet listesini ve gündemi 
hazırlamak, 

• Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve ilgili 
diğer birimlerle koordinasyon sağlamak suretiyle, Bakanın dış ilişkiler 
kapsamındaki konuşma metinlerini hazırlamak, 

c) Bakanın TBMM ile ilişkileri kapsamında; 

• Bakanlık merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarını doğrudan ilgilendiren kanun 
tasan ve teklifleri konusunda; Bakanlık adına TBMM'de komisyonlarda 
görevlendirilecek kişiler için yetki belgelerini düzenlemek, Bakanlık 
Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordinasyon halinde Bakanı 
bilgilendirmek, TBMM'deki süreci takip etmek, bu konularla ilgili olarak 
gereken durumlarda Bakan için konuşma ve bilgi notlarını hazırlamak, 

• Bakanlık bütçesinin ve kesin hesabının TBMM'de komisyonlarda ve 
genel kurulda görüşülmesi öncesinde Bakanı bilgilendirmek ve gerekli 
konuşma ve bilgi notlarını hazırlamak, 
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• Bakana sorulan yazılı  ve  sözlü  soru  önergelerini  takip  ederek,  ilgili 
birimlerden süresi içinde cevapların hazırlanmasını ve  
cevaplandırılmasını takip etmek, 

• Anayasa ve TBMM  İçtüzük hükümleri gereğince, Bakanlığı  ilgilendiren 
konularda açılacak; Genel Görüşme, Meclis Araştırması, Gensoru, 
Meclis Soruşturması konularında gerekli hazırlıkları yapmak ve Bakana 
sunmak, 

• TBMM Gündemini takip ederek, Bakanlığı ilgilendiren konularda 
yapılacak gündem dışı konuşmalara cevap teşkil edecek hazırlıkları  
yapmak ve  Bakana sunmak, 

2.3. İnsan Kaynakları Analizi  

2.3.1. Personel Sayısı ve Nitelikleri  

Genel Sekreterlik iş ve işlemlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere 
oluşturulan Genel Sekreterlik Bürosu personeli Bakanlığın diğer birimlerinden 
“geçici görevli” olarak temin edilmektedir. 

Genel Sekreterliğin iş ve işlemlerini Bakanlık ve bağlı kuruluşlarından geçici 
görevle görevlendirilen 1’i Genel Sekreter olmak üzere toplam 16 personel ile 
yürüttüğü anlaşılmıştır.   

Genel Sekreter Yılmaz ARSLAN’ın (Mülkiye Başmüfettişi) 07.07.2007 tarih ve 
243 sayılı Bakan onayı ile görevlendirildiği incelenmiştir. 

Görevli personelin kadro ve ünvanları aşağıdadır; 

 ADI SOYADI UNVANI 
KADROSUNUN BULUNDUĞU 
BİRİM 

GÖREV 
YAPTIĞI 

SÜRE 

1 İsmail AŞICI Şube Müdürü 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü 

20 Yıl 

2 Mehmet TAŞTAN Şef Personel Genel Müdürlüğü 2 Yıl 

3 Ayten KARAKAŞ Şef İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 19 Yıl 

4 Songül DOĞAN Şef Özel Kalem Müdürlüğü 7 Yıl 

5 Sema KAYAALP VHKİ Özel Kalem Müdürlüğü 15 Yıl 

6 Mustafa DURUSOY VHKİ Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 1 Yıl 

7 Özlem GÖKDEMİR VHKİ Personel Genel Müdürlüğü 1 Yıl 

8 Müşerref Özlem NARİN  VHKİ Personel Genel Müdürlüğü 4 Ay 

9 Mührali SANDAL Şoför İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 8 Ay 

10 Ahmet BAYRAM 
Teknisyen 
Yardımcısı 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 5 Yıl 

11 Özgür  ERGEZEN Hizmetli Idari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 2 Yıl 

12 Mustafa TEKİN 
Polis Memuru 
Koruma-Şoför 

Emniyet Genel Müdürlüğü 1 yıl 4 Ay 

13 A.Recai ÇALIŞKAN 
Polis Memuru  
Misafir İl Valileri 
Koruma-Şoför 

Emniyet Genel Müdürlüğü 11 Yıl 

14 Aydın BEKTAŞ 
Polis Memuru  
Misafir İl Valileri 
Koruma-Şoför 

Emniyet Genel Müdürlüğü 14 Yıl 

15 Fahri EŞMEKAYA 
Polis Memuru  
Misafir İl Valileri 
Koruma-Şoför 

Emniyet Genel Müdürlüğü 6 Yıl 

Tablo 1 : Personel Durum 
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Yıllar itibarıyla bakıldığında 1990’da 8, 2000’de 10 olan personel sayısının 
2008’de 15’e çıkmıştır. Bu durum Genel Sekreterliğin iş yükünün her geçen gün 
biraz daha arttığın göstermektedir. 

2.4. Fiziki Kaynaklar Analizi  

Genel Sekreterlik ve bürolarının çalışma odalarının fiziksel durumunu 
gösteren tablo aşağıdadır. 

Çalışma Odaları 
Alan(m2) Çalışan 

Sayısı 
Masa 
Sayısı 

Bilgisayar 
Sayısı 

Yeterlilik 
Durumu 

TBMM İlişkileri Bürosu 21 3 4 4 Yeterli 
Yurtdışı İlişkiler Bürosu 12 2 2 2 Yeterli 
Sekreterlik 12 2 2 2 Yeterli 
Protokol Bürosu 10 1 1 1 Yeterli 
İl Valileri (Şoför Odası) 6 3 1 1 Yetersiz 

Tablo 2 : Fiziki Durum 

Tablodan da anlaşılacağı üzere büroların mekan ve fiziksel donanım olarak 
yeterli olduğu, ancak Bakanlığa gelen il valilerinin şoförleri için tahsis edilen 6 
m2’lik şoför odasının yetersiz olduğu görülmüştür.  

2.5. Birimin İşlevsellik Analizi  

İçişleri Bakanına arz edilecek evrakların tek elden toplanması ve 
imzalatılması, zaman tasarrufu ile evrakların Sayın Bakana izahatı açısından 
önem arz etmektedir.  

Genel Sekreterliğe gelen ve giden evrak sayısı aşağıdaki tabloda 
sunulmuştur. 

Yıllar 2005 2006 2007 
Gelen Evrak Sayısı 320 4170 2400 
Giden Evrak Sayısı 190 3910 1896 

Tablo 3 : Evrak Durumu 

2.6. Birimle İlgili Yüz Yüze Görüşme Sonuçları 

2.6.1. Genel Sekreter Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz ARSLAN ile 08 
Nisan 2008’de yapılan görüşme : 

“Genel Sekreterlik kurulduğu 1981 yılından bu yana işlevsellik açısından 
görev ve fonksiyonlarının sürekli arttığı görülmektedir. İçişleri Bakanlığı Teşkilat 
Kanunu çıkarılırken fiilen var olan sekreterliğe yer verilmemiş iken mevcudiyetini 
koruduğu, o zamandan günümüze gelen her bakanın “onay” ile Genel Sekreterliği 
sürdürdüğü görülmüştür.  

Genel Sekreterliğin bu haliyle daha esnek ve işlevsel olduğunu, mevcut hali 
ile yasal bir statüye kavuştuğunda etkinlik ve verimlilik açısından değişik 
sorunlara yol açabilir. Bakanlığın başka birimlerinin yapabileceği bazı görevler 
alındıktan sonra mevcut halinin devamının uygun olacağını düşünüyorum.     

Daha önce genel sekreterliğin görevleri, genel sekreter görevlendirme 
onayının üstüne yazılırken, 07.07.2007 tarihli onay ile yürürlüğe giren "İçişleri 
Bakanlığı Genel Sekreterliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi" ile bu görevler 
açık ve net olarak sıralanmıştır. 
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Yönerge’den de görüleceği üzere Genel Sekreterliğin iş yükünün hayli fazla 
olduğu ve bunların bir kısmının Bakanlık teşkilatında yer alan bazı birimlere 
devredilmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Bu devir, Genel Sekreterliğin iş 
yükünden ziyade, konuların önemine ve hassasiyetine binaen “kurumsal hafıza” 
oluşması ve o konularda devamlılığın sağlanması açısından önemlidir. Aksi 
takdirde kişiler üzerinden yürüyen işler, o şahıs ayrıldıktan sonra o şahısla birlikte 
kaybolmaktadır. Bu durum; özellikle aşağıdaki işlerde kurumsal hafıza ve 
sürekliliğinin sağlanması açısından; 

-Yönerge’nin 6-b maddesindeki Bakanın ve Müsteşarın dış ilişkilerine ilişkin 
görevlerin, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığına, 

-Sayın Bakanın konuşma metinlerinin Genel sekreter tarafından hazırlanması 
zaman zaman metinlerde tek düze ve aynı bakış açısının tekrarına yol 
açabildiğinden, bu işler için oluşturulacak bir çalışma-danışma grubuna; 

devredilmesinin uygun olacağını düşünüyorum. 

Yönerge’de olmamasına rağmen eski bir uygulamanın devamı niteliğindeki 
“Ankara’ya gelen il valileri için araç görevlendirilmesi” işinin, araçların her türlü 
bakım ve onarım işlerini gören İdari Mali İşler Dairesi’ne verilmesi uygun olur. 

Bu Bakanlığın özellikle “kurumsal hafıza” olayına özel önem vermesi 
gerektiğini düşünüyorum. Ciddi anlamda önemi ve özelliği olan bilgi, birikim ve 
tecrübelerin belli makamlardaki kişilerle birlikte taşınıp gitmesi Bakanlık adına bir 
kayıptır.” 

2.7. Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Tespit 1: Birim 1981’de Bakan onayı ile kurulmuş olmasına rağmen 
teşkilat kanununda yer almamış ve görevlerini “Bakan Onayları”na bağlı 
olarak devam ettirmektedir.  

Tahlil: 23.02.1985’de yürürlüğe giren 3152 sayılı "İçişleri Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanununun" yardımcı  birimleri düzenleyen 20. 
maddesinde Bakanlık Genel Sekreterliğinin sayılmadığı, dolayısıyla yasal 
altyapısının   ortadan   kalkmış   olmasına   rağmen, İçişleri Bakanlığında Genel 
Sekreterlik uygulamasının Bakan Onaylarına bağlı olarak kesintisiz devam 
ettirildiği incelenmiştir. 

İlgili kanun hükümlerine bakıldığı zaman Genel Sekreterliğin teşkilatlanması, 
görevleri, unvanların oluşturulması, görev ve yetkilerin Bakan onayı ile yürürlüğe 
konulan bir Yönerge’ye dayanılarak yapılmasının yukarıda sayılan kanunlara 
uygun olmadığı görülmektedir.  

Birimde yapılan yüz yüze görüşmede; birimin bu haliyle daha esnek ve 
işlevsel olduğu, mevcut hali ile yasal bir statüye kavuştuğunda etkinlik ve 
verimlilik açısından değişik sorunlara yol açabileceği, bazı görevlerin başka 
birimlere devrinden sonra mevcut halinin devamının uygun olacağı belirtilmiştir.  

Öneri: Genel Sekreterlik, yapılacak bir kanuni düzenleme ile İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat Kanun’unda yer almalı ve yasal statüye kavuşturulmalı,  ya da 
Tespitlerde bahsi geçen görevler teşkilat yasasında yer alan ilgili birimlere 
(Bakanlık Müşavirliği gibi) devredildikten sonra mevcut hali devam ettirilmelidir.  
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Tespit 2: Bakan ve müsteşarın yurtdışı ilişkilerinin 
koordinasyonunun Genel Sekreterlik tarafından takip edilmesi, 
ilişkilerdeki kurumsal hafıza oluşmasını  engellemektedir. 

Tahlil: Bakanın ve müsteşarın yurtdışı ilişkileri Genel Sekreterlik tarafından 
yürütülmesine rağmen bu ilişkilere ait kurumsal bilgilerin arşivlenmesi 
yapılmadığı gibi Genel Sekreterliğin çalışma usul ve imkanları bu bilgilerin 
arşivlenmesine uygun değildir. Bu bilgiler Genel Sekreterin notlarında kalmakta, 
Genel Sekreterin görevinin değişmesi ile onunla birlikte kaybolmakta ve kurumsal 
hafıza oluşmamaktadır.  

Öneri: Bakanın ve müsteşarın dış ilişkilerinin koordinasyonu Dış İlişkiler ve 
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi tarafından yapılması sağlanmalıdır.   

Tespit 3: Bakanın konuşma metinlerinin Genel Sekreter tarafından 
yapılması, zaman zaman metinlerde tek düze ve aynı bakış açısının 
tekrarına yol açmaktadır. Ayrıca  bu metinler uzun vadeli olarak 
saklanamadığından “kurumsal hafıza” da oluşturulamamaktadır.  

Öneri: Bakanın konuşmalarının içerik ve derinlik bakımından daha zengin 
olması için metinler farklı birimlerden görevlendirilecek bir çalışma-danışma 
grubuna yaptırılmalıdır.  

Tespit 4: Ankara’ya gelen il valileri için araç görevlendirilmesi, eski 
bir uygulamanın devamı olarak Genel Sekreter tarafından yapılmaktadır.  

Tahlil: Mevzuata göre araçların her türlü bakım,  onarım vs. işlerini yürütme 
görevi İdari Mali İşler Dairesi’nindir. Ayrıca  Yönerge’de bu görevin genel 
sekreterlik tarafından yapılmasına ilişkin bir hüküm yoktur. Genel Sekreterliğin 
genel iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak bu görevin ilgili dairesine 
devredilmesi gerekmektedir. 

Öneri: Ankara’ya gelen il valileri için araç görevlendirilmesi işi, İdari Mali 
İşler Dairesi’ne devredilmelidir. 
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3. İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

3.1. Tarihi Gelişim 

İçişleri Bakanlığının en eski ve temel birimlerinden birisi olan İller İdaresi 
Genel Müdürlüğü, bünyesinden birçok birim çıkararak bu güne kadar varlığını 
muhafaza etmiştir. 

1836 yılında kurulmuş olan Dahiliye Nezareti’nin o dönemdeki teşkilat 
yapısı, birimleri ile görev ve yetkileri hakkında yeterli bilgi elde edilememiştir. Bu 
nedenle Genel Müdürlüğün tarihçesini,  Dâhiliye Nezareti’nin teşkilat yapısını 
düzenleyen ve birimlerin görevlerini belirleyen 1913 tarihli İdarei Umumiyei 
Vilayet Kanunu Muvakkati ile başlatmak sanırım yanlış olmayacaktır. 

Adı geçen Kanunun merkez teşkilatı birimlerini sayan 1. Maddesinin 3. 
Bendinde “İdare-i Umumiye-i Vilayet Müdüriyeti”nden  bahsedilmekte ve 6. 
maddesinde de bu müdüriyetin görevlerinin, “ Kavanin ve nizamat ile memurini 
mülkiye-i dahiliyeye mevdu olan ve deva iri saireye taalluku olmayan bilcümle 
vezaif ve muamelatı umumiyei idari yenin suveri icraiyesini tetkik ve takip ve 
icabatını tayin ve icra ile nezaretin diğer nezaretlerle ve vilayetlerle muhaberatı 
resmiyesini idare ve ifa ...” olduğu belirtilmektedir. 

Söz konusu  kanundan sonra bu görevlere ilave olarak  bazı görevler ve 
yetkiler verilmiş, bazı görev ve yetkiler ise  yeni kurulan kurum ve birimlere 
devredilmiştir. 22 Mayıs 1930 tarih ve 1624 sayılı kanunla görev, yetki ve yapısı 
yeniden düzenlenen  müdürlüğün ismi de Vilayetler İdaresi Umum Müdürlüğü 
olarak değiştirilmiştir. İlgili kanuna göre bir genel müdürlük üç şubeden 
oluşmaktaydı.  

12 Haziran 1936 tarih ve 3046 sayılı kanunla Müdürlüğün şube sayısı üçten 
ikiye indirilmiş, 1939 tarih ve 3571 sayılı kanunla da Müdürlük kaldırılarak, aynı 
işleri görmek üzere, “Memurlar Sicil ve Muamelat Umum Müdürlüğü” 
kurulmuştur. 2 Temmuz 1943 tarih ve 4445 sayılı kanunla Vilayetler İdaresi 
Umum Müdürlüğü yeniden kurulmuş ve Memurlar Sicil ve Muamelat Umum 
Müdürlüğünün ismi de “Zat İşleri Umum Müdürlüğü “ olarak değiştirilmiştir. 

Yayın ve kütüphanecilik işleri 12 Temmuz 1944 tarih ve 4618 sayılı kanunla  
kurulan Tetkik Heyetine bağlı “Neşriyat Müdürlüğü”ne devredilmiştir.  

6 Mart 1971 tarihinde Genel Müdürlük onayı ile iki şube daha kurulmuştur. 
Yeni kurulan Dördüncü Şube, il, ilçe, bucak kurulması, kaldırılması, merkezlerinin 
değiştirilmesi, mülkiye müfettişlerinin raporlarının izlenmesi ve Genel Müdürlük 
Yönergesinde belirtilen diğer iş ve işlemlerin yürütülmesiyle görevlendirilmiştir. 
Beşinci Şube ise, harita bastırılıp dağıtılması, sınır ve kuruluş değişikliklerinin 
haritalara işlenmesi, Ad Değiştirme İhtisas Komisyonunun raportörlük görevinin 
yapılması, il yıllıkları ve idari coğrafya işlerinin yürütülmesi, yayın faaliyetlerinde 
bulunulması ve Kalkınma Planı, Yıllık Programlar ve İcra Planlarıyla ilgili iş ve 
işlemlerin yürütülmesiyle görevlendirilmiştir.  Belirtilen dönemde Genel Müdürlük, 
1 genel müdürün idaresi altında, 1 genel müdür müşaviri, 2 genel müdür 
yardımcısı, 8 şube müdürü ve diğer memur ve hizmetlilerle birlikte toplam 51 
kadro ile hizmet vermiştir. 

Bakanlığın kuruluşunu ve teşkilat yapısını son olarak belirleyen 14.02.1985 
tarih ve 3152 sayılı “İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
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Kanun” da önceki düzenlemelerde olduğu gibi, İller İdaresi Genel Müdürlüğünü 
birinci ana hizmet birimi olarak saymıştır. 

3.2. Mevzuat Analizi  

3.2.1. Mevzuatta Yer Alan Görevlerin Tanımlanması ve Analizi 

3152 Sayılı Kanunun 9. maddesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
görevleri belirlenmiştir.  

• Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait 
bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 

• Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarının 
değiştirilmesine, merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve 
birleşmeler ile köy, önemli mevki ve tabii yer adlarının değiştirilmesine 
ait işlemleri yürütmek, mülki idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak,  

• İl ve ilçelerin idaresine, yardım toplanmasına, taşınmaz mal zilyetliğine 
ve sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın 
uygulanmasını takip etmek,  

• Mülki protokol ve merasim hizmetlerini düzenlemek,  

• Bakanlığın diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Bakanlıkça verilen 
görevleri yapmak, 

Kanunda Genel Müdürlüğe: “Bakanlığın diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve 
Bakanlıkça verilen görevleri yapmak” şeklinde bir görev verilmiştir. Bu görev 
sebebiyle İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne birbirinden farklı nitelikte bazı 
görevler, özellikle Bakanlığı ilgilendiren belli projelerin yürütülmesi görevleri 
verilmiştir. Birbirinden farklı nitelikteki görevler sebebiyle İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü kurumsal olarak kendini geliştirememiş kanunla kendisine verilen asli 
hizmetlerden uzaklaşarak Bakanlık tarafından sonradan verilen diğer işlere 
odaklanmıştır.  

3152 sayılı kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yurdun iç 
politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait bilgileri toplamak ve 
değerlendirmek” şeklindeki görev tanımında “yurdun iç politikasına” kavramının 
neyi kapsayacağı açıkça belli değildir ve düzenleyici metinle bu görevin neyi 
kapsadığına açıklık getirilmemiştir. İl ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ilişkin 
1983 yılında “İl ve İlçelerle ilgili Bilgilerin Derlenmesine ve Değerlendirmesine 
İlişkin Yönerge” çıkarılmıştır.  Ancak İller İdaresi Genel Müdürlüğünde yüz yüze 
yapılan görüşmelerde bu maddedeki görevlerin neyi kapsadığı konusunda 
tereddütler olduğu gözlemlenmiştir.  

Yardım toplanmasına ilişkin mevzuatın takip edilmesi görevi Dernekler 
Kanunu ile Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmeye başlandığı için 
Genel Müdürlüğün bu görevle ilgili bir faaliyeti kalmamıştır. 

İller İdaresi Genel Müdürlüğüne görev veren kanun ve yönetmeliklerin listesi 
birimden talep edilmiş ve birime görev veren mevzuat tabloda belirtilen şekilde 
sıralanmıştır. (Ek: ) Bu kanunlara bakıldığı zaman İller İdaresi Genel 
Müdürlüğüne 3152 sayılı Kanunda verilen görevlerin dışında bazı Kanunlarla 
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İçişleri Bakanlığına verilen görevler başka birimleri ilgilendirmediği için İller 
İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  

İller İdaresi Genel Müdürlüğüne mevzuatla verilmiş ancak uygulama imkânı 
olmayan görevler sorulmuş ekteki tabloya göre birimde sadece teftiş raporlarının 
sonuçlarının takip edilmesi görevinin nitelikli personel yetersizliği sebebiyle 
yapılamadığı belirtilmiştir. (Ek: ) İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu 
Tüzüğü’nün 53. ve 56. maddeleri gereğince il ve İlçelerin teftiş raporlarının 
sonuçlarının takip edilmesi il ve ilçe yönetimine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması 
görevinin personel yetersizliği sebebiyle yerine getirilemediği tabloda 
belirtilmiştir. 

3.2.2. Mevzuatta Olmadığı Halde Birimin Yapmak Durumunda 
Olduğu Görevler 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mevzuat ile verilmeyen ancak Birimin 
yürütmek zorunda olduğu görevlerin neler olduğu konusunda bilgi sorulmuş 
verilen bilgiler ekteki tabloda gösterilmiştir.   Tablodaki bilgilerden de anlaşılacağı 
gibi İller İdaresi Genel Müdürlüğü başka birimleri ilgilendirmeyen görevleri 
yürüten bir birim olarak asli hizmetlerinden daha çok Bakanlık Makamı tarafından 
verilen diğer görevlere odaklanmıştır. 3152 sayılı kanun dışında diğer mevzuatla 
İçişleri Bakanlığına verilen ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmesi uygun görülen görevler aşağıya çıkarılmıştır. 

• Bu görevlerden biri “4541 sayılı Şehir ve kasabalarda Mahalle ve 
Muhtar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun gereği görüş bildirmek ve şikâyet 
dilekçelerini değerlendirmek” görevidir. Birimde yapılan yüz yüze 
görüşmelerde ve birimin vermiş olduğu tablolarda bu görevin Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi gerektiği belirtilmiştir.  

• Terör ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle 
zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması amacıyla 5233 
sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması 
Hakkında Kanun çıkarılarak, 27.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Kanunun uygulanması ile ilgili çalışmalar İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde yürütülmektedir. 

• Yerinden Olmuş Kişiler Sorunu ile Köye Dönüş ve Rehabilitasyon 
Projesine Yönelik Tedbirler Hakkında Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 
gereğince yürütülmesi gereken işlemler İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir. 

• Asılsız Soykırım İddiaları İle Mücadele Koordinasyon Kurulunun 
sekretarya görevi Başbakanlığın 02 Kasım 2006 tarih ve 2166 sayılı 
Oluru ile İller İdaresi Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 

• Başbakanlığın 07.11.1962 tarih ve 28–4869 sayılı talimatıyla kurulan  
“Azınlık Tali Komisyonu” nun adı günün değişen ve gelişen şartlarına 
paralel olarak, Başbakanlığın 05.01.2004 tarih ve 3530 sayılı yazısı ile 
“Azınlık Sorunlarını Değerlendirme Kurulu” olarak değiştirilmiştir. 
Kurulun koordinatörlüğü İçişleri Bakanlığına verilmiş olup;  Bakanlık 
Makamının 27.02.2004 tarih ve 286 sayılı onayı ile Azınlık Sorunlarını 
Değerlendirme Kurulunun sekretarya görevi İller İdaresi Genel 
Müdürlüğüne verilmiştir.  
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• 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
Kapsamında Bulunan Bakanlığımız mensupları, geçici köy korucuları ve 
asayiş hizmetlerinde görevlendirilen sivil vatandaşlar ile bunların eş, 
füru, ana, baba ve kardeşlerinin zarar görmeleri halinde ödenecek 
tazminat ile ilgili işlemler Genel Müdürlükçe yürütülmektedir. 

• Sınır ticareti ile ilgili işlemler, 10.03.2000 gün ve 2000/ 364 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “ Sınır Ticaretinin 
Düzenlenmesine İlişkin Karar” esaslarına göre yürütülmektedir. Bu 
karar ile, Doğu ve Güneydoğu coğrafi bölgelerimizde kara sınırımız 
bulunan ülkelerle sınır ticareti yapma yetkisi verilen kapılardan 
yapılacak sınır ticareti ham petrol ithalatına ilişkin esaslar bu kapsamda 
yapılacak ihracat ve ithalatta uygulanacak kurallar düzenlenmiş 
bulunmaktadır. 

• Şehit aileleri ve gazilerle ilgili işlemlerin koordinasyonu İller İdaresi 
Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. 

• Birleşmiş Milletler ile işbirliği içerisinde yürütülen ve diğer bakanlıklarla 
koordinasyonu gerektiren sektörler arası işbirliği gerektiren projelerde 
koordinasyon görevlerini Bakanlık adına yürütmek görevi İller İdaresi 
Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Bu projeler kapsamında projelerin 
gereklerinin valiliklere ve kaymakamlıklara duyurulması bu konularda 
genelge benzeri düzenlemeler yapılması görevi İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  

• Tek Acil Çağrı Numarası 112 Projesi; Avrupa Birliği uyum sürecinde 
Türkiye genelinde hizmet veren 110 İtfaiye, 112 Hızır Acil, 155 Polis 
İmdat ve 156 Jandarma gibi numaraların tek merkezde toplanması 
kapsayan çalışmalar İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
koordinasyonunda yürütülmektedir.  

İller İdaresi Genel Müdürlüğüne verilen bu görevlerle ilgili olarak uygun bir 
teşkilat ve personel yapısı oluşturulamamıştır. Bu sebeple birime Kanunla 
verilmiş olan görevlerden bir kısmı etkili bir şekilde yürütülemez hale gelmiştir. 

3.2.3. Teşkilatlanma ve Alt Mevzuatın İhtiyaçları Karşılama Düzeyi 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Brifing raporuna göre halen hukuken (6) 
Şube olmasına rağmen, yürütülen hizmetlerin zamanla çoğalması nedeniyle şube 
sayısının fiilen 9 a çıktığı belirtilmiştir. Bakanlar Kurulu kararıyla yeni bir daire 
başkanlığı ve üç şube müdürlüğü kurulmuştur ancak teşkilatlanma henüz 
yapılmamıştır. İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı Brifing raporunda 
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.  
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Birimin teşkilat şemasında görüldüğü gibi Mülki İdare Amirlerinin 
görevlendirilmiş olduğu şube müdürlüklerinin herhangi bir ismi bulunmamaktadır. 
MİA şube müdürleri diğer şube müdürleri ile daire başkanları arasında bir kademe 
gibi gösterilmiştir. Bu durum birimdeki şube müdürleri ile yapılan yüz yüze 
görüşmelerde de ifade edilmiştir. Bu şekilde bir teşkilatlanma 3046 sayılı 
Kanunda Ve Bakanlık Teşkilat Kanununda öngörülmemiştir. Bu sebeple MİA 
görevlendirilen şube müdürlerinin görev ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi bu 
alanlarda uzmanlaşma sağlamalarının ve yetişmelerinin teşvik edilmesi gerektiği 
değerlendirilmiştir. 

24.02.2006 tarih ve 2609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/6 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi ile harp ve vazife malulleri, gaziler ve şehitlerimizin dul ve 
yetimleri ile bunların kurdukları sivil toplum örgütlerinin karşılaştıkları sorunları 
iletebilmeleri için muhatap olmak, iletilen bu sorunların çözüme kavuşturulması 
amacıyla kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak ve bu 
amaçla koordinasyon sağlamak,  gerektiğinde yeni teklifler hazırlayarak ilgili 
mercilere sunmak üzere Genel Müdürlüğün görevlendirilmesi üzerine verilen bu 
görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 18.05.2006 tarih ve 478 sayılı 
Genel Müdürlük oluru ile Şehit ve Gaziler Takip Bürosu oluşturulmuştur. 

Bakanlık Makamının 27.02.2004 tarih ve 286 sayılı onayı ile Azınlık 
Sorunlarını Değerlendirme Kurulu sekreterya görevinin Genel Müdürlüğe 
verilmesi ile bu konudaki iş ve işlemleri ile ASİMKK işlerin yürütülmesi amacıyla 
09.03.2004 tarih ve 1162 sayılı Genel Müdürlük oluru ile “Özel Büro” adlı bir büro 
oluşturulmuştur.  

Birbirinden çok farklı konuları içeren çalışma alanlarının bir daire veya şube 
altında toplanması yürütülecek işlemlerin etkili bir şekilde yürütülmesini 
önleyecektir. Bu sebeple genel Müdürlüğe verilen ve konuları birbirinden farklı 
olan görevlerin şube müdürlüğü veya daire başkanlığı düzeyinde yürütülebilmesi 
için uygun teşkilat yapısının oluşturulması gerekmektedir. 
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 Bakanlık merkez teşkilatında hangi birimlerin yer alacağı 3046 sayılı 
kanunun hiyerarşik kademeler ve birim unvanları başlıklı Kanunun 15. 
maddesinin (a) ve (b) bentlerinde sayılmış, 16. maddesinde ise, bu birimlerin 
nasıl kurulacağına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup, Şube Müdürlüklerinin 
hizmetin özelliğine göre ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kurulacağı belirtilmiştir. Genel Müdürlüğün görev ve yetkilerindeki artış ve 
değişikliklerde dikkate alınarak,  İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 3152 ve 3046 
sayılı Kanunlara uygun olarak yeniden teşkilatlandırılması, ayrıca birimlerin 
oluşturulmasında Kanunen yetkili olanların onayının alınması suretiyle birimlerin 
yasal bir şekilde kurulması yönünde gerekli tekliflerin yapılması gerektiği 
değerlendirilmiştir.  

Genel Müdürlük bünyesinde kurulu bulunan Daire Başkanlıkları ve bu Daire 
Başkanlıklarına bağlı Şube Müdürlüklerinin kuruluş, görev ve çalışma esaslarını 
ayrıntılı olarak belirleyen yönetmelik veya yönerge niteliğinde idari bir 
düzenlemenin bulunmadığı, görev yapan personel arasında usule uygun bir iş 
bölümünün yapılmadığı ve iş bölümünün ilgililere tebliğ edilmediği incelenmiştir. 
Bu durum Genel müdürlük bünyesinde bazı işlerin sürekli belirli personele havale 
edilmesine sebebiyet vermiştir. Yüz yüze görüşmelerde şube müdürleri Genel 
Müdürlük bünyesinde yetki ve sorumlulukların bir yönetmelik veya yönerge ile 
belirlenmemiş olmasının doğurduğu sorunlara değinmişler ve bu durumun birim 
içerisinde çalışanlara daha çok iş verilmesine sebebiyet verdiğini 
vurgulamışlardır. Çok farklı konularda ve farklı kanunlarla verilmiş olan görevlerin 
etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Birimde görev tanımlarının iş 
süreçlerinin mutlaka belirlenmesi gerekmektedir. 

26.12.2007 gün ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Standardına göre; “İdarelerin misyonu ile 
birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele 
duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.” 
Denilmektedir. 

Daire Başkanlıkları ve bu Daire Başkanlıklarına bağlı Şube Müdürlüklerinin 
kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenleyen yasal dayanaklı bir idari 
düzenleme hazırlanarak uygulamaya konulması, ayrıca çalışanlar arasında 
işbölümünün, görevlerin tanımlanması suretiyle yapılması ve görevlilerin 
değişmeleri halinde de yenilenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.   

3.2.4. Mevzuat Değişikliği İhtiyacı ve Gerekçeleri 

Bakanlık Teşkilat Kanununda İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görevlerinde 
değişiklik yapılmasına yönelik mevzuat değişikliği taslağı hazırlanmıştır. Mevzuat 
değişikliği taslağı için hazırlanan gerekçe aşağıya çıkarılmıştır: 

“Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğünün yürütmekte olduğu görevlere 
eklenen üç yeni görevden; Tek Acil Çağrı Numarası 112 Projesi; Avrupa Birliği 
uyum sürecinde Türkiye genelinde hizmet veren 110 İtfaiye, 112 Hızır Acil, 155 
Polis İmdat ve 156 Jandarma gibi numaraların tek merkezde toplanmasını 
öngörmektedir. 

Gayri Müslim vatandaşlarımızın başta Lozan antlaşması olmak üzere, 
uluslararası sözleşmelerden doğan haklarının korunması ve bu yöndeki 
taleplerinin değerlendirilmesi görevi Azınlık Sorunlarını Değerlendirme Kuruluna 
verilmiştir. Başbakanlık tarafından “Azınlık Sorunlarını Değerlendirme Kurulunun” 
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koordinatörlüğü İçişleri Bakanlığına bırakılmış olup;  bu kurulun sekretarya 
işlemleri İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.  

Birleşmiş Milletler Coğrafi İsimlerin Standardizasyonu Uzmanlar Grubu, 
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin 1959 ve 1968 yıllarında aldığı 
kararla kurulmuştur. Ülkemizde kullanılan coğrafi isimlerin, Birleşmiş Milletler 
nezdinde diğer ülkelere resmi ve tarihi bir belge olarak sunulmasıyla tarih ve 
kültür mirasımıza sahip çıkılması ve gelecekte ülkemiz aleyhine oluşabilecek yanlı 
politikaların önünün kesilmesi açısından faydalı olacağından ülkemizde coğrafi 
isimler konusunda çalışmalar yapmak üzere Coğrafi Adlar Uzmanlar Kurulu 
oluşturulmuş olup, bu kurul ile ilgili iş ve işlemler Bakanlığımız İller İdaresi Genel 
Müdürlüğünce yürütülmektedir    

Yukarıda açıklanan nedenlerle İller İdaresi Genel Müdürlüğüne verilen yeni 
görevler teşkilat kanununa yansıtılmıştır.”  

Mevzuat değişikliği taslağının genel gerekçesi incelendiği zaman fiilen İller 
İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen görevlerin mevzuata ilave 
edilmesine yönelik mevzuat değişikliği olduğu görülmektedir.  

3.2.5. Mevzuat Değişikliği Taslakları 

Bakanlık Teşkilat Kanunu’nun İller İdaresi Genel Müdürlüğünün görevleri 
başlıklı 9. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hedeflenmiştir. 

• Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait 
bilgileri toplamak ve değerlendirmek,  

• Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarının 
değiştirilmesine, merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve 
birleşmeler ile köy, önemli mevki ve tabii yer adlarının değiştirilmesine 
ait işlemleri yürütmek, mülki idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak, 

• İl ve ilçelerin idaresine, yardım toplanmasına, taşınmaz mal zilyetliğine 
ve sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın 
uygulanmasını takip etmek,  

• Mülki protokol ve merasim hizmetlerini düzenlemek,               

• Ülke genelinde Acil yardım Çağrı hizmetlerinin 112 Acil Yardım Çağrı 
Merkezinden yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

• Azınlık Sorunlarını Değerlendirme Kurulu ile ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek, 

• Coğrafi yer adları ve Coğrafi Adlar Uzmanlar Kurulu ile ilgili iş ve 
işlemleri yürütmek, 

• Bakanlığın diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Bakanlıkça verilecek 
görevleri yapmak.” 

Mevzuat değişikliği taslağı incelendiği zaman İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü’ne bu değişiklikle üç adet yeni görev verilmektedir. Bu görevler e,f,g 
fıkralarında düzenlenmiştir. Ancak Kanunda olup fiilen işlevsiz hale veya etkili bir 
şekilde yürütülemediği için diğer birimler tarafından yürütülen görevler 
konusunda bir değişiklik yapılmamıştır. C fıkrasında yer alan yardım 
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toplanmasına ilişkin mevzuatın takip edilmesi görevi Dernekler Daire 
Başkanlığı’na verilmiş olmasına rağmen mevzuat değişikliği taslağında bu konu 
düzeltilmemiştir. Kanunun a fıkrasındaki görev etkili bir şekilde yürütülmemesine 
rağmen ve a fıkrasındaki yurdun iç politikasına ilişkin bilgileri toplama konusunda 
herhangi bir faaliyet olmamasına rağmen bu görevlerin etkinleştirilmesine yönelik 
düzenleme değişiklik taslağında yer almamıştır. Ayrıca iller İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün fiilen yürütmüş olduğu görevlerden bir kısmı da bu mevzuat 
değişikliği taslağına yansıtılmamıştır.  İller İdaresinin görev tanımlarını 
düzenleyen mevzuat değişikliğinin yeniden gözden geçirilmesi taslağın yeniden 
düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmiştir. 

3.3. Birimin İşlevsellik Analizi  

3.3.1. Birimin Yürütmüş Olduğu Görevlerin İşlevsellik Durumu 

Teşkilat Kanunuyla ve diğer mevzuatla İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 
verilen görevler aşağıda tek tek ele alınarak bu görevlerin yerine getirilmesinin 
önündeki engeller ortaya konulmuş ve çözüme yönelik değerlendirmelerde 
bulunulmuştur. Bu görevlerden bir kısmının değişik sebeplerden dolayı etkili bir 
şekilde yürütülemediği incelenmiş ve yüz yüze görüşmelerde ifade edilmiştir. 

Teşkilat kanununda yer alan görevlerden birincisi; “Yurdun iç 
politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait bilgileri toplamak ve 
değerlendirmek ” görevidir. Bu görev kapsamında bu görevlerin icrası önündeki 
engeller aşağıda değerlendirilmiştir. 

Yurdun iç politikasına ilişkin bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesine 
yönelik bir faaliyetin bulunmadığı incelenmiştir. İllerin genel ve özel durumlarına 
ilişkin bilgilerin toplanması kapsamında ise sadece illerin brifing raporlarının 
toplandığı ancak bunların incelenip değerlendirmeye tabi tutulmadığı, Mülkiye 
Müfettişlerinin düzenlediği raporların bir sureti İller İdaresi Genel Müdürlüğüne 
gönderilmesine rağmen bu raporların analiz edilmediği, il ve ilçelerin özel 
durumlarına ilişkin rapor ve analizlerin oluşturulmadığı, il genel durum 
raporlarının takip edilerek yaygın olarak görülen sorunlar konusunda öneriler 
geliştirilmediği incelenmiştir. 

Konuya ilişkin Mülkiye Müfettişlerinin hazırladığı İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü Teftiş Raporunda; “Raporların etkin bir şekilde takibi için bir yöntem 
geliştirilmediği, raporların düzenli olarak belli aralıklarla takibinin yapılmadığı, 
mevcut uygulamada takibi gereken bir dosyanın sonucunun öğrenilebilmesi için 
ana dosya (klasör)  içerisindeki tali dosyanın bulunmasının gerektiği, Şube 
Müdürlüğünce gerçekleştirilen hizmetlerin sayısal olarak gösterildiği tabloların 
oluşturulmadığı, gelen teftiş raporlarının incelenmediği, eleştiri ve tavsiyelerinden 
uygun görülenlerin yerine getirilmesinin dairelerine bildirilmediği” şeklinde 
değerlendirmelere yer verilmiştir.  

Ayrıca bu konuya yüz yüze yapılan görüşmelerde değinilmiş ve İller İdaresi 
Genel Müdürlüğü’nün bu görevle ilgili sorumluluklarını etkin olarak yerine 
getiremediği vurgulanmıştır. Yurdun iç politikasına ilişkin bilgilerin toplanması 
görevinden kastın makro planlarda yer alan ve il yönetimini ilgilendiren konularda 
illere rehberlik edilmesi gerektiği ancak bu görevin etkin yapılamadığı 
belirtilmiştir.  Bu görevin İller idaresi tarafından etkili bir şekilde yürütülemediği, 
görevin kapsamının düzenleyici metinle açıklığa kavuşturulması gerektiği 
değerlendirilmiştir. 
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Görevlerden İkincisi; “Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, 
sınır ve adlarının değiştirilmesine, merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve 
birleşmeler ile köy, önemli mevki ve tabii yer adlarının değiştirilmesine ait 
işlemleri yürütmek, mülki idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak” görevidir. 

Mülki idare birimlerinin kurulması kaldırılması işlemlerinin mevzuatta 
belirlenen kriterler doğrultusunda yapıldığı ancak mevzuatta yer alan kriterlerin 
günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmiştir ve yüz 
yüze görüşmelerde ifade edilmiştir. Mülki idare birimlerinin kurulması ve 
kaldırılması konusunda mevzuatta belirlenmiş kriterlerin günün koşullarına cevap 
vermediği yönünde değerlendirmelerde bulunulmuştur. Mülki idare birimleri 
kurulurken oluşturulan teşkilat yapısının nüfus yönünden birbirinden farklı olan 
birimlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı bu sebeple Mülki idarelerin kurulması ve 
kaldırılmasına ilişkin kriterlerin bilimsel çalışmalarla günün koşullarına uygun 
olarak yeniden belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.   

3152 sayılı Kanununda köy kurulması kaldırılması işlemlerine ilişkin İller 
İdaresi Genel Müdürlüğüne açıkça tanımlanmış bir görev verilmemiştir. Bu görev 
yönetmelikle düzenlenmiştir. Köyler Anayasada mahalli idare birimleri olarak 
tanımlanmıştır. Bu sebeple köy kurulması ve kaldırılması işlemlerinin Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi gerektiği değerlendirilmiştir. 
Konuya ilişkin Mahalli İdareler Genel Müdürü ve Müsteşar yardımcıları ile yapılan 
yüz yüze görüşmelerde bu görevin Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmesi gerektiği yönünde değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

Mülki idare birimlerinin kurulması ve kaldırılmasına ilişkin işlemler İller 
İdaresi tarafından yürütülmektedir. Ancak ülkemizde bir mülki idare birimi olarak 
kabul edilen bucaklar fiilen kalkmış olmasına rağmen bu yönetim kademelerinin 
mevzuatla tamamen kaldırılması yönünde bir çalışma henüz yapılmamıştır.  

Mevki ve tabi yer adlarının değiştirilmesine ilişkin görevler İller İdaresi Genel 
Müdürlüğüne verilmiş olmasına rağmen belediye isimlerinin değişikliğine ilişkin 
işlemler Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Coğrafi yer 
adlarının belirlenmesi ve değiştirilmesi işlemlerinin bu hüküm doğrultusunda İller 
İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi gerektiği değerlendirilmiştir. 

Görevlerden Üçüncüsü;  “İl ve ilçelerin idaresine, yardım toplanmasına, 
taşınmaz mal zilyetliğine ve sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına ait 
mevzuatın uygulanmasını takip etmek ” görevidir.  

İl ve ilçe iaresine ilişkin mevzuatın takip edilmesi görevi konusunda 
olumsuzluklar olduğu görülmektedir. Diğer bakanlıklar tarafından çıkarılan 
düzenleyici metinlerde il ve ilçe idaresine ilişkin hükümler konulduğu bazı 
düzenleyici işlemlerde il ve ilçe yönetiminin görev ve yetkileri daraltırken, diğer 
taraftan il ve ilçe idaresine sürekli yeni görevler verildiği ancak verilen görevlere 
ilişkin teşkilat yapısının düzenlenmediği görülmektedir. Bu sebeple il ve ilçe 
idaresi ile ilgili mevzuat düzenlemeleri yapılırken İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
tarafından gerekli koordinasyonun etkili bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. 
Bu problemin çözülebilmesi için mevzuat hazırlanırken yapılması gereken 
“düzenleyici etki analizlerinde” çıkarılan kanunun il ve ilçe idaresini ne ölçüde 
ilgilendirdiği noktasında incelenmesi gerekmektedir. Mevzuatın çıkarılmasında 
geçerli “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”e il ve ilçe 
yönetimleriyle ilgili düzenleyici işlemlerde İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
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görüşünün alınması gerektiği yönünde bir hüküm konulması yönünde çalışma 
yapılmalıdır. 

İlgili mevzuatın uygulamasının takip edilmesi görevi kapsamında teftiş 
raporlarının takip edilmesi değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak bu görevin 
nitelikli personel olmadığı gerekçesiyle yürütülemediği ifade edilmiştir. İlgili 
mevzuatın uygulama sonuçlarını yansıtan değerlendirme analizlerinin sürekli 
yapılması ve teftiş raporlarının değerlendirilmesi amacıyla bir mekanizmanın 
oluşturulması gerektiği değerlendirilmiştir. 

Görevlerden Dördüncüsü;  “Mülki protokol ve merasim hizmetlerini 
düzenlemek, ” görevidir. 

Bakanlık birimlerinde yapılan yüz yüze görüşmelerde; Mülki protokolün 
yeniden belirlenmesine ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. Mülki İdare amirlerinin 
taşrada en çok sıkıntı çektikleri alanlardan birinin mülki protokol uygulamaları 
olduğu Mülki idare amirleri tarafından da sıkça vurgulanmaktadır. Yeni çıkan 
mevzuatla birlikte taşrada yeni kurum ve unvanlar oluşmasına rağmen mülki 
protokolde düzenleme henüz yapılmamıştır. İller idaresindeki üst yöneticiler bu 
alanın sorunlu olduğunu ve bu düzenlemeyi yapmanın kolay olmadığını ifade 
etmişlerdir.  

Görevlerden Beşincisi;  “Bakanlığın diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve 
Bakanlıkça verilen görevleri yapmak” görevidir. Bu görev kapsamında İller 
İdaresi Genel Müdürlüğü’ne verilen görevler aşağıda sıralanmıştır. 

• Azınlıklara ait iş ve işlemler ile “Azınlık Sorunlarını Değerlendirme 
Kurulu”nun sekretarya görevi,  

• Birleşmiş Milletler Coğrafi Uzmanlar Kurulu nezdinde ülkemizi temsil, bu 
çerçevede taahhüt edilen iş ve işlemleri yürütme ve BM’e paralel olarak 
kurulan “Coğrafi Adlar Uzmanlar Kurulu”nun sekretarya görevi,  

• Şehit ve Gaziler ile ilgili iş ve işlemler,  
• Asılsız soykırım iddiaları ile ilgili yurt içi politika oluşturma çalışmaları, 
• Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ile ilgili iş ve işlemler, 
• Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması ile ilgili iş 

ve işlemler, 
• 112 Acil çağrı merkezlerinin kurulmasına ilişkin iş ve işlemler 

 Bu görevler kapsamında İller İdaresine verilen görevler için bu görevlere 
orantılı teşkilat yapısı oluşturulmamıştır. Bu görevlerin bir kısmının yürütülmesi 
için bürolar oluşturulmuştur. 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne görev olarak verilen ancak etkili bir şekilde 
yürütülemeyen görevler aşağıda özetlenmiştir.   

• Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait 
bilgileri toplamak ve değerlendirmek” görevine ilişkin il ve ilçe 
Brifinglerinin toplanması dışında bir faaliyet bulunmamaktadır.  

• Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına ilişkin kriterler 
günün koşullarına uygun hale getirilememiştir.  

• İl ve ilçeler arasındaki mülki sınırların belirlenmesi görevi 
yapılamamıştır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin katmanlarından en önemlisi 
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olan bu görevin dijital ortamda tamamlanması yönünde henüz bir 
faaliyet başlatılmamıştır. 

• İl ve ilçe iaresine ilişkin mevzuatın takip edilmesi konusunda etkili bir 
faaliyet yürütülememektedir. Özellikle Valilik ve kaymakamlık 
bürolarının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olduğu tespit edilmesine 
rağmen konuyla ilgili yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır. 

• Mülki protokol ve merasim hizmetlerini düzenlemek, ” görevi 
kapsamında mülki protokolün yeniden düzenlenmesi ihtiyacı uzun 
süredir devam etmesine rağmen konuyla ilgili çalışma 
başlatılamamıştır. 

 Diğer kanunlarla ve genelgelerle İller İdaresi Genel Müdürlüğüne verildiği 
halde azınlıklara ait iş ve işlemler ile “Azınlık Sorunlarını Değerlendirme 
Kurulu”nun sekretarya görevi ve Asılsız soykırım iddiaları ile ilgili yurt içi politika 
oluşturma çalışmaları nitelikli personel ve uygun teşkilat yapısı oluşturulamadığı 
için etkili bir şekilde yürütülmemektedir.   

İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait gelen-giden evrak sayısı grafikte 
gösterilmiştir. Yıllara göre birime yeni görevler verilmesine rağmen gelen giden 
evrak sayılarında azalma olduğu görülmektedir. 
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Grafik 4- Birime Gelen-Giden Evrak Sayısı 

3.3.2. Birimin Yürüttüğü Projeler 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yürütmüş olduğu görevlerin işlevsellik 
analizini yapabilmek için birimin yürütmüş olduğu projelere kısaca değinilmiştir. 

112 Tek Acil Çağrı Merkezi Numarası Projesi; Ambulans, itfaiye, polis 
ve jandarma hizmetlerine yönelik acil çağrı hizmetlerini tüm Avrupa ülkelerinde 
olduğu gibi tek numara altında toplayan“112 Acil Yardım Çağrı Merkezlerinin 
Kurulması Projesi, Avrupa Birliği Müktesebatına uyum sürecinde yürütülen bir 
MATRA projesidir 

Güvenlik Sektöründe (Polis ve Jandarma) Sivil Gözetim Projesi: Polis 
ve Jandarma üzerinde sivil otoritelerin, (Bakanlık Merkezi, Vali ve 
Kaymakamlıklar) meri mevzuatla verilmiş bulunan yetkilerin kanunların lafzı ve 
ruhunun emrettiği şekilde kullanımını temin etmek amacıyla geliştirilmiştir. AB 
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Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. UNDP ile işbirliği içerisinde 
yürütülmektedir. 

 Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi: Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerimizde, başta güvenlik olmak üzere çeşitli nedenlerle köylerinden ayrılan 
ailelerden gönüllü olarak geri dönmek isteyenlerin kendi köyleri civarında veya 
arazisi müsait başka yerlerde iskân edilmeleri ve gerekli sosyal ve ekonomik alt 
yapının tesisi ile bu yerleşmelerde sürdürülebilir yaşam koşullarının sağlanması 
amacıyla Köye Dönüş Ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP) başlatılmıştır. 

Temel Hizmetlerde Kapasite Geliştirilmesi Projesi: Türk insanının 
yaşam kalitesinin takibini ve il yöneticileri nezdinde öncelik oluşturulmasını 
sağlamaya yönelik olarak “25 Yaşam Kalitesi Göstergesi”nin iller bazında takibi 
yapılmaktadır. UNICEF ve AB Fonlarından faydalanılmıştır. 

Çocuk Dostu Şehir Projesi:  İldeki tüm yerel yönetişim birimlerinin, 
çocukların aktif katılımını sağlamak, ilgili bütün kararları çocuk hakları 
perspektifiyle değerlendirmek ve temel hizmetlere eşit erişim hakkı sağlamak için 
gerçekleştirmesi gereken yapılanmaları ve etkinlikleri yaşama geçirmesini 
sağlamak amacıyla başlatılmıştır. UNICEF ve AB fonlarından faydalanılmıştır.  

Bu projelerin dışında BM işbirliği ile diğer bakanlıklarla ortak olarak 
yürütülen projelerde İçişleri Bakanlığının katılımcı olduğu projelerde projelerin 
takibi İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Birim tarafından 
yürütülen projelerin bir tanesi hariç diğerlerinin maliyetleri BM veya AB 
fonlarından karşılanmaktadır. Bu projelerin etkin olarak yürütülmesi için uygun 
teşkilat yapısı oluşturulmamış, oluşturulan daire başkanlıklarına ve şube 
müdürlüklerine nitelikli personel görevlendirmesi de yapılamamıştır. İl 
yönetimlerini ilgilendiren sosyal projelerin TÜBİTAK işbirliği ile geliştirilmesi ve bu 
fonlardan da yararlanılması konusunda bir çalışma henüz mevcut değildir.  İller 
İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili Ar-Ge 
başlıklarının belirlenmesi ve Kamu Araştırma programlarına proje sunulması 
konusunda çalışma yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.  

3.3.3. Birimin İnisiyatif Kullanma Kabiliyeti 

İller İdaresi Genel Müdürlüğünde onay niteliğinde evrakların yıllık dökümü 
aşağıya çıkarılmıştır. Tabloya bakıldığında işlerin yoğun olarak birim amirinde 
toplandığı birimde Genel Müdür Yardımcılarına yetki ve imza devri yapılmadığı 
görülmektedir. Genel Müdürlükte iki adet Genel Müdür Yardımcısı olmasına 
rağmen, Genel Müdür Yardımcılarının onayına tabi herhangi bir işlem 
bulunmaması bu birimde yetki devrine meylin olmadığını göstermektedir. Birim 
içerisinde imza yetkileri yönergesi düzenlenmediği halde Genel Müdür 
Yardımcıları tarafından Bakan adına bazı evrakların imzalandığı incelenmiştir. İller 
İdaresi Genel Müdürlüğünde görev ve sorumlulukların belirlenmesi ihtiyacının 
bulunduğu değerlendirilmiştir.  
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Konusu 
Birim 
Amiri 

Müsteşar 
Yrd. 

Müsteşar Bakan Bak K K 
Müşterek 

Kararname 

Görevlendirme 45      

Yurtdışı İzin Onayı    17   

Sınır İhtilafları      2 

Görev onayı  4     

Ad Değişikliği    11   

Bağlı Tescili 133      

Mahalle Kuruluşu 53      

Köy kurulması     11  

Köy kurulması    19   

İdari bağlılık değişikliği    1   

Köy tüzel kişiliğinin 
kaldırılması 

   1   

Nakdi Tazminat  88     

Tablo 3- Onay Niteliğindeki İşlemlerin( 2007 yılı ) Sayı ve Konusu 

3.3.4. Birimlerin İşlevselliğini Geliştirme Kabiliyeti 

Birimde hazırlanan inceleme-araştırmalar ve birimdeki sorunlarla ilgili 
hazırlanan yıllık değerlendirme raporları konusunda bilgi talep edilmiş ancak bu 
konularla ilgili çalışma olmadığı belirtilmiş bu konulara ilişkin tablolar 
doldurulmamıştır. İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün etkili bir şekilde 
yürütemediği görevler konusunda herhangi bir çalışmanın bulunmadığı, bu 
görevlerin daha etkili yürütülebilmesi için inceleme ve değerlendirme yapılmadığı 
incelenmiştir.  

3.4. İnsan Kaynakları Analizi   

3.4.1. Personel Sayısı ve Nitelikleri  

 İller İdaresi Genel Müdürlüğünde, Genel İdare Hizmetleri ve Mülki İdare 
Amiri olmak üzere genel olarak iki tür personel istihdam edilmektedir. Ayrıca 
Teknik Hizmetler sınıfından 1 personel mevcuttur. İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün personel durumu Tablo-1’de ki gibidir; Kurum bünyesinde 1 Genel 
Müdür, 1 Genel Müdür Yardımcısı, 1 Genel Müdür Yardımcısı Vekili, 1 Daire 
Başkanı, 1 Daire Başkan Vekili, 5 Genel İdare Şube Müdürü, 14 Şef, 32 V.H.K.İ., 
1 Tekniker, 2 Hizmetli, 1 Bilgisayar Programcısı, 1 Şoför görev yapmaktadır. 

 
Sayısı Lisans Y Lisans Doktora 

Lojmanda 
Oturan 

Personel 
MİA Personeli 6 4 3 1 5 
Genel İdare personeli 48 8   1 
Yardımcı Hizmet Personeli      
Teknik Hizmetler Personeli 1     

Tablo–1 İnsan Kaynakları Durumu 

Genel Müdürlükte çalışan toplam 55 personelin 48’i genel idare, 6 sı MİA 
hizmetleri sınıfına dâhildir. Teknik hizmetler sınıfına dâhil 1 personel 
bulunmaktadır.  Yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim görmüş MİA sayısı 4 
tür. 48 genel idare personelinin 8’i lisans düzeyinde eğitim görmüştür. Genel 
idare hizmetleri sınıfındaki personelin eğitim seviyesinin yükseltilmesi yönünde 
teşvik edici çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Mülki idare amirlerinin lojman 
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imkânlarından yararlanma oranı yüksek iken genel idare personelinin lojmandan 
yararlanma oranı son derece düşüktür. 

Genel idare hizmetlerine ait 48 kadronun tamamı dolu 6 MİA kadrosu ise 
boştur. 2005–2007 yılları arasında 5 personel başka kurumlardan genel 
müdürlüğe atanmış, KPSS’ Yİ kazanan 3 personelin ise açıktan ataması yapılmış, 
2 personel ise başka kurumlara geçiş yapmıştır. 

İller İdaresi Genel Müdürlüğünde çalışan GİH sınıfındaki ve diğer personelin 
özlük haklarında herhangi bir iyileşme yapılmaması bu personelin moral ve 
motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı şekilde sosyal imkânlar 
arasında önemli bir göstergeye sahip olan lojman tahsisi yönünden de sorunlar 
vardır. 6 MİA personelinin 5’ine lojman tahsis edilirken 48 genel idare 
personelinden sadece 1’ine lojman tahsis edilmesi örnektir.  

3.4.2. Hizmet İçi Eğitimler 

İller İdaresi Genel Müdürlüğünde personelin meslek içinde yetiştirilmesi ve 
bilgilerinin yenilenmesi maksadıyla düzenlenen Hizmetçi eğitimlerin yeterli 
düzeyde olmadığı görülmüştür. Örneğin 2007 ve 2008 yıllarında bilgisayar ve 
taşınır mal yönetmeliği konularında sadece 3 personele hizmet içi eğitim 
verilmiştir.  

Genel Müdürlüğün, il ve ilçelerden gelen brifing ve teftiş raporlarını 
değerlendirmek suretiyle, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunun 9/a 
bendi ile verilmiş bulunan görev çerçevesinde özellikli il ve ilçelerle ilgili 
politikalar oluşturulması yönünde çalışmalar yürütmesi, çalışmalardan elde edilen 
sonuçlar doğrultusunda da söz konusu il ve ilçelere görevlendirilen başta mülki 
idare amirleri olmak üzere ilgili personelin eğitilmesi için gerekli planlamaları 
yapması gerekmektedir.   

3.5. Fiziki Kaynaklar Analizi 

Genel Müdürlükte 6 Mülki İdare Amirine ait 6 oda, 54 Genel İdare Hizmetleri 
Sınıfı personeline ait 11 oda bulunmaktadır. İller İdaresi Genel Müdürlüğü çalışma 
mekânı ve diğer fiziki imkânlarını gösterir tablo (Tablo–3) aşağıdaki gibidir. 
Tabloya göre şubelerde çalışan 40 personele toplam 240 m2 çalışma alanının 
bulunduğu, kişi başına 6 m2 alanın genel olarak yeterli olabileceği söylenebilirse 
de şubelerdeki personelin tek bir odada hizmet vermesi çalışmaları olumsuz 
etkilemektedir. 

 İdari hizmetler şubesindeki personelin tamamı tek bir odada hizmet 
yürütmektedir. Mevcut yerleşim personel sayısına göre oldukça dar çalışma 
koşulları açısından yetersizdir. Şehit ve Gaziler Takip Bürosu ile 8. Şube hariç 
olmak üzere diğer şubelerde de personel, çalışmalarını tek bir odada 
yürütmektedir. Şubelere ait işlem gören evrak dosyaları yer darlığı nedeniyle 
koridorlardaki dolaplarda muhafaza edilmeye çalışılmaktadır. Şehit ve Gaziler 
Takip Bürosu için Bakanlık eski yemekhane salonu tahsis edilmiştir. Tahsis edilen 
salona taşınıldığı takdirde hizmet sunumunda daha rahat bir ortam sağlanmış 
olacaktır.   
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Çalışma Odaları Alan(M2) 
Çalışan 
Sayısı 

Masa 
Sayısı 

Bilgisayar
Sayısı 

Yeterlilik 
Durumu 

İdari hizmetler şubesi 30 m2 8 8 8 Yetersiz 

İl Yönetimi ve Mülki Bölümler Şubesi 25 4 6 6 Yetersiz 

İşlemler Şubesi 30 5 7 5 Yetersiz 

Bilgi Toplama ve değerlendirme Şubesi 25 3 4 4 Yeterli 

Harita ve Yayınlar Şubesi 25 4 4 4 Yetersiz 

Mülki Ayrılma ve Birleşmeler Şubesi 25 4 5 5 Yetersiz 

Nakdi Tazminat Şubesi 25 6 5 5 Yetersiz 

8.Şube 25 3 4 3 Yeterli 

Şehit ve Gaziler Takip Bürosu 30 3 3 3 Yeterli 

Tablo 3- Birimlerin Çalışma Odalarının Durumu 

İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 2007 yılı bütçe uygulama sonuçları ise 
aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Genel Müdürlüğün 2007 yılı toplam bütçesi 
6.368.450 YTL, toplam harcaması 4.414.435 YTL, bütçe fazlası ise 1.954.015 YTL 
dir. Bütçe harcama kalemleri içinde en fazla tutar 3.465.450 YTL ile sermaye 
giderleridir. Harcaması 2.010.000 YTL olmuştur. Sermaye giderleri 112 Acil 
Yardım Çağrı Hizmetleri Projesi kapsamında oluşturulan bütçeyi kapsamaktadır 
ve finansmanı genel bütçeden karşılanmaktadır. Bütçedeki ikinci büyük harcama 
kalemini memurlar kalemi başlığı altındaki personel giderleri oluşturmaktadır. 
Personel giderleri bütçesi 1.276.000 YTL harcaması 1.092.853 YTL dir. Bütçedeki 
üçüncü büyük harcama kalemini ise 1.150.000 YTL ile görev giderleri 
oluşturmaktadır. Harcaması 869.592 YTL olmuştur. Görev giderleri 5233 sayılı 
Kanun kapsamında terör ve terörle mücadele faaliyetlerinden zarar görenlere 
illerde oluşturulan komisyonlarca alınan kararlara dayanılarak ödenen 
tazminatlardır. İlgili valiliklerin talebi üzerine illere aktarılmaktadır. 242.500 YTL 
olan hazine yardımları ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Ödeneği 55.000 YTL olan 
menkul mal gayrı maddi hak alım bakımları ile 39.000 YTL olan tüketim 
malzemesi alımları için ayrılan tutarlar tamamen harcanmıştır. 63.000 YTL 
ödeneği olan yolluklar kaleminin 39.000 YTL si,  54.500 YTL olan tedavi 
giderlerinin 47.000 YTL si, 23.000 YTL olan hizmet alımlarının 19.000 YTL si 
harcanmıştır.  

3.6. Merkez- Taşra İlişkisinin Analizi  

3.6.1. Mevzuatın Taşrada Uygulamasının Takip Düzeyi 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Bakanlık merkez ve bağlı birimleriyle olduğu 
gibi taşraya yönelik olarak da birçok hizmetler yürütmektedir. Sınır ihtilafları, il, 
ilçe kuruluşu, İlçelerin ve bucakların ayrılması ve bağlanması, İl, ilçe ve 
bucakların adlarının değiştirilmesi, 5442 sayılı kanunun uygulanmasından doğan 
aksaklıklar hakkında görüş bildirilmesi, Kanun, yönetmelik, tüzük taslakları 
hakkında görüş bildirilmesi, 3091 sayılı kanunla ilgili olarak şikâyet dilekçelerinin 
değerlendirilmesi, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun ile 
ilgili olarak vatandaşlar tarafından Bakanlığımıza hitaben verilen dilekçelerin ilgili 
bakanlıklara intikal ettirilmesi gibi birçok görev taşraya yönelik hizmetler 
çerçevesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. 

Öte yandan,  Bakanlığımız görev alanına giren konuların Valiliklerine intikal 
ettirilerek takibinin sağlanması ve sonuçlandırılması, 4451 sayılı kanun ile ilgili 
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şikâyetlerin değerlendirilmesi, 5561 sayılı kanunun uygulanması ile ilgili 
işlemlerin yürütülmesi, Haberleşme Yüksek Kurulu ile ilgili işlemlerin takibi, 
Bakanlığımız ile diğer Bakanlıklar arasında yapılan işlemlerin koordinesi, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik fonuyla ilgili yazışmaların yapılması, Tabii yer 
adı değişikliği, Köy adı değişikliği, Bağlı tescili, Mahalle tescili, Köy kurulması, 
İdari bağlılık değişikliği, Köy merkezi değiştirilmesi, Köy tüzel kişiliğinin 
kaldırılması, Askeri yasak bölgelerin ve özel güvenlik bölgelerinin kurulması ve 
kaldırılması, Bakanlığımız mensupları ve geçici ve gönüllü köy korucuları ile 
güvenlik ve asayişin korunmasında güvenlik kuvvetlerine yardımcı olan sivillere 
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Hükümlerine 
göre Bakanlığımız Nakdi Tazminat Komisyonunca tazminat ödenmesi ile ilgili iş ve 
işlemler, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması 
Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili iş ve işlemler, Proje kapsamındaki 14 il 
ile ilgili koordinasyon sağlanması yönündeki hizmetler de Genel Müdürlükçe 
sonuçlandırılmaktadır. 

Harp ve vazife malûlleri, gaziler ve şehitlerimizin dul ve yetimleri ile bunların 
kurdukları sivil toplum örgütlerinin karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi, 
iletilen sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları 
nezdinde girişimlerde bulunulması ve bu amaçla koordinasyon sağlanması 
doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Şehit yakını ve gazilerimizin yaşadığı 
sorunların hızlı bir şekilde çözümü ve kendilerine sağlanan hak ve imkânlar 
hakkında doğru bilgilenebilmeleri, sorun, şikâyet ve isteklerini iletebilmeleri için 
www.sehitlervegaziler.gov.tr adresli elektronik sayfa düzenlenerek 06.04.2007 
tarihinde hizmete sunulmuştur. Harp ve vazife malûlleri, gaziler ve şehitlerimizin 
dul ve yetimleri ile bunların kurdukları sivil toplum örgütleri tarafından 
Bakanlığımıza bizzat verilen dilekçeler ile söz konusu web adresine dijital 
ortamda intikal eden elektronik posta iletilerinin Bakanlıklara, ilgili kuruluşlara ve 
valiliklere intikal ettirilmesi ve sonuçlandırılması işlemleri yürütülmektedir.   

3.6.2. Etkili Koordinasyon Sağlama Düzeyi 

Yardım kampanyaları, mülteciler, bucaklar, yayla ve otlakıyelerin kullanımı, 
il ve ilçelere ait ad değişikleri, kurban bayramı ve kurban derileri, dilekçe 
taleplerinin değerlendirilmesi, seçim önlemleri, eğitim, tarım,  sivil toplum 
örgütleri, öncelikli yaşam kalitesi ölçütleri, sosyal hizmetler, unicef, yayımlar, 
toplantılar, diğer bakanlıklarca valiliklere duyurulması istenilen konular, internet, 
bayramlar, törenler ve protokoller, sınavlar, bazı dış ülkelerle ilgili konular, gün 
ve hafta kutlamaları, fuarlar ve festivaller, Türk Bayrağı, resmi mühürler, 
brifingler, kongre konferans ve kurultaylar, duble yollar, akaryakıt kaçakçılığı, 
bağlı tescili, mevzuatla ilgili uygulamalar, 2330 sayılı kanun, 5233 sayılı kanun, 
Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi uygulamaları, Şehit ve Gazilerle ilgili 
hususlar olmak üzere bir çok konuda 81 il valiliğine, Bakanlık merkez birimlerine, 
bağlı kuruluşlara genelgeler gönderilmekte, ülke genelinde uygulama birliği ve 
eşgüdüm sağlanmaktadır. 

Merkez taşra ilişkileri bağlamında değerlendirildiği takdirde İller İdaresi 
Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatı ile yoğun ve sürekli iletişim halinde olan 
Bakanlık birimlerinden biri ve etkili koordinasyon sağlama kapasitesinin oldukça 
yüksek olduğu söylenebilir.   
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3.6.3. Teftiş ve Denetim Sonuçlarının Takip Düzeyi  

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğünün 53’ncü ve 56’ncı 
maddeleri gereğince, illerden gelen il ve ilçe teftiş raporlarının okunması, analiz 
edilmesi, raporlarda dile getirilen sorunlarla ilgili olarak çözüm üretilmesi, 
gerekiyorsa mevzuat değişikliği taslaklarının hazırlanması konusunda Genel 
Müdürlükçe herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Bilgi Toplama Ve 
Değerlendirme Şubesince acele ve günlü evrakların takip edilerek 
sonuçlandırılmasına odaklanılması nedeniyle teftiş raporlarının takibinde sorun 
yaşandığı bildirilmiştir. Teftiş Raporlarının takip ve sonuçlandırılması için sadece 
bu konuda görev yapmak üzere birime yeterli sayıda personel desteği sağlanması 
gerektiği değerlendirilmektedir.   

3.7. Makro Planların Analizi  

3.7.1. Dokuzuncu Kalkınma Planı 

Dokuzuncu Kalkınma Planında İller İdaresi Genel Müdürlüğüne verilmiş olan 
projelerden Temel Yaşam Kriterlerinin Belirlenmesi Ve Takibi ile ilgili hususlar yer 
almıştır. Bu hususlar madde başlıkları ile aşağıda belirtilmiştir. 

 “584.Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla öğretmen ve fiziki 
altyapı ihtiyacı karşılanacak, eğitim hizmetleri çeşitlendirilecek, toplumsal 
farkındalık düzeyi yükseltilecek, erken çocukluk ve ebeveyn eğitimleri 
artırılacaktır. 624. Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi için ideal ortam olan aileye 
yönelik eğitici programlar yaygınlaştırılacaktır. 714. Uyuşmazlıkların hızlı, basit, 
az giderle ve etkin bir biçimde çözülmesini sağlamak ve bunun sonucu olarak 
yargı organlarının iş yükünü azaltmak amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm 
yollarının hukuk sistemimizde etkin bir biçimde yer alması sağlanacaktır. 
623.Özellikle kırsal kesimdeki kız çocuklarının,   özürlülerin ve düşük gelirli 
ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyaçlarının karşılanması desteklenerek bu 
kesimlerin eğitime erişimleri kolaylaştırılacaktır. Ayrıca, çocuk işçiliğini önleyecek 
tedbirler alınacak ve etkili bir şekilde uygulanacaktır.”  

Kalkınma planında yer alan bu konularla ilgili İller İdaresine doğrudan 
verilmiş bir görev bulunmamaktadır. Ancak “il ve ilçelerin genel ve özel 
durumlarına ilişkin bilgilerin toplanması izlenmesi, değerlendirilmesi, iç politika 
oluşturma süreçlerinde yararlanılması, ilgililere ve kamuoyuna sunulması” görevi 
kapsamında Kalkınma Planında yer alan konularla ilgili İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından çalışma yapılması gerekmektedir. Birleşmiş Milletlerle 
yürütülen ortak projelerde İçişleri Bakanlığı adına İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
bazı projelerin yürütücüsü bazı projelerde ise katılımcı pozisyonunda yer almıştır. 
Temel Yaşam Kalitesi Göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi ve elde 
edilecek verilere göre tedbirler alınması yönündeki çalışmalar, birim tarafından 
yürütülmektedir. Bu kapsamda Kalkınma Planında yer alan yukarıdaki konular 
İller İdaresi Genel Müdürlüğünü ilgilendirmektedir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan “Tüm Acil Çağrı Sisteminin 112 
Olarak Tek Çatı Altında Birleştirilmesi” yönündeki faaliyet İller İdaresi Genel 
Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülmektedir. Sistemin kurulmasından 
sonraki aşamada da sistemin işletilmesi aşamasında da İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün koordinasyonuna ihtiyaç bulunmaktadır.  
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3.7.2. 60. Hükümet Programı Eylem Planı 

60. hükümet eylem planında:  “KYM-80 (İLEMOD + CBS)” Coğrafi Bilgi 
sistemleri ve İLEMOD projesinin tamamlanması yönünde hedef belirlenmiştir. Bu 
hedef kapsamında E-Devlete geçiş sürecinde, Bakanlık merkez ve taşra 
teşkilatının yürüttüğü hizmetlerin daha hızlı, verimli ve güvenli biçimde yerine 
getirilmesi; ilgililerin veri ve kaynaklara hızlı bir şekilde ulaşması için bilişim 
altyapısını geliştirmek ve işletmek görevlerinin yerine getirilmesinde İller İdaresi 
Genel Müdürlüğünün sorumluluğu bulunmaktadır. 

Bu kapsamda Bakanlık Stratejik plan çalışmalarında “Valilik ve 
Kaymakamlıkların kamu hizmetlerinin sunumunda ve karar alma süreçlerinde 
etkinlik, şeffaflık ve katılımcılık ilkelerine işlerlik kazandırmayı sağlamak için 
kullanılan mevcut İLEMOD projesinde gerekli yazılım güncellemeleri yapılacak ve 
Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı ile desteklenmiş İLEMOD+CBS standart yazılımı ve 
gerekli olan temel altlık sayısal veriler (Türkiye kapsamında sayısal harita ve 
uydu görüntüsü) Bakanlıkça tek elden temin edilerek, kurulumu tüm valiliklerde 
(Özel İdareler dahil) uygulamaya alınacaktır.” Şeklinde stratejik amaç 
belirlenmiştir.  Bu görevin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü ile birlikte yürütülmesi planlanmıştır.  

3.7.3. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında: “İl Envanteri Sisteminin 
Geliştirilmesi ve Karar Destek Sisteminin kurulması şeklinde bir hedef belirlenmiş 
ve bu konu İçişleri Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir. Bu konu kapsamında: Bakanlık 
Stratejik plan çalışmalarında: “Valilik ve Kaymakamlıkların kamu hizmetlerinin 
sunumunda ve karar alma süreçlerinde etkinlik, şeffaflık ve katılımcılık ilkelerine 
işlerlik kazandırmayı sağlamak için kullanılan mevcut İLEMOD projesinde gerekli 
yazılım güncellemeleri yapılacak ve Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı ile desteklenmiş 
İLEMOD+CBS standart yazılımı ve gerekli olan temel altlık sayısal veriler (Türkiye 
kapsamında sayısal harita ve uydu görüntüsü) Bakanlıkça tek elden temin 
edilerek, kurulumu tüm valiliklerde (Özel İdareler dahil) uygulamaya alınacaktır.” 
Şeklinde stratejik amaç belirlenmiştir.  Bu görevin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülmesi planlanmıştır.   

3.7.4. İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı 

İçişleri Bakanlığı Stratejik Plan Taslağında İller İdaresi’nin Stratejik amaç ve 
hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

“STRATEJİK AMAÇ 1. Valilik ve kaymakamlıkların hizmet kapasitelerini 
yükselterek ve yerel düzeyde rol üstlenen birimler arasındaki işbirliği ve 
koordinasyonu geliştirerek kamu hizmetlerinin sunumunda ve karar alma 
süreçlerinde etkinlik, şeffaflık ve katılımcılık ilkelerine işlerlik kazandırmak; 
sorunlara yerel düzeyde çözümler bulunmasını sağlamak. 

 HEDEFLER 1- 112 Acil Çağrı Merkezi ülke çapında uygulamaya 
geçirilecektir.  2-Tek Adımda Hizmet Büroları ortak bir yazılım ve donanıma 
kavuşturulacaktır. 3- Gelişen teknolojiler de dikkate alınarak, valilik ve 
kaymakamlık bürolarının kuruluş ve işleyişi il ve ilçe ölçeklerine göre yeniden 
düzenlenecektir.   4- Yurdun iç politikasına yönelik olarak oluşturulacak sosyal 
projelerin koordinasyonu ve yürütülmesi çalışmaları sürdürülecektir.  
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 STRATEJİK AMAÇ 2. Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sunulmasını ve vatandaşların hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmalarını 
sağlamaya yönelik olarak mülki kademelenmeye ilişkin standartları oluşturmak, 
geliştirmek ve uygulamaya geçirmek. 

HEDEFLER 1- Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy 
Kurulması ve Kaldırılması ile ilgili konularda uygulanacak kriterler gözden 
geçirilerek yenilenecektir. 2-Belirlenen yeni kriterler çerçevesinde mevcut Mülki 
birimler yeniden değerlendirilecek,  yapılandırılacak ve fonksiyonunu tamamlamış 
birimlerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.  3- Uluslararası kurallar 
ve standartlar da göz önünde tutularak coğrafi yer adlarının tespitine yönelik 
çalışmalar kurumsal bir yapıya kavuşturularak sürdürülecektir.  

 STRATEJİK AMAÇ 3. İl ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ilişkin bilgileri 
toplamak, izlemek, değerlendirmek, iç politika oluşturma süreçlerinde 
yararlanmak, ilgililere ve kamuoyuna sunmak. 

HEDEFLER 1- İl ve İlçelerin özel ve genel durumlarına ilişkin bilgilerin 
toplanması sürdürülecek, bu bilgilerin toplanmasına yönelik yeni standartlar 
geliştirilecek ve buna yönelik yayınların yapılması sağlanacaktır.  2- Temel Yaşam 
Kalitesi Göstergeleri izlenecek ve değerlendirilecek ve elde edilecek verilere göre 
tedbirler alınması sağlanacaktır. 3- Valilik ve kaymakamlık genel iş yürütümü ile 
İl Genel Durum Raporlarının izlenmesi ve gereğinin yerine getirilmesine işlerlik 
kazandırılacaktır. 4- Valilik ve Kaymakamlıkların kamu hizmetlerinin sunumunda 
ve karar alma süreçlerinde etkinlik, şeffaflık ve katılımcılık ilkelerine işlerlik 
kazandırmayı sağlamak için kullanılan mevcut İLEMOD projesinde gerekli yazılım 
güncellemeleri yapılacak ve Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı ile desteklenmiş 
İLEMOD+CBS standart yazılımı ve gerekli olan temel altlık sayısal veriler (Türkiye 
kapsamında sayısal harita ve uydu görüntüsü) Bakanlıkça tek elden temin 
edilerek, kurulumu tüm valiliklerde (Özel İdareler dahil) uygulamaya alınacaktır.  

 STRATEJİK AMAÇ 4- Terörden kaynaklı zararların karşılanmasına ve 
toplumsal huzurun sağlanmasına yönelik ekonomik, sosyal ve idari tedbirler 
almak suretiyle toplumun birliğinin, bütünlüğünün ve dayanışmasının 
pekiştirilmesine katkı sağlamak. 

HEDEFLER 1-Terör ve Terörle Mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerden 
dolayı kamu görevlisi ve vatandaşların uğradıkları zararların tazmini 
sağlanacaktır. 2- Harp ve Vazife Malulleri, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile 
bunların kurdukları sivil toplum örgütlerinin karşılaştıkları sorunların çözümüne 
yönelik destek ve koordinasyon çalışmaları sürdürülecektir. 3- Ülke içinde 
yerinden olmuş kişilerin rehabilitasyonu ve yaşadıkları yerlere dönüşü konusunda 
çalışmalar sürdürülecektir.  

 Belirlenen stratejik amaçlar ve hedeflere bakıldığı zaman İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü’ne mevzuat dışında verilen görevler ve makro planlarda yer alan ve 
İller İdaresini ilgilendiren konuların plana yansıtıldığı görülmektedir. Stratejik 
plan taslağında belirlenen amaçların birçoğuna stratejik planın bu uygulamanın 
başlangıç tarihi olan 2010 yılını beklemeden hemen başlanması gereken 
konulardır.  
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3.8. Yüz Yüze Yapılan Görüşme Sonuçları 

İller İdaresi Genel Müdürü Ahmet ALTIPARMAK ile 26.03.2008 tarihinde 
yapılan görüşmede İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı hakkında 
aşağıda belirtilen hususlara dikkat çekilmiştir. 

• KİHBİ ve toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen 
işlemler tek bir çatı altında yürütülmelidir.  

• Daha önce Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yürütülen 
bazı işlemler İçişleri Bakanlığı’na verilmiştir; Ancak bu görevler İller 
İdaresi tarafından yürütülmesi gerekirken dağınık bir şekilde diğer 
birimlere verilmiştir. 

• İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yürütmüş olduğu işlerden birçoğu 
kanunla verilmemiş görevlerdir. İller İdaresi Bakanlıkta sahipsiz işlerin 
yürütüldüğü bir birimdir.  

•  İller İdaresine sonradan verilen işler için yeterli personel ve imkân 
verilmemiştir. 

• İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde görev ve iş tanımlarının yapıldığı 
düzenleyici bir metin mevcut değildir. İş ve görev tanımlarının yapıldığı 
bir yönerge de hazırlanmamıştır.  

• İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde uzman personele ihtiyaç vardır. 
Teknik işler için teknik kadrolara ihtiyaç vardır. 

•  İllerin problemlerini çözmeye yönelik mevzuat değişikliklerinin 
hazırlanması işi İller İdaresinin görevidir. Ancak İller İdaresi mevcut 
yapısıyla bu görevi etkili bir şekilde yürütememektedir. 

• Makro planların uygulanması konusunda valiliklere rehberlik etme 
konusunda; yazıların valiliklere tamim edilmesi dışında herhangi bir 
işlem yapılamıyor. Aslında bu işin sahibi olmadığı için bu işler İller 
İdaresi tarafından yürütülüyor.  

• Mülki protokolün düzenlemesi konusunda sorun var gibi görünüyor 
ancak sistem işliyor. Bu işlere çok müdahale edilmemesi gerekiyor. 

• Bakanlık birimlerinin başında “vali” unvanlı genel müdürlerin olması 
diğer bakanlıklara karşı daha ağırlıklı bir yapının oluşmasını sağlar. 

• Bazı yetkilerin astlara devri konusunda çalışma yapılması 
gerekmektedir.   

• İller İdaresinde yürütülen işlerle orantılı kadro tahsisi yapılmalıdır. 
Birimde rutin işler yürütülüyor; Ancak hakkıyla yürütüldüğünü 
söyleyemeyiz. 

•  İl teşkilatlarının yeniden yapılandırılması konusunda öneri niteliğinde 
bir proje çalışması birimde yapılmamıştır. 

•  Valilik ve kaymakamlıklarda uzman çalıştırılması için mutlaka olanak 
sağlanmalıdır. Sahibi olmayan işlerin tanımlanması ve standartlarının 
konulması gerekmektedir.  
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• Bakanlığı ilgilendiren bazı problemlerin çözümlenebilmesi için bilimsel 
çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bakanlık sosyolojik çalışma 
yapmıyor. Ar-ge çalışmaları mutlaka yapılmalıdır.   

• İller İdaresinde şu anda fiziksel mekân yetersizdir. Şehit ve gazilerle 
ilgili uygun irtibat bürosu hizmete sokulmalıdır. Azınlıklarla ilgili arşivler 
mekân yetersizliği sebebiyle henüz teslim alınamamıştır.  

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Vasip ŞAHİN ile 26.03.2008 tarihinde 
yapılan görüşmede İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı hakkında 
aşağıda belirtilen hususlara dikkat çekilmiştir.  

• 3152 sayılı kanunda İller İdaresine verilen görevlerden yurdun iç 
politikasına ilişkin bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesine yönelik 
bir çalışma yürütülmemektedir.  

• İl ve ilçelerin brifing raporları iller idaresi tarafından toplanıyor ancak 
brifing raporlarının da değerlendirme ve analizleri yapılamıyor. 

• Sınır problemlerinin çözülmesine yönelik yürütülen çalışmalar 
problemler çıktıkça gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple iller ve ilçeler 
arasında Bakanlık tarafından belirlenmiş ve kesinleşmiş sınırlar 
bulunmamaktadır.  

• Vali ve kaymakamların sınır ihtilafları konusunda hizmet içi eğitime 
ihtiyaçları bulunmaktadır. 

• Ülke düzeyinde yardım toplama işlerinin Dernekler Dairesi tarafından mı 
yoksa İller İdaresi tarafından mı yürütülmesi gerektiği konusu 
irdelenmelidir. Şu an bu görevi Dernekler Dairesi yürüttüğü için İller 
İdaresinde bu konuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmamaktadır.  

• İl ve ilçelerin idaresine ilişkin mevzuat hazırlanırken İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından görüş verilmesi gerekmektedir. 

• Mülki protokolün yeniden belirlenmesine ihtiyaç vardır. Ancak bu alan 
sıkıntılı bir alandır. Söz konusu yönetmelik kuvvetler ayrılığı ilkesini 
yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır.  

• 3152 sayılı Kanun dışında İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen işlerde bulunmaktadır. Fiili olarak yürütmekte olduğumuz 
görevlere uygun olarak mevzuat değişikliği yapılması, görevlerimiz ve 
yasal çerçeve arasında uyum sağlanması zorunluluk arz etmektedir. 

• Birbirine benzeyen hizmetleri tek bir çatı altında toplamak 
gerekmektedir. Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafında yürütülen 
hizmetlerin İller İdaresi bünyesinde toplanması gerekmektedir.  

• İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde iş ve görev tanımlarının bir yönerge 
ile belirlenmesi gerekmektedir. Görevler açık ve net olarak 
tanımlanmadığı için aksaklıklar olmaktadır.  

• İş ve görev tanımlarını belirleyen bir yönetmelik veya genelgenin 
ivedilikle hazırlanarak uygulamaya konulması gerekmektedir.  



 97

• Bakanlıkta sunulan hizmetlerin etkili sunulmamasının en önemli 
sebeplerinden biri yetersiz personeldir. Uzman personel alınmasına 
ihtiyaç bulunmaktadır. Personelin motivasyon düzeyi oldukça düşüktür.  

• İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün fiziki mekânı yetersizdir. Azınlıklara 
ilişkin arşiv mekân yetersizliği sebebiyle henüz alınamamıştır. 

• İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde 9 şube müdürlüğü bulunmaktadır 
ancak bunlardan 6 sı mevzuatla oluşturulmuştur. 

• Mevzuatın taşradaki uygulama sonuçları etkili bir şekilde takip 
edilemiyor. Taşra teşkilatı ile merkez arasında etkili bir koordinasyon 
oluşturulamamıştır.  

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Saraç ile 26.03.2008 tarihinde 
yapılan görüşmede İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı hakkında 
aşağıda belirtilen hususlara dikkat çekilmiştir. 

• Kanunla belirlenen görevler kapsamında iç politika belirlemesi ve il ve 
ilçelerin genel ve özel durumlarının belirlenmesi yönünde bilgileri 
değerlendiriyoruz ancak politika belirleme yönünde bir çalışma 
yapılmamaktadır. 

• Optimal ilçe ölçeği oluşturulması yönünde AREM tarafından yapılan 
çalışmanın bizim koordinasyonumuzda yürütülmesi gerekirdi. Bu 
doğrultuda oluşan fikirler henüz uygulama aşamasına gelmedi. 
Bucakların kaldırılması yönünde kanun tasarısı hazırlığı tamamlandı.  

• Yardım toplanması konusunda Dernekler Dairesi ile koordineli olarak 
genelgeler çıkarılmaktadır. Dernekler Dairesi ile Genel Müdürlüğümüz 
arasında sanki bir yetki çakışması söz konusu, yurt genelinde yardım 
toplanması gündeme geldiği zaman İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
çalışma yapmak zorunda kalmaktadır 

• Mülki protokol konusunda yeni hazırlanmış bir yönetmeliğimiz söz 
konusu değildir. 1980 li yıllara ait düzenlenmiş mevzuatın 
uygulanmasında oluşan tereddütlerin giderilmesi yönünde genelgeler 
çıkarılmaktadır.  

• İller İdaresi Genel Müdürlüğünün işlerinin büyük bir çoğunluğunu 
bakanlığın diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Bakanlıkça verilen 
görevleri yürütmek görevi kapsamında bulunan işler oluşturmaktadır. 

• 112 Acil Yardım Çağrı Hizmetleri Projesi ile ilgili olarak Kanun Tasarısı 
Taslağı Genel Müdürlüğümüzce hazırlandı tamamlanmak üzeredir.  

• Yasa ile verilen görevler içerisinde işlevsiz olan görevimizin 
bulunmadığını düşünüyorum. 

• Birimimizle ilgili görev ve çalışma yönergesi şeklinde bir düzenleme 
mevcut olmamakla birlikte bu yönde bir çalışma başlamıştır. 

• Valilik, Kaymakamlık Büroları Kuruluş Görev ve Çalışma yönetmeliğinde 
e-devlet uygulamaları kapsamında Bilgi İşlem Dairesi ile ortaklaşa bir 
çalışma yapılması gerekmektedir.  
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• Birimimizi ilgilendiren mevzuat eski olduğu için etki değerlendirme 
analizi yapılmamıştır. Yeni çıkacak mevzuat kapsamında bu yönde bir 
çalışma olabilir.  

• Arşiv çalışmaları düzenli olmakla birlikte fiziki mekân sıkıntısı vardır. 
Fiziki mekân yönünden Genel Müdürlüğün bazı birimlerinin Genel 
Müdürlüğün bulunduğu bölümlerin dışında konumlanmış bulunması 
sorun teşkil etmektedir.  

• Mevzuatın taşrada uygulama sonuçları takip ediliyor. Ancak 
uygulamaya aktarılması yönünde sorunlar yaşanmaktadır.  

• Bakanlıkta taşrayı en iyi organize edebilecek birimlerden biri 
olduğumuzu düşünüyorum. Bizim yaptığımız ve düzenlediğimiz 
toplantılara en üst düzeyde katılım sağlanmaktadır. Bu bakımdan 
uluslar arası kuruluşların ortak olarak çalışılan konularda Genel 
Müdürlüğümüzle ilgili değerlendirmeleri olumlu olmaktadır.  

• Teftiş ve denetim raporlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya 
aktarılabilmesi için uzman personel görevlendirilmesine ihtiyaç olduğu 
yönünde bir kanaate sahibim.  

Mahalli İdarelere yetkiler aktarılırken vesayet yetkisinin nasıl kullanılacağına 
yönelik bir uzlaşma sağlanması gerekmektedir. Köy Kurulması, Kaldırılması, 
Bağlılıklarının Değiştirilmesi görevinin taşraya devredilebileceğini düşünüyoruz. 
Ancak 5442 sayılı kanunun 2. maddesi buna müsait değildir.  

İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü Olan Rahmi DOĞAN ile 
28.03.2008 tarihinde yapılan görüşmede İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
teşkilat yapısı hakkında aşağıda belirtilen hususlara dikkat çekilmiştir.  

• 3152 sayılı Kanunda İller İdaresinin görevlerini tanımlayan 9. maddenin 
a fıkrasındaki işle ilgili İLEMOD adlı bir proje geliştirilmiştir. Ancak 
yeterli başarı sağlanamamıştır. Proje koordinatörü İller idaresi olması 
gerekirken bu iş mevzuatla görevli olmayan birimler tarafından 
koordine edilmeye çalışılmıştır.  

• İllerin genel ve özel durumlarına ilişkin bilgilerin derlenmesi ve 
değerlendirilmesi görevi etkili bir şekilde yapılamıyor. 

• İl ve ilçelerle ilgili brifing raporlarının okunması ve değerlendirilmesi işi 
yapılamıyor. Bu işi yapmak üzere bir şube kurulmuştur. Anacak 
değerlendirmeleri yapacak nitelikli personel mevcut değildir.  

• Mülki idareye ilişkin zaman zaman yayınlar yapılmaktadır. Ancak 
çıkarılan yayınların güncelliğini uzun süre koruması mümkün değil. Bu 
konuda kapsamlı çalışma yapıldığı söylenemez. 

•  İl sınırları ve ilçe sınırları bakanlık tarafından çizilmemiştir. Problem 
olan yerlerde çizimler yapılmaktadır.  Köy sınırları aynı zamanda il 
sınırlarını da belirliyor.  İl sınırlarının koordinatlar esas alınarak çizilmesi 
ve sonuçlandırılması gerekiyor. 

• Taşradaki mülki protokolün belirlenmesi görevi iller İdaresine aittir. 
Protokol daraltılarak yeniden çıkarılmalı ve netleştirilmelidir. 
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• Taşra yönetimi ile ilgili Bakanlığa gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi ve 
vatandaşlara bu şikâyetlerle ilgili bilgi verilmesi görevi İller İdaresi 
tarafından yürütülmektedir. 

• Seçim dönemlerinde seçim güvenliği ile ilgili genelgelerin valiliklere 
iletilmesi görevi iller idaresi tarafından yürütülmektedir.  

• Tarım reformu uygulaması olan yerlerde köy kuruluşları dosyaları bu 
birim tarafından hazırlanmakta ve İçişleri Bakanlığının görüşü 
doğrultusunda Tarım Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. 

• Cemaat vakıfları ve azınlıklarla ilgili işlemlerin yürütülmesi başbakanlık 
genelgesi ile bu birime verilmiştir. 

• İller idaresi genel müdürlüğünün iş ve görev tanımlarını belirleyen bir 
yönergenin hazırlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. İş 
tanımları olmadığı için işler zaman zaman farklı bürolar tarafından 
yürütülmektedir. Bu durumda kurumsal hafıza oluşturulamıyor 

• İller idaresinin asıl amacı merkezi idarenin taşra teşkilatı ile ilgili 
politikaları oluşturmak olmalıdır. Ancak bu tür bir amaca yönelik etili 
görev yürütülemiyor. 

• Köy kurulması işlemlerin de köylerin merkezi idarenin uzantısı mı yoksa 
mahalli idare mi olduğu konusunda tereddütler bulunmaktadır. 

• Belediyelerin isim değişikliği işlemleri Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir. Hâlbuki isim değişikliğinin coğrafi yer adları 
ile ilgili olması nedeniyle bu işlemlerin birimimiz tarafından yürütülmesi 
gerekmektedir. 

• Toplumla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Karadeniz 
Eşgüdüm Planı ve bu birimde yürütülen Soykırım iddialarıyla ilgili 
işlemelerin tek bir birim tarafından yürütülmesi gerekmektedir. 

• Bu birimde yetki devrine ilişkin bir düzenleme yok Genel Müdür 
Yardımcıları bazen Bakan adına imza atıyorlar ancak bu yetki için bir 
yönerge veya onay alınmamıştır. 

• İl ilçe ve köy kurulmasına ilişkin mevzuatta yer alan kriterlerin yeniden 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

• Yıl sonunda yıl içerisinde yapılan işlerin değerlendirildiği problemlerin 
ortaya konulduğu raporlar hazırlanmamaktadır. 

• İller idaresinde 45 personel var her şubede bir veya iki personel 
çalışıyor. Diğer personelin etkin çalıştırılması konusunda olumsuzluklar 
var. Bu durum personelin motivasyonunu bozmaktadır. Personelin 
motivasyon düzeyi oldukça düşüktür. 

• En son görev dağılımı 15.05.2005 tarihinde yapılmıştır. O tarihten 
sonra değişiklikler olmasına rağmen görev dağılımına ilişkin düzenleme 
yapılmamıştır.  
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İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Şube Müdürleri Gülhan ERDEMEL , Belkıs 
KULFALI ile 28.03.2008 tarihinde yapılan görüşmede İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı hakkında aşağıda belirtilen hususlara dikkat 
çekilmiştir.  

• Maaş durumu memurların birinci problemidir. Memurlar geçinemiyorlar. 
Ancak bundan daha önemlisi aynı statüdeki diğer bakanlıklarda çalışan 
memurlarla Bakanlıkta çalışan memurlar arasında maaş farkı olmasıdır.  

• İller İdaresinde iş çok. Çok çalışıyoruz. Ancak burada iş yok gibi 
görünüyor. Mevzuatta olmayan birçok işi biz yürütüyoruz. Çok 
çalışmamıza rağmen takdirname veya maaş ödülü alamıyoruz 
Bakanlıkta bu ödülleri genellikle Personel Genel Müdürlüğünde çalışan 
personel alıyor. 

• İller İdaresinin merkezde ve taşrada tanıtım yönünden imajı iyi değildir 
ve yeterli düzeyde  tanıtımı yapılmamaktadır Bazı Mülki idare Amirleri 
bile buranın ne iş yaptığını çok iyi bilmiyorlar zaman zaman taşradan 
yanlış evraklar geldiği gibi birimin bilinmediğini gösteren sorular da 
soruluyor. 

• Bizim yapmış olduğumuz işler çok önemlidir. Bazı çalışmalar üçlü 
kararnameye dönüşüyor ve Cumhurbaşkanının onayına gidiyor ancak 
yapılan işlere ve çalışanlara yeterli düzeyde önem verilmiyor. 
Çalıştığımız birimde şube müdürü müyüz, memur muyuz teknik eleman 
mıyız yardımcı hizmetli miyiz belli değil.  

• İller İdaresinde görev tanımları yapılmamıştır. Genel Müdürün 
talimatıyla bir şubenin yürüttüğü işler diğer şubeye verilebilmektedir. 
Bu durumda çalışan personel daha çok çalışmakta, çalışmayan 
personele ise iş verilmemektedir. Bu sebeple birimde iş ve görev 
tanımları yapılmalı ve herkese sorumluluk verilmelidir. Çalışanı daha 
fazla çalıştırma uygulaması mutlaka önlenmelidir. 

• Memurlar çalışarak işleri öğreniyorlar. Ancak özellikli işlemler 
konusunda sürekli hizmet içi eğitime ihtiyaç bulunmaktadır. Bakanlıkta 
uzmanlık oluşturulacaksa mutlaka memurlukla başlamalı ve yükselme 
sınavıyla uzman olunmalıdır. 

• Bakanlıkta üst kadrolara yükselme olanağı yoktur. Bu durum 
memurların motivasyonunu düşürmektedir. Daire Başkanlığı 
kadrolarının Genel İdare Personeline açılması gerekmektedir. 

• Özelleştirme uygulamaları sonucunda birime atanan personel mutlaka 
uyum kursları ve hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır.  

3.9. Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

3.9.1. İller İdaresi Genel Müdürlüğü  

Tespit 1: Bakanlık teşkilat kanunun 9/e bendinde yer alan 
“Bakanlığın diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Bakanlıkça verilen 
görevleri yapmak” görevi kapsamında Bakanlık onayı ile İller İdaresi 
Genel Müdürlüğü’ne verilen görevlerle ilgili uygun teşkilat ve kadro 
yapısı oluşturulamamıştır. 
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Tahlil: Bakanlık Teşkilat Kanununun 9/e bendinde; “Bakanlığın diğer 
birimlerini ilgilendirmeyen ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak” şeklinde bir 
görev verilmiştir. Bu görev sebebiyle zaman içerisinde İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü’ne birbirinden farklı nitelikte bazı görevler verilmiştir.  

• 2006/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile “şehit aileleri ve gazilerle” ilgili 
işlemler, 

• Bakanlık Makamının 27.02.2004 tarih ve 286 sayılı onayı ile “Azınlık 
Sorunlarını Değerlendirme Kurulu” sekretarya görevi,  

• Başbakanlığın 02 Kasım 2006 tarih ve 2166 sayılı Oluru ile “Asılsız 
Soykırım İddiaları İle Mücadele Koordinasyon Kurulunun” sekretarya 
görevi  

• 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 
Karşılanması Hakkında Kanun gereğince Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması işlemleri,  

• Yerinden Olmuş Kişiler Sorunu ile Köye Dönüş ve Rehabilitasyon 
Projesine Yönelik Tedbirler Hakkında “Bakanlar Kurulu Prensip Kararı” 
gereğince yürütülmesi gereken işlemler 

• 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
Kapsamındaki iş ve işlemler. 

• 10.03.2000 gün ve 2000/ 364 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar” 
gereğince yürütülmesi gereken işlemler 

• Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ile ilgili iş ve işlemleri,  

• UNİCEF’le ortak geliştirilen İçişleri Bakanlığının ortak ve katılımcı olduğu 
projelerin yürütülmesi işlemleri,  

• 112 Acil Çağrı Merkezlerinin kurulması işlemleri,  

• “Coğrafi Adlar Uzmanlar Kurulu”nun sekretarya görevi  

Sıralanan bu görev ve sorumluluklar teşkilat kanununda olmamasına 
rağmen İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

24.02.2006 tarih ve 2609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/6 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi ile harp ve vazife malulleri, gaziler ve şehitlerimizin dul ve 
yetimleri ile bunların kurdukları sivil toplum örgütlerinin karşılaştıkları sorunları 
iletebilmeleri için muhatap olmak, iletilen bu sorunların çözüme kavuşturulması 
amacıyla kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak ve bu 
amaçla koordinasyon sağlamak,  gerektiğinde yeni teklifler hazırlayarak ilgili 
mercilere sunmak üzere Genel Müdürlüğün görevlendirilmesi üzerine verilen bu 
görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 18.05.2006 tarih ve 478 sayılı 
Genel Müdürlük oluru ile Şehit ve Gaziler Takip Bürosu oluşturulmuştur. 

Bakanlık Makamının 27.02.2004 tarih ve 286 sayılı onayı ile Azınlık 
Sorunlarını Değerlendirme Kurulu sekretarya görevinin Genel Müdürlüğe 
verilmesi ile bu konudaki iş ve işlemleri ile ASİMKK işlerin yürütülmesi amacıyla 
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09.03.2004 tarih ve 1162 sayılı Genel Müdürlük oluru ile “Özel Büro” adlı bir büro 
oluşturulmuştur.  

 Bakanlık teşkilat Kanunda tanımlanan görevlerinin yanında Genel 
Müdürlüğe verilen bu görevlerin etkili yürütülmesi için teşkilat yapısında buna 
uygun değişiklik yapılmamıştır. 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla bir daire 
başkanlığı ve Mülki idareden 3 şube müdürlüğü kadrosu oluşturulmuş ancak 
görevlendirme yapılmamıştır.  

Öneriler: 

• 112 Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanlığı oluşturulmalıdır. 

• “Şehit Aileleri ve Gazilerle” ilgili yürütülecek işlemler için Daire 
Başkanlığı oluşturulmalıdır. 

• Yürütülen projelerin daha etkili takibi için oluşturulan Proje Daire 
Başkanlığı’na atama yapılmalı teşkilatlanması tamamlanmalıdır. 

• Genel Müdür onayı ile oluşturulan 3 adet büronun Şube Müdürlüğüne 
dönüştürülmesi sağlanmalıdır. 

• Genel Müdürlüğün fiilen yürüttüğü görevler mevzuat değişikliği 
yapılarak Teşkilat Kanunu kapsamına alınmalı görevlere orantılı 
teşkilatlanma sağlanmalıdır.  

Tespit 2: İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kamu yönetimi alanın 
düzenlemesi ve illeri etkin verimli idaresinin sağlanması konularındaki 
misyonu teşkilat kanununda düzenlenmemiştir. 

Tahlil: İçişleri Bakanlığı pratikte, “Merkezi Yönetiminin”, taşra uzantısı olan 
“İller İdaresini” çeşitli sorunlarıyla da ilgilenmekte, “kamu yönetimi alanın 
düzenlemesi yetkisini zaman zaman fiilen kullanmaktadır”. Oysa 3152 sayılı 
Kanununda kapsamlı bir görevi içermemektedir.  

Bakanlık bünyesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Bakanlığın “il idaresi 
sistemini “ düzenlemesiyle ilgili bu birime herhangi bir görev verilmemiştir. Genel 
Müdürlüğün görevlerini düzenleyen 3152 sayılı Kanunun 9/b maddesinde “Mülki 
idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarının değiştirilmesine, 
merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve birleşmeler ile köy, önemli mevki 
ve tabii yer adlarının değiştirilmesine ait işlemleri yürütmek, mülki idare 
birimleriyle ilgili yayınlar yapmak,” şeklinde düzenlenen görev, il ve ilçelerin 
kurulması, kaldırılması veya sınırlarının belirlenmesiyle ilgilidir. Madde bendinde 
“il idaresi sistemiyle” her hangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bakanlığının 
zaman zaman bu alanda yaptığı düzenlemeler tamamen fiili durumdan 
kaynaklanmaktadır. Teftişi Kurulu Başkanlığının 3152 sayılı Kanunun 15/a 
bendene göre yaptığı “Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve 
ilçelerin ve mahalli idarelerle…” şeklinde yaptığı denetim görevi ise “kanunla 
verilen bir görevi kapsadığı ” ve kanunda da bu konularda bir görev verilmediği 
için, il idaresi sistemiyle ilişkilendirilmesi bir anlam ifade etmemektedir. Sonuç 
olarak “illeri etkin verimli idaresi” görevinin takip ve kontrolü ile ilgili görev açıkta 
bulunmaktadır.  
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Öneriler: 

• İl idaresi sisteminin değişen koşullar doğrultusunda yeniden 
düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanlığının misyonu kanunla 
belirlenmelidir. 

• İl ve ilçelerin etkin verimli idaresinin sağlanması için hizmet 
standartlarının ve performans kriterlerinin belirlenmesi konusunda 
çalışma başlatılmalı ve konu projelendirilmelidir. 

• İl İdaresi Kanunu’nun işlevsiz hale gelen bölümlerinin ayıklanması ve 
günün koşullarına uygun olarak değiştirilmesi yönünde çalışma 
başlatılmalıdır. 

• İl ve ilçe yönetimlerine ilişkin araştırma-geliştirme başlıklarının 
belirlenmesi için “ortak akıl çalışması” yapılmalıdır. 

• Taşra teşkilatının yeniden yapılandırılmasına yönelik proje taslağı 
hazırlanmalı ve Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konulması için 
bakanlık makamına sunulmalıdır. 

Tespit 3: Mülki idare birimlerinin kurulması, kaldırılması, sınır ve 
adlarının değiştirilmesine ilişkin işlemler günün koşullarına göre etkili 
bir şekilde yürütülememektedir. 

Tahlil: Mülki idare birimlerinin kurulması kaldırılması işlemlerinin mevzuatta 
belirlenen kriterler doğrultusunda yapıldığı, ancak mevzuatta yer alan kriterlerin 
günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiği incelenmiştir. Mülki idare 
birimleri kurulurken oluşturulan teşkilat yapısının, nüfus yönünden birbirinden 
farklı olan mülki idare birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamadığı ifade edilmiştir. Bu 
sebeple mülki idare birimlerinin kurulması ve kaldırılmasına ilişkin kriterlerin 
bilimsel çalışmalarla günün koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmesi 
gerekmektedir. İller ve ilçelerin nüfus ve coğrafi büyüklüklerine göre yeniden 
sınıflandırılması ve etkili hizmet için uygun teşkilat yapısına kavuşturulması 
öncelikli ihtiyaç haline gelmiştir. Mülki idare birimi olarak kabul edilen bucaklar 
fiilen kalkmış olmasına rağmen bu yönetim kademelerinin mevzuatla tamamen 
kaldırılması yönünde bir çalışma henüz yapılmamıştır.  

Başbakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe konulan “İç Güvenlik Strateji 
Belgesinde”; “Yeni il ve ilçe ihdas edilmesi durumunda, güvenlik güçleriyle 
koordine kurularak önceden planlama yapılmasına imkân verilecek, bütün 
kuruluşların tüm organlarıyla birlikte eşzamanlı olarak oluşturulmaları 
sağlanacaktır” şeklinde strateji belirlenmiştir.  

İl ve ilçeler arasındaki sınırların belirlenmesi işlemleri henüz 
tamamlanmamıştır.  İller İdaresi Genel Müdürlüğü şu ana kadar sınır problemi 
olan yerlerde sınırları net olarak belirlemiştir. İl ve ilçeler arasındaki sınırları 
gösteren sınır haritaları İller İdaresi Genel Müdürlüğünde bulunmamaktadır. 
Günümüzde il ve ilçe mülki sınırları birçok kamu kurum ve kuruluşunun görev, 
sorumluluk ve yetki alanlarını belirlemektedir. Bu sebeple Mülki sınırların 
teknolojik imkânlardan yararlanılarak ve koordinatlar esas alınarak belirlenmesi 
ve kurumların hizmetine sunulması gerekmektedir.  
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Öneriler: 

• İl ve ilçelerin “optimal büyüklüğü” konusunda araştırma-geliştirme 
çalışması yapılmalı ve konu projelendirilmelidir. 

• Aaştırma- geliştirme çalışması sonuçları doğrultusunda İl ve İlçe 
kurulması için esas alınan kriterlerin yeniden belirlenmesi için mevzuat 
değişikliği çalışması yapılmalıdır. 

• İşlevi kalmamış Bucaklara ilişkin hükümler mevzuattan çıkarılmalıdır. 

• İl ve ilçeler, coğrafi durum, sosyo-ekonomik yapı, güvenlik ve nüfus 
gibi kriterler göz önüne alınarak sınıflandırmaya tabi tutulmalı ve buna 
uygun teşkilat yapısına kavuşturulmalıdır. 

• Sınır tespitine yönelik mevzuat günün koşullarına göre yeniden 
düzenlenmelidir. 

• Kurumların görev, sorumluluk ve yetkilerine dayanak teşkil eden il ve 
İlçeler arasındaki mülki sınırların koordinatlar esas alınarak 
belirlenmesine yönelik proje çalışması başlatılmalıdır. 

• Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) projesi kapsamından Bakanlığı ilgilendiren 
bölümlerle ilgili olarak İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı ortak çalışma yapmalıdır. 

Tespit 4: Valilik ve Kaymakamlık bürolarının günün koşullarına 
uygun yapılandırılması için bir çalışma henüz yapılmamıştır. 

Tahlil: Mülkiye Müfettişlerinin teftiş raporlarında; “valilik ve kaymakamlık 
bürolarının verilen hizmetleri etkili ve verimli bir şekilde yürütmek için yeterli 
olmadığı, bürolarda yeterli ve nitelikli personel bulunmadığı yönünde tespitler 
bulunmaktadır. Bakanlık birimlerinde yüz yüze yapılan görüşmelerde taşra 
teşkilatının yeniden yapılandırılmasının acil bir ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. 
Bakanlık merkezde bulunan mülki idare amirlerine yönelik yapılan anket 
çalışmasında, ankete katılan 202 mülki idare amirinden % 75 i “Bakanlık Merkez 
teşkilatının taşra teşkilatının beklentilerini karşılamada yetersiz kalmaktadır” 
şeklindeki kanaate katıldıklarını ifade etmişlerdir.  

Bakanlık tarafından yürütülen başka bir çalışmada Valilik ve kaymakamlık 
bürolarında çalışanların % 77 si personel sayısının yetersiz olduğunu ifade 
etmiştir. 

Valilik ve Kaymakamlık bürolarında iş ve işlemlerin uyumlu, etkin ve verimli 
yürütülmesine uygun bir çalışma düzeninin sağlanması için; işlevini önemli 
oranda kaybetmiş olan mevcut “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev 
ve Çalışma Yönetmeliğinin” tamamıyla gözden geçirilerek, günün koşullarına 
uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 

İl yazı işleri, il idare kurulu, il planlama ve koordinasyon, il basın ve halkla 
ilişkiler, il mahalli idareler, özel kalem müdürlükleri ve bunlara bağlı şeflik ve 
büroların görevleri yeniden tanımlanarak, mevcut yönetmelikte bulunmayan 
ancak Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Valilik ve Kaymakamlık 
bünyesinde kurulan ve ilde İl Yazı İşleri Müdürlüğü, ilçede Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Personel Şefliği, İdari İşler Bürosu (Daire 
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Müdürlüğü), Azınlıklar Bürosu, Şehit ve Gazi Bürosu, İlk Yönlendirme ve Hizmet 
Bürosu, Tek Adımda Hizmet Bürosu, Yeşil Kart Bürosu, Bilgi İşlem, İnsan Hakları 
Bürosu, Kadının Statüsü Birimi, AR-GE, Tüketici Hakem Heyeti, İl Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen BİMER, Etik Kurulu gibi büro ve 
masaların görevlerinin tanımlanarak yönetmelik kapsamına alınması 
gerekmektedir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planında E-devlet uygulamalarının kamunun yeniden 
yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılması gerektiği temel strateji 
olarak kabul edilmiştir. Kamu birimlerinin esnek, kaliteli, etkili, hızlı nitelikte 
hizmet sunabilen, iyi yönetişim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının 
oluşması hedeflenmiştir. Bütün kamu birimlerinde mevcut kurumsal yapıların E-
devlet oluşumuna uygunlukları bakımından değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi 
temel politika olarak benimsenmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın merkez ve taşra 
teşkilatında yeniden yapılanma ihtiyacı inceleme-araştırma raporları ve teftiş 
raporları ile tespit edilmiştir. Bu kapsamda yürütülen E-içişleri projesinin 
tamamlanabilmesi için Valilik ve Kaymakamlık Büroları Çalışma Yönetmeliğinin 
proje doğrultusunda değiştirilmesi gerekmektedir.  

Öneriler: 

• Valilik ve kaymakamlık bürolarının yeni görevler doğrultusunda 
yapılandırılması için çalışma başlatılmalı ve konu projelendirilmelidir. 

• Valilik ve Kaymakamlık Büroları Çalışma Yönetmeliğinde, E-içişleri 
projesi göz önünde bulundurularak gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 

Tespit 5: Bakanlıkların ve diğer kurumların il yönetimleriyle ilgili 
yaptığı düzenleyici işlemlerin hazırlık aşamasında takibi etkili bir şekilde 
yapılamamaktadır. 

Tahlil: Diğer bakanlıklar tarafından çıkarılan düzenleyici metinlerde il ve ilçe 
idaresine ilişkin hükümler konulduğu, bazı düzenleyici işlemlerde il ve ilçe 
yönetiminin görev ve yetkileri daraltırken, diğer taraftan il ve ilçe idaresine 
sürekli yeni görevler verildiği ancak verilen görevlere ilişkin teşkilat yapısının 
düzenlenmediği tespit edilmiştir. 

Yeni çıkarılan mevzuat paralelinde Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı 
genelgeleri ile Valilik ve Kaymakamlık bünyesinde kurulan ve ilde İl Yazı İşleri 
Müdürlüğü, ilçede Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen 
Personel Şefliği, İdari İşler Bürosu (Daire Müdürlüğü), Azınlıklar Bürosu, Şehit ve 
Gazi Bürosu, İlk Yönlendirme ve Hizmet Bürosu, Tek Adımda Hizmet Bürosu, 
Yeşil Kart Bürosu, Bilgi İşlem, İnsan Hakları Bürosu, Kadının Statüsü Birimi, AR-
GE, Tüketici Hakem Heyeti…vb., İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde 
yürütülen BİMER, Etik Kurulu gibi büro ve masaların oluşturulması öngörülürken 
bu görevler için gerekli personel, kadro, bütçe ve teşkilatlanma konusunda 
düzenlemeler yapılmamıştır. 

Öneriler:  

• İl ve ilçe idaresini ilgilendiren mevzuat düzenlemeleri yapılırken 
Bakanlığı temsilen İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ilgili 
komisyonlara etkin katılım sağlanmalıdır.  
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• Mevzuat hazırlanırken yapılması gereken “düzenleyici etki analizlerinde” 
çıkarılan mevzuatın il ve ilçe idaresini nasıl etkileyebileceği ve ne ölçüde 
ek yükümlülükler getirdiği araştırılmalıdır. 

• Mevcut mevzuatta il sisteminin mantığı ile çelişen hükümlerin tespiti 
amacıyla Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu ile ortak çalışma 
yapılmalıdır. 

Tespit 6: “Ülkenin iç politikasına il ve ilçelerin genel ve özel 
durumlarına ait bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesine” yönelik 
faaliyet ve çalışmalar yeterli düzeyde değildir.  

Tahlil: İllerin genel ve özel durumlarına ilişkin bilgilerin toplanması 
kapsamında sadece “il brifing raporları” toplanmaktadır. Ancak bu raporlar 
incelenip değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır. Mülkiye Müfettişlerinin 
düzenlediği raporların bir sureti İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilmesine 
rağmen, bu raporların personel yetersizliği sebebiyle analizi yapılamamaktadır. 
Bunlara dayanılarak hazırlanması gereken İl ve ilçelerin özel durum raporları ve 
analizleri oluşturulamamıştır. “İl genel durum raporlarının” takip edilerek yaygın 
olarak görülen sorunlar konusunda öneriler geliştirilememiştir. Yüz yüze yapılan 
görüşmelerde İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün bu görevini etkin olarak yerine 
getiremediği ifade edilmiştir.  

APK’lar kaldırıldıktan sonra İl Planlama Müdürlüklerinin merkezde 
ilişkilendirildiği bir kurum bulunmamaktadır. Planlama Müdürlüklerine 
genelgelerle İLEMOD projesinin verilerini bilgisayara girme görevi verilmiştir. 

Öneriler: 

• “Ülkenin iç politikasına ilişkin bilgilerin ” toplanması ve “İl ve İlçelerin 
genel ve özel durumlarının” belirlenmesinin kapsamının ne olacağı 
düzenleyici metinle belirlenmelidir.  

• “İl ve İlçelerle ilgili Bilgilerin Derlenmesine ve Değerlendirmesine İlişkin 
Yönerge” güncel hale getirilmelidir. 

• İLEMOD projesinin CBS programına entegre edilmeli, bu projenin 
yazılımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda güncellenerek kullanılabilir hale getirilmelidir. 

• Planlama İl Müdürlükleri İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile 
ilişkilendirilmeli il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ilişkin bilgilerin 
toplanması etkin olarak yürütülmelidir. 

Tespit 7: İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yürütmek durumunda 
olduğu görevlerden bazıları işlevsiz hale gelmiştir. 

Tahlil: İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne verilen “Yardım toplanmasına ilişkin 
mevzuatın takip edilmesi” görevi 3152 sayılı kanunda yapılan değişiklikle 
Dernekler Daire Başkanlığı’na verildiğinden bu görevle ilgili bir faaliyeti 
kalmamıştır. Ancak bu görev tanımı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
görevlerinin düzenlendiği bölümden çıkarılmamıştır. 
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Öneri: 

• “Yardım toplamasına ilişkin mevzuatın takibi” konusundaki görev 
Dernekler Dairesine verildiği için mevzuattan çıkarılmalıdır.  

Tespit 8: İller İdaresi Genel Müdürlüğünde iş ve görev tanımlarını 
belirleyen düzenleyici bir metin henüz hazırlanmamıştır. 

Tahlil: Genel Müdürlük bünyesinde kurulu bulunan Daire Başkanlıkları ve bu 
Daire Başkanlıklarına bağlı Şube Müdürlüklerinin kuruluş, görev ve çalışma 
esaslarını ayrıntılı olarak belirleyen yönetmelik veya yönerge niteliğinde idari bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Görev yapan personel arasında bir iş bölümü 
yapılmamış ve iş bölümü ilgililere tebliğ edilmemiştir. Görev ve sorumluluklar 
belirlenmeyince zaman zaman Genel Müdürün sözlü talimatıyla şube 
müdürlüklerinin görevlerinin değiştirildiği yüz yüze görüşmelerde ifade edilmiştir. 
Bu durum uzmanlaşmayı olumsuz yönde etkilemektedir. İş ve görev tanımlarını 
açıklayan düzenleyici bir metnin olmaması, çalışanlara daha çok iş verilmesine 
sebebiyet verdiği çalışanlar tarafından ifade edilmiştir. 

Öneriler: 

• Teşkilat kanunu dışındaki görevleri de kapsayacak şekilde, İller 
İdaresindeki şubelerin iş ve görev tanımlarını düzenleyen düzenleyici 
metin çıkarılmalıdır. 

• İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülen hizmetlerin “iş tanımı” ve bu 
işlerin “tamamlanma süreleri” belirlenmelidir. 

Tespit 9: İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yürütmesi gereken 
görevlerin, birimin misyonuna uygun olarak mevzuatla yeniden 
tanımlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Tahlil: İller İdaresi Genel Müdürlüğüne 3152 sayılı Kanunla verilen 
görevlerin yanında 2000’li yıllardan sonra birçok görev verilmiştir. Bu görevlerden 
bir kısmı Başbakanlık bir kısmı ise Bakanlık genelgesi ile verilmiştir. Ayrıca 
çıkarılan özel kanunlarla İçişleri Balkanlığının yürütmesi gereken işlemler Bakan 
onayı ile İller İdaresine verilmiştir. Bu görevlerden bir kısmı Bakanlığın diğer 
birimlerinin yürütmüş olduğu görevlerle benzer veya aynı niteliktedir. Bu sebeple 
İller İdaresi Genel Müdürlüğünün görevlerinin Teşkilat Kanununda yeniden 
tanımlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Öneriler: 

• Köy kurulması kaldırılması birleştirilmesine ilişkin işlemelerin Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi sağlanmalıdır. 

• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “belediye 
isimlerinin” değiştirilmesi görevi İller İdaresi Genel Müdürlüğüne 
devredilmelidir. 

• 4541 sayılı Şehir ve kasabalarda Mahalle ve Muhtar Heyetleri Teşkiline 
Dair Kanun gereğince yürütülen “görüş bildirmek ve şikâyet 
dilekçelerini değerlendirmek” görevi Mahalli İdareler Genel 
müdürlüğüne devredilmelidir. 
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• Halen birim bünyesinde yürütülen “Asılsız Soykırım İddiaları İle 
Mücadele Koordinasyon Kuruluna (ASMKK) ilişkin işlemler”, benzer 
görevleri yürüten Toplumla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na 
devredilmelidir. 

• “Şehit aileleri ve gazilerle” işlemler tek çatı altında toplanmalı, Personel 
Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan büro, personeliyle birlikte İller 
İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devredilmelidir. 

Tespit 10: İller İdaresinin yürütmüş olduğu bazı özellikli işler için 
uygun esnek istihdam sağlanamamıştır. Birimde nitelikli ve uzman 
personele ihtiyaç bulunmaktadır. 

Tahlil: İller İdaresi Genel Müdürlüğünde birbirinden farklı nitelikte uzman 
personel tarafından yürütülmesi gereken görevler bulunmaktadır. Birleşmiş 
Milletler Coğrafi Uzmanlar Kurulu nezdinde ülkemizi temsil, bu çerçevede taahhüt 
edilen iş ve işlemleri yürütme ve BM’e paralel olarak kurulan “Coğrafi Adlar 
Uzmanlar Kurulu”nun sekretarya görevi İller İdaresi tarafından yürütülmektedir. 
Coğrafi yer adları konusunda uzman ve akademik personelin çalıştırılması ihtiyacı 
bulunmaktadır.   

 Azınlıklara ait iş ve işlemler ile “Azınlık Sorunlarını Değerlendirme 
Kurulu”nun sekretarya görevi İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmektedir. Azınlıklara ait iş ve işlemlerin dayanağını tarihi anlaşmalar 
oluşturmaktadır. Bu sebeple uluslar arası hukuk ve anlaşmalar konusunda uzman 
akademik personelden yararlanılması gerekmektedir. Bu konuda da esnek 
istihdam sağlanması gerekmektedir. 

Öneriler: 

• Azınlık vakıfları ve azınlıklar bürosunda uzman ve sözleşmeli akademik 
personel istihdamı sağlanmalıdır. 

• Şehit aileleri ve gaziler bürosunda çalışacak halkla ilişkiler uzmanı 
görevlendirmesi yapılmalıdır. 

• Sınır işlemleri ve coğrafi yer adları ile ilgili şubede uzman personel 
kadroları oluşturulmalıdır. 

• Mevcut personele, yürütülen görevlere yönelik hizmet içi eğitim 
çalışması yapılmalıdır. 

 Tespit 11: İller İdaresi Genel Müdürlüğünde mevcut olan Mülki 
idare Amiri kadrolarının tamamına henüz atama yapılmamıştır.  

Tahlil: İller İdaresi Genel Müdürlüğünde 10 adet Mülki İdare kadrosu 
bulunmaktadır. Bu kadrolardan sadece üç adedine atama yapılmıştır.  
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Birimin teşkilat şemasında Mülki İdare Amirlerinin görevlendirilmiş olduğu 
şube müdürlüklerinin herhangi bir ismi bulunmamaktadır. MİA şube müdürleri 
diğer şube müdürleri ile daire başkanları arasında bir kademe gibi gösterilmiştir. 
Bu durum birimdeki şube müdürleri ile yapılan yüz yüze görüşmelerde de ifade 
edilmiştir. Bu şekilde bir teşkilatlanma 3046 sayılı Kanunda Ve Bakanlık Teşkilat 
Kanununda öngörülmemiştir. Bu sebeple MİA görevlendirilen şube müdürlerinin 
görev ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi bu alanlarda uzmanlaşma 
sağlamalarının ve yetişmelerinin teşvik edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.  

Öneriler: 

• Başka birim kadrosunda olup geçici görevle çalışan personelin asaleten 
ataması yapılmalıdır. 

• Boş olan daire başkanlıkları ve şube müdürlüğü kadrolarına atama 
yapılmalıdır. 

• Genel Müdürlükteki şube müdürlüklerinin sorumlulukları yeniden 
gözden geçirilmeli, şube müdürlüklerinin ismi ve görevleri belirlenmeli, 
genel idare şube müdürlerin, mülki idare şube müdürlerine bağlı olarak 
çalışması uygulamasına son verilmelidir. 

Tespit 12: İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Fiziki mekân yetersizliği 
bulunmaktadır 

Tahlil: Azınlıklarla ilgili işlemlerin yürütülmesi İller İdaresi Genel 
Müdürlüğüne verilmiştir. Ancak yeterli arşiv imkânı bulunmadığı için bu işlemlerle 
ilgili arşivler devir alınmamıştır. Azınlıklarla ilgili arşivler Emniyet Genel 
Müdürlüğünde bulunmaktadır.  

Şehit aileleri ve gazilerle ve ilgili sivil toplum örgütleriyle ilgili işlemleri 
yürütmek üzere bir yer tahsis edilmiş ancak düzenleme yapılmamıştır.  

Öneriler: 

• İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne, azınlıklarla ilgili arşivlerin devir 
alınmasını sağlayacak uygun arşiv imkânı sağlanmalıdır. 

• Şehit aileleri ve Gazilerle ilgili işlerin yürütüleceği mekân bir an önce 
düzenlenmelidir. 
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4.NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

4.1. Kısa Tarihi Gelişim 

1884 yılında “Nüfusu Umumiye Müdüriyeti” olarak kurulan Nüfus 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 124 yıllık kurumsal tarihiyle İçişleri 
Bakanlığının en köklü ana hizmet birimlerinden biridir. Nüfusu Umumiye 
Müdüriyeti, 1887 yılında “Sicili Nüfusu Ahali İdareyi Umumiyesi” olarak 
değiştirilmiş ve nüfus hizmetlerinin yanında, pasaport kalemi, mürur kalemi, 
vilayet kalemi, dersaadet kalemi gibi çeşitli hizmetlere de bakmıştır. Eylül 1892 
yılında ilk kez Tahriri Nüfus (genel nüfus sayımı) yapılmıştır. Vatandaşlık 
hizmetleri, 1869 tarihli Osmanlı Tabiiyet Kanunnamesiyle yürütülmeye 
başlanmıştır. 

Dahiliye Nezaretinin 23 Aralık 1913 tarihli Nizamname ile yeniden 
düzenlenen teşkilat yapısında “Nüfus Müdüriyeti Umumiyyesi” olan birim, 22 
Mayıs 1930 yılında yürürlüğe giren “Dahiliye Vekaleti Merkez Teşkilatı ve 
Vazifeleri Kanununda “Nüfus İşleri Umum Müdürlüğü” olmuştur. Cumhuriyet 
döneminde de ana hizmet birimi olma özelliğini sürdürmüştür. 1982 tarihinde 
Bakanlar Kurulu Kararıyla Çıkarılan “Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve 
Çalışma Esasları Hakkında Kararnameyle” ,“Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü” kurulmuştur. Bu son değişiklik, 23.02.1985 tarih ve 3152 sayılı 
“İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu ile de 
benimsenerek günümüze kadar gelmiştir. 

4.2. Mevzuat Analizi  

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, 3152 sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda belirtilen görevlerine ilave 
çeşitli kanun, uluslararası sözleşme, tüzük, yönetmeliklerle görevler verilmiştir. 
Bunlardan önemli olanların bir kısmı aşağıdaki gibidir; 

• 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,  

• 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,  

• 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun,  

• 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında 
Kanun,  

• 2525 sayılı Soyadı Kanunu,  

• 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi Lakap ve Unvanların Kaldırılmasına 
Dair Kanun,  

• Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin 
Uygulanmasına Dair Tüzük,  

• Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik,  
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• Evlendirme Yönetmeliği  

• Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine İlişkin Yönetmelik,  

• Soyadı Nizamnamesi ve  

• 32 adet Milletlerarası Sözleşme gibi mevzuattan oluşmaktadır. 

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne görev veren mevzuatta 
bakıldığında genel olarak, mevzuatın kapsamlı, uluslararası sözleşmelerde dahil 
vatandaşlık hukukunu ilgilendiren bir özelliğe sahip olduğu görülmektedir. 
Konuyla ilgili yapılan tespitler aşağıdaki gibidir; 

1) Türkiye, Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (CIEC)’nun üyesi 
olduğundan, bu komisyonun yıl içerisindeki toplantılarına hazırlık 
yapmak, üye ülkelerce gönderilen görüşleri değerlendirmek, ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşlerini almak suretiyle Türk tarafının 
görüşünü belirlemek, sözleşmelerin tercümelerine, onaylanmasına ve 
yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri ile bu konularda sekretarya 
görevi Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından 
yürütmektedir. Dolayısıyla NVİG’nin tabi olduğu mevzuatının özellikle 
“ahvali şahsiye” ilgili bölümü uluslararası nitelikteki sözleşmelerden 
oluşmaktadır. Türkiye Bugüne kadar imzaya açılan 32 adet 
sözleşmeden 27’sini imzalamış, bunlardan 24’ü onaylanmıştır.  

2) NVİGM’nın nüfus istatistiklerinin toplanması ve değerlendirmesi ile 
ilgili görevleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile yine nüfusa bağlı 
sosyal ve ekonomik göstergelerin analizi ve ülke düzeyinde 
planlamasının yapılması açısından ve Devlet Planlama Teşkilatıyla 
(DPT) ile bağlantılı bulunmaktadır. 

3) Genel Müdürlüğün yürüttüğü hizmetlerin ana gövdesini “nüfus” ve 
“vatandaşlık” hizmetleri oluşturmaktadır. Nüfus Hizmetlerini 
düzenleyen 1587 sayılı Nüfus Kanununda 2001 ve 2003 yılında 
yapılan değişiklikler yeterli görülmeyip, nüfus alanında temel 
sorunların çözülmesi ve teşkilatın yeni gelişmelere daha kolay 
uyumunu sağlamak üzere 2006 yılında nüfus mevzuatı tümüyle 
değiştirilmiş, bu maksatla 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu (29 
Nisan 2006 Tarih ve 26153 Sayılı Resmi Gazete), çıkarılmıştır.  

4) NVİGM görev veren mevzuata genel olarak Genel Müdürlüğün 
hizmetlerinin amacı ortaya konulmuş ve yürütülen hizmetlerin hangi 
usul ve esaslara tabi olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla bu alandaki 
mevzuat güncel olup kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç 
bulunmamaktadır. Diğer yandan NVİGM diğer temel hizmet alanı olan 
vatandaşlıkla ilgili işlemleri düzenleyen 403 sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun tümüyle değiştirilmesi için bir çalışma başlatılmış ve bu 
maksatla hazırlanan kanun tasarısı TBMM sunulmuştur. 

Türk kamu yönetiminin mevzuat hazırlama da ki temel sorunlarından 
biri olarak, mevzuatın yenilemesini her ne kadarda kurumda çalışan 
bürokrat ve kamu görevlilerinin karşılaştıkları güçlükler, vatandaş 
taleplerinin daha iyi karşılama ve ülke genelinde meydana gelen 
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sosyal, ekonomik, hukuki ve teknolojik gelişmelere dayandırılsa bile 
değişiklik ihtiyacı ile getirilen çözüm arasında birebir bağlantı 
kurulamamaktadır. Başlangıçta sorunun ne olduğuyla ilgili kapsamlı 
hiçbir araştırma yapılmamaktadır. Bu ihtiyaç hazırlanan mevzuatın 
gerekçe bölümlerine bir iki satır sübjektif değişikliklerle geçiştirilmeye 
çalışılmaktadır. Sorun ve buna getirilen çözüm arasında iyi bağlantı 
kurulmadığı için, sorun çözülmemekte ve mevzuat değişikliği sürekli 
gündemde kalmakta, aynı konular kısa aralıklarla tekrar 
değiştirilmektedir. 

Örneğin, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 29 Nisan 2006 
tarihinde çıkarılmasına rağmen, “Biyometrik Kimlik Kart”ı 
uygulamalarına yasal dayanak oluşturmak için yeniden değiştirilmesi 
gerekmektedir. 

5) 2006 yılında kabul edilen 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 
bazı maddelerinin çok ayrıntılı düzenlendiği görülmektedir. Halbuki 
kanun niteliğindeki mevzuatın çok ayrıntılı düzenlenmesi, 
günümüzdeki yaşanan hemen her alandaki hızlı değişim ve gelişme 
nedeniyle, mevzuatın kısa sürede eskimesi ve yeniden değiştirilmesi 
ihtiyacını doğurmaktadır. Örneğin, Nüfus Hizmetlerinin “Nüfus ve 
Uluslararası Aile Cüzdanlarının Düzenlenmesi ve Dağıtılmasını” 
düzenleyen 41. maddesinde (3) bendinde, 

“Muhasebe yetkilisince nüfus müdürlüklerinin ihtiyacı göz önünde 
tutularak, kadın ve erkek nüfus cüzdanlarının her biri ile uluslararası 
aile cüzdanlarının en fazla üçerbin adedi, bedeli sonradan ödenmek 
üzere, müteakiben üçerbin adetlik partiler halinde peşin para 
karşılığında verilir. Doğum bildirimlerinin kanunî süresi içinde 
yapılması halinde düzenlenecek nüfus cüzdanlarından değerli kâğıt 
bedeli alınmaz. Hatalı yazım nedeniyle iade edilen nüfus ve aile 
cüzdanları değerli kâğıt bedelinden düşülür” denilmektedir.  

Bu tür ayrıntılı düzenlemelere özellikle mali konularda Maliye 
Bakanlığı personelinin yönetmelik gibi düzenleyici işlemleri dikkate 
almaması ve bu yüzden işlerin aksamasına bir çözüm olarak 
başvurulmuştur. Yönetmelik gibi bir düzenleyici işlemin bir bakanlık 
personelince dikkate alınmaması, kamu yönetimin içinde bulunduğu 
dikkate değer sorunlardan biridir. Konunun bir şekilde ele alınıp 
çözülmemesi gerekmektedir. 

6) Nüfus Hizmetleri Kanunu yeni değişmesine rağmen kurumun özellikle 
teknik nitelikli personel çalıştırma ve bunların özlük haklarında genel 
iyileştirmenin sağlanmasıyla ilgili şikayet ve beklentileri halen devam 
etmektedir. Mevcut değişikliğin, mevzuat yönünden gerekli olan 
beklentileri karşılaması gerekir. Nüfus Hizmetleri Kanununda bu 
yönde düzenleme öngörülmesine rağmen yasanın meclis 
komisyonlarında görüşülmesi sırasında değişikliğin metinden 
çıkarıldığı belirtilmektedir. Maliye Bakanlığının mali gerekçelere 
dayanarak direnmesi ihtimaline karşı (gerekçelerin gerekli olduğu 
yönünde) daha güçlü argümanlar geliştirilmelidir.  
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7) NVİGM temel hizmet alanlarından bir diğerini oluşturan vatandaşlık 
işlemleriyle ilgili olarak 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 
tamamen değiştirilmesi düşünülmesine rağmen, kanunla hangi 
sorunların nasıl çözüleceği yönünde kapsamlı bir araştırma, inceleme 
türünden herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Kapsamlı sorun tespiti 
ve çözümleri içeren ve yakın gelecekteki gelişmeleri öngörmeden 
yapılacak mevzuat değişikliğinin kalıcı olması, etkin ve verimli kamu 
hizmeti ve üst düzeyde vatandaş memnuniyeti sağlaması oldukça zor 
görülmektedir. 

8) Halen TBMM gündeminde olan 403 sayılı Vatandaşlık Kanun 
tasarısında ana başlıklar altında aşağıdaki değişikliklerin yapılması 
planlanmaktadır; 

• Bütün yabancılar için ikamet süreleri eşit hale getirilmektedir.  

• Yönergelerde yer alan ancak mevcut Kanunda bulunmayan hükümler 
Tasarıya alınmakta,  

• Türk vatandaşlığına başvuran kişilerden bulundukları ülke 
vatandaşlığından çıkma şartı aranması, Bakanlar Kurulu’nun takdirine 
bırakılmakta, 

• Türkiye’ye hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen yabancıların 
vatandaşlığa kolay kazanabilmesi imkânı getirilmekte, 

• Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerin yeniden Türk vatandaşlığını 
kazanabilmeleri için “Türkiye’de üç yıl ikamet etme şartı” 
getirilmekte,  

• Göçmenlerin vatandaşlığa alınma işlemleri tasarı kapsamına 
alınmakta, 

• . Valiliklerde “Vatandaşlık inceleme komisyonu” oluşturulmakta,  

• Türk vatandaşlığını kaybettirme nedenleri daraltılmakta, 

• Evlat edinilen çocukların Türk vatandaşlığını kazanabilmelerine imkân 
tanınmakta, 

• Vatandaşlarımızın birden fazla ülke vatandaşı olması 
kolaylaştırılmakta, 

• Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış kişilere uygulanan 
“vatandaşlıktan çıkarma” işlemine son verilmekte ve  

• Vatandaşlık hizmet bedeli alınması öngörülmektedir. 

Vatandaşlık kanun taslağının genel gerekçesinde, “Bir insan 
topluluğunun devletin kurucu unsuru olabilmesi için, sınırları belirli bir 
ülke üzerinde yaşaması ve kendisini uluslararası alanda temsil edecek 
bir siyasi otoriteye sahip olması ve devletle arasında sürekli bir 
hukuki bağın bulunması gerekir. Bu bağ vatandaşlık bağıdır. 
Vatandaşlık bağı kişinin devletine karşı bağlılığını ifade ederken, aynı 
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zamanda devletin birey üzerinde birtakım yetkilere sahip olmasının 
temelini de oluşturur” denilerek konunun hukuki yönü üzerinde 
durulmuştur.  

Kanun tasarısında sadece istisnai hallerde bir vatandaşlığa alınmayla 
ilgili olarak “Gelişmiş ülkelerin de uyguladığı bir yol olarak Türkiye'nin 
ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunabilecek yabancılara Türk 
vatandaşlığının daha kolay verilmesi suretiyle, bu kişilerin ülkemize 
kazandırılmaları da önem arz etmektedir”, denilerek vatandaşlık 
kanununun “ülkeye sosyal, ekonomik ve diğer yönlerden katkıda 
bulunmak amacıyla vatandaşlık kanunun bir araç olarak 
kullanılabileceği üzerinde durulmuştur. Oysa taslak metin 
incelendiğinde Vatandaşlık Kanunun bir dış politika aracı olabileceği 
anlayış ve arzusu yeterince ortaya konulamamıştır. 

9) NVAİGM yürüttüğü bazı çalışma ve projeler nedeniyle 26/06/1973 
tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 6ncı maddesinin 
ikinci fıkrası ile 25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 
Kanununa bazı maddelerin eklenmesi yönünde değişiklik ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır.  

Değişikliğin zorunluluğu, Başbakanlıkça 4 Temmuz 2007 tarih ve 
26572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/16’nolu genelgeden 
kaynaklanmaktadır. Bahsi geçen genel de “Halen kullanımda olan 
nüfus cüzdanının yerini alacak olan vatandaşlık kartı üzerinde sadece 
statik bilgiler yer alacak, değişken bilgilere yer verilmeyecektir. Kart 
içerisinde temel olarak kart sahibine ait kimlik bilgileri bulunacaktır. 
Vatandaşlık kartı ile sağlanan hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre 
farklı güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri (şifre, 
fotoğraf, biyometrik veri) kullanılabilecektir. Biyometrik kimlik 
doğrulama yöntemi olarak parmak izi eşleştirmesi kullanılacaktır. 
Parmak izi verisi sadece kartın üzerinde bulunacak, merkezi herhangi 
bir veritabanında tutulmayacağı”, öngörülmüştür.  

Yine Adalet Bakanlığının “kişinin en önemli kişisel verilerinden birisi” 
olan parmak izinin, aile kütüklerinde ve nüfus cüzdanında bulunması 
yönünde kanunda bir düzenleme olmamasına karşılık, parmak izine 
ilişkin verilerin vatandaşlık kartında yer almasının Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin 8. maddesi gereğince kanunla düzenlenmesi 
gerektiği” yönündeki görüşü nedeniyle mevzuat değişikliği ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır. 

10) Aile kütüklerinde bulunması gereken kişisel bilgiler; 5490 sayılı Nüfus 
Hizmetleri Kanununun 7. maddesinde açıklanmış olup, bu bilgiler 
arasında “fotoğraf” a da yer verilmiştir. MERNİS veri tabanında 
fotoğrafların tutulması düzenlenmesine paralel olarak Kimlik 
Paylaşımı Sistemi veri tabanında da bu bilgilerin yer alması ve 
paylaşılması çalışması başlatılmıştır.  

Konuyla ilgili Bakanlık Hukuk Müşavirliği, “Kimlik Paylaşımı Sistemi 
Yönetmeliğinin 8. maddesinin (a) fıkrasının değiştirilerek veri 
tabanında yer alması gereken bilgiler arasında fotoğraf eklenmesi, 
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kişisel fotoğrafların kullanıma açılmasının sınırlarının da belirlenmesi 
koşuluyla mezkur konunun Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 86ncı 
maddesine aykırılık teşkil etmeyeceği” şeklinde görüş bildirmiştir. Bu 
nedenle Nüfus Hizmetleri Kanununa paralellik sağlamak amacıyla 
“Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinde” değişiklik taslağı 
hazırlanmıştır.  

4.2. İşlevsellik Analizi  

Nüfus vatandaşlık İşleri genel Müdürlüğün görev ve yetkileri 3152 sayılı 
Kanunun 10. maddesine sayılmıştır. Buna göre; 

a) Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki 
gelişmelere göre takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları 
ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak, belirlenecek esasların 
yürütülmesini sağlamak, 

b) Nüfus hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, merkezde bir 
nüfus bilgi bankası kurmak, aile ve hayat istatistiklerine ait verileri 
toplamak, ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yayınlamak, 

c) Nüfus hizmetlerini düzenlemek, yürütmek, takip etmek, denetlemek 
ve değerlendirmek, usulüne göre tesis edilmemiş kayıtların 
silinmesini karara bağlamak, maddi hataları düzeltmek, aile 
kayıtlarını birleştirmek, mükerrer kayıtları birbirine göre tamamlamak 
ve diğerlerini silmek, nüfus hizmetleri ile ilgili olarak diğer bakanlık, 
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, 

d) Vatandaşlığın kazanılması, kaybı ve göçmen olarak kabule dair 
işlemleri yürütmek ve vatandaşlıkla ilgili kanunları uygulamak, 
vatandaşlık anlaşmazlıklarını karara bağlamak ve vatandaşlık 
incelemelerini yapmak, 

e) Nüfus cüzdanlarının yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihlerini 
belirlemek ve nüfus cüzdanlarının üretiminde uygulanacak sistem ve 
teknolojiyi tespit etmek, 

f) Özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yürütmek. 

Öncelikle, NVİGM devlet olmanın gereği olan en temel görevleri yani nüfus 
ve vatandaşlıkla ilgili temel hizmetleri yerine getirmektedir. Nüfus ve 
vatandaşlık hizmetleri, kişinin doğumundan ölümüne kadar bireysel ve medeni 
durumu, bunlarda meydana gelebilecek doğal ve hukuki değişikliklerin 
saptanması, bunların kayıt altına alınması, muhafaza, gerektiğinde kamusal ve 
kişi yararına kullanılma, uyrukluk, yabancıların vatandaşlığa alınması veya 
çıkarılması, başka ülke vatandaşlığına geçme, içermektedir. Bu yönüyle nüfus 
ve vatandaşlık hizmetleri, genel, hukuki, teknik, ulusal ve uluslar arası nitelikte 
süreklik arz eden bir kamu hizmetidir.  

NVİGM kendine verilen görevlerle ilgili diğer kamu kurumlarına örnek 
olacak düzeyde çok başarılı çalışma ve projeler yürütmektedir. Yürütülen 
projelerin başında kısa adı MERNİS olan proje gelmektedir. “Merkezi Nüfus 
İdaresi Sistemi”, nüfus kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, toplanan 
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bilgilerin kamu hizmetleri ve vatandaş için çok yönlü olarak değerlendirilmesine 
ve nüfus hizmetlerinin bu esaslara göre yeniden düzenlenmesine içermektedir. 
Uzun bir çalışmanın sonunda, Proje 923 nüfus idaresinde uygulanmaya 
başlanmıştır. Proje kapsamında 28.10.2000 tarihinde bütün Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarına “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası” verilmiş ve 
20 Ocak 2003 tarihinde MERNİS on-line uygulaması hayata geçirilmiştir.  

Şu anda NVİGM ve 923 il ve ilçe nüfus müdürlüğü elektronik bir ağ 
üzerinden bir birbirleriyle bağlı olarak nüfus hizmetlerini sunmaktadır. Mevcut 
haliyle MERNİS Ulusal veri tabanında, yaklaşık 138 milyon kayda ait kimlik 
bilgileri bulunmaktadır.  

Genel Müdürlüğün yürüttüğü diğer projelerin bir kısmı; Vergi, Vatandaşlık 
ve Sosyal Güvenlik vb. Numaralarının Birleştirilmesi, Kimlik Paylaşımı Sistemi 
(KPS) Projesi, Olağanüstü Durum Yedekleme Sistemi (ODYS) Projesi, Yeni 
Kimlik Kartı Projesi, MERNİS Web Tabanlı Uygulama Yazılımı Projesi, 
Yabancılara Kimlik Numarası Verilmesi Projesi, Adres Kayıt Sistemi Projesi 
Arşiv Projesi, Vatandaşlık İşlemlerinin Elektronik Ortamda Sunulması 
Projesidir. 

NVİGM bütün bu görev ve projeleri bünyesinde bulunan;  

• Nüfus Hizmetleri Daire Başkanlığı 

• Türk Vatandaşlığını Kazanma İşlemleri Daire Başkanlığı 

• Türk Vatandaşlığının Kaybı İşlemleri Daire Başkanlığı 

• Nüfus İstatistikleri Daire Başkanlığı 

• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

• İdari Hizmetler Daire Başkanlığı 

• Planlama, İşbirliği ve Teşkilat Daire Başkanlığı ve  

• Adres Daire Başkanlığı olmak üzere, 

 toplam 8 Daire Başkanlığı (4 Mülki İdare ve 4 Genel İdare) ve 25 Şube 
müdürlüğü 4 Mülki İdare ve 21 Genel İdare) aracılığıyla yürütmektedir. 
Konuyla ilgili örgüt şeması aşağıdaki gibidir; 
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NVİGM’ün teşkilat kanunundaki görevlerinin işlevsellik durumu, işlevsiz 
hale gelmiş görevleri, birimin inisiyatif kullanma ve işlevselliğini geliştirme 
kabiliyeti, kurumsal kapasitenin etkin kullanımı önündeki engeller gibi 
hususlarla ilgili yapılan tespitleri aşağıdaki şekilde ortaya koymak mümkündür. 

1) NVİGM, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 403 sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanunu, diğer özel kanunlar, uluslararası sözleşmeler ve 
yönetmeliklerle kendine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine 
getirmekle birlikte, özelikle 3152 sayılı Kanunun 10/a ve 10/b 
bedinde yer alan “Nüfus hareketlerini takip etmek ve 
değerlendirmek” görevi ile ilgili çeşitli nedenlerden dolayı herhangi bir 
çalışma yapılmamaktadır. 

3152 sayılı Kanunu 10/a maddesin de;  

“Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki 
gelişmelere göre takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları 
ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak, belirlenecek esasların 
yürütülmesini sağlamak,” 

3152 sayılı Kanunu 10/b maddesinde ise; 

“Nüfus hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, merkezde bir 
nüfus bilgi bankası kurmak, aile ve hayat istatistiklerine ait verileri 
toplamak, ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yayınlamak, görevleri 
verilmiştir. 

NVİGM, 10/a bendinde belirtilen görevlere benzer görevler “Nüfus 
Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Nüfus İstatistikleri Daire Başkanlığı” 
tarafından yerine getirilmektedir. Bu daire içinde; Nüfus Şubesi, Kayıt 
İnceleme ve Düzeltme Şubesi, Nüfus Cüzdanı Şubesi, Araştırma 
Planlama ve İşbirliği Şubesi, Basın ve Yayın Şubesi den oluşurken; 
Nüfus İstatistikleri Daire Başkanlığında ise, Nüfus İstatistikleri 
Şubesi, Mikrofilm ve Arşiv Şubesi, Halkla İlişkiler Şubesi 
bulunmaktadır.  

Yukarıda bahsi geçen birimlerin görev tanımları incelendiğinde, 
“Araştırma, Planlama ve İşbirliği Şube Müdürlüğünün” görevleri 
arasında “Genel Müdür tarafından verilen konularda araştırma ve 
inceleme yapmak” ve “Nüfus İstatistikleri Şubesinin” görevleri 
arasında; “İstatistik konularında araştırma, inceleme ve alan 
çalışmaları yapmak suretiyle elde edilen verileri kullanılır hale 
getirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 
yayımlanmasını sağlamak” gibi yakın görevleri yapması 10/a ve 10/b 
betlerinde verilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesi için yeterli 
değildir. 

Birimde yapılan incelemede nüfus üzerine yapılan çalışmalar daha 
çok nüfus kayıtlarının tutulması, muhafazası, bunları ilgili ve diğer 
kamu kurumlarıyla paylaşılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Nüfusun 
sosyal, kültürel ve etnik olarak niteliği, içinde bulunduğu sorunları, 
nüfus artışının yıllara itibariyle takip ettiği süreç ve bu sürecin hangi 
dinamiklerden etkilendiği, geleceğe yönelik nüfus projeksiyonları ve 
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bütün bu konuları içeren “genel bir nüfus politikasının” 
oluşturulmasına yönelik bir çalışmanın olmadığı görülmektedir. 

3251 sayılı kanunun 10/a ve kısmen 10/b maddesinin karşılığı 
olarak; nüfusla ilgili ayrıntılı istatistiklerin TÜİK ve nüfusun özellikle 
sosyal sektörlerdeki gelişmeler adı altında DPT tarafından takip 
edilmektedir. Türkiye için hayatı nitelikte olan nüfusun mevcut 
durumu, kent-kır ve bölgeler itibariyle dağılımı, nüfus hareketlerinin 
yönü, ortaya çıkardığı sosyal, ekonomik vb sorunlar, geleceğe ilişkin 
nüfus projeksiyonları gibi konularda NVİGM çalışma yapması 
gerekmektedir. 

2) NVİGM ‘de Vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak, işlemlerde sürat 
ve etkinliği sağlamak, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerindeki 
bürokrasiyi tamamen ortadan kaldırmak amacıyla, Kimlik Paylaşımı 
Sistemi (KPS) uygulamaya konulmuştur. KPS ile MERNİS’te tutulan 
nüfus bilgileri elektronik ortamda kurum ve kuruluşların on-line 
paylaşımına açılmıştır. 7 gün 24 saat çalışma prensibiyle hizmet 
veren KPS’den halen 1.600 dolayında kurum ve kuruluş 
yararlanmaktadır. 

 Kimlik Paylaşımı Sisteminin, veri aktarımı şifrelenmiş bir kanal 
(SSL) üzerinden yapılması, yapılan her türlü işlemin geri izleme 
bilgisi tutulması, kullanıcıların sadece yetkileri dahilinde bilgilere 
ulaşabilmesi, alınan verinin kullanılmasının hukuki sorumluluğunun 
bilgiyi alan kuruma ait olması, kullanıcıların aldıkları bilginin gizliliğine 
uymak zorunda olmalı, gibi esaslara bağlanması projenin başarısı için 
büyük önem taşımaktadır. 

3) NVİGM’de Mernis Projesi üzerinden yürütülen “Türkiye Cumhuriyeti 
Kimlik Numarası” uygulaması vatandaşla ilgili bütün kayıtların doğru, 
süratli ve güvenli şekilde kamu kurumlarına ve kendilerinin ve 
üçüncü kişilerin hizmetine sunma imkanı vermiş, kamu kurumlarının 
vatandaşı tanımlamakta ve kimliğini teyit etmekte yaşadığı sıkıntıyı 
çözmüştür. “e-Dönüşüm Türkiye Projesi”, Kısa Dönem Eylem Planı 
çerçevesinde kurum ve kuruluşlarda yer alan kişi kayıtları ile MERNİS 
veri tabanındaki T.C. Kimlik Numaraları eşleştirilmesi kayda değer bir 
hizmet olmuştur. 

4) “Yabancı Kimlik Numara Sorgulama” ve “Yabancı Kimlik Numara 
Doğrulama” servisleri Genel Müdürlüğün www.evi.gov.tr adresinde 
kullanıma açılmıştır.  

5) NVİGM bünyesinde MERNİS, KPS ve Adres Kayıt Sistemi ile yürütülen 
hizmetlerin deprem ve sel gibi doğal afetler ile yangın gibi olağanüstü 
durumlarda hizmetin kesintisiz verilmesini sağlamak için Olağanüstü 
Durum Yedekleme Sistemi (ODYS), uygulamaya konulmuştur. 

6) İmha edilmesi yasal olarak mümkün olmayan nüfus kütükleri ile 
nüfus olaylarına ilişkin dayanak belgelerinin güvenli bir şekilde 
saklanması ve bunların elektronik ortamda arşivlenebilmesi amacıyla 
Arşiv Projesi uygulamaya konulmuştur. Proje ile, ilk önce 15.000 m2 
kapalı alana sahip olacak Arşiv Hizmet Binası inşasına başlanmış 
yapım işi halen devam etmektedir. 
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 Arşiv projesi ile evlenme, boşanma, doğum, ölüm, kayıt 
düzeltmesi, evlat edinme, tanıma, gaiplik gibi nüfus olaylarının 
dayanak belgeleri ile nüfus kütüğüne ait sayfalar elektronik ortama 
aktarılması planlanmaktadır. Nüfus kütükleri ile nüfus olaylarına 
ilişkin belgelerin güvenli bir şekilde muhafaza edilip gelecek 
kuşaklara aktarılması açısından son derece önemli olan arşiv 
hizmetlerinin yeni kurulacak “Arşiv Dairesi Başkanlığı” bünyesinde 
yürütülmesi faydalı olacaktır. 

7) NVİGM uygulamaya konan “Adres Kayıt Sistemiyle”, yurt içinde ve 
yurt dışında yaşayan vatandaşlarla Türkiye’de yaşayan ve altı aydan 
fazla ikamet tezkeresine sahip yabancıların adresleri tutulması 
hedeflenmektedir. Bu maksatla işlemleri yürütmek için 5490 sayılı 
Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Genel Müdürlük bünyesinde “Adres 
Daire Başkanlığı” kurulmuştur. 

TÜİK’le yürütülen ortaklaşa çalışma sonucunda adrese dayalı ilk 
nüfus sayımı yapılmıştır. Buna göre, 

Türkiye’de Yaşayan T.C. Vatandaş Sayısı  70.487.917 

Türkiye’de Daimi İkamet Yabancı Uyruk Sayısı  98.339 

Toplam Türkiye Nüfusu  70.586.256 

Adres Kayıt Sistemine göre Türkiye Nüfusu 21 Ocak 2008 tarihinde TÜİK 
tarafından 70.586.256 olarak açıklanmıştır. Yapılan çalışma daha sonra 
NVİGM’ne devredilmiştir. Bu devir işlemlerinin bazı sorunlar içerdiği 
belirtilmektedir Bu kapsamda; 

• TÜİK tarafından yapılan alan çalışmalarında yerleşim yeri adreslerinin 
tamamı tespit edilemediği, bu nedenle eksikliklerin tamamlanması 
için halen Genel Müdürlük bünyesinde çalışmasının sürdürüldüğü,  

• Belediye ve özel idarelerin bir kısmının numarataj ve levhalama 
çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yapamadığı, 

• Birçok adres bileşeni adının değiştirildiği ancak kamuoyunun bu 
konuda yeterince bilgilendirilmediği, 

• Yurt dışında yaklaşık 5.5-6 milyon vatandaşımızın yaşadığı bilinmekte 
ise de Adres Kayıt Sisteminde 3.734.059 kişinin adresinin yer aldığı, 

• TÜİK tarafından yapılan alan çalışmalarında yazlık, kışlık ve ikinci 
konut gibi tespit edilemeyen konularda kayıt tutulmaya başlandığı 
tespit edilmiştir. 

8) NVİGM bünyesinde vatandaşlıkla ilgili işlerin yürütülmesi maksadıyla 
“Türk Vatandaşlığını Kazanma İşlemleri Daire Başkanlığı” ve “Türk 
Vatandaşlığının Kaybı İşlemleri Daire Başkanlığı” olarak iki daire 
başkanlığı bulunmaktadır. Bu daire başkanlıkları iki ayrı Genel Müdür 
Yardımcılığına bağlanmıştır. Aynı nitelikteki iki daire başkanlığının 
farklı Genel Müdür Yardımcılığına bağlanmasının iş ve işlemlerin 
çokluğundan kaynaklandığı belirtilmiştir. Örgütlenme de rasyonelliği 
sağlama, hızlı etkin, verimli ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak 
hizmet sunumu için bu alanda yeniden yapılanmaya ihtiyaç 
bulunmaktadır. 
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9) İş ve görev tanımları açısından, NVİGM kendi görev alanı içine giren 
konularda iş tanımları yaparak idarenin rasyonel, standart, verimli, 
etkin ve vatandaş memnuiyeti sağlayacak yönde hizmet üretmeye 
odaklanmıştır. Birimde bu çalışmalar nedeniyle ISO 9001 Kalite 
Yönetim Belgesi alınmıştır. NVİGM’nün bu yöndeki çalışmalarının 
örnek alınarak diğer birimlerde de uygulaması yararlı olacaktır.  

Genel Müdürlüğün bazı iş tanımları, bunların kaç kişi tarafından hangi 
sürelerde yapılacağını gösteren tablo aşağıdaki gibidir, 

İş tanımları 
Yıllık işlem 

sayısı 

Görevli 
personel 

sayısı 

Tamamlanma 
süresi 

Eğitim ve Sosyal Hizmetleri 85 14 1 Yıl 

Bilgisayar Bakım Onarımı 818 11 1–4 Gün 

Çağrı Merkezi 17500 16 25–30 Dakika 

Kimlik Paylaşım Sistemi 828 4 1 Ay 

İletişim Sorunları ve İlçe Server Arızaları 364 6 1–7 Gün 

Hasta Muayenesi 7514 7 20 Dakika 

Mikrofilm Arşiv, İstatistik dökümleri 720 11  

Personel İşlemleri 7901 13 1–10 gün 

Bilgi Edinme ve Halkla İlişkiler 39634 11 1 Yıl 

Vatandaşlığa Alınma İşlemleri 23086 66 3–6 Ay 

Teftiş Denetim Raporları hakkında yazışma 2470 7 1 Ay 

Vatandaşlığın Kaybı Dosya Evrak Veri Girişi 86.000 6 1 Yıl 

Tablo: NVİGM Yürütülen Bazı İş Tanım Örnekleri 

10) NVİGM de, özellikle vatandaşlık işlemlerinde inisiyatif kullanma 
kabiliyetlerinin bazı işler dışında yeterli düzeyde olduğu 
görülmektedir. Diğer yandan bir üst amir olarak Müsteşar ve 
Müsteşar Yardımcılarının tarafından imzalanan onaya tabi işlemelerin 
sayısı oldukça azdır. Birimlerle ilgili inisiyatif kullanılacak konularda 
büyük oranda Birim Amirinin karar vermesi daha rasyonel bir durumu 
göstermektedir. Fakat NVİGM de özellikle vatandaşlık işlemlerinde 
daha üst makamlar olan Bakan ve Bakanlar Kurulu da inisiyatif 
kullanmaktadır. Özellikle Bakan ve Bakanlar Kurulunun vatandaşlık 
alanında inisiyatif kullanması bu işlemlerin teknik olmaktan çok 
ülkenin dış politikası ve uluslararası konumunu ilgilendiren, politik 
nitelikte işlemler olmasıyla açıklamak mümkündür. 
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TABLO- 3 Onay Niteliğindeki İşlemlerin (2007 yılı) Sayı ve Konusu 
1→ Birim Amir Yardımcısı veya Daire Başkanı, 
2→ Birim Amiri 3 → Müsteşar Yardımcısı  
4 → Müsteşar 5 → Bakan 
6 → Bakanlar Kurulu Kararı 

KONUSU 1 2 3 4 5 6 

Görevlendirme 17 200 25 11 3   

Türk Vatandaşlığını Kazanma ve Reddi    13203         

İstisna Yoluyla Türk Vat.Alınma           78 

8. Mad.Göre Vat.Alınma         922 261 

6.7. Mad.Göre Vat.Alınma           2048 

Yurtdışı Toplantıları          7   

Arşiv binası, yangın algılama, telefon hattı         3   

Kiralama         11   

Doğalgaz   3         

Su Alımı   3         

Ruhsat Proje (Yenimahalle Bel.)   1         

Tıbbi Atık   1         

Harcama Yetkilisi   1         

AB Temel eğitim, ATAUM TÖMER, TODAİ 
eğitim 

  7         

İzin-rapor onayları 374 26         

Vekalet 12 4         

Mazeret İzni 12           

Türk Vatandaşlığından Çıkma izni         25   

Türk Vatandaşlığından Çıkma düzeltme ve 
iptal kararları 

        11   

KPS protokol yapılan kurumlar (5018 say. 
kan. tabi)  

1148           

KPS protokol yapılan kurumlar (5018 
say.kan.tabi olmayan)  

162           

Denetim Rehberi   1         

Evlendirme Memurluğu   1         

Döner Sermaye Bütçe onayı         1   

Bilgi İşl. Ortamında doğum tarihlerinin 
tamamlanması 

  1         

Bil.İşl.ort.doğum tarih.miladi yıla çevrilmesi   1         

1342–1343 olan doğum tar. Miladi yıla 
çevrilmesi 

  1         

Vatandaşlık Kartı Projesi       1 3   

Nüfus Kayıtlarındaki düzeltmeler ilişkin 
onaylar 

495           

24.900 adet cinsiyet düzelt. Düşünceler alanı 
bilgisi silinmesi 

  1         

Kayıtlardaki eksiklerin giderilmesi çalışmaları 
sonuçlanıncaya kadar idari tedbir olarak 
kayıtların kapatılması  

  2         

06/11/2007 tarihli olurun iptali 1           

25/01/2007 tarihli Yönerge oluru         1   

08/03/2007 tarihli Yönerge oluru         1   

30/05/2007 tarihli Yönerge oluru         1   

03/07/2007 tarihli Yönerge oluru         1   

  2221 13459 25 12 990 2387 
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11) NVİGM yoğun bir evrak yükünün olduğu, ancak bu evrak yükünün 
2007 yılı itibariyle düşmeye başladığı, Genel Müdürlüğe gelen evrakla 
geri dönüşümü yapılan evrak arasından 3 kat gibi bir farkın olduğu 
görülmektedir. Örneğin 2007 yılında gelen evrak sayısı 178.115 iken 
giden evrak sayısı 66.266 dolayındadır. Aradaki bu büyük farkın 
taşrada yapılan birçok işin sadece sonuç itibariyle merkeze 
bildirilmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Konuyla ilgili tablo 
aşağıdaki gibidir;  

12) İçişleri Bakanlığı görev alanında olan pasaport işlemeleri halen 
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Özü itibariyle 
yurt dışına çıkacak vatandaşların kendilerini tanıtacakları belge 
niteliğini taşıyan pasaportlarla ilgili iş ve işlemeler, ulusal güvenlik 
kaygılarıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu işi yürüten 
birim çok ileri düzeyde bir alt yapıyla hizmet sunmaktadır. 

Buna rağmen, pasaportlar yurt dışında bazen de yurt içinde geçerli 
olan kimlik belgeleri olduklarından, konuyla ilgili işlemlerin Nüfus 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde yürütülmesi daha makuldür. 
Öncelikle pasaportların kıymetli belgeler olması nedeniyle oluşacak 
suiistimallerin kontrolü görev NVİGM verildiği zaman bile yapılabilir. 
Hatta şuan pasaportları hazırlayan ve bunu kontrol aynı birim 
olduğundan ve bir birimin kendi kendini kontrol etmesinin zorluğu 

düşünüldüğünde, mevcut durumda suiistimale açık yönleri daha 
fazladır.  

13) Halen yurt dışında yaşayan vatandaşların nüfusla ilgili iş ve işlemleri 
Dışişleri Bakanlığı personeli aracılığıyla yürütülmektedir. Halbuki 
nüfus kayıtları gibi giderek teknik yönü öne çıkan ve özü itibariyle 
önemli hukuki sonuçlara neden olan kayıtların NVİGM personelince 
yürütülmesi daha makul olacaktır. Bu nedenle özellikle Türk 
vatandaşların yoğun yaşadığı dış ülkelerde NVİGM personelinin 
görevlendirilmesi uygun olacaktır. 

4.3. İnsan Kaynakları Analizi  

NVİGM Merkez teşkilatında çeşitli unvanlarda toplam 803 kadro mevcut 
olup, bu kadroların 475 adedi dolu, 329 adedi ise boş durumdadır. Genel 
Müdürlüğün taşra teşkilatında ise 81 il nüfus ve vatandaşlık müdürü, 300 
programcı, 300 teknisyen, 931 ilçe nüfus müdürü, 607 şef, 8074 veri 
hazırlama ve kontrol işletmeni, 2 araştırmacı, 81 şoför ve 733 hizmetli olmak 
üzere toplam 11.109 kadro bulunmaktadır. Bu kadrolardan; 6 il nüfus ve 
vatandaşlık müdürü, 278 programcı, 298 teknisyen, 92 ilçe nüfus müdürü, 277 
şef, 2878 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 22 şoför, 305 hizmetli kadrosu 
olmak üzere toplam 4158 kadro boş durumdadır. Konuyla ilgili tablo aşağıdaki 
gibidir 

TABLO- 4 BİRİME GELEN - GİDEN EVRAK SAYISI   

  2005 2006 2007 

Gelen Evrak Sayısı 154388 187511 178115 

Giden Evrak Sayısı 53830 67027 66266 
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Tablo- NVİGM Genel Olarak Kadro Durumu 

Personelin Konumu Toplam Kadro Dolu Boş Doluluk Oranı 

Merkez Teşkilatı 803 475 328 %59.1 

Taşra Teşkilatı 11109 6951 4158 %62.5 

Toplam 11912 7426 4486 %62.3 

NVİGM gerek merkez gerekse taşra teşkilatındaki kadroların yaklaşık 
olarak %40’ı boş bulunmaktadır. Bunun önemli nedenlerinde biri birime 
personel almanın birim ihtiyaçları yanında, iktidarların personel politikalarına 
bağlı olmasıdır. Siyasi iktidar tercihini ülkenin siyasi ve ekonomik durumunu 
göre belirlemektedir. Birimin kadro durumu birim düzeyinde gösterilen iradenin 
dışında başka değişkenlere de bağlıdır. 

Kadroların boş olmasının diğer önemli nedenlerinde biri de teknik nitelikte 
elaman ihtiyacına rağmen buna paralel ücret ve diğer sosyal imkan 
sunulamamış olmasıdır. NVİGM’de yaşanan personel hareketleri bu gerçeği 
ortaya koymaktadır. Konuyla ilgili tablo aşağıdaki gibidir; 

TABLO- NVİGM PERSONEL HAREKETLERİ 

Yılı 
Gelen 
Personel 

Geldiği Kurum 
Başka birim ve 
kuruma geçen 
personel 

2000 20 
Diğer Bakanlıklar 
ve Nüfus Taşra 
Teşkilatı 

44 

2006 71 
Diğer Bakanlıklar 
ve Nüfus Taşra 
Teşkilatı 

71 

2007 88 
Diğer Bakanlıklar 
ve Nüfus Taşra 
Teşkilatı 

58 

2008 5 
Diğer Bakanlıklar 
ve Nüfus Taşra 
Teşkilatı 

8 

Tablo da görüleceği gibi Genel Müdürlüğün kadrosunda sürekli bir 
hareketlilik görülmektedir. Fakat gelen personelin büyük oranda taşra 
teşkilatından ve özelleştirme sonucu açığa çıkan personelden oluştuğu 
hatırlanacak olursa Genel Müdürlüğün bu manada personel açısından bir cazibe 
merkezi olmadığı görülecektir. 

Mülki İdare personeli acısından bakıldığında Genel Müdürlüğün, diğer 
personele göre sayısal olarak çok düşük düzeyde olduğu görülmektedir. 
Konuyla ilgili tablo aşağıdaki gibidir; 
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TABLO- 1: SAYISAL OLARAK PERSONEL DURUMU 

  Mevcut Durum Kadro Durumu 

Yılı Mülki İdare 
Dışındaki 
Personel 
Sayısı 

Mülki 
İdare 
Personel 
Sayısı 

MİA 
Dışındaki 
Kadro 
Durumu 

Mülki İdare 
Personel için 
Kadro Durumu 

1994 621 6 743 8 

2000 567 6 712 9 

2008 466 9 780/791 12 

Mülki İdare personelinin sayısal olarak merkez teşkilatında çalışan toplam 
personel içindeki oranı %1.1 düzeyinde olduğu görülmektedir. Nüfus ve 
vatandaşlık işlerinin hızla daha teknik ve hukuksal bir yapıya bürünmesi 
nedeniyle bu alanda profesyonel idareci olan “mülki idare amirlerine” daha az 
iş düşeceği düşünülebilir. Oysa hem ülke içinde, hem de yurt dışında nüfus ve 
vatandaşlık işlemelerinin sevk ve idaresinde kesinlikle mülki idare amirlerinin 
profesyonel idarecilik becerilerine ihtiyaç duyulacaktır. Ancak hizmetin teknik 
ve hukuksal nitelik kazanması nedeniyle görevlendirilecek personelin teknik 
niteliğine dikkat edilmesi ve göreve başladıktan sonra da yoğun hizmet içi 
eğitime tabi tutulması, kurumsal hafızanın oluşması için önem arz etmektedir. 

Büyük oranda genel idare personelinden oluşan NVİGM’nün personelinin 
yaklaşık yarısı orta öğretim düzeyinde eğitime sahiptir. Yaptığı işlerin teknik ve 
hukuki boyutu nedeniyle personelin eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerekli 
görülmektedir. Konuyla ilgili tablo aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo: NVİGM Personel Öğrenim Durumu 

Konu  Sayı 

İlköğrenim 28  

Ortaöğrenim 216  

Önlisans 117  

Lisans 174  

Lisansüstü (mastır) 23  

Doktora 1  

  

Bilgisayar Kullanım Durumu 

Hiç bilmeyen 14  

Orta seviyede bilen 312  

İyi derecede bilen 233  

NVİGM de genel olarak mülki idare personeli ile genel idare personeli 
arasında ücret dengesizliği bulunduğu, genel idare personelinin sadece mülki 
idareye göre değil, diğer bakanlıklara göre de düşük ücret aldığı, yine özellikle 
bu düşük ücret nedeniyle teknik hizmetler sınıfında bulunan personelin özel 
sektör tarafından istihdam edilebilme imkanlarının varlığı, personelin hem 
motivasyonunu, hem de kurumda çalışma süresini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Personelin maaş durumunu gösteren tablo aşağıdaki gibidir. 
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NVİGM personelinin ücret düzeyinin yanında özellikle lojman gibi sosyal 
imkanları yok denecek düzeydedir. Nüfus Hizmetleri Kanunuyla fazla mesai 
karşılığı ödenen sembolik ücretler nispeten iyileşme sağlansa bile, sorun 
devam etmektedir. 

Unvanı Sınıfı 
Kadro 
derecesi 

Hizmet 
Yılı 

Net 
maaşı 

DAİRE BAŞKANI 
G.İ.H

. 
1/4 30 2.016,31 

ŞUBE MÜDÜRÜ 
G.İ.H

. 
1/4 25 1.352,28 

PROGRAMCI 
G.İ.H

. 
1/4 19 1.018,79 

PROGRAMCI 
G.İ.H

. 
9/1 1 842,90 

ÇÖZÜMLEYİCİ 
G.İ.H

. 
1/4 25 1.032,51 

ÇÖZÜMLEYİCİ 
G.İ.H

. 
9/3 2 909,61 

ŞEF 
G.İ.H

. 
1/4 25 996,40 

V.H.K.İ. 
G.İ.H

. 
1/4 24 961,87 

V.H.K.İ. 
G.İ.H

. 
13/3 1 821,52 

DAİRE BAŞKANI 
M.İ.A

. 
1/4 22 3.868,36 

ŞUBE MÜDÜRÜ 
M.İ.A

. 
1/4 15 3.813,93 

Bünyesinde ki 11.912 kadroda yaklaşık 7.426 personeli bulunan NVİGM 
atama yer değiştirme gibi personel işlemleri Personel Genel Müdürlüğünce 
yürütülmektedir. Bu durum 3046 sayılı Kanunun 29. maddesi ve 3152 sayılı 
İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda 20. maddelerinden 
kaynaklanmaktadır. Fakat gerek merkez, gerekse taşrada personelin çalışma 
kabiliyet ve niteliği hakkında en gerçekçi bilgiler Personel Genel 
Müdürlüğünden ziyade NVİGM yöneticilerinin bilgisi dahilinde olması 
atamalarda sorunlara yol açmaktadır. Yine NVİGM’ce personelle ilgili çeşitli 
tasarrufların ayrıca Personel Genel Müdürlüğüne kabul ettirilmesi gibi ilave 
bürokrasi doğurmaktadır.  

NVİGM yeni uygulama ve gelişmelere daha kolay adaptasyonu sağlanması 
ve personelin yetiştirilmesi bakımından çok yoğun hizmet içi eğitim 
çalışmaları yaptığı görülmektedir. Bu durumum Genel Müdürlüğü hizmet 
sunmada etkinliği artırdığı söylenebilir. Örneğin sadece 2007 yılı içinde “İş 
Ortamında Sağlıklı İnsan İlişkileri”, “Adres Kayıt Sistemi”, Adres kayıt Sistemi 
Uygulamalı Yazılım Eğitimi”, “Web Tabanlı Yazılım” gibi konularda, Bakanlık 
merkez ve taşra personeli, Belediye ve İl Özel İdaresi personelinden 5221 
kişiye hizmet-içi eğitim verilmiştir.  

4.5. Fiziki Kaynaklar Analizi  

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Çiftlik Kavşağı 408.Cadde 
No:136 Lalegül, Yenimahalle adresinde A ve B Blok olmak üzere 2 ana binada 
hizmet vermektedir. Bunlara ek olarak yemekhane, misafirhane ve sağlık 
merkezi de bulunmaktadır. Ayrıca Genel Müdürlüğün bulunduğu yerleşke içinde 
modern arşiv binasının inşası devam etmektedir.  
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Hizmet binalarından A ve B bloğun arazi olarak düz bir alanda inşa 
edilmelerine rağmen zemine göre çukurda kaldığı, bina inşaatı sırasında teknik 
elamanların gösterdiği duyarsızlık ve görevi kötüye kullanama nedeniyle 
blokların etrafında bulunan hafriyatın kaldırılmadığı, bu durumun binanın daha 
da çukurda kalmasına neden olduğu, mimarı proje nedeniyle blokların 
yeterince aydınlık olmadığı ve güneş ışığı almadığı müşahede edilmiştir. Bu 
haliyle NVİGM binasının fiziki mekan (m2) olarak yeterli olmasına rağmen 
hizmet sunmaya elverişli bina olmadığı anlaşılmaktadır. 

Hizmet binasındaki çalışma alanların yeterlilik durumu aşağıdaki gibidir; 

Tablo – NVİGM Çalışma Odalarının Durumu 

Çalışma 
Odaları 

Alan 
(m2) 

Çalışan 
Sayısı 

Masa Sayısı Bilgisayar 
Sayısı 

Yeterlilik 
Durumu 

35 1176 125 96 90 yeterli 

13 4204 55 52 48 yeterli 

21 1188 67 75 74 yeterli 

16 1133 68 70 70 yeterli 

2 66 9 10 9 yeterli 

3 57 14 10 10 yeterli 

5 170 21 21 21 yeterli 

6 159 7 7 6 yeterli 

19 1259 71 78 92 yeterli 

4 100 19 19 19 yeterli 

2 6 11 3 1 yeterli 

16 430 47 53 56 yeterli 

7 210 19 19 19 yeterli 

  

Bilgisayar 
Sayısı 

Yazıcı 
Sayısı 

Faks 
Cihazı 
Sayısı 

Telefon 
Sayısı 

Fotokopi 
Makinası 
Sayısı 

Laptop 
Sayısı 

Projeksiyon 
Cihazı 
Sayısı 

Scanner 
(tarayıcı) 
Sayısı 

UPS 

528 211 19 333 10 21 3 12 2 

NVİGM de toplam 533 personel 10.158 m2 çalışma alanında hizmet 
yürütmektedir. Kişi başına düşen çalışma alanı 19.01 m2 olup, genel olarak 
yeterli düzeydedir. Yine personelin kullandığı toplam bilgisayar sayısı 528 olup, 
personelin hizmetine toplam 513 masa tahsisi edilmiş durumdadır. Bütün 
bunlar personelin kendilerine verilen hizmetleri yürütmesi için yeterli olarak 
kabul edilmektedir. 

Genel Müdürlüğün, gerek 2007 yılında gerçekleşen bütçesinde gerekse 
gelecek yıllar için öngörülen bütçelerinin büyük oranda personel giderlerinden 
(2007 yılında %59) oluştuğu görülmektedir. Her geçen gün daha teknik hale 
gelen ve bilgi teknolojileri kullanılan birim bütçesinde yatırımlara daha çok pay 
ayrılmalıdır.
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Ekonomik sınıflandırmaya göre harcamalar 2007 yılı bütçesi 
2007 yılı gerçekleşen 
bütçe 

2008 yılı 
bütçesi 

2009 yılı teklif 
bütçesi 

2010 yılı teklif bütçesi 

Personel Giderleri 91.120.000,00 115.399.000,00 127.491.000,00 136.800.500,00 146.787.000,00 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 19.914.000,00 16.394.000,00 17.229.000,00 18.486.000,00 19.836.000,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 27.000.000,00 27.314.597,00 37.060.000,00 38.741.500,00 40.499.500,00 

Cari Transferler 30.000,00 27.154,00 30.000,00 31.000,00 33.000,00 

Sermaye Giderleri 15.970.000,00 46.061.578,00 14.133.000,00 15.390.000,00 16.905.000,00 

GENEL TOPLAM 154.034.000,00 205.196.329,00 195.943.000,00 209.449.000,00 224.060.500,00 



129 

4.6. Makro Planların Analizi 

4.6.1. Dokuzuncu Kalkınma Planı 

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bazı 
hizmetlerle ilgili olarak 2007–2013 yılları için hazırlanan 9. Kalkınma Planında 
çeşitli düzenlemeler yer almaktadır.  

30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunun 28.6.2006 tarihli 121 inci birleşiminde onaylanan 
Dokuzuncu Kalkınma Planında nitelik personelle ilgili öncelikleri aşağıdaki gibi 
sıralamak mümkündür; 

159. Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme süreci doğal kaynakların 
sürdürülebilir kullanımı üzerinde önemli bir baskı unsuru olmaya devam 
etmektedir. Çevrenin korunması ve üretim sürecinin olumsuz etkilenmemesi 
açısından doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda kurum ve 
kuruluşlar arasındaki görev ve yetki dağılımındaki belirsizlikler yeterince 
giderilememiştir. 

220. Nüfus artış hızı 2000 yılında yüzde 1,41 iken, 2005 yılında yüzde 
1,26’ya düşmüştür. Aynı dönemde, çalışma çağı nüfusu olan 15–64 yaş grubu 
ile 65 yaş üzeri yaşlı nüfus artmış ve toplam nüfus içindeki payları sırasıyla 
yüzde 64,7’den yüzde 65,7’ye ve yüzde 5,4’ten yüzde 5,9’a yükselmiştir. 

315. MERNİS Projesi ile tek numaraya dayalı olarak vatandaş kimlik 
bilgilerinin tutulduğu bilgi sistemi oluşturulmuş ve bilgiler diğer kamu kurumları 
ile paylaşılmaya başlanmıştır. Vergi ve gümrük işlemleri büyük ölçüde 
elektronik ortamda sunulmakta ve kullanımı yaygınlaşmaktadır. Ulusal Yargı 
Ağı Projesi ve sosyal sigorta işlemlerini içeren e-Bildirge uygulamaları hayata 
geçirilmiştir. Bütçe hazırlık ve işleyiş sürecini destekleyen Bütçe Yönetim 
Enformasyon Sistemi kamu idareleri tarafından etkin olarak uygulanmaktadır. 
Kamuda e-imza kullanımı için yasal ve idari altyapı oluşturulmuş ve uygulama 
başlatılmıştır. 2005 yılında başlatılan, vatandaşa tek noktadan bütünleşik 
hizmet sunumuna yönelik e-devlet kapısı çalışmaları ise devam etmektedir. 

316. Türkiye’de, AB’nin kabul ettiği 20 temel kamu hizmetinin 12’si 
elektronik kanallardan çeşitli seviyelerde sunulmaktadır. 2005 yılı itibarıyla, 
Türkiye’nin 20 temel kamu hizmetini elektronik ortamda sunum seviyesi yüzde 
53 iken, AB–25 ortalaması yüzde 65’tir. 

488. Ekonomide verimlilik düzeyinin ve rekabet gücünün artırılması 
amacıyla işletmelerin, vatandaşların ve kurumların bilgi ve iletişim 
teknolojilerini yaygın kullanımı sağlanacaktır. Bu amaçla, hazırlanan Bilgi 
Toplumu Stratejisi (2006–2010) kapsamında öngörülen eylemler hayata 
geçirilecektir. 

704. Kamu hizmetleri; iş süreçleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları 
doğrultusunda yeniden tasarlanarak ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst 
düzeyde faydalanılarak, etkin, şeffaf, sürekli, güvenilir, tek kapıdan ve farklı 
platformlardan bütünleşik şekilde sunulacaktır. 

705. e-Devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç 
olarak kullanılacak, yerel yönetimler de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, 
etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetişim 
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ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek 
olunacaktır. Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna 
uygunlukları bakımından değerlendirilecek ve güçlendirilecektir. 

706. Kamu hizmet sunumunda temel bilgi altyapılarının oluşturulması 
sağlanacak; bu kapsamda gerçek kişilerde olduğu gibi tüzel kişiler için de tek 
numaraya dayalı bilgi sistemi ile adres ve gayrimenkul bilgi sistemleri 
geliştirilecektir. Gerçek ve tüzel kişilere ait temel bilgilerin ortak veri 
tabanlarından, belirli yetki ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde, ilgili kamu 
kuruluşları arasında elektronik ortamda etkin paylaşımı sağlanacaktır. e-Devlet 
hizmetlerinin gerektirdiği kurumlar arası bilgi paylaşımında, kişisel bilgilerin 
mahremiyeti ilkesinin gözetilmesi esas olacaktır. 

711. AB’nin elektronik kamu hizmetleri sunumunun geliştirilmesine ilişkin 
program ve girişimleri yakından izlenecek, belirlenen hedeflere uyum için 
gerekli tedbirler alınacaktır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planında nüfus artışının ortaya çıkardığı sorunlar 
üzerinde durulduğu ve Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne özellikle 
MERNİS, kimlik paylaşım sistemi, e-devlet gibi konularda görevler verildiği 
görülmektedir.  

4.6.2. İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı 

İçişleri Bakanlığının 2010–2014 yılları arasında yürürlüğe girmesi 
beklenen ve henüz taslak aşamasında olan “Stratejik Planı Stratejik Amaçlar ve 
Hedeflerin” de NVİGM için öngörülen stratejik amaç ve hedefler aşağıdaki 
gibidir; 

a) Türk Vatandaşlığı'nın kazanılmasına ve kaybına yönelik hizmetler 
elektronik ortamda yürütülmesi,  

b) Nüfus ve vatandaşlık hizmetleri ile adrese ilişkin elde edilen veriler 
istatistiki amaçla kullanıma hazır hale getirilmesi,  

c) Mevcut “Nüfus Cüzdanları” yerine “T.C. Kimlik Kartları”nın 
verilmesine başlanacak ve yaygınlaştırılması sağlanacak 

d) Kağıt ortamdaki aile kütükleri ile özel kütüklerdeki veriler elektronik 
ortama aktarılması,  

e) Doğum, ölüm, evlenme, boşanma gibi nüfus olaylarının ilgili 
kurumlarca nüfus müdürlüklerine elektronik ortamda bildirilmesine 
yönelik uygulamaların kademeli olarak başlatılması, 

f) “Ulusal Adres Veri Tabanı”nın “Coğrafi Bilgi Sistemi” ile 
desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılması, 

g) Kamuda ortak adres standardının kullanılması ve kişilerin yerleşim 
yeri adreslerinin elektronik ortamda kurumlarla paylaşılması 
sağlanması olarak tespit edilmiştir. 

 Genel olarak strateji planında belirtilen hedeflerin bir kısmının 
uygulanmasına başlanmıştır. Ancak, 3152 sayılı Kanunun 10/a bendinde Genel 
Müdürlüğe verilen görevlerle ilgili herhangi bir stratejik hedef belirlenmemiştir. 
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Bu nedenle Stratejik Planda bu görevle ilgili hedeflerin tespit edilmesi 
gerekmektedir. 

4.7. Merkez- Taşra İlişkisinin Analizi  

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün taşrada 81 İl Nüfus ve 
Vatandaşlık Müdürlüğü ve 931 İlçe Nüfus Müdürlüğü bulunmaktadır. Genel 
Müdürlükle taşra teşkilatı arasında iki temel sorunun varlığı göze çarpmaktadır. 
Bunlardan birincisi Genel Müdürlük ülke çapında nüfus ve vatandaşlık 
hizmetlerin belli bir standarda etkin verimli yürütülmesi konusunda 
koordinasyon, eşgüdüm yetkilerine sahip olmasına rağmen taşra teşkilatındaki 
personelin atama, görev yerlerin belirlenmesi gibi görev gereği işlemlerde 
herhangi bir yetkisi bulunmaktadır. Genel Müdürlük bu tür görevlerini Personel 
Genel Müdürlüğü üzerinden yürütmektedir. Diğer yandan Birimin hizmet 
sahasını oluşturan nüfus ve vatandaşlık il müdürlükleri ile ilçe nüfus 
müdürlükleri, “İller İdaresi esasına göre” Genel Müdürlüğün taşra temsilcileri 
konumunda değildirler. Bu durum Genel Müdürlüğün personeli üzerindeki 
denetim gözetim, eşgüdüm sağlama fonksiyonunu zayıflatmaktadır. 

Bu alanda yaşanan diğer bir sorunda Genel Müdürlüğün ülke çapında etkin 
verimli yürütmekle sorumlu olduğu hizmetlerin taşraya ait bölümdeki 
hizmetleri denetleme, doğrudan müdahale imkanına sahip olunmamasıdır. 
Denetim ve gözetim, birkaç yılda bir rutin denetim yapan Mülkiye Müfettişleri 
ve Valilik aracılığıyla yerine getirilmektir. Genel Müdürlüğün hizmetlerin büyük 
bölümün teknik ve merkezden kontrol edilebilir hale gelmesine rağmen, 
merkezle-taşra arasında “etki ve yönlendirme” yetersiz durumdadır. Yetki ve 
görevlerine müdahale edilmemek koşulu ile merkezle taşra arasında amaç ve 
standart ve uygulama birliği sağlamak ve rehberlik görevlerini üstlenmek 
amacıyla “merkezde nüfus uzmanlığı kadrosunun” oluşturulması bu 
kadroların rehberlik koordinasyon ve eşgüdüm için gerektiğinde iç denetçi 
niteliğinde görevlendirilmesi faydalı olacaktır. 

4.8. Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Tespit 1: 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 
görev ve yetkilerinin düzenleyen 10/a bendi tamamen, 10/b bendi ise 
kısmen işlevsiz hale gelmiştir. 

Tahlil: NVİGM görevleri, 3152 sayılı kanunun 10/a bendinde;  

“Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki 
gelişmelere göre takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları ilgili 
kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak, belirlenecek esasların yürütülmesini 
sağlamak”,  

10/b bendinde ise;  

“Nüfus hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek…”, olarak belirlenen 
görevlere ilişkin hiçbir çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. 

Birimde yapılan incelemede nüfus üzerine yapılan çalışmalar daha çok 
nüfus kayıtlarının tutulması, muhafazası, bunları ilgili vatandaş ve kamu 
kurumlarıyla paylaşılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Nüfusun sosyal, kültürel 
ve etnik olarak niteliği, içinde bulunduğu sorunları, nüfus artışının yıllar 
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itibariyle takip ettiği süreç ve bu sürecin hangi dinamiklerden etkilendiği, 
geleceğe yönelik nüfus projeksiyonları ve bütün bu konuları içeren “genel bir 
nüfus politikasının” oluşturulmasına yönelik bir çalışmanın olmadığı 
görülmektedir. Oysa yukarıda değinilen hususların yanında Türkiye için hayatı 
nitelikte nüfusun bütün yönleriyle yapısı, kent-kır ve bölgeler itibariyle dağılımı, 
nüfus hareketleri ve yönü, ortaya çıkardığı sosyal, ekonomik vb sorunlar, 
geleceğe ilişkin nüfus projeksiyonları gibi konularda NVİGM’nün çalışma 
yapması gerekmektedir. 

Öneriler: 

• 3152 sayılı kanun 10/a ve 10/b maddelerinde tanımı yapılan 
görevlerin yerine getirilmesi için “Nüfus Araştırmaları Daire 
Başkanlığı” kurulmalı veya 

• Bu görev için bağımsız bir “Araştırma Enstitüsü kurulmalı”, veya 

• Alt yapısı yeterli herhangi bir Üniversite ile yapılacak protokolle, 
Üniversite bünyesinde bu konulara araştırma yapacak bir birim 
oluşturulmalı veya 

• Teşkilat kanununda yer alması halinde bu görev, “Araştırma ve 
Etütler Merkezine” verilmelidir. 

Tespit 2: 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 2006 yılında 
yürürlüğe girmesiyle birimin yürüttüğü hizmetlerle ilgili diğer 
mevzuatta bazı değişikliklerin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Tahlil: Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün temel hizmet alanı 
ile ilgili olan 1587 sayılı Nüfus Kanun, 2006 yılında 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 
Kanunu olarak tamamen değiştirilerek bu alandaki mevzuat değişiklik ihtiyacı 
büyük oranda karşılanmıştır. 

 Yine Adres Kayıt Sisteminin sağlıklı işlemesi için Nüfus Hizmetleri 
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 69. maddesi (Adres Kayıt 
Sistemi içinde ölmüş kişilerin kayıtlarının kapatılması) ile 21.06.1934 tarihli ve 
2525 sayılı Soyadı Kanunu ve Nizamnamesi aynı alanda yürürlüğe giren çeşitli 
kanunlar gereğince güncelliğini yitiren maddelere ilgili değişiklik önerileri, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. Ancak, biyometrik unsurlar da içeren elektronik 
vatandaşlık kartı uygulaması, gibi konularda düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir. 

Öneriler: 

• Biyometrik Kimlik Kartı uygulamalarına yasal dayanak oluşturmak 
için 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununu değiştirilmeli, 

• Diğer Mevzuat gözden geçirilmeli, 

Tespit 3: “Vatandaşlık Kanunu” salt bir hukuki metin olmayıp, bir 
ülkenin dış politika uygulamalarında en önemli kurumsal araçlardan 
biridir. Tamamen değiştirilmesi düşünülen 403 sayılı Vatandaşlık 
Kanununda bu hususlar yeterince dikkate alınmamıştır. 

Tahlil: 403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunuyla ilgili değişiklik taslağı TBMM 
sunulmuştur. Genel gerekçesinde “Bir insan topluluğunun devletin kurucu 
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unsuru olabilmesi için, sınırları belirli bir ülke üzerinde yaşaması ve kendisini 
uluslararası alanda temsil edecek bir siyasi otoriteye sahip olması ve devletle 
arasında sürekli bir hukuki bağın bulunması gerekir. Bu bağ vatandaşlık 
bağıdır. Vatandaşlık bağı kişinin devletine karşı bağlılığını ifade ederken, aynı 
zamanda devletin birey üzerinde birtakım yetkilere sahip olmasının temelini de 
oluşturur” denilerek konunun hukuki yönü üzerinde durulmuştur. Kanun 
tasarısında sadece bir vatandaşlığa alınmayla ilgili olarak “Gelişmiş ülkelerin de 
uyguladığı bir yol olarak Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatına katkıda 
bulunabilecek yabancılara Türk vatandaşlığının daha kolay verilmesi suretiyle, 
bu kişilerin ülkemize kazandırılmaları da önem arz etmektedir”,  

denilerek vatandaşlık kanununun “dış politika aracı olarak kullanılmasının 
önemine değinilmiştir. Oysa taslak metin incelendiğinde Vatandaşlık Kanunun 
bir dış politika aracı olabileceği anlayış ve arzusu yeterince ortaya 
konulamamıştır. 

Öneriler: 

• Vatandaşlık Kanununa, Türkiye’nin itibarını artıracak ve ülkenin 
sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunacak maddeler 
eklenmeli, kanun taslağı bu gözle yeniden ele alınmalı, 

• Bilim, edebiyat, sanat, spor ve iş alanlarında Türk vatandaşlığını 
cazip hale getirecek imkânlar kanun metnine konmalı, 

• Nitelikli kişilerin Türkiye’de çalışmasına imkan tanıyacak 
düzenlemeler yapılmalı, 

• Vatandaşlığa alınma veya vatandaşlıktan çıkma işlemlerinde 
“mütekabiliyet ilkesini” uygulamaya imkan verecek mekanizmler 
oluşturulmalı, 

Tespit 4: Mevzuat hazırlık veya değişiklik çalışmalarında ihtiyaç ve 
sorunları tüm yönleriyle ortaya koyacak ve işe yarar kalıcı çözümleri 
tespite yarayacak “ön hazırlık çalışmaları” yapılmamaktadır. 

Tahlil: Genel olarak Türk kamu yönetiminin günü birlik düşünme, gerekli 
araştırma ve incelemeyi yapmadan karar verme alışkanlığının bir sonucu olarak 
mevzuat değişiklikleri yeterli ve sağlam gerekçelere dayandırılmadan 
yapılmakta ve bazen mevzuat uygulanmayacak ölçüde ayrıntıya boğulmakta, 
hatta mevzuat yayınlanmadan yürürlük şansını kaybetmektedir. Bu nedenle 
değişen mevzuat ihtiyaca cevap vermemekte, sorun ve ihtiyaçlar devam 
etmekte ve yeni değişiklikler sürekli gündeme gelmektedir. 

 2006 yılında kabul edilen 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun bazı 
maddelerinin çok ayrıntılı düzenlendiği görülmektedir. Hâlbuki kanun 
niteliğindeki mevzuatın ayrıntılı düzenlenmesi, günümüzdeki yaşanan hemen 
her alandaki hızlı değişim ve gelişme nedeniyle, mevzuatın kısa sürede 
eskimesi ve yeniden değiştirilmesi ihtiyacını beraberinde getirmektedir.  

 Öneriler: 

• Mevzuat değişiklikleri mutlaka gerekçe dışında, araştırma ve 
incelemelere dayandırılmalı, 
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• Özellikle kanunların genel, soyut, temel hak ve özlüklerinin özüne 
dokunmayan ve ayrıntı içermeyen özellikte olmasına özen 
gösterilmeli, 

• Türk Kamu Yönetimin önemli bir alışkanlığı olan mevzuat değiştirerek 
veya yeni mevzuat çıkararak sorunları çözme anlayışından 
vazgeçilmeli, öncelikle var olan mekanizmalar işletilmeli, 

Tespit 5: Bakanlık tarafından çıkarılan Yönetmelik gibi bazı 
düzenleyici işlemler diğer Bakanlık birimlerince uygulanmadığı için 
mevzuatın ayrıntılı düzenlenmesi yoluna gidilmektedir. Bu durum 
kamu yönetimin işleyişini bozmaktadır. 

Tahlil: Birimde yapılan incelemede Nüfus Hizmetlerinin “Nüfus ve 
Uluslararası Aile Cüzdanlarının Düzenlenmesi ve dağıtılması”nın düzenleyen 41. 
maddesinde (3) bendinde, 

“Muhasebe yetkilisince nüfus müdürlüklerinin ihtiyacı göz önünde 
tutularak, kadın ve erkek nüfus cüzdanlarının her biri ile uluslararası aile 
cüzdanlarının en fazla üçerbin adedi, bedeli sonradan ödenmek üzere, 
müteakiben üçerbin adetlik partiler halinde peşin para karşılığında verilir. 
Doğum bildirimlerinin kanunî süresi içinde yapılması halinde düzenlenecek 
nüfus cüzdanlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz. Hatalı yazım nedeniyle iade 
edilen nüfus ve aile cüzdanları değerli kâğıt bedelinden düşülür” ,  

 şeklinde düzenlenmesinin, özellikle mali konularda Maliye Bakanlığı 
personelinin yönetmelik gibi düzenleyici işlemleri dikkate almaması ve bu 
yüzden işlerin aksamasına bir çözüm olarak başvurulduğu aktarılmıştır. 
Yönetmelik gibi düzenleyici işlemin Bakanlık personelince dikkate alınmaması, 
kamu yönetimin içinde bulunduğu dikkate değer sorunlardan biridir.  

 Öneriler: 

• Konu Bakanlıklar düzeyinde ele alınarak çözüme kavuşturulmalıdır. 

• Birçok Bakanlığı ilgilendiren yönetmelik gibi düzenleyici işlemler 
Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılmalıdır.   

Tespit 6: Özü itibariyle yurt dışında geçerli kimlik belgesi 
niteliğinde olan “pasaport”larla ilgili iş ve işlemlerin Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülmesi rasyonel değildir. 

Tahlil: İçişleri Bakanlığı görev alanında olan pasaport işlemleri halen 
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Özü itibariyle yurt dışına 
çıkacak vatandaşların kendilerini tanıtacakları belge niteliğini taşıyan 
pasaportlarla ilgili iş ve işlemeler, ulusal güvenlik kaygılarıyla Emniyet Genel 
Müdürlüğüne verilmiştir. Bu işi yürüten birim çok ileri düzeyde bir alt yapıyla 
hizmet sunmaktadır. 

Fakat pasaportlar yurt dışında, bazen de yurt içinde geçerli olan kimlik 
belgeleri olduklarından, konuyla ilgili işlemlerin Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğünde yürütülmesi daha makuldür. Öncelikle pasaportların kıymetli 
belgeler olması nedeniyle oluşacak suiistimallerin kontrolü NVİGM tarafından 
da kolayca yapılabilir. Hatta MERNİS ve Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Kayıt 
Sistemi gibi hizmetleri yürüten NVİGM bu hizmetlerin bir uzantısı niteliğinde 
olan pasaport hizmetlerini daha etkin verimli yürütebilir.  
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Şuan pasaportları hazırlayan ve bunu kontrol eden Emniyet Genel 
Müdürlüğü temel verileri NVİGMden almaktadır. Hakkında herhangi bir 
kısıtlama vb. işlem bulunan kişilerin sadece pasaport verilirken değil, sürekli 
kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu iş için pasaportların bizzat düzenlenip 
verilmesine gerek yoktur.  

Öneriler: 

• Gerekli altyapı hazırlanmak koşulu ile pasaport işlemleri Nüfus 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmelidir. 

• Pasaport işlemelerini yürütmek üzere “Pasaport Daire Başkanlığı” 
kurulmalı 

Tespit 7: Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bazı 
birimlerin örgütlenmesi görev tanımlarına uygun değildir. 

Tahlil: Vatandaşlıklara ilgili işlerin yürütülmesi maksadıyla “Türk 
Vatandaşlığını Kazanma İşlemleri Daire Başkanlığı” ve “Türk Vatandaşlığının 
Kaybı İşlemleri Daire Başkanlığı” olarak iki daire başkanlığı bulunmaktadır. Bu 
daire başkanlıkları iki ayrı Genel Müdür Yardımcılığına bağlanmıştır. Aynı 
nitelikteki iki daire başkanlığının farklı Genel Müdür Yardımcılığına 
bağlanmasının iş ve işlemelerin çokluğundan kaynaklandığı belirtilmiştir.  

Diğer yandan imha edilmesi yasal olarak mümkün olmayan nüfus 
kütükleri ile nüfus olaylarına ilişkin dayanak belgelerinin güvenli bir şekilde 
saklanması ve bunların elektronik ortamda arşivlenebilmesi amacıyla Arşiv 
Projesi uygulamaya konulmuştur. Arşiv projesi ile evlenme, boşanma, doğum, 
ölüm, kayıt düzeltmesi, evlat edinme, tanıma, gaiplik gibi nüfus olaylarının 
dayanak belgeleri ile nüfus kütüğüne ait sayfalar elektronik ortama aktarılması 
planlanmaktadır. 

Öneriler 

• Özü itibariyle aynı nitelikte olan işler aynı dairelerde toplanmalı, 

• Benzerlik taşıyan görevler aynı kamu görevlileri eliyle yürütülmeli, 

• Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğün bulunan (25 adet) şube 
müdürlüğünün görev tanımları gözden geçirilerek yeniden 
örgütlenmeli, 

• Nüfus kütükleriyle ile nüfus olaylarına ilişkin belgelerin güvenli bir 
şekilde muhafaza edilip gelecek kuşaklara aktarılması için gerekli 
arşiv hizmetlerini yürütmek üzere “Arşiv Dairesi Başkanlığı” 
kurulmalıdır. 

Tespit 8: Nüfus ve vatandaşlık hizmetleri her geçen gün daha 
teknik hale gelmesine rağmen, mevcut yapıdaki personelin nitelik ve 
özlük hakları bu tür görevleri yürütmeye uygun değildir. 

Tahlil: Mülki İdare personelinin sayısal olarak merkez teşkilatında çalışan 
toplam personel içindeki oranı %1.1 düzeyindedir. Nüfus ve vatandaşlık 
işlerinin hızla daha teknik ve hukuksal bir yapıya bürünmesi nedeniyle bu 
alanda profesyonel idareci olan “mülki idare amirlerine” daha az iş düşeceği 
düşünülebilir. Oysa hem ülke içinde hem de yurt dışında nüfus ve vatandaşlığı 
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sevk ve idaresinde kesinlikle mülki idare amirlerinin profesyonel idarecilik 
becerilerine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Fakat diğer yeniden kabul etmek gerekir ki nüfus ve vatandaşlık işleri 
giderek teknik nitelik kazanmaktadır. Bu alanda temel sorun ise teknik 
personelin hem eğitim, hem de özlük hakları bakımından yetersiz olmasıdır. 
Birimin genel olarak personeli orta eğitim düzeyindedir. Sayıları çok az 
miktarda olan teknik elamanlarında özlük hakları son derece yetersiz 
durumdadır.  

NVİGM de genel olarak mülki idare personeli ile genel idare personeli 
arasında ücret dengesizliği bulunduğu, genel idare personelinin sadece mülki 
idareye göre değil diğer bakanlık personeline göre de düşük ücret aldığı ifade 
edilmektedir. Yine özellikle bu düşük ücret nedeniyle teknik hizmetler sınıfında 
bulunan personelin özel sektör tarafından istihdam edilebilme imkanlarının var 
olması, bu kadrolarda çalışan personelin, hem motivasyonunu hem de 
kurumda çalışma süresini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Diğer yandan halen yurt dışında yaşayan vatandaşların nüfusla ilgili iş ve 
işlemleri Dışişleri Bakanlığı personeli aracılığıyla yürütülmektedir. Hâlbuki nüfus 
kayıtları gibi giderek teknik yönü öne çıkan ve özü itibariyle önemli hukuki 
sonuçlara neden olan kayıtların NVİGM personelince yürütülmesi hizmetin 
verimli ve etkin sunulması bakımından önem arz etmektedir. 

Öneriler: 

• Birimde mülki İdare amirleri ile genel idare personeli arasında dengeli 
bir ücret rejimi oluşturulmalı, 

• Genel idare personelinin özlük hakları diğer bakanlık personeline göre 
dengeli hale getirilmeli, 

• Teknik personelin kurumda uzun süre ve yüksek motivasyonla 
çalışmasını sağlayacak tedbirler alınmalı, 

• Genel İdare personelin nitelikleri hizmet –içi eğitimlerle iyileştirilmeli, 

• Özellikle Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde ki dış 
temsilciliklerde NVİGM personeli görevlendirilmeli, 

Tespit 9: Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde çalışan 
personelin atama ve görev yerlerinin belirlenmesinde sorunlar 
bulunmaktadır. 

Tahlil: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel Müdürlüğü bünyesin de ki 11.912 
kadroda yaklaşık 7.426 personel fiilen çalışmaktadır Bu personelin atama yer 
değiştirme gibi işlemleri, Personel Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Bu 
durum 3046 sayılı Kanunun 29. maddesi ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda 20. maddelerinden 
kaynaklanmaktadır.  

Fakat gerek merkez, gerekse taşrada personelin çalışma kabiliyet ve 
niteliği hakkında en gerçekçi bilgiler Personel Genel Müdürlüğünden ziyade 
NVİGM yöneticilerinin bilgisi dâhilinde olması, isabetli karar vermede sorunlara 
yol açmaktadır. Personel Genel Müdürlüğü çalışma ve sorunlarına vakıf 
olmadığı birimdeki personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini yapmasının 
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ortaya çıkaracağı sorunlar, kurumsal işleyişin başarısını olumsuz yönde 
etkileyecektir. Uygulama da kendi personeli üzerinde tasarrufta bulunmak 
isteyen NVİGM ilave bürokrasiyle karşılaşması çift başlılığa sebep olduğu gibi, 
personel işlerinin uzun süre sürüncemede kalmasına yol açmaktadır.  

Öneri: 

• Personel Genel Müdürlüğünün Bakanlık bünyesinde bulunan bütün 
birimlerin personel işleriyle ilgili tasarrufu her ne kadar 3046 sayılı 
Kanunun 29. maddesinde kaynaklansa bile, uygulamada sorunlara 
yol açan bu düzenlenmenin değiştirilmesi yönünde girişimde 
bulunulmalı, bu kapsamda personeli fazla olan birimler için bazı 
istisnalar öngörülmeli, 

Tespit 10: Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğü ülke çapında etkin-
verimli olarak yürütmekle sorumlu olduğu hizmetlerin taşraya ait 
bölümdeki hizmetleri denetleme, doğrudan müdahale imkânına sahip 
değildir.  

Tahlil: Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğün taşrada 81 İl Nüfus ve 
Vatandaşlık Müdürlüğü ve 931 İlçe Nüfus Müdürlüğü bulunmaktadır. Genel 
Müdürlük ülke çapında nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin belli bir standarda 
etkin verimli yürütülmesi konusunda koordinasyon, eşgüdüm yetkilerine sahip 
olmasına rağmen, taşra teşkilatındaki personelin atama, görev yerlerin 
belirlenmesi gibi “görev gereği işlemlerde” herhangi bir yetkiye sahip değildir. 

Diğer yandan Genel Müdürlük denetim ve gözetim görevlerini birkaç yılda 
bir rutin denetim yapan Mülkiye Müfettişleri ve Valilik aracılığıyla yerine 
getirebilmektedir. Genel Müdürlüğün hizmetlerin büyük bölümün teknik ve 
merkezden kontrol edilebilir hale gelmesine rağmen, merkezle-taşra arasında 
etki ve yönlendirme de yetersiz durumdadır.  

Öneriler 

• Yetki ve görevlerine müdahale edilmemek koşulu ile merkezle taşra 
arasında amaç ve standart ve uygulama birliği sağlamak ve rehberlik 
koordinasyon sağlamak ve teknik bilgi sunmak amacıyla “nüfus 
uzmanlığı kadrosu” oluşturulmalı, 

• Bu kadrolar, gerektiğinde denetim elamanı olarak kullanılabilmelidir. 
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5. MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

5.1. Kısa Tarihi Gelişim 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 24.05.1930 yılında 1624 sayılı Dâhiliye 
Vekâleti Merkez Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile kurulmuş ve görevleri 
düzenlenmiştir. !970’ler bir akıma dönüşen “özerk belediyecilik hareketinin” 
etkisiyle, 1978 yılında Yerel Yönetim Bakanlığı oluşturulmuş, ancak bu 
girişim 1980’lerin başında sona ermiştir. 13.12.1983 tarihinde 176 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 1624 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 3152 
sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 23.02.1985 
tarihinde günümüz şartlarına göre yeni bir düzenleme yapılmıştır.  

5.2. Mevzuat Analizi  

Anayasanın 127. Maddesine göre; mahallî idareler; il, belediye veya köy 
halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere; kuruluş esasları 
kanunla belirtilen ve karar organları yine kanunda gösterilen, seçmenler 
tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahallî idarelerin kuruluş 
ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla 
düzenlenmektedir. 

Türkiye merkezî idarenin, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin 
idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmek, kamu görevlerinde 
birliğin sağlanmak, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği 
gibi karşılanmak ve kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet 
yetkisinin kullanmak gibi yetki ve görevleri İçişleri Bakanlığı adına yürütmek 
üzere 3152 sayılı kanunun 11. maddesinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne 
çeşitli görevler verilmiştir. 

Bunun dışında çeşitli mevzuatla Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne 
görevler verilmiştir. Bu mevzuattan önemli olanların bir kısmı aşağıdaki gibidir; 

• T.C. Anayasası (1982) 
• İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
• Belediye Kanunu 
• Büyükşehir Belediye Kanunu 
• İl Özel İdaresi Kanunu 
• Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 
• Gecekondu Kanunu 
• Kamulaştırma Kanunu 
• Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 

Verilmesi Hakkında Kanun 
• Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
• Köy Kanunu, 
• Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun  
• Doğal gaz  piyasası kanunu 
• Bozcaada ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanun 
• Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası 
• İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve 

Görevleri Hakkında Kanun 
• Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
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• Belediye Gelirleri Kanunu 
• İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Tüzüğü 
• Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 
• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 
• Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği 
• Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği 
• İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve İl Özel İdareleri Ve Belediyelerin 

Kurdukları Birlik, Müessese Ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner 
Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 

• İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği, 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat üzerinde yapılan 
incelemelerde aşağıda ki hususlar tespit edilmiştir;  

1) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne doğrudan görev veren 3152 sayılı 
İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında ki Kanunun 11. 
maddesinde belirtilen görevler Kanunun yürürlüğe girdiği 1985 
tarihinden itibaren aynen yürürlükte bulunmaktadır. Genel 
Müdürlüğün denetim, koordinasyon, standart gibi yetkilerle iş ve 
işlemlerini yönlendirdiği Mahalli İdare Birimleri ilgilendiren (İl Özel 
İdareleri, Belediye, Köy ve bu birimleri kurdukları birliklerle ilgili) 
mevzuat büyük oranda yenilenmiştir. Bu kapsamda,  

• 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 2004 yılında,   
• 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,  
• 5393 sayılı Belediye Kanunu  
• 5355 sayılı Birlikler Kanunu,  
• 5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 

Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 
2005 yılında yürürlüğe konmuştur. 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Belediye 
Meclisi Çalışma Yönetmeliği, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği, İl 
Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği, 
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama 
Yönetmeliği 2005 yılında, 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Büyükşehir 
Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği, Adres ve 
Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, Büyükşehir Belediyeleri Özürlü 
Hizmet Birimleri Yönetmeliği, Kent Konseyi Yönetmeliği, Belediye 
İtfaiye Yönetmeliği 2006 yılında,  

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, Belediye Zabıta Yönetmeliği, 
Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği,  
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliği, İl Özel İdareleri 
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 2007 yılında 
yürürlüğe konmuştur.  

Büyük oranda yenilenen ve güncel hale gelen mevzuat çalışmaları 
içinde İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı, Köy 
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Kanunu Tasarı Taslağı, Mahalli İdarelere Bağlı Kuruluş Kanun Taslağı 
TBMM’ne sevk edilmiş, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri 
Yönetmeliği, Birliklerdeki Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin 
Yönetmelik,  Mahalli İdarelerde Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmelikleri içinde yönetmelik taslakları hazırlanmıştır. 

Mevzuat alanındaki bu çalışmalarla Genel Müdürlük mahalli ideler 
alanında ki bütün mevzuatı yenileme eğilimine girmiştir. Bu bakış 
açısı ve mevzuat çalışmaları AB tam üyelik sürecinde yeniden ele 
alındığı göstermektedir. Fakat bu kadar mevzuat değişikliği 
yapılmasına ve yeni mevzuata değişiklerinin hazırlanmasına rağmen 
“mevzuat etki analizi” yönünde bugüne kadar herhangi bir çalışma 
yapılmamıştır. Oysa çağdaş yönetim anlayışının bir gereği mevzuatın 
yenilenip basitleştirilmesi yanında işlerliğinin sağlanması da büyük 
önem taşımaktadır. Üstü kapalı da olsa sorunların çözümünü mevzuat 
değişikliklerine bağlamak gerçekçi değildir. Bu nedenle “sorunu 
çözmek için çıkarılan mevzuatların kendilerinin bizzat sorun oldukları” 
gerçeği de göz önünde bulundurularak mevzuat etki analizlerinin 
yapılması gerekmektedir. 

2) Yerel yönetim reformu yapıldıktan sonra Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü’nün görevlerinde önemli ölçüde değişiklik olmuştur. Yeni 
mevzuatla Genel Müdürlüğe verilen görevlerle orantılı teşkilat 
yapısının oluşturulması gereği yüz yüze yapılan görüşmelerde en 
önemli problem olarak ifade edilmiştir; Ancak Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü’nün teşkilat yapısının ve görev tanımlarının yeniden 
düzenlenmesini kapsayan mevzuat değişikliği taslağı çalışmasının 
henüz yapılmadığı incelenmiştir. 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüyle ilgili mevzuattan dolayı ortaya 
çıkan görevler  “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Çalışma 
Yönergesine” tamamıyla yansıtılamamıştır. 13.10.2004 tarihinde 
yürürlüğe konulan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev 
ve Çalışma Yönergesindeki görev tanımlarının Genel Müdürlüğe 
verilmiş olan görevlerin tamamını kapsamamsı, kanunlardaki bazı 
görev tanımlarının hangi daireler tarafından takip edileceğinin belirsiz 
olmasına sebebiyet vermiştir. Mahalli idarelerle ilgili İçişleri 
Bakanlığı’na görev veren kanunların ayrıntılı olarak incelenmesi ve 
verilen görevlerin Genel Müdürlüğün Çalışma Yönergesine yansıtılması 
gerekmektedir. 

3) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma 
Yönergesinde Daire Başkanlıklarının görevleri arasında sayılan pek 
çok konunun değişen mahalli idareler mevzuatıyla veya Bakanlık 
hizmet birimlerinde yapılan yeniden düzenlemeler sonucunda görev 
olmaktan çıktığı incelenmiş ve ifade edilmiştir. Örneğin, belediye 
meclis kararlarının iptali ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 1580 
sayılı Belediye Kanununun 73. ve 74. maddeleri uyarınca “Vali görüşü 
ile Bakanlığa intikal eden talepler, mevzuata uygunluk yönüyle 
incelendikten sonra iptal istemiyle Danıştay Başkanlığına gönderilmesi 
işlemi,” Belediye Kanununda yapılan değişiklikle İl Valiliklerine ve 
Belediye Başkanlıklarına devredilmiş ve işlerliği kalmamıştır. 
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4) Bazı görevlerin Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve 
Çalışma Yönergesinde Daire Başkanlıklarının görevleri arasında yer 
almamasına rağmen, bu görevlerin bir kısmının şube müdürlükleri 
tarafından yürütüldüğü Teftiş Raporunda yer almıştır. 13.10.2004 
tarihli Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma 
Yönergesinin değişen mevzuata uygun olarak yenilenmesi, işlevsiz 
hale gelen görevlerin yönetmelikten çıkarılması gerektiği 
değerlendirilmiştir.  

5) Türkiye’de 81 İl Özel İdaresi, 3225 Belediye, 1500’e yakın Mahalli 
İdare Birliği ve 35.000’e yakın köyün, merkezi idare ile ilişkilerinin 
kurulması, mahalli idareler arasında koordinasyonun sağlanması, bu 
idarelerle ilgili şikâyetlerin sonuçlandırılması, çıkarılması gereken 
yönetmelik ve genelge gibi hukuki düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 

6) Teşkilat kanununda sayılan bu görevlerden 11/d,e bendinde 
tanımlanan görevlerle ilgili Genel Müdürlüğün etkili bir faaliyetinin 
bulunmadığı, 11/c ve h bendindeki görev tanımlarının işlevsiz hale 
geldiği incelenmiştir. 

7) Teşkilat kanunun 11/b bendinde belirtilen vesayet yetkisinin 
kullanılması konusunda ise yeni çıkan mahalli idareler mevzuatıyla 
önemli değişiklikler yapılmış, vesayet yetkisi daraltılmıştır. Hatta 
belediye meclisi kararları üzerindeki vesayet yetkisinin yerine yargı 
denetiminin ikame edildiği, vesayet yetkisi kapsamında yerindelik 
denetimi yapılması konusu Anayasada yer almasına rağmen yerel 
yönetim kanunlarından çıkarıldığı görülmektedir. Mevcut durumda 
İçişleri Bakanlığı’nın vesayet denetimi Kanunda “hukuka uygunluk” ve 
“idarenin bütünlüğü” kavramlarıyla sınırlandırılmıştır. Yerel 
yönetimlerin iş ve işlemleri üzerinde yapılan teftişler sonucu 
müfettişlerin düzenlemiş olduğu teftiş raporları incelendiği zaman, 
uygulamada idarenin bütünlüğü ilkesinin göz ardı edildiği ve yerel 
yönetimlerin hukuka uygun işlem tesis etme konusunda oldukça 
yetersiz oldukları yönünde tespitler yer almıştır. Yerel yönetimlerin 
sunmuş oldukları hizmetlerde etkinlik verimlilik ve kalitenin 
yakalanabilmesi doğrultusunda vesayet yetkisinin uygulanmasının 
Genel Müdürlük tarafından etkili bir şekilde yürütülemediği 
değerlendirilmiştir.  

8) 3152 sayılı Kanunun 38. maddesinde; “Bakanlık Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğünde kontrolörler istihdam edilebilir. Bu kontrolörler 
ihtiyaca göre Bakanlığın diğer birim ve işlerinde görevlendirilebilir. 
Gerektiğinde kontrolörler Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde 
veya mülkiye müfettişi refakatinde de çalıştırılabilirler. Kontrolörlerin 
işe alınma ve istihdamlarında müfettişlerin tabi olduğu esas ve usuller 
uygulanır.  Kontrolörlerin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle 
düzenlenir.” Denilmektedir. Bu hüküm doğrultusunda Mahalli İdareler 
Kontrolörlerinin görev yetki ve sorumlulukları 1984 tarihli İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği ile belirlenmiştir. 
Ancak 3152 sayılı Kanunda Kontrolörlerin yerel yönetimleri nasıl ve 
ne şekilde denetleyeceği denetimin kapsamının ne olacağı konusunda 
bir hüküm yer alamamıştır. Yönetsel vesayet yetkisinin kullanılmasına 



 142

yönelik faaliyetlerin yasa ile açık ve net bir şekilde düzenlenmesi 
gerektiği Anayasanın 127. maddesinin bir gereğidir. Anayasanın 127. 
maddesinde öngörülen idari vesayet, merkezden yönetimin yerel 
yönetimler üzerinde yapabileceği ve yasa ile düzenlenmesi gereken 
bir denetim yetkisidir. Bu sebeple yasa ile verilmeyen bir yetkinin 
yönetmelikle genişletilerek kullanıldığı bu sebeple Mahalli İdareler 
Kontrolörlerinin yapmış olduğu denetimin hukukiliğinin tartışmalı 
olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştır.1 

Bu değerlendirmeler göz önünde bulundurularak Mahalli İdareler 
Kontrolörlerinin görev ve yetkilerinin ve statülerinin 3152 sayılı 
Kanunda düzenlenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. İçişleri Bakanlığı 
idari vesayet yetkisini kullanırken Mahalli İdareler Kontrolörlerine 
ihtiyacı olup olmadığına karar vermesi gerekmektedir. Kontrolörler ilk 
teşkilatlandırılırken mevzuat yönünden eksik teşkilatlanma 
gerçekleştirilmiştir. Görev ve yetkiler yasa ile belirlenmemiş birimin 
statüsü ortaya konulmamıştır.  

9) Kontrolörlerin görev yetki ve sorumlulukları 1984 tarihli İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği ile belirlenmiştir. 
5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte kontrolörlerin yerel 
yönetimler üzerindeki mali denetim yetkisi işlevsiz hale gelmiştir. 
Ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 38, 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 55. ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 22. 
maddesi hükümleri uyarınca yerel yönetimlerin idari işlemleri, hukuka 
uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından denetlenebilmektedir. Yani 
bu kanunlarla da yerel yönetimler üzerindeki İçişleri Bakanlığı’nın 
denetim yetkisi sınırlandırılmıştır. 

10) Mevzuat kirliliğini önleyecek, mevzuat arasında koordinasyon 
sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulamaması yetkilerin 
kullanılmasında ve mevzuatın uygulanmasında karışıklıklara yol 
açmaktadır. Mahalli İdareler Mevzuatının taşrada ne derece 
uygulandığı, doğru uygulanıp uygulanmadığı konusunda bir 
değerlendirme mekanizması kurulamadığı verilen eğitimlerin yetersiz 
olduğu görülmüştür. 

11) Çevre Bakanlığının Genel Müdürlüğün görüşünü almaksızın 
uygulamaya koyduğu mevzuat ve genelgeler, alanda eşgüdüm, 
uygulama ve yetki sorunları oluşturmaktadır. 

12) Mahalli İdareleri ilgilendiren bütün mevzuatın hazırlık aşamasında 
Genel Müdürlüğün uygun görüşünün alınmaması mevzuat hükümleri 
arasında çelişkiler oluşmasına neden olmaktadır. Mevzuat Hazırlama 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe bir madde eklenerek yerel 
yönetimlerle ilgili bütün düzenlemelerde Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü ile yerel yönetimlerin görüşünün alınmasının kural haline 
getirilmesi gerekmektedir. Yerel yönetim mevzuatı hazırlanırken 
başka ülkelerin tecrübelerinden yeterince yararlanılmamaktadır.  

                                                 
1 Yasin KARANFİLOĞLU, Yerel Yönetimlerin Denetimi, Sayıştay Araştırma İnceleme Raporu 
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13) Hazırlıkları devam eden bakanlıklara ait teşkilat yasa tasarılarında 
gözlemlenen merkezileşme eğilimi yerel yönetim yasaları ile getirilen 
yetkilerin yerele aktarılması ilkeleriyle bağdaşmamaktadır  

5.3. İşlevsellik Analizi 

İçişleri Bakanlığı 3152 sayılı kanunun 11. maddesine göre Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğüne aşağıdaki görevler verilmiştir; 

a) Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, 
takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek,   

b) Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin 
mevzuat hükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak,   

c) Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık 
programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmek,    

d) Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, 
istatistikî bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yayımlamak,  

e) Mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimini ve uygulanmasını 
takip etmek, Eğitim Daire Başkanlığıyla işbirliği yaparak planlamak,   

f) Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek,   

g) Mahalli idare kontrolörlerinin çalışma programlarını Bakanlık Teftiş 
Kurulu Başkanlığının görüşünü almak suretiyle düzenlemek ve 
uygulanmasını sağlamak,   

h) Mahalli idare fonlarının, Müşterek Trafik Fonunun, Muhtaç Asker 
Ailelerine Yardım Fonunun kanunların ve ilgili mevzuatın öngördüğü 
şekilde ve Bakanlığın yetki sınırları içinde dağıtılmasını ve idaresini 
sağlamak, takip ve kontrol etmek.  

1) 15.3.2003 tarihli ve 4825 sayılı Kanunla, “e“ bendi eklenmiş ve mevcut 
“e“ bendi,“f“ bendi olarak teselsül ettirilmiştir.”  
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Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 3152 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla kendin verilen bu görevleri aşağıdaki teşkilat 
yapısıyla yürütmektedir. 
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Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün mevcut teşkilat yapısı, dikey piramit 
biçiminde teşkil edilmiştir. Tepe yönetiminde Genel Müdür, Genel Müdüre bağlı 
3 Genel Müdür Yardımcısı ve her bir Genel Müdür Yardımcısının sorumlu olduğu 
ikişer Daire başkanlığı ve her bir Daire Başkanlıklarına bağlı 3’er Şube 
Müdürlüklerinden oluşmaktadır. Buna göre; 3 Genel Müdür Yardımcısı, 6 Daire 
Başkanlığı, 18 Şubeden oluşan bir teşkilat yapısı mevcuttur.  

Kontrolörlerin sevk ve idaresi, bir kadroya bağlı olmaksızın Bakan onayı ile 
fiili olarak oluşturulan, görev, yetki ve sorumlulukları belli olmayan ve 
kontrolörler arasından görevlendirilen (1) Başkan ve (4) Başkan Yardımcısından 
müteşekkil “Kontrolörler Başkanlığınca” yürütülmektedir. 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün işlevsel yönünde yapılan analizde 
aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 

1) Mevcut örgüt yapısı dışında, değişen koşullara göre sonradan Genel 
Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına dâhil edilen işler için 
oluşturulan bürolar bağlantıları ve işlevsel özellikleri dikkate alınarak; 
organizasyon şemasında uygun bir yere konulamadığından, doğrudan 
Genel Müdüre bağlı hale getirilmiştir. Merkez Şube, Proje Uygulama 
Birimi, KÖYDES Bürosu, Bilgi Edinme Bürosu ve Yerel Bilgi Projesi 
birimleri bunlar arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, Bakanlık 
nezdinde bile yeri tam olarak belirlenmemiş olan Kontrolörler 
Başkanlığı, doğrudan Genel Müdüre bağlanmıştır. Genel Müdürün bu 
Başkanlık üzerinde diğer birimlerde olduğu gibi, benzer bir yetkiye 
sahip olmadığı anlaşılmaktadır.  

2) Birimde yapılan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün Örgütsel ve 
Fonksiyonel Yeniden Yapılandırılması” adlı çalışmada; “Genel 
Müdürlüğün teşkilat şemasında, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne 
Kontrolörler Başkanlığının yanı sıra APK Daire Başkanlığı, Bütçe Mali 
Akımlar Daire Başkanlığı, Değerlendirme ve İzlenme Daire Başkanlığı, 
Dış İlişkiler ve İstatistik Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve 
Teşkilat ve Hizmetler Daire Başkanlığı olmak üzere (6) Daire 
Başkanlığının bağlı olarak görev yaptığı,  Ayrıca Bakanlık Makamının 
17.05.2005 tarih ve bila sayılı onayı ile Köy Altyapısını Destekleme 
Projesinin (KÖYDES) yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak 
ve kararları almak, belirlenen önceliklere göre teknik ekipçe tespit 
edilecek köylerin durumlarını belirlemek ve Makama sunmak üzere 
Mahalli İdareler Genel Müdürünün başkanlığında Proje Koordinatörü, 
Finansman Koordinatörü, Mali Kontrolör ve Teknik Danışmanın 
katılımıyla Proje Yürütme Kurulunun oluşturulduğu incelenmiştir. 

3) Teşkilat ve Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 13.10.2004 tarih ve bila 
sayılı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma 
Yönergesinde, Teşkilat Şube Müdürlüğü ile Köyler ve Birlikler Şube 
Müdürlüğü şeklinde örgütlendiği, ancak Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü Teşkilat şemasında ise Teşkilat Şube Müdürlüğü, Köyler ve 
Birlikler Şube Müdürlüğü ve Taşıtlar Şube Müdürlüğü şeklinde 
teşkilatlandığı anlaşılmıştır.  

4) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde kurulu bulunan 
Daire Başkanlıkları ve bu Daire Başkanlıklarına bağlı Şube 
Müdürlüklerinin kuruluş, görev ve çalışma esaslarını ayrıntılı olarak 
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belirleyen bir Yönergenin 13.10.2004 tarihinde hazırlanarak yürürlüğe 
konulduğu, ancak bu tarihten sonra mevzuatta meydana gelen 
değişiklikler dikkate alınarak Yönergenin güncelleştirilmediği ve aynı 
zamanda 19.03.2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe konulan İçişleri 
Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin 16. maddesine göre mevcut 
yönergenin uygun hale getirilmediği incelenmiştir. 

5) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün mevcut organizasyon 
şemasındaki hiyerarşik yapıyı oluşturan birimlerin görev ve 
sorumluluklarının değiştiği, bazı birimlerin fonksiyonunun azaldığı, 
bazı birimlerin ise fonksiyonunu kaybettiği incelenmiştir. Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü’nün teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi 
gerektiği ortaya çıkmıştır.  

6) Teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi konusu “Türkiye’de Yerel 
Yönetimler Reformu Çerçevesinde, Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü’nün Örgütsel Ve Fonksiyonel Yeniden Yapılandırılması” adlı 
çalışmada “Genel Müdürlük örgüt yapısının, fonksiyonlarının, görev ve 
sorumluluklarının değişimini ve dönüşümünü, esas olarak iki alanda 
yaşanan gelişmelerin zorladığı görülmektedir: Birincisi, kamu yönetim 
reformu çerçevesinde merkezi idare birimlerinin görev alanlarının 
daraltılması ve kamu hizmetlerinin yerel yönetimlere, sivil toplum 
kuruluşlarına ve özel sektöre devredilmesinin hızlanmasıdır. (Genel 
Müdürlüğün hangi görevleri reformdan sonra nerelere 
devredilmiştir?)Bu gelişmeye paralel olarak, kamu yönetim 
birimlerinin daha verimli ve kaliteli hizmet sunacak, hizmetlerden 
yararlananların katılımına yer verecek, israfı azaltacak, daha şeffaf ve 
daha esnek işleyecek ve etkinliği gözetecek şekilde faaliyet 
göstermesi beklenmektedir. Bu hedefler ve beklentiler dikkate 
alındığında, Genel Müdürlüğün temel amaç ve fonksiyonları ile hizmet 
anlayışının değiştiği gözlenmektedir. 

İkincisi ise, kamu yönetim reformu çerçevesinde merkezi idarenin 
görev ve yetki alanı daraltılıp, yerel yönetimlerin ve katılımcı 
demokrasinin güçlendirilmesi hedefi de, merkezi yönetim ile yerel 
yönetimlerin ilişkilerini önemli ölçüde değiştirmektedir. Bu ise, 
merkezi yönetim birimi olarak Genel Müdürlüğü, kamu adına yerel 
yönetimler üzerinde sıkı bir vesayet denetimi yapan, dönemin 
şartlarına ve anlayışına göre oluşan yapı ve işleyişten uzaklaşmaya 
zorlamaktadır. Böylece, yeni anlayış ve gelişmeler doğrultusunda 
gelişen, hizmet alanların katılımına ve denetimine daha açık faaliyet 
gösteren birimler olarak; yerel yönetimlerin yönlendirilmesi, yönetim 
kapasitelerinin güçlendirilmesinin teşvik edilmesi ve standartlar 
oluşturulması dönemine geçilmiş olmaktadır. Bu gelişmeler ise, yerel 
yönetimlere yönelik merkezi kamu yönetimi adına görev yapan Genel 
Müdürlüğün görev ve sorumluluklarında olduğu kadar; örgütsel 
yapısında ve insan kaynakları politikasında değişiklikler yapmaya 
zorlamaktadır” denilmiştir. 

7) Teşkilat Kanununun 11/a bendinde: “Mahalli idarelerin iş ve 
işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa 
verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, 
sonuçlandırmak ve geliştirmek” görev tanımı bulunmaktadır. Bu görev 
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kapsamın da yürütülen görevlerin tamamı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü’nün çalışma yönergesine yansıtılmamıştır. 

Bu görevin etkili bir şekilde yürütülmesinin önündeki engellerden 
diğeri ise değişik kanunlarla Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne 
görev verilirken Genel Müdürlüğün teşkilat yapısının bu görevler 
doğrultusunda yeniden gözden geçirilmemesi verilen görevlerle 
orantılı teşkilat yapısının oluşturulamamasıdır. Birime görev veren 
kanun maddelerinin neler olduğuna yönelik birim tarafından 
düzenlenen tabloda teşkilat kanundaki bu görevin işlevini kaybettiği 
ve yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.  Bu görevin etkili 
bir şekilde yürütülebilmesi için değişik kanunlarla Bakanlığa verilen bu 
görevlerin hangi daire ve şubeler tarafından yürütüleceğini belirleyen 
bir çalışma yönetmeliğinin oluşturulması ile sağlanabileceği 
değerlendirilmiştir. 

8) Teşkilat Kanununun 11/b bendinde: “Bakanlığın mahalli idareler 
üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuat hükümleri 
gereğince uygulanmasını sağlamak,” şeklindeki görev tanımı 
bulunmaktadır. 

Anayasanın 127. maddesinde: “Merkezî idare, mahallî idareler 
üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun 
şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum 
yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması 
amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet 
yetkisine sahiptir.” denilmektedir. Anayasada düzenlenen vesayet 
yetkisinin nasıl kullanılacağı kanunlarla düzenlenmiştir. Yerel yönetim 
reformu kapsamında çıkarılan mevzuatta vesayet yetkisinin kullanımı 
yeniden düzenlenmiş ve vesayet yetkisi hafifletilmeye çalışılmıştır. 

Belediye Kanunun 23. maddesinde; “mülkî idare amiri hukuka aykırı 
gördüğü kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir” , 5216 Sayılı 
yasanın 14. maddesinde;  “mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü 
kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargı mercilerine başvurabilir” 
şeklindeki ibarelerde, idari yargıya başvurmanın hukuki niteliği 
belirgin değildir. Yani vesayet denetiminin yapılması bağlamında, 
“idari yargıya başvurma” Danıştay’ın idari görevleri kapsamında “idari 
itiraz” mı, yoksa idari yargıda “iptal davası” açma şeklinde mi 
değerlendirileceği açıkça belirtilmemiştir. 

Bu düzenlemeler üzerine, merkezi yönetimin idari vesayet yetkisi 
azaltılarak, birçok konuda idari makamların yerine yargı organlarının 
devreye sokulduğu, yani vesayet denetimi yerine, yargısal denetimin 
ikame edildiği şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır. 

Vesayet yetkisinin önündeki mevzuat engellerinin bu görev 
doğrultusunda ortadan kaldırılması bunun için mevzuat 
değişikliklerinin sağlanması vesayet denetiminin yerine yargı 
denetiminin ikame edilmesinin önlenmesi gerekmektedir.  

9) Mahalli idarelerle ilgili yapılan şikâyetlerin değerlendirilmesi gerekli 
inceleme ve araştırmaların kapsamında Genel Müdürlüğe şikâyeti 
içeren yıllık yaklaşık 20.000 evrak gelmektedir. 4483 Sayılı Memurlar 
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ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 
kapsamında bu şikâyetlerin sağlıklı değerlendirilmesi ve 
sonuçlandırılması zaman almakta, etkin bir denetim sistemi 
kurulamamaktadır. Bazen de mahalli idare yöneticilerinin 
sindirilmesine ve baskı altında kalmalarına da yol açmaktadır. Ayrıca 
mahalli idarelere ilişkin teftiş birimleri tarafından yapılan teftiş ve 
denetimler sonunda düzenlenen raporların düzenli olarak takip 
edilemediği bunun için uygun teşkilat yapısının oluşturulamadığı 
incelenmiştir. 

10) 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
38 inci maddesine istinaden, Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğünde kontrolörler istihdam edilmektedir. Birim bünyesinde, 
doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak çalışan Mahalli İdareler 
Kontrolörler Başkanlığı oluşturulmuştur. Ancak 3152 sayılı 
Kanunda Kontrolörlerin yerel yönetimleri nasıl ve ne şekilde 
denetleyeceği denetimin kapsamının ne olacağı konusunda bir hüküm 
yer alamamıştır. Yönetsel vesayet yetkisinin kullanılmasına yönelik 
faaliyetlerin yasa ile açık ve net bir şekilde düzenlenmesi gerektiği 
Anayasanın 127. maddesinin bir gereğidir. Anayasanın 127. 
maddesinde öngörülen idari vesayet, merkezden yönetimin yerel 
yönetimler üzerinde yapabileceği ve yasa ile düzenlenmesi gereken 
bir denetim yetkisidir. Bu sebeple yasa ile verilmeyen bir yetkinin 
yönetmelikle genişletilerek kullanıldığı bu sebeple Mahalli İdareler 
Kontrolörlerinin yapmış olduğu denetimin hukukiliğinin tartışmalı 
olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştır. 

11) Mahalli İdareler Kontrolörler Kurulu Başkanlığı’nın teşkilatlanmasını 
düzenleyen mevzuatta da sorunlar bulunmaktadır. 1984 tarihli İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği ile gerçekleştirilen 
teşkilatlanmaya karşı Danıştay’da açılan iptal davasında Danıştay: 
Kontrolörlerin bir yönetmelikle ana hizmet birimi olan Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğüne bağlı olarak “Kontrolörler Kurulu Başkanlığı” 
şeklinde örgütlenmesini, 3046 sayılı Bakanlıkların Teşkilatlanmasına 
İlişkin Kanuna aykırı bularak iptal etmiş ve kurul şeklindeki 
örgütlenmenin “Danışma ve Denetim Birimi” şeklinde olması 
gerekeceğini belirterek karar vermiştir. 2 

 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 1996 yılında 
“Yayın No:8” ile basılan ''Mahalli İdarelerin Yeniden Yapılandırılmasına 
ve Bu İdarelerle İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Gerekçeleri'' isimli kitabın 13. Bölümünde; İçişleri 
Bakanlığı Kontrolörlerinin, İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında 
Danışma ve Denetim Birimi Bölümünde bir “Kurul” şeklinde 
örgütlenmesi tasarıda öngörülmüş olup, kanun tasarısının gerekçeler 
ile ilgili 13. Bölümünde; ''105. Madde ile Teşkilat Kanununda 
değişiklik yapılmak suretiyle İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatına 
yeni bir danışma ve denetim birimi olarak Mahalli İdareler 
Kontrolörler Kurulu Başkanlığı eklendiği, bunun yeni bir birim kurmak 
anlamına gelmediği,  şöyle ki; “halen İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde Mahalli İdareler Kontrolörleri 

                                                 
2 DANIŞTAY 5.Dairesi E:1995/2635, K:1998/449 sayılı Kararı  
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birimi bulunduğu; madde ile bu birimin Genel Müdürlük bünyesinden 
alınıp, doğrudan Bakana bağlı hale getirildiği,'' belirtilmiş ve tasarıda 
yer almıştır.  

Kontrolörler Başkanlığının mevcut örgütlenmesinin,  Anayasada 
belirtilen idari vesayet, Kamu İç Kontrol Standardı, hizmet gerekleri, 
3046 ve 657 ayılı Kanun hükümleri, yargı kararları ile örtüşmediği 
açıktır. Danıştay 5. Dairesinin kararı da bu yöndedir. Ayrıca, bazı 
akademisyenler de yazmış oldukları makalelerde bu doğrultudaki, 
görüşleri dile getirmişlerdir. 

12) Mahalli idarelerin tabi olduğu vesayet denetimi, genel idare 
üzerindeki denetimden farklıdır. Dolayısıyla bu denetimin bu konuda 
uzman kişilerce yapılması gereklidir. Mahalli idareler kontrolörlüğü 
mesleğinin, bu mesleğe giriş ve yetişme yönünden kariyer mesleği 
olduğu ve müfettişlerden gerek atanma gerekse gördükleri iş 
bakımından farklarının bulunmadığı açıktır. 3152 sayılı Kanunun 38 
inci maddesinde değişiklik yapılarak,  Danışma ve Denetim birimi 
olarak “Mahalli İdareler Kontrolörler Kurulu” oluşturulması, 
kontrolörlerin bu kurula bağlanması, bir kurul başkanı atanarak bu 
kurul başkanı vasıtasıyla İçişleri Bakanlığının diğer birimleri ile 
işbirliği sağlanması bu sayede kontrolörlerin hizmet yönünden 
bağımsızlığa kavuşturulması gerekmektedir. 

13) Belediyelerin % 90’nından fazlasında da iç denetim sistemi de 
bulunmamaktadır. Bu belediyelerin yeni yönetim anlayışına uygun 
olarak, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğinin arttırılması 
ancak dış denetimle mümkündür.  

Mahalli İdareler Kontrolörleri tarafından; 2004 yılında 500, 2005 
yılında 430, 2006 yılında 307, 2007 yılında 347 adet olmak üzere 
toplam 1584 mahalli idare biriminde muhtelif konularda ön inceleme 
yapılmıştır. Mahalli İdareler Kontrolörlerinin teftiş ve soruşturma 
dışında mahalli idare mevzuatının hazırlanması mahalli idareler 
alanında inceleme araştırma görevleri de bulunmaktadır. 

14) Teşkilat Kanununun 11/c bendinde: “Mahalli idare yatırım ve 
hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde 
yapılmasını gözetmek,” şeklinde görev tanımı bulunmaktadır. Mahalli 
İdare Yatırım ve Hizmetlerini kalkınma planları ve yıllık programlara 
uygun şekilde yapılmasını gözetlemek işlevini yerine getirmek üzere 
APK Dairesi Başkanlığı görevlendirilmiştir. Bu dairenin görevleri 
Çalışma Yönergesinde belirlenmiştir. Ancak 3152 sayılı Kanunun 11/ c 
maddesi ile Genel Müdürlüğe verilen görevin mahiyeti itibariyle çok 
geniş kapsamlı bir görev olması nedeniyle söz konusu madde 
kapsamındaki işlevin teşkilat ve kadro yetersizliği nedeniyle yerine 
getirilemediği incelenmiştir.  

Bu görev kapsamında Mahalli idareler Genel Müdürlüğünde yürütülen 
herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi 3. bendi kapsamında, 
3225 belediye ve 81 il özel idaresine ait faaliyet raporlarının 
toplanarak konsolide edilmesi, değerlendirme raporunun 
hazırlanması, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’a gönderilmesi, 
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kamuoyuna açıklanması görevi mevcut kurumsal kapasitenin 
yetersizliği nedeniyle yerine getirilememektedir. Ancak bu görev 
kapsamında mahalli idare yatırım hizmetlerinin kalkınma planlarına ve 
yıllık programlara uygun bir şekilde yapılmasının gözetlenmesi 
sağlanabilir. Ancak mahalli idarelerde teşkilat yapısı verilen görevlerle 
orantılı olarak düzenlenmediği için bu görevin etkili bir şekilde 
yürütülemediği yüz yüze görüşmelerde ifade edilmiştir. 

15) Teşkilat Kanununun 11/d bendinde: “Mahalli idarelerin geliştirilmesi 
amacıyla araştırmalar yapmak, istatistikî bilgileri toplamak, 
değerlendirmek ve yayımlamak,”  şeklinde görev tanımı 
bulunmaktadır. Bu görevin yürütülmesi için Dış ilişkiler, Eğitim Ve 
İstatistik Daire Başkanlığı oluşturulmuştur. 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün bu görev konusunda oldukça 
zayıf olduğu yüz yüze görüşmelerde ifade edilmiş bu görev 
kapsamından birimde yürütülen düzenli bir çalışmanın olmadığı 
vurgulanmıştır. Bu görev kapsamında daha önce bir bilişim projesi 
başlatılmış ancak sağlıklı veri girişi sağlanamadığı için gerekli başarı 
sağlanamamıştır. Yerel Bilgi projesinde yapılan başlıca istatistikî 
çalışmalar ise; Belediyelerin türlerine göre dağılımları Belediye 
Başkanlarının cinsiyetleri, partileri, telefonları, faksları,  kadın 
seçilmişlerin seçildikleri görev, seçim bölgeleri, parti ve iyi derecede 
bildiği yabancı dil bilgileri, Kadın Sığınma Evlerinin illerdeki mevcut 
durumu ve bilgileri, Bağlılık değişiklikleri, Belediyelerin nüfus bilgileri, 
Kardeş kent bilgileri ve Eğitim seminerlerine ilişkin bilgilerdir. Veri 
tabanındaki çeşitlilik sınırlıdır. 

Bu görevin birim bünyesinde etkili bir şekilde yürütülemediği 
istatistikî bilgilerin değerlendirilmesi konusunda birimin kapasitesinin 
oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir. Yerel yönetimler ile ilgili 
standart verilerin toplanması ve veri tabanlarının oluşturulmasının 
günümüzde vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu, İstatistik Şubesinin 
TÜİK ile koordineli çalışarak mahalli idarelerle ilgili ihtiyaç duyulan 
standartlaştırılmış istatistik oluşturulmasının çok gerekli olduğu yüz 
yüze görüşmelerde ifade edilmiştir.  Bu görevin etkili bir şekilde 
yürütülebilmesi için uygun teşkilat yapısının oluşturulması ve bu 
görev kapsamında bilişim projesinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

16) Teşkilat Kanununun 11/e bendinde: “Mahalli idareler personelinin 
hizmet içi eğitimini ve uygulanmasını takip etmek, Eğitim Daire 
Başkanlığıyla işbirliği yaparak planlamak,” şeklinde görev tanımı 
bulunmaktadır. Bu görev kapsamında yürütülen işlemler Dış ilişkiler 
Eğitim Ve İstatistik Daire Başkanlığı bünyesindeki Eğitim Şube 
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  

Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı mahalli idareler personeline dönük 
olarak uygulanacak olan eğitim programları arasında koordinasyonun 
sağlanması, eğitim ihtiyacının yerinde ve zamanında karşılanması, 
kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamaya konulan eğitim amaçlı 
projelerden beklenen verimin elde edilmesi, mükerrer eğitim 
uygulamalarının önlenmesi ve kamu kaynaklarının yerinde ve etkin 
kullanılmasının temini amacıyla il özel idaresi, belediye ve mahalli 
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idare birlikleri ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşların seçilmiş ve 
atanmış personeline yönelik olarak uygulanan eğitim, kurs, 
konferans, seminer ve benzeri adlar altında yürütülmesi için usul ve 
esaslarını belirleyen 2007/26 sayılı Genelge yayınlanmış, bu 
genelgenin uygulanması ile birlikte birlik, dernek, vakıf vb. 
kuruluşların mahalli idare personeline dönük olarak yapacakları eğitim 
faaliyetleri büyük ölçüde düzen ve disiplin altına alınmıştır.  

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde yapılan yüz yüze görüşmelerde 
bu görevin bu birimde olması gerekip gerekmediğinin incelenmesi 
gerektiği vurgulanmıştır. Mahalli idareler Genel Müdürlüğünün yerel 
yönetimlerin personelini hizmet içi eğitime tabi tutmak gibi bir 
görevinin olmaması gerektiği, bu işi her yerel yönetim birimin kendisi 
yapması gerektiği ifade edilmiştir. Bakanlık Eğitim Daire Başkanlığı ve 
bazı sivil toplum örgütlerinin düzenlemiş olduğu eğitimlerde eğitici 
görevlendirmek dışında bu görevin işlevsiz olduğu incelenmiştir. 
Yeniden yapılacak düzenlemelerde Eğitim Şube müdürlüğü’nün 
personelin eğitiminden sorumlu olmanın yanı sıra, mahalli idare 
birimleri yöneticilerinin eğitimine de destek verecek şekilde misyon 
verilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük adına bu şube tarafından 
planlanan ve koordine edilen eğitim programları, yerel yönetim 
birimlerinde görev yapan atanmış ve seçilmiş kişiler önemli bir 
boşluğu dolduracaktır. Gerek Genel Müdürlük içinde gerçekleştirilen 
organizasyonla, gerekse TODAİ, TBB (Türk Belediyeler Birliği), 
üniversiteler ve vakıflar gibi kurumlarla işbirliği yapılarak; bu eğitim 
programlarının gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca İçişleri 
Bakanlığı Eğitim Dairesi bu programların hazırlanmasında Bakanlık ile 
işbirliği ve koordinasyon görevini yerine getirmelidir. 

17) Teşkilat Kanununun 11/f bendinde: “Mahalli idarelerin teşkilat, araç 
ve kadro standartlarını tespit etmek,” şeklinde görev tanımı 
bulunmaktadır. Yerel yönetim mevzuatı çıktıktan sonra ikincil 
mevzuat olarak belediyelerde norm kadroların belirlenmesine ilişkin 
düzenlemeler Mahalli İdareler tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak bu 
düzenlemelerin taşrada uygulama düzeyi karşılaşılan sorunlar 
çıkarılan standartların ne ölçüde uygulandığı konusunda herhangi bir 
çalışma henüz yapılmamıştır. 

18) Teşkilat Kanununun 11/g bendinde: “Mahalli idare kontrolörlerinin 
çalışma programlarını Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının görüşünü 
almak suretiyle düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,” şeklinde 
görev tanımı bulunmaktadır. Bu görev kapsamında kontrolörlerin 
çalışma programları düzenlenmektedir. Ancak kontrolörlerin 
çalışmalarını düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasında, kontrolörlerin 
teşkilatlanmasında ve fiziki mekânlarda sorunlar bulunmaktadır. 
Mevzuatla ilgili olan bu sorunlar mevzuat analizi başlığı altında 
incelenmiştir. Kontrolörlerin çalışma yönetmeliğinin işlevsiz hale 
geldiği tamamının yenilenmesi gerektiği Genel Müdürlüğün vermiş 
olduğu bilgiler arasında yer almıştır. Ayrıca mahalli idareler 
kontrolörlerinin bakanlıkta görev ve unvan tanımlaması sorunları 
bulunduğu özlük hakları konusunda problem yaşadıkları 
motivasyonlarının oldukça düşük olduğu bu sebeple teftiş 
programlarının etkili bir şekilde gerçekleştirilemediği incelenmiştir. 
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19) Teşkilat Kanununun 11/h bendinde: “Mahalli idare fonlarının, 
Müşterek Trafik Fonunun, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonunun 
kanunların ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ve Bakanlığın yetki 
sınırları içinde dağıtılmasını ve idaresini sağlamak, takip ve kontrol 
etmek” görevidir. 

Bu görev Mahalli İdareler Fon Yönetmeliği ve İl Özel İdareleri Payının 
Dağıtım ve Kullanım Esasları Hakkındaki Yönetmeliği Kaldırılmasına 
Dair Yönetmeliklerden sonra işlevsiz hale gelmiştir.  

20) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetim Mevzuatının 
hazırlanmasında önemli rol oynamıştır. MEDA fonundan finansmanı 
temin edilen Yerel Yönetim Programına Destek Projeleri (I ve II), 
Şiddete Uğramış Kadınlarla İlgili Sığınma Evleri Projesi, Belediyelerde 
Performans Ölçüm Projesi (BEPER), Yerel Bilgi Projesi, Kent 
Konseylerinin Desteklenmesi Programına Destek Projesi, Yerel Mali 
Yönetimin Etkinliği ve Şeffaflığın Artırılması İçin Kapasite Yaratılması 
Projesi, KÖYDES, BELDES Projeleri gibi birçok proje ile Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü ulusal ve uluslararası kuruluşlarla proje 
üretme ve yönetme konusunda deneyim kazanmış işlevselliğini 
geliştirme yönünde önemli çabalar sarf etmiştir.  

21) Buna rağmen Yerel Yönetim Mevzuatının alanda uygulanmasını 
koordine etmekle görevli olan Genel Müdürlüğün mevcut teşkilat 
yapısı söz konusu yükümlülüğü yerine getirme konusunda yeterli 
değildir. Bu kapsamda olmak üzere; 

• Yeniden yapılanma ihtiyacı bulunmaktadır. Genel Müdürlüğün yıllık 
çalışma planı ve buna göre belirlenmiş performans ölçütleri ve 
değerlendirme sistemleri bulunmamaktadır. İnsan kaynakları 
iyileştirilememiştir. Yerel yönetimlere devredilen birçok yetkinin ülke 
düzeyinde koordinasyonunda zorluklar yaşanmaktadır. Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetlerin bu teşkilatın ilga 
edilmesi sonucunda İstanbul ve Kocaeli’nde Büyükşehir 
Belediyelerine, diğer illerde il özel idarelerine devredilmesi Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğünün iş yükünü artırmıştır. 

•  Her il ve ilçede kurulan Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile birlikte 
1526 civarındaki Mahalli idare Birliklerinin iş ve işlemleri, KÖYDES ve 
BELDES projeleri Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün iş hacminde 
önemli ölçüde artışlara neden olmuştur. Uzman personel açısından 
Genel Müdürlüğün yönetim kapasitesinin zayıflamış olması, artan 
görev ve iş yükünün yerine getirilmesini engellemektedir.  

• Vesayet yetkisindeki azalmayla orantılı olarak 5018 sayılı Kanunda 
öngörülen denetim mekanizmaları oluşturulamamış, rehberlik ve 
standardizasyon çalışmaları yapılamamıştır. Standardizasyon ve 
rehberlik çalışmaları yapılsa dahi, standart ölçümlemesi yapacak 
mekanizma ve uzman kadro mevcut değildir. 

•  Optimal belediye ölçeği oluşturulması yönünde bir çalışma olmaması 
yerel yönetimlerin kurulması ve kaldırılmasında sorunlara yol 
açmaktadır. Belediyelerin kurulmasında “nüfus” ölçütü ile birlikte 
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“gelir” ölçütünün de kullanılmasına ihtiyaç olmasına rağmen bu ölçüt 
ülkemizde kullanılamamıştır. 

• AB yapısal fonlarının yerel yönetimler aracılığıyla kullanılacak olması 
nedeniyle, bu idarelerin proje üretme ve yönetme kapasitelerinin 
artırılması görevinin Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce 
yürütülmesini gerektirmektedir. Bu yükümlülük Genel Müdürlüğün 
sorumluluğunu artırmaktadır. 

• Yerel yönetimleri güçlendirme projesi olan yerel yönetim kanunlarının 
sorumlusu konumunda bir proje yöneticisi olmaması söz konusu 
kanunların uygulamaya aktarılmasında aksamalara yol açmaktadır. 

• Mevcut teşkilat yapısının yetersizliği, rutin işlerin yoğunluğu nedeniyle 
yeni mevzuatla verilen birçok görev, yerel hizmet kalitesinin 
arttırılması, yerel yönetimlere rehberlik yapılması çalışmaları 
yürütülememektedir.  

• Yerel yönetim strateji belgesinin olgunlaştırılıp tamamlanmaması 
metropoller dışındaki belediyelerin, belediye gelirlerinden adaletli bir 
şekilde yararlandırılması hedefinin gerçekleşmesine engel teşkil 
etmektedir.  Söz konusu belgenin tamamlanması yönünde 
çalışmaların hızlandırılması zorunludur. Belediye bütçelerinden 
şirketlere yapılan mali kaynak akışının incelenmesi yönünde bir 
çalışma bulunmamaktadır. 

• Mahalli ve bölgesel düzeyde sosyal ve ekonomik gelişmenin 
sağlanması amacına yönelik planlama tekniklerinin süreçlerinin ve 
imkânlarının geliştirilmesi, bunların uygulanabilir duruma gelmesinin 
sağlanması yönünde çalışmalar yapılmamaktadır. 

• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bilgi teknolojilerini kullanma, veri 
toplama ve bu verilerden yararlanma yönünde yeterli aşama 
kaydedememiştir.  

• Belediye Başkan ve diğer görevliler hakkında Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğüne yapılan şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerin hem Teşkilat 
Şubesi Müdürlüğü hem de Değerlendirme ve İzleme Daire 
Başkanlığında birlikte yürütülmesi zaman kaybına ve karışıklığa neden 
olmaktadır. Bu iş ve işlemlerin tamamının Değerlendirme ve İzleme 
Daire Başkanlığına devredilmesinin uygun olacağı 
değerlendirilmektedir, 

• 4483 sayılı Kanunun 3/h maddesi uyarınca ilçe belediye başkanları ve 
belediye meclis üyeleri hakkında ön inceleme izni vermeye yetkili 
makamın İçişleri Bakanı olması Bakanlığın iş yükünü artırmıştır. 
Yetkinin il valilerine devredilmesi için söz konusu Kanunda yeni bir 
düzenleme gerekmektedir,  

• KÖYDES-BELDES Daire Başkanlığının kuruluşu ile ilgili Bakan onayı 
alınmamış, yönergede düzenleme yapılmamıştır ve hukuki statüye 
kavuşturulmamıştır. BELDES projesinin Genel Müdürlükte hangi birim 
tarafından yürütüleceğine dair bir görevlendirme yoktur. KÖYDES ve 
BELDES projelerinin birlikte değerlendirilerek hukuki alt yapıya 
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kavuşturulması gerekmektedir. BELDES projesi kapsamında bir 
denetleme programı oluşturulmamıştır. 

• 28.04.2002 tarihli İçişleri Bakanı onayı ile Yürürlüğe Giren 
Belediyelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin Kullanım Esasları 
Hakkında Yönerge yürürlükte olmasına rağmen belediyelere bütçeden 
yapılacak yardımlar konusunda İçişleri Bakanlığı 2005 yılından 
itibaren inisiyatif kullanmamakta, gelen yazılar Maliye Bakanlığına 
havale edilmektedir. Yardım yapılacak belediyelerin ilgili kurum olan 
İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmesi gerekmektedir. 

• Özel İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin Kullanım Esasları 
Hakkındaki 16.08.2003 tarihli Yönergenin uygulanması ve yardımların 
yapılması Maliye Bakanlığı inisiyatifine bırakılmıştır. Yardım 
yapılmayan il özel idarelerine ödenek yardımlarının objektif ölçütler 
çerçevesinde yapılabilmesi için yönergenin uygulanması 
gerekmektedir.  

• İhalelerden yasaklama kararlarının uygulama süresi ve kapsamı 
konusunda standardizasyon sağlanamamıştır. Bakanlık birimleri ve 
taşraya uygulama birliği açısından bir genelge çıkarılması 
gerekmektedir. 

• Yapılan işlemlerle ilgili belgelerin dosya nüshasında çeklistler tanzim 
edilerek işlemlerin otomatik olarak denetimi doğru ve süratli 
sonuçlandırılması yönünde çalışmalar yoktur. Görev ve iş tanımları 
yapılmamıştır. Performans yönetimi ve denetimine geçilememiştir. 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün teşkilat yapısının, iş süreçlerinin 
ve personel yapısının yeniden gözden geçirilerek, etkin bir işleyişe 
kavuşturulması sağlanamamıştır. 

5.4. Birimin İnisiyatif Kullanma Kabiliyeti  

Üst kademelerde politika belirlenmemiş olması, hiyerarşik kademeler 
arasında etkin iletişim mekanizması kurulamaması rutin iş ve işlemlerin 
yoğunluğu gibi nedenlerle inisiyatif kullanma kabiliyetinin arzu edilen düzeyde 
olmadığı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda; 

1) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde 2007 yılında onay niteliğindeki 
toplam 13961 evrakın 3016 sı İçişleri Bakanı, 7814 ü ise Genel Müdür 
tarafından imzalanmıştır. Bakan tarafından onaylanan yazılar, 
uluslararası üyelikler, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında alınan 
onaylar, işleme konulmama onayları, belediye sınırları içine alınma 
onayları, ihaleden yasaklama, görevden uzaklaştırma, göreve iade, 
tüzük değişikliği, personel istihdam izni, mahalli idarelere bağlı 
kuruluşların genel müdür ve yönetim kurulu üyeliğine atama, 
Büyükşehir belediyelerine genel sekreter ataması, İl Özel İdaresi 
genel sekreter atamaları, özel kalem müdürü atamaları, yurt dışı 
geçici görev yolluğu onayları, belediyelerin şirket kurması 
belediyelerin ihaleden yasaklaması, belediye borçlanması, belediye 
işletme kurma, belediye tasarruf tedbirleri işlemleri, belediye 
kamulaştırma işlemleri, özel idarelerin ihale yasaklama işlemleri, özel 
idarelerin tasarruf tedbirleri işlemleri, özel idarelerin borçlanma 
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işlemleri, ödenek aktarma onayları, personel, yargı, imar, ihale 
işlemlerine ilişkin onaylardır. 

2) Genel Müdür tarafından onaylanan 7814 evrakın 1990’ı vekâlet, 
yurtiçi geçici görev, belediyelere ve özel idarelere yazılan görüş 
yazıları ve yazışmalar, personel, imar, ihale gibi konular iken 5824 ü 
diğer işlemler niteliğindeki onaylardır.  

3) Müsteşar tarafından imzalanan onaylar genelde kardeş kent,  3628 
sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanunu kapsamında düzenlenen Tevdi Raporları izleme olurlarıdır.  
Eğitim seminerleri ile yurtdışı izin onayları Müsteşar Yardımcısı 
tarafından imzalanmaktadır.  

4) Birim amir yardımcıları tarafından imzalanan onaylar genelde 
personel, yargı, imar, ihale ve diğer işlemler niteliğindedir. Birim Amir 
Yardımcıları tarafından imzalanan onay sayısı 2929 dur. Yıl içinde 
onaylanan yaklaşık 14000 evrak arasında Müsteşar ve Müsteşar 
Yardımcıları tarafından imzalanan onay sayıları ortalama 100 
dolayındadır. 

 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde yetki ve iş yoğunluğu ağırlıklı olarak 
Bakan ve Genel Müdür üzerinde bulunmaktadır.   

5.5. İnsan Kaynakları Analizi 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü personeli, genel olarak mülki idare amiri, 
genel idare ve mahalli idare kontrolörlerinden oluşmaktadır. Personelin yıllara 
içinde gelişim durumunu gösteren tablo aşağıdaki gibidir. Son yıllarda büyük 
oranda yenilenen mahalli idare mevzuatına uygun hizmet sunmak amacıyla 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde mülki idare amirlerine ait kadroların sayısı 
artırılmış, ancak bununla ilgili atma henüz yapılmamıştır.  

Yılı 

Mülki İdare 
Dışındaki 
Personel 

Sayısı 

Mülki İdare 
Personel 

Sayısı 

MİA 
Dışındaki 

Kadro 
durumu 

Mülki idare 
Per İçin 
Kadro 

Durumu 

Değerlendirme 

1980 43 Kontrolör  

15 stajyer, 1 
Başkontrolör, 
17 Kontrolör 
olmak üzere 
33 boş kadro 

43 
Başkontrolör, 
69 Kontrolör 
olmak üzere 

112 dolu 
kadro 

 

Kontrolör sayısı 
giderek 

azalmaktadır. İş 
hacmi 

düşünülerek boş 
kadroların 

doldurulması ve 
yeni kadrolarla 
takviye edilmesi 
gerekmektedir. 

1990 143 Kontrolör     

2000 136 Kontrolör     

2008 112 Kontrolör     

2008 

97 
(GİH 

Sınıfından 
Şube Müdürü, 
Şef,VHKİ) 

13 117 21  

Tablo 1- Sayısal Olarak Personel Durumu 

 



 156

MİGM de değişen mevzuat karşısında ne tür personele ihtiyaç 
duyulacağıyla ilgili 2007 yılında “Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformu 
Çerçevesinde, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün Örgütsel ve 
Fonksiyonel Yeniden Yapılandırılması” konulu bir inceleme raporu 
hazırlanmıştır. Bu rapora göre mevcut daire başkanlıkları ve şube 
müdürlüklerinin sayısının artırılması önerilmesi nedeniyle bununla ilgili kadro 
alınmıştır. Halen var olan 21 kadronun 13 dolu olup, yönetici pozisyondaki 9 
kadro boş bulunmaktadır. 

MİGM mahalli idarelerin yol, su, kanalizasyon, imar, taşımacılık, çevre 
düzeni, trafik gibi teknik alanlarda yürüttüğü iş ve işlemleri ülke genelinde bir 
standarda kavuşturma, yönlendirme, rehberlik etme denetimde bulunma 
şeklinde ki görev tanımına rağmen bu alanda istihdam ettiği uzman personel 
yok denecek kadar azdır. Konu her ne kadarda sevk ve idare olarak ele alınsa 
bile, uzmanlık isteyen konuların uzman kişilerce hazırlanıp karar alıcılara 
sunulması gerekirken, MİGM bu süreç daha çok mülki idareden gelen ve teknik 
konularda uzmanlığı olmayan personel eliyle yapılmaktadır. Bu durum MİGM 
personel açısından önemli bir açmazını oluşturmaktadır. 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan diğer önemli 
personel grubu mahalli idareler kontrolörlerinden oluşmaktadır. Uzun yıllardan 
beri açıktan atama yapılamayan mahalli idare kontrolörleri daha çok belde 
belediyeleriyle ilgili denetim soruşturma ve inceleme gibi işlemleri 
yürütmektedirler. Kontrolörlerin durumuyla ilgili tablo aşağıdaki gibidir.  
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Görev Yeri Unvanı Toplam 

Ankara Başkan 1 

 Başkan Yardımcısı 4 

Ankara Grubu Başkontrolör 24 

 Kontrolör 54 

Ankara İl Özel İdaresi Gn.Sek.Yrd. Kontrolör 1 

Ankara Strateji Merkezi Kontrolör 1 

Ankara / Altındağ Belediyesi Kontrolör 1 

Ankara / Mamak Belediyesi Kontrolör 1 

Bursa / Yıldırım Belediyesi Kontrolör 1 

G.Antep Büyük Şehir Belediyesi Kontrolör 1 

G.Antep İl Özel İdaresi Başkontrolör 1 

Hatay / Reyhanlı Belediyesi Kontrolör 1 

İstanbul Grubu Başkontrolör 1 

 Kontrolör 7 

İstanbul / Fatih Belediyesi Başkontrolör 1 

İzmir Grubu Başkontrolör 4 

 Kontrolör 15 

Karadeniz Belediye Birliği Kontrolör 1 

Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Kontrolör 1 

T.B.M.M Kontrolör 1 

TBB Gen.Sek. Kontrolör 1 

Tekirdağ Belediye Başkanlığı Kontrolör 1 

Genel Toplam  124 

Tablo: 1.1. Kontrolörlerin Dağılımı 

Tablodan da görüleceği Ankara, İzmir ve İstanbul olmak üzere üç grup 
halinde çalışan kontrolörlerin 15’i çeşitli belediye ve mahalli idare 
kuruluşlarında çalışmaktadır. Mahalli idare kontrolörleri denetim elamanı gibi 
çalışmalarına rağmen gerek özlük hakları, gerekse görev tanımları ve Bakanlık 
içindeki statüleri bu konumun gerisindedir. Hatta kontrolörlerin statüsüyle ilgili 
belirsizlik söz konusudur. Dolayısıyla bu birimde çalışan personelin moral ve 
motivasyon seviyesi oldukça düşük düzeydedir. 

Eğitim açısından bakıldığında, MİGM personelden olan mülki idare amiri ve 
kontrolörlerin tamamı lisans mezunu personelden oluşturmaktadır. MİGM 
personelinin eğitim durumunu gösteren tablo aşağıdaki gibidir; 
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 Sayısı Lisans Y Lisans Doktora 
Lojmanda 

Oturan Personel 

MİA Personeli 13 13 6 1 12 

Genel İdare personeli 

88 
(Şb.Md.,Uzman 
Şef, VHKİ) 

113 Kontrolör 

38 
108 

4 
5 

 
7 
13 

Yardımcı Hizmet Personeli 7 - - - - 

Teknik Hizmetler 
personeli; 

- - - - - 

Diğer (mühendisler) 2 2 1 - 2 

Tablo–2 İnsan Kaynakları Durumu 

Fakat tablodan da görüldüğü gibi, genel idare personelinin yarıya yakının 
lisans düzeyinin altında eğitime sahiptir. Mahalli idareler gibi uzmanlık 
gerektiren bir alanda hizmet yürüten personelin yeterli eğitim düzeyine sahip 
olmaması Genel Müdürlüğü, standart belirleme, rehberlik ve önderlik etme 
kapasitesini düşürmektedir. Mülki idare amirleri gibi genel idare personelinin de 
eğitim düzeyini yükseltecek çalışmalar başlatılmalıdır.  

MİGM personel hareketleri gelen ve giden personel olarak birbirine eşit 
düzeydedir. Fakat gelen ve giden personel olarak toplam sayı itibariyle, 
yaklaşık olarak genel idare personelinin %25 yakın bir oranı her yıl 
değişmektedir. Bu birimde çalışan personelin bir alanda uzmanlaşmasını 
engellediği gibi, birimdeki kurumsal kapasite ve hafızayı da düşürmektedir. 
Konuyla ilgili tablo aşağıdaki gibidir. 

Yılı Gelen Personel Geldiği Kurum 
Başka birim ve 
kuruma geçen 
personel 

2005 
2 Adet Geçici Görevli 
Mühendis 

Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı 

 

2005 22 
Bakanlığımız Birimleri ve 
Valilikler 

9 

2006 15 
Bakanlığımız Birimleri ve 
Valilikler 

10 

2007 7 
Bakanlığımız Birimleri ve 
Valilikler 

9 

2008 1 Danıştay (idari personel) 
17 Kontrolör 
2 İdari Personel 

Tablo–3 Personel Hareketleri 

MİGM personelinin hizmet içi eğitimlerinin daha çok mevzuat konularında 
bilgilendirmelerden oluştuğu görülmektedir. Yeni çıkan mevzuatın nelerden 
ibaret olduğu, uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü açısından bu tür 
hizmet içi eğitimler önem arz etmektedir. Fakat personelin yetiştirtmesi ve 
kendi alanlarında uzmanlaşmalarının sağlanması için bu tür hizmet içi eğitimler 
son derece yetersizdir. Dolayısıyla MİGM verilen hizmet içi eğitimler yeniden 
gözden geçirilerek konu açısından uzmanlığı artıracak alanları da kapsayacak 
hale getirilmelidir. Konuyla ilgili tablo aşağıdaki gibidir; 
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Yılı Konusu Süresi 
Katılımcı 
sayısı 

Değerlendirme 

2006 
Değişen mevzuat karşısında 
Kontrolörleri bilgilendirmek  

2 gün 118 
Seminerler verimli geçmiş olup, 
tespit edilen eksiklikler 
giderilmeye çalışılmaktadır. 

2007 
Değişen mevzuat karşısında 
Kontrolörleri bilgilendirmek  

2 gün 118  

2007 Bilgisayar Kursu 2 Hafta 29  

2007 Görevde Yükselme Kursu  3 Hafta 18  

2008 
Değişen mevzuat karşısında 
Kontrolörleri bilgilendirmek  

2 gün 113  

Tablo 4- Hizmet İçi Eğitimler 

İnsan kaynaklarıyla ilgili diğer sorunlar, aşağıdaki gibi ifade edilmiştir; 

• İl özel idareleri ve belediyelerin kadro işlemleri ve belediyelerin geçici 
vize işlemleriyle ilgili görev değişikliklerine uygun olarak yönergede 
değişiklik yapılmamıştır. Belediyelerin atama izin talepleriyle ilgili 
olarak, izin verilecek zorunlu hallerin genel çerçevesini belirleyen bir 
genelge çıkarılmamıştır. 

• Mahalli İdarelerde yönetici kadroları ile özelliği olan işlerde 
görevlendirilecek personelde aranacak vasıflarla ilgili bir 
standardizasyon çalışması bulunmamaktadır. 

• Mahalli idarelerin çevre koruma ve geliştirme amacıyla yapacakları 
çalışmaların politikalarını belirleme faaliyetleri yürütülememiştir. 

• Personelin özlük haklarının yetersiz olması, yetişmiş eleman 
ihtiyacının karşılanmaması, kuruma yapılan atamalarda kurum 
görüşünün alınmaması, Genel Müdürlük çalışmalarında aksamaya yol 
açmaktadır. Naklen personel alımlarında seçici davranma imkânı 
sınırlıdır. Boş kadrolar doldurulmamıştır.  

• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce yürütülen görevler dikkate 
alınarak Genel Müdürlük personel politikasının oluşturulması, 
personelin mali imkânlarının iyileştirilerek yetişmiş personel ve hafıza 
kaybının önüne geçilmesi, naklen personel alımlarında seçici 
davranılması, ihtiyaç duyulan unvanlara Bakanlığımızca ortaya 
konacak merkez norm kadro da dikkate alınarak, bu yapılanmaya 
göre atamaların yapılması önem az etmektedir. 

• Şubelerde görevli personel, inceleme ve soruşturma mevzuatı 
konusunda, teftiş ve tazmin raporları ve layihaların izlenmesi, 
Sayıştay mevzuatı vb görev alanlarını ilgilendiren konularda hizmet içi 
eğitime tabi tutulmamıştır. Personelin yabancı dil bilmemesi dış 
ilişkilerde işlerin yavaş işlemesine neden olmaktadır.  

•  Personelle ilgili sistematik bir eğitim ve denetim mekanizması 
uygulamaya konulamamıştır. Uzmanlık gerektiren işlerin uzman 
olmayan personel tarafından yürütülmesi sorunlara yol açmaktadır. 
Hukuk Uzmanı, Mahalli İdareler Uzmanı, Mevzuat Uzmanı ve bunun 
gibi uzman kadroların oluşturulması ile bu doğrultuda personel 
istihdamına ihtiyaç vardır. 
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•  Merkez teşkilatına üst görevlere atamalarda kıdemle birlikte ehliyet 
ve liyakatin de dikkate alındığı, adaletli bir değerlendirme 
mekanizması kurulamamıştır. Bilgi paylaşımı mevcut değildir. 
Karşılaşılan sorunların periyodik değerlendirilmesi yapılmamaktadır. 

5.6. Makro Planların Analizi 

5.6.1. Dokuzuncu Kalkınma Planı 

MİGM tarfından yürütlen yerel düzeyde hizmet kapasitesini artırılması 
konusu 2007-2013 yılları için hazırlanan 9. Kalkınma Planı’nın da üzerinde 
durduğu konulardan biridir.  

30/10/1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunun 28/6/2006 tarihli 121 inci Birleşiminde onaylanan 9. 
Kalkınma Planınında “yerel düzeyde hizmet kapasitesinin artırılmasıyla ilgili 
sorun tespitleri ve yapılması arzulanan husular aşağıdaki gibidir; nitelik 
personel le ilgili öncelikeri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür; 

“Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması, 
Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması” başlığı altında; 

• 282. Son dönemlerde, dünyadaki gelişmelere paralel olarak 
Türkiye’de de yerel kalkınma girişimleri ivme kazanmıştır. Yerel ve 
bölgesel kalkınmada kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları 
arasında işbirliğini geliştirmek, kaynakların etkin kullanımını 
sağlamak, yerel dinamikleri ve içsel potansiyeli harekete geçirerek 
bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırmak üzere, Düzey 2 
bölgeleri esas alınarak hazırlanan Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun 2006 yılında yürürlüğe 
girmiştir.  

• 283. Diğer taraftan, VIII. Plan döneminde yürürlüğe giren İl Özel 
İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve 
Mahalli İdare Birlikleri Kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma 
konusundaki yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Bu gelişme ile başta 
az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel 
yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının artırılması 
ası ihtiyacı daha da önem kazanmıştır. 

Bunun dışında 9. Kalkınma Planın diğer bölümlerinde; 

• 292. Kapatılan KHGM’nin iskânla ilgili görevleri Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığına, köylere ilişkin diğer görevleri ise İstanbul ve Kocaeli 
illerinde büyükşehir belediyelerine, diğer illerde ise il özel idarelerine 
devredilmiştir. Buna paralel olarak, 2005 ve 2006 yıllarında köy 
altyapılarının iyileştirilmesi amacıyla il özel idareleri ile mahalli idare 
birliklerine doğrudan kaynak tahsis edilmiş ve Köylerin Altyapısını 
Destekleme Projesi (KÖYDES) uygulamaya konulmuştur. Ancak, kırsal 
yerleşim birimlerinin parçalı ve dağınık bir yapıya sahip olmaları, fiziki 
ve sosyal alt yapı hizmetlerinin etkin ve yaygın bir şekilde 
sağlanmasını sınırlandırmaktadır. 

• 304. Son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, 
yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla 
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gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili 
idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, 
söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir 
hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların 
belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimi ihtiyacı 
sürmektedir. 

Bu sorunların aşağıda yer alan yol ve yöntemlerle çözülmesi 
hedeflenmektedir. 

• 457. Çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde 
ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler 
arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli 
idare birliklerinin kurulması desteklenecektir.  

• 587. Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli 
idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısı artırılacaktır. 

• 628. Yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik 
politikaların uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve 
istihdam gibi hizmetlerde, merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil 
toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir 
şekilde çalışması sağlanacaktır. 

• 635. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve 
yardımlar alanındaki faaliyetleri desteklenecektir. 

• 672. Başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli 
sayı ve nitelikte teknik personele ve donanıma sahip olmaları 
desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje 
hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında 
kapasiteleri artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacaktır. 

• 684. Başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile 
birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak için 
teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecektir.  

• 689. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında getirilen ilkeler dikkate 
alınarak sağlanacaktır. Ancak, yetki ve görev aktarımı yapılmadan 
önce yerel yönetimleri yönetsel ve mali açıdan güçlendirecek önlemler 
alınacaktır. 

• 690. Belediyelerin kurulması objektif ölçütlre bağlanacaktır. Sadece 
bu ölçütlere uyan yerleşim yerleri belediye olarak kabul edilecektir. 

• 691. Yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari 
hizmet standartları belirlenecek; standartlara uygunluk denetimi 
merkezi idare tarafından yapılacaktır. 

• 705. e-Devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç 
olarak kullanılacak, yerel yönetimler de dahil olmak üzere, esnek, 
kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi 
yönetişim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının 
oluşmasına destek olunacaktır. Bu kapsamda; mevcut kurumsal 
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yapılar, e-devlet oluşumuna Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, 
e-devlet oluşumuna uygunlukları bakımından değerlendirilecek ve 
güçlendirilecektir. 

• 710. Yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler 
geliştirilecek, bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri 
paylaşımı sağlanacaktır. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları 
ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı 
imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam 
sağlanacaktır.  

Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması 

• Bölgesel gelişme politikalarının hayata geçirilmesinde başta yerel 
yönetimler olmak üzere, yerel düzeyde bölgesel gelişmede rolü olan 
kurumların ve aktörlerin; uzmanlaşma düzeyi, proje hazırlama, 
uygulama, izleme, değerlendirme ve koordinasyon kapasitesi 
artırılacak, beşeri kaynakları geliştirilecektir. Yerel kamu, özel ve sivil 
toplum kuruluşları arasındaki işbirliği ve ortaklıklar desteklenecek, 
işbirliği ağlarının oluşturulması ve bu ağlar vasıtasıyla iyi uygulama 
örnekleri başta olmak üzere bilgi alışverişi özendirilecektir. 

Dokuzuncu Kalkınma planı yerel yönetimlerin içinde bulundukları sorunlara 
değinmekten sonra, yerel yönetimle merkezi yönetim arasındaki görev, yetki 
ve sorumluluğun niteliği üzerinde durmaktadır. Çevresel alt yapının 
iyileştirilmesi, eğitimin yaygınlaştırılmasında yerel yönetimlerin katkıda 
bulunması, yoksulluk ve dışlanmışlığın önlenmesi, yerel yönetimlerin en uygun 
ölçeğe kavuşturulması gibi önemli hususların üzerinde durmaktadır. 

5.6.2 İçişleri Bakanlığı Strateji Planı  

Diğer yandan, halen hazırlık aşamasında olan İçişleri Bakanlığı 2010-2014 
Stratejik Planı Stratejik Amaçlar ve Hedeflerlerinde Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğünün Startejik Plandaki hedefleri halkın refahının artması ve mahalli 
kalkınmanın sağlanması için yerel düzeyde demokrasiyi, şeffaflığı, hesap 
verebilirliği ve vatandaşın karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmek olarak 
tespit edilmiştir. Bu kapsamda; 

• Merkezi idare ve ilgili tarafların katılımıyla yerel yönetimlerde 
demokrasiyi, şeffaflığı, hesap verebilirliği ve vatandaşın karar alma 
süreçlerine katılımını güçlendirecek politikalar oluşturulacaktır.   

• Yerel ölçekte yatırım ortamının iyileştirilmesi için politikaların 
oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.    

• Belediye sınırları dâhilindeki katılım mekanizmasını il düzeyine 
yayabilmek için kent konseylerine benzer bir yapılanmanın 
oluşturulmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapılacaktır. (2010–
2013)   

• Mahalli idarelerin hizmet kapasitesini güçlendirmek için idari ve mali 
yapılarını, iş süreçlerini ve işbirliği olanaklarını geliştirmek hedefi 
altında; 
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• Merkezi idare ile yerel yönetimler arasında adil ve dengeli bir kaynak 
bölüşüm sistemi kurularak mahalli idarelerin gelir yapıları 
iyileştirilecektir.   

• Yerel yönetimlerde mali disiplin ve planlı yönetim anlayışının 
yerleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.   

• Yerel nitelikteki hizmetlerin yerel yönetimler tarafından sunulması ve 
merkezi idare ile yerel yönetimler arasında yetki ve görev ikileminin 
ortadan kaldırılması sağlanacaktır.   

• Yerel yönetim reformuna ilişkin mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.   

• Yerel yönetimlerin ve yerel yönetim birliklerinin gerek kendi 
aralarındaki, gerekse yabancı ülke yerel yönetimleriyle ve uluslararası 
kuruluşlarla işbirliği geliştirilecektir.  

• Yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari 
hizmet standartları belirlenecektir.  Hususlarına yer verilmiştir. 

5.7 .Fiziki Kaynaklar Analizi 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde çalışma ortamlarının genel bir 
yetersizliği söz konusudur (Tablo 4).  Tablo incelendiğinde tüm daire 
başkanlıkları ile diğer hizmet birimlerinde büroların “yeterli olmadığı” 
değerlendirilmektedir. Genel Müdürlükte toplam 45 çalışma odasının 1176 
m²’lik bir alan olup,  kişi başına 5.1 m²’lik  çalışma alanı düşmektedir. Ancak 
özellikle büro personeli için çalışma alanlarının yetersiz olması söz konusudur. 
Öte yandan, onayı çıkmış ve kurulma aşamasında olan iki daire başkanlığı ile 
altı şube müdürlüğü hesaba katıldığında yetersizlik ciddi biçimde kendini 
göstermektedir.  
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Çalışma Odaları Alan(M2) Çalışan Sayısı 
Masa 
Sayısı 

Bilgisayar 
Sayısı 

Yeterlilik 
Durumu 

1 Genel Müdür Odası 47 M2 1 Genel Müdür 2 2  
3 Genel Müdür Yrd. 
Odası 

90 M2 3 Genel Müdür Yrd. 3 3  

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 

1 Daire Başkanı Odası 
2 Müdür Odası 
4 Büro 

184 M2 

1 Daire Başkanı 
2 Şube Müdürü 
1 Emniyet Amiri 
3 Şef 
20 VHKİ 
1 Teknisyen Yrd 
4 Hizmetli 
1 Dağıtıcı 
1 Büro Personeli 

1 
2 
1 
3 
20 
1 
4 
1 
1 

1 
2 
1 
3 
20 
- 
3 
1 
1 

BÜROLAR 
YETERLİ 
DEĞİL 

Bütçe ve Mali Akımlar Daire Başkanlığı 

1 Daire Başkanı Odası 
2 Müdür Odası 
1 Büro 

91 M2 

1 Daire Başkanı 
2 Şube Müdürü 
1 Uzman 
6 VHKİ 

1 
2 
1 
6 

1 
2 
1 
6 

BÜROLAR 
YETERLİ 
DEĞİL 

Değerlendirme ve İzleme Daire Başkanlığı 
(Raporlar ve Layihalar Şubesi) 

1 Daire Başkanı Odası 
1 Büro 

70 M2 

1 Daire Başkanı 
1 Şube Müdürü 
1 Şef 
3 VHKİ 

1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
3 

BÜROLAR 
YETERLİ 
DEĞİL 

Değerlendirme ve İzleme Daire Başkanlığı 
(İnceleme ve Soruşturma Şubesi) 

1 Daire Başkanı Odası 
3 Büro 

150 M2 
1 Daire Başkanı 
11 VHKİ 

1 
11 

1 
11 

BÜROLAR 
YETERLİ 
DEĞİL 

Dışilişkiler, Eğitim ve İstatistik Daire Başkanlığı 

1 Şube Müdürü Odası 
1 Büro 

56 M2 
1 Şube Müdürü 
3 VHKİ 

1 
3 

1 
3 

BÜROLAR 
YETERLİ 
DEĞİL 

Personel Daire Başkanlığı 
1 Daire Başkanı Odası 
1 Müdür Odası 
2 Büro 

126 M2 
1 Daire Başkanı 
2 Şube Müdürü 
6 VHKİ 

1 
2 
6 

1 
2 
6 

BÜROLAR 
YETERLİ 
DEĞİL 

Teşkilat ve Hizmetler Daire Başkanlığı 

1 Daire Başkanı Odası 
1 Müdür Odası 
4 Büro 

120 M2 

1 Daire Başkanı 
2 Şube Müdürü 
1 Uzman 
2 Şef 
8 VHKİ 

1 
2 
1 
2 
8 

1 
2 
1 
2 
8 

BÜROLAR 
YETERLİ 
DEĞİL 

KÖYDES-BELDES Proje Uygulama Birimi 

1 Daire Başkanı Odası 
2 Büro 

46 M2 
1 Daire Başkanı V. 
2 Mühendis 
1 VHKİ 

1 
2 
1 

1 
2 
1 

BÜROLAR 
YETERLİ 
DEĞİL 

Kontrolörler Başkanlığı 

1 Başkan Odası 
4 Başkan Yrd. Odası 
4 Büro 

196 M2 

1 Kontrolörler Bşk. 
4 Kontrolörler Bşk.Yrd. 
2 Şef 
9 VHKİ 
1 Teknisyen Yrd. 

1 
4 
2 
9 
1 

1 
4 
2 
9 
- 

BÜROLAR 
YETERLİ 
DEĞİL 

 
TOPLAM  
45 oda 

1176 M2 

13 Mülki İdare Amiri 
103 (Kontrolörler 
Bşk,Kontrolörler Bşk Yrd., 
Şube Müdürü, 
Uzman,Şef,VHKİ, 
Yardımcı Hizmet.) 
113 Kontrolör 

115 

115 
MASAÜSTÜ 
17 DİZÜSTÜ 
Kontrolörler: 
26 
MASAÜSTÜ 
30 DİZÜSTÜ 

BÜROLAR 
YETERLİ 
DEĞİL 

Tablo-Birimlerin Çalışma Odalarının Durumu 
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Büro malzemeleri ve bilgisayarlar ve bilişim altyapısı, gücü, hızı gibi 
nitelikleri açısından ciddi bir yetersizlik vardır. Bu yetersizlikler sebebiyle, 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında olmasına rağmen 
belediyelerin yıllık faaliyet raporları ile mali istatistiklerinin yayınlanması gibi 
görevler bile yerine getirilememektedir.. 

Öte yandan, son dönemlerin kamu yönetimi anlayışında devlet “kürek 
çekmekten, dümen tutmaya” doğru bir dönüşüm yaşamaktadır. Bu bağlamda, 
düzenleyici bakanlık, güçlü bakanlık olma potansiyeline sahip olma özelliği 
taşımaktadır. Ancak, bakanlık Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile yerel 
yönetimlere yön verebilmek için güçlü olmak için, bilgi sahibi olmak ve bilgi 
teknolojilerinden en iyi biçimde yararlanmak zorundadır. 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde toplanan verilerin(data) işlenerek 
üst-bilgi (knowledge) haline getirilmesi birimin amaçları yönünde kullanılarak 
sağlıklı biçiminde depolanması (gereksizlerin yok edilmesi) biçiminde işleyecek 
bir “döngünün” kurulması ihtiyacı bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle, stratejik 
bilgi yönetimi yaklaşımının benimsenmesi gerekmektedir. Bilgi teknolojileri alt-
yapısı, bilgisayar programları ve nitelikli personel desteklenen bir sistem, Bilgi 
işlem Daire başkanlığı ile koordinasyon içinde oluşturulmalıdır. Bakanlık hizmet 
alanları genişlerken, bilişim hizmetleri gelişmektedir. Bu ikisi arasında uyum 
sağlanmalıdır. Çünkü ancak bu şekilde son derece dinamik bir alan olan yerel 
yönetimler konusunda vesayet denetimi ve yön verme” rollerinin hakkı 
verilebilir.  

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 2007 yılı bütçe dağılım cetveli 
incelendiğinde genel olarak hizmetlerin yürütülmesi yönünde bütçe 
ödeneklerinin yeterli olduğu görülmektedir (Tablo 5). Hatta ödeneklerin fazla 
tahmin edildiği, bu sebeple harcamaların büyük oranda düşük kaldığı dikkati 
çekmektedir. 

AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA ORAN % 

Personel Giderleri 6.345.000 1.800.000 % 28 

Tüketime Yönelik Mal ve Mlz. Alımı 137.000 20.000 % 15 

Yolluklar 720.000 50.000 % 7 

Hizmet Alımları 124.000 30.000 % 24 

Menkul Mal Gayri Maddi HakAlım ve B-O Gid 100.000 21.000 % 21 

Tedavi ve Cenaze Gid. 385.000 100.000 % 26 

Tablo-2007 Yılı Bütçe Dağılım Cetveli 

5.8.Merkez-Taşra İlişkisinin Analizi 

Mahalli İdareler  Genel Müdürlüğü, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun’da bir “ana hizmet birimi” olarak belirlenmiştir. Yerel 
yönetimler alanı son derece dinamik ve değişken bir yapıdadır. Son dönemde 
yerelleşme eğiliminin etkisiyle bir yeniden yapılanma süreci yaşanmaktadır. Bu 
süreç içinde Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli 
İdareleri yeniden yapılandıran yasalar çıkarılmıştır. Bu yasaların düzenlemeleri 
yönünde yerel yönetimlere yön vermek için yoğun bir ikincil mevzuat çalışması 
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yürütüldüğü görülmektedir. 2005 ile 2007 yıllarını kapsayan dönem içerisinde 
bu yönde 17 yönetmelik çıkarıldığı dikkati çekmektedir. 

Yerel yönetimler üzerindeki düzenleyici yetkilerin kullanılmasına belki de 
en önemli örnek “norm kadro” uygulanmasına yönelik çalışmalardır. Belediye 
ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri yanında il özel idarelerinin de 
norm kadro ilke ve standartlarının yönetmeliklerle belirlendiği görülmektedir. 

Son 10 yılda çıkarılan genelgelerin sayısının 296 olması da, dinamik ve 
değişken bir yapıya sahip olan yerel yönetimler alanının düzenlenmesinin 
dinamik olması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca, birçok değişik konuda yerel 
yönetimlerle ilgili genelgeler çıkarıldığı görülmektedir. 

Bu bağlamda, taşra ile ilişkilerin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu ilişkilerin 
sağlıklı olması için bilgi teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanmanın önemi 
yine kendini göstermektedir. Ayrıca, çağdaş kamu yönetimi anlayışı içinde 
“katılımcı” bir yaklaşımla ilişkilerin düzenlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, 
taşraya “rehberlik” etmek için gerek elektronik ortamda, gerekse yüz yüze 
hizmet verebilecek bir sistem oluşturulması ihtiyacı olduğu da hissedilmektedir. 

Öte yandan, yerel yönetimler açısından en önemli hizmet olarak “eğitim” 
dikkati çekmektedir. Yeni seçildiklerinde belediye başkanlarının, sürekli bir 
anlayış ile belediyelerde kilit noktalarda görev yapan personelin eğitimi 
konusunda Genel Müdürlüğün etkili olması gerekmektedir. 

Merkez taşra ilişkileri açısından bilişim alanında projeler üretilmesi de 
önemlidir. İçişleri bakanlığı tarafından başlatılmış ancak yarım kalmış projeler 
İLEMOD, yerel-bilgi gibi, söz konusudur. Bu projelerin tek bir çatı altında 
toplanarak, merkezi idarenin taşrayı gözlemlemek için ihtiyaç duyacağı bir 
formata kavuşturulması gerekmektedir. Böylece, oluşturulacak “merkezi bilgi 
sistemi” ile proje kirliliği giderilmesi de sağlanacaktır. 

5.9.Yüz Yüze Görüşmeler   

5.9.1. Mahalli İdareler Genel Müdürü Vali Ercan TOPACA ile 
21.03.2008 tarihinde yapılan görüşmede Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğünün teşkilat yapısı hakkında aşağıda belirtilen hususlara 
dikkat çekilmiştir. (Ek: v.i.) 

• Mahalli idarelerin görev alanı çok kapsamlıdır. Bunun doğal sonucu 
olarak Genel Müdürlüğümüzün de görev alanı çok geniş olup her 
konuya yetişmemiz bazen mümkün olmamaktadır.  

• Yerel yönetimleri ilgilendiren her düzenleyici metin Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğünü ilgilendirmektedir. 

•  İlke olarak mahalli idarelerle ilgili işlemlerin tek bir birim tarafından 
yürütülmesi gerekmektedir.  

• Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik gibi 
mevzuat hazırlanırken yerel nitelikli bir yetkiyi merkeze alıp 
almadığına mutlaka bakılmalı ve buna izin verilmemelidir.  
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• Yerel yönetimleri ilgilendiren bütün mevzuat değişikliklerinin takibi 
açısından, Genel Müdürlük içinde uzmanların çalıştığı özel bir birim 
kurulması düşünülebilir.  

• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün mevcut teşkilat yapısı verilen 
görevlerin etkili bir şekilde yürütülmesi için açısından yetersizdir. 

• Mevcut idari kapasite ile günlük rutin işlerin takibi bile zor 
yapılmaktadır.  

• Yerel yönetimler konusunda çıkarılan yeni mevzuat Genel Müdürlüğe 
ek görevler vermiştir. Mevcut teşkilat yapısının verilen görevlerle 
orantılı bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.  

• Mevcut teşkilat yapısı yeterli olmadığı için yerel yönetimlerin faaliyet 
raporlarının toplanması ve kamuoyuna açıklanması görevini şu an 
yapamıyoruz.  

• Mahalli idarelerle ilgili dağınık bir görev yapısı vardır. Bu dağınık 
yapının tek bir teşkilatın çatısı altında toplanması gerekmektedir.  

• Öncelikle rutin işlerin yürütüleceği dört daire olmalıdır. Belediyeler 
dairesi, İl özel idareleri dairesi, Köyler dairesi ve Birlikler dairesi.  

• Yukarıda belirtilen birimlere ilave olarak; Mevzuat dairesi, İstatistik ve 
veri toplama dairesi, Strateji ve standart geliştirme dairesi, Personel 
dairesi, İnceleme-soruşturma dairesi gibi birimler oluşturulmalıdır.  

• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ndeki iş ve görev tanımlarının 
yapıldığı bir yönerge mevcuttur. Ancak bu yönerge bütün iş 
süreçlerini kapsamamaktadır.  

• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün bir amaç tanımlaması 
yapılmamıştır. Bu konuda çalışmalar yapıldı, ancak bütün personelin 
benimsediği bir amaç henüz oluşturulamamıştır. Genel Müdürlüğün 
amacını bir slogan haline getirmek ve bunun için en uygun cümleyi 
bulmak zorunludur.  

• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı işlemlerin 
valiliklere devredilmesi gerekmektedir.  

• Gelecek dönemde valiliklerin işlevinin denetim ve koordinasyona 
ağırlıklı olacağı tahmin edilmekte ve bu doğrultuda tedbir alınmasının 
yararlı olacağı düşünülmektedir. 

• . Günlük işler çok fazla. Aslında politika oluşturmakla görevli üst 
yöneticiler de günlük işleri takip ediyor. Bu sebeple, temel problemler 
konusunda politika geliştirilemiyor.  

• Bakanlıktaki politika belirsizlikleri problemlere çözüm üretilmesini 
engelliyor.  

• İçişleri Bakanlığı, düzenleyici ve koordinasyon yetenekleri yüksek 
olması gereken bir bakanlıktır.  Ancak son yıllarda düzenleyici 
işlemleri hazırlama konusunda yetersizlik bulunmaktadır.  
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• Yerel yönetimler üzerinde Bakanlığımız tarafından uygulanması 
gereken vesayet denetiminin birçok unsuru yargısal denetim şekline 
dönüşmüştür 

• Bakanlıktaki yetki devri işlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yürütülmesi 
mümkün olan işlemler valilik ve kaymakamlıklara devredilmelidir 

• Bu çerçevede amaçlanan, yerel hizmetlerin vatandaş memnuniyetini 
artıracak şekilde sunulmasını sağlamaya yönelik sistemler kurmaktır. 
Bunun için gerekli olan düzenleyici metinlerin çıkarılmasıdır.  

• Uzun vadede yerel yönetimlerin nereye gitmesi gerektiği, hangi 
ölçekte olması gerektiği, hizmet standartlarının ne olması gerektiği ve 
kaliteli hizmet sunumu için alınması gereken önlemler hakkında 
çalışmalar yapmak ve mahalli idareler ile merkezi idare arasında 
köprü olmak gerekmektedir 

• Yerel yönetim mevzuatının uygulamada ne ölçüde hayata geçirildiğini 
analiz etmek gerekmektedir. Şu ana kadar mevzuatın 
değerlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılmamıştır.  

5.9.2. Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Selim 
KÖŞGER ile 18.03.2008 tarihinde yapılan yüz yüze görüşmede aşağıda 
belirtilen konulara değinilmiştir. 

• Mahalli İdareler genel müdürlüğü’ndeki evrak akışı oldukça fazladır. 
Yapılan bir araştırmada bakanlık evrak akışının % 47 sinin Mahalli 
idareler genel müdürlüğüne ait olduğu ortaya konulmuştur. 

• Mahalli idareler genel müdürlüğünün yerel yönetimlere yönelik olarak 
yürütmüş olduğu rehberlik faaliyetleri yeterli düzeyde değildir.  

• Yerel yönetimlerde reform yapılması sürecinde o dönemdeki trendin 
etkisinde kalınarak Türkiye’ye özgü şartlar göz ardı edilerek 
düzenlemeler yapılmıştır. 

• Günümüzde bu yetkilerin yerel yönetimler tarafından kötüye 
kullanıldığı yönünde izlenimler bulunmaktadır 

•  Reform adı altında yapılan çalışmalar tecrübelerle edinilmiş doğruları 
ortadan kaldırmıştır.  

• Reformlar yapılırken o dönemdeki yerel yönetimlere yetkilerin 
devredilmesi yönündeki trend sebebiyle mahalli idareler genel 
müdürlüğünde çalışan personel doğruları belirtmekten kaçınmışlardır. 

• Günümüzde yerel yönetimler üzerinde vesayet yetkisi etkili bir şekilde 
yürütülememektedir.  

• Mahalli idareler kontrolörleri işlevsiz hale getirilmiştir. Kontrolörler 
boşlukta bulunmaktadırlar moral olarak çöküntü içerisindedirler.  

• Belediyeler bir taraftan kamu kaynağı kullanırken diğer taraftan 
denetimden kaçmaktadırlar. 
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5.9.3. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde Genel müdür 
yardımcısı olarak çalışan Ömer DOĞANAY ile 20.03.2008 tarihinde 
yapılan yüz yüze görüşmede aşağıda belirtilen konulara değinilmiştir. 

• Genel Müdürlüğün işlerini yapacak yetişmiş elemana ihtiyaç var. 

• Personelin özlük hakları yetersiz. 

• Köylerde bir mahalli idare ise, köy kurulması çalışmaları da kurum 
tarafından yürütülmeli 

• Mahalli İdarelerle ilgili diğer bakanlıklara yaptıkları çalışmalarla ilgili 
tayin edici birim Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü olmalıdır. 

• Mahalli İdareleri ilgilendiren bütün mevzuatta Mahalli İdarelerin 
uygun görüşü alınmalı. 

• Taşradan gelen bir evrakın takipli-takipsiz en kısa sürede 
sonuçlandırılması gerekli. 

• Yapılan hizmetlerle ilgili evraklardan bir çeklist yapılması uygun olur. 

• Belediyelerin kurulması ile ilgili optimal belediye ölçeği oluşturulması 
yönünde bilimsel çalışmalara ihtiyaç var. 

• AREM, arge birimi olarak Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne faydalı 
olabilir. 

• Son 5-6 yıldır Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün bilimsel bir 
çalışması yoktur. 

• Büyükşehir Belediye Başkanları kurum çalışmaları üzerinde mevzuat 
açısından tabii ki etkili oluyorlar. 

• Fiziki mekan yetersiz. Toplantı salonu yok. Toplantı salonu ihtiyacı 
var.  

• Rutin işlerden proje üretmeye yeterli zaman kalmıyor. 

• Konulan kurallar yeterince uygulanamıyor. 

• İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin inceleme onayları 
valiliklere devredilebilir. 

• Belediye bütçesinden şirketlere para akışı konusu ayrı bir çalışma 
gerektiriyor. 

• Mahalli İdarelerin yönlendirilmesi açısından planlama maddi 
oluşturup, denetleme ve değerlendirme mekanizması oluşturulamadı. 

5.9.4. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdür olarak 
çalışan Murat ZORLUOĞLU ile 20.03.2008 tarihinde yapılan yüz yüze 
görüşmede aşağıda belirtilen konulara değinilmiştir. 

• Yerel yönetim mevzuatı değişti, yerel yönetimlerin yetkileri arttı, 
Bakanlık ve Mahalli İdareler arasındaki ilişkiler değişti. Mahalli 
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İdareler Genel Müdürlüğü değişen yeni ortama uygun olarak 
yapılanamadı. 

• İş tanımları genelde yönerge ile yapılıyor. Buradaki işler, memurlar 
nasıl alıştılarsa öyle yapılıp gidiyor. Bunun bir yönetmelikte 
düzenlenmesi hiç gündeme gelmedi. 

• Nitelikli personel sorunu bütün bakanlığın ortak sorunu. 

• Temel sorun, kurumsal hafıza sorunu. Hızlı bir personel sirkülâsyonu 
mevcut. 

• Çalışan personel yabancı dil bilmiyor. Personelin yabancı dil 
bilmemesi, dış ilişkilerde işlerin yavaş işlemesine neden oluyor. 

• Belediyelerden geçen personel işleri yürütmekte zorlanıyor. Son 
zamanlarda bu geçiş azaldı. 

• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün bilgi teknolojilerini kullanma, 
veri toplama ve bu verilerden yararlanma yönünde eksikliği 
bulunmaktadır 

5.9.5. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak 
çalışan Erol AYYILDZ ile 20.03.2008 tarihinde yapılan yüz yüze 
görüşmede aşağıda belirtilen konulara değinilmiştir. 

• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü özellikli bir kurum olması nedeniyle, 
bu görevleri yürütecek kapasitede elemanlar istihdam edilmelidir.  

• Mahalli İdarelerin tümünün verilerini elde edebilecek bir teknoloji ve 
kapasiteye, bilgisayar ortamlı bir yapıya kavuşturulması gerekli. 

• Alan genişliyor ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bu alana sahip 
çıkamamaktadır. 

• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile Mahalli İdareler arasında online 
bir veri iletişim sistemi kurulmalı. 

• Taşrada 15 yıl süreli hizmetini doldurmayan personelden Ankara’ya 
alınmaması gerekir. 

• Belediye başkanlarının araçlarıyla Ankara’ya gelmemesi yönünde bir 
araç havuzu oluşturulmalı veya planlama yapılarak kaynaklar israf 
edilmemeli. 

• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde bir enstitü kurulmalı. 

• Doğrudan Bakana ait yetkilerde, müsteşara ve Genel Müdüre 
devredilecek yetkiler olmalı. 

• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde bir uzman personel 
yapılanmasına ihtiyaç vardır. Uzmanlaşma süreci gerekli. 

• Toplantılara katılım konusunda kurumsallaşma sağlanması gerekli. 
Hangi toplantılara kimin katılacağı önceden belirlenmeli. 

• Bakanlıkta çalışma süresini MİA içinse kısıtlamak gereklidir. 
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5.9.6. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak 
çalışan Necla ÖKSÜZ ile 20.03.2008 tarihinde yapılan yüz yüze 
görüşmede aşağıda belirtilen konulara değinilmiştir. 

• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü işlerde devamlılığı gerektiren bir 
birimdir. Ancak Genel müdürlük yetişmiş ve nitelikli elemanlarını 
tutamadı.  

• Bakanlıkta genel idare personeli için yükselme olanağı yok.  

• Bakanlıkta memurların ücret durumu ve yükselme olanağı konusunda 
iyileşme yapılmadığı müddetçe bu durum devam edecektir.  

• Genel idare personeli ile Mülki İdare personeli arasındaki ayrım bazı 
konularda oldukça belirgin hale gelmiştir.  

• Biz Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde on yıl önce aile gibiydik. 
Personelin sürekli sirkülâsyonu çalışma ortamını bozmuştur.  

• Genel idare personeli arasında Personel genel müdürlüğü’nde 
çalışmak bir ayrıcalıktır.  Maaşla ödüllendirmeler Personel genel 
müdürlüğündeki personele veriliyor.  

• Genel idareden şube müdürlerine uygun çalışma mekânı sağlanmıyor.   

•  Genel İdare ile Mülki idare arasında çok katı bir çizgi var. Bu sosyal 
ilişkilerde değil iş ilişkisi boyutundadır ve çok rahatsız edici 
boyuttadır.  

• Taşradaki mahalli idare İl Müdürlükleri personeli çok yetersiz ve artık 
taşradan derlenen bilgiler birbirini tutmamaya başladı.  

• Üst yönetim personelin yetişmesi için bir çaba içerisinde değil. Etkin 
iletişim konusunda hizmet içi eğitim verilmiyor.  

• Personelin bilgi birikimi oldukça yetersizdir. Geçmiş hafıza silinmiş 
durumdadır. Bu sebeple hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmesi 
gerekmektedir. 

• Maliye Bakanlığındaki bir şube müdürüyle bizim aramızda bordroda 
700 YTL fark bulunmaktadır. Ek ödemelerle bu fark daha da 
artmaktadır.  

• Mülki idareden genel idarenin beklentileri yerine getirilememiştir. 

Özelleştirmeden gelen memurlar iş barışını bozmuştur. Memnuniyet 
düzeyini ortadan kaldırmıştır. Memurlardan psikolojisi bozuk olan personel 
sayısında artış gözlemlenmektedir.   

5.10. Tespit Edilen Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 

Tespit 1: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne verilen görevlerle 
orantılı uygun teşkilat yapısı oluşturulamamıştır. 

Tahlil: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün mevcut organizasyon 
şemasındaki hiyerarşik yapıyı oluşturan birimlerin görev ve sorumluluklarının 
zamanla değiştiği, bazı birimlerin fonksiyonunun azaldığı, bazı birimlerin ise 
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fonksiyonunu kaybettiği incelenmiş ve bu durum yüz yüze görüşmelerde ifade 
edilmiştir. Kamu yönetimindeki yeni gelişmeler kamu birimlerinin daha verimli 
ve kaliteli hizmet sunacak, hizmetlerden yararlananların katılımına imkân 
sağlayacak, israfı azaltacak, şeffaf, esnek ve etkin bir şekilde faaliyet 
göstermesi beklenmektedir. Bu hedefler ve beklentiler dikkate alındığında, 
Genel Müdürlüğün temel amaç ve fonksiyonları ile hizmet anlayışının da 
değişmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Kamu yönetim reformu çerçevesinde merkezi idarenin görev ve yetki alanı 
daraltılıp, yerel yönetimlerin görev alanlarının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 
Yeni çıkan mevzuatla birlikte merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin ilişkileri 
önemli ölçüde değişmiştir. Bu durum merkezi yönetim birimi olarak Genel 
Müdürlüğü, kamu adına yerel yönetimler üzerinde sıkı bir vesayet denetimi 
yapan, dönemin şartlarına ve anlayışına göre oluşan yapı ve işleyişten 
uzaklaşmaya zorlamıştır. Yeni anlayış ve gelişmeler doğrultusunda Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü yerel yönetimlerin yönlendirilmesi, yönetim 
kapasitelerinin güçlendirilmesinin teşvik edilmesi ve hizmetlerde standartlar 
oluşturulması gibi görevleri yürütmek durumundadır. Bu gelişmeler, yerel 
yönetimlere yönelik merkezi kamu yönetimi adına görev yapan Genel 
Müdürlüğün görev ve sorumluluklarında olduğu kadar; örgütsel yapısında ve 
insan kaynakları politikasında değişiklikler yapmayı gerektirmektedir. 

Birimde yapılan yüz yüze görüşmelerde: Genel Müdürlük bünyesinde yeni 
görev ve fonksiyonlar doğrultusunda en uygun teşkilat yapısının 
oluşturulmasına yönelik kapsamlı bir çalışmanın yürütüldüğü ifade edilmiştir.  

Öneriler: 

• Daire başkanlıkları oluşumu ve teşkilatlanması Genel Müdürlüğün 
misyonu çerçevesinde yeniden gözden geçirilmeli, teşkilat yapısı için 
başlatılan çalışma hızlı bir şekilde tamamlanmalıdır. 

• Teşkilatlanmada mahalli idare birimleri bazında uzmanlaşmaya 
gidilerek, Belediyeler Dairesi, Köyler Dairesi, İl Özel İdareleri Dairesi 
ve Birlikler Dairesi şeklinde teşkilatlanma sağlanmalıdır. 

• Bu ana dairelerin yanında; Mevzuat Takip Dairesi, İstatistik ve Veri 
Toplama Dairesi, Strateji ve Standart Geliştirme Dairesi, İnsan 
Kaynakları Dairesi, İnceleme-Soruşturma Dairesi şeklinde 
teşkilatlanma yapılabilir. 

Tespit 2: Mahalli idarelerin görev alanlarıyla ilgili düzenleyici 
metinler hazırlanırken Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile mahalli 
İdare Birimleri üzerinde çeşitli tasarruflarda bulunan diğer kamu 
kurumları arasında etkili koordinasyon bulunmamaktadır. 

Tahlil: Yerel yönetimleri ilgilendiren her düzenleyici metinler Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğünü ilgilendirmektedir. Ancak bazı bakanlıkların 
hazırlamış oldukları düzenleyici metinlerde, yerel nitelikteki bazı hizmetlerin 
bakanlıklar tarafından yürütülmesi yönünde bir eğilim bulunduğu yüz yüze 
görüşmelerde ifade edilmiştir. Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve 
yönetmelik gibi mevzuat hazırlanırken yerel nitelikli bir yetkiyi merkeze alıp 
almadığına mutlaka bakılması ve bunun Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
tarafından koordine edilmesi gerekmektedir. 
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5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 20. maddesinde; “Mahallî 
idarelerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, 
personelinin eğitilmesi ve mahallî idarelerle ilgili kanun hazırlıklarında 
görüş bildirilmesi amacıyla il özel idarelerini ve belediyeleri temsil etmek 
üzere ülke düzeyinde sadece birer birlik kurulabilir” denilmektedir. Bu 
kapsamda oluşturulan Belediyeler Birliği ve Vilayetler Hizmet Birliği 
bulunmaktadır. Ancak mahalli idareleri ilgilendiren mevzuat hazırlanırken ülke 
çapında örgütlenmiş Mahalli İdare Birliklerinin görüşünün alınmadığı ifade 
edilmiştir. 

 Öneriler: 

• Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yapılacak 
bir değişiklik ile yeni hazırlanan düzenleyici metinlerin yerel nitelikli 
görev ve hizmetleri merkezi hükümete aktarıp aktarmadığı 
hususunda bir kontrol mekanizması kurulmalı, 

• Mahalli idarelerle ilgili düzenleyici işlemler yerel yönetimlerle 
görüşülerek hazırlanmalıdır. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğe buna ilişkin hükümler eklenmeli, 

• Mahalli idarelerle ilgili düzenleyici işlemler hazırlanırken, Mahalli İdare 
Birlikleri Kanunu gereğince Mahalli İdare Birliklerinin görüşünün 
alınması sağlanmalıdır. 

• Genel Müdürlük bünyesinde Mevzuat Takip Daire Başkanlığı 
oluşturulmalıdır. 

Tespit 3: Bir mahalli idare birimi olan Köylerle ilgili işlemlerin bir 
kısmı Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülmektedir. 

Tahlil: Köyler bir mahalli idare birimi olarak Anayasada ve diğer 
kanunlarda tanımlanmıştır. Avrupa Konseyi, Türkiye’de yerelleşen bir yerel 
yönetim sisteminin kurulmasına yönelik somut uygulamaların yetersiz olduğuna 
dikkat çekmiştir. Türkiye’deki yerel ve bölgesel demokrasinin durumunu 
irdeleyen Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongre Raporları ve Ekim 2005 yılında 
yayımlanan Denetleme Raporu çerçevesinde, Avrupa Yerel Özerklik Şartının 
gereklilikleri göz önünde bulundurularak, Türkiye’nin yerel yönetim sistemine 
ilişkin temel kaygılar sıralanmıştır. Bu kaygılardan biri de köy idarelerinin zayıf 
kalması, Türkiye’deki yerel özerkliğin gidişatını olumsuz etkilemesi olarak 
tanımlanmıştır. Günümüzde yerel yönetimler ve merkezi hükümetler arasındaki 
ilişkilerin yönetişim kavramı çerçevesinde belirlenmesi benimsenmiştir.  

Bir mahalli idare birimi olan köylerle ilgili iş ve işlemlerin bir kısmı Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülürken, köy kurulması işlemleri İller 
İdaresi Genel müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Yüz yüze yapılan 
görüşmelerde ilke olarak mahalli idarelerle ilgili işlemlerin tek bir birim 
tarafından yürütülmesi gerektiği ifade edilmiştir. Yeni yönetim anlayışı 
çerçevesinde mahalli İdarelerle ilgili iş ve işlemlerin tek çatı altında toplanması 
mahalli idarelerle ilgili politikaların mahalli idarelerle birlikte belirlenmesi ve 
hizmetlerde etkinliğin sağlanabilmesi için Mahalli İdarelerle İlgili İçişleri 
Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu görevlerin tek çatı altında toplanması gerektiği 
değerlendirilmiştir.  
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Öneriler: 

• Köy kurulmasına ilişkin işlemelerin Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü’ne devredilmesi sağlanmalıdır. 

• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde “Birlikler ve Köyler Şube 
Müdürlüğü” Daire Başkalığına dönüştürülmelidir. 

Tespit 4: Mahalli idareleri ilgilendiren mevzuatın “etki 
değerlendirme analizi” yapılamamış, yerel yönetim reformu sonuçları 
takibine yönelik bir çalışma henüz başlatılamamıştır. 

Tahlil:  Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, daha verimli hale getirilmesi ve 
demokratik bir yapıya kavuşturulması doğrultusunda 2000’li yıllardan itibaren 
yerel yönetimlerde reform yapılma talepleri artmış ve 2004 yılında çıkan 
kanunlarla yerel yönetimlerde reform sayılacak önemli değişiklikler olmuştur. 

5393 sayılı kanun belediyecilik anlayışında önemli değişikliklere sebep 
olacak yenilikler getirmiştir. Bu kanunla belediyelerin şeffaf, hesap verme 
sorumluluğuna sahip, katılımcı ve kamuoyu denetimine açık, etkili ve verimli 
hizmet sunabilen bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Yerel yönetimleri 
güçlendirmenin ve iyi yönetişim ilkelerini uygulamanın, bir yandan demokrasiyi 
kökleştirip yaygınlaştırırken, öte yandan kamu harcamalarının savurganlıktan 
kurtulması konusunda önemli katkılar sağlayacağı yönünde kamuoyunda 
beklentiler oluşmuştur. Ancak reform kapsamında çıkarılan mevzuatın amacına 
uygun olarak uygulanması ve beklenen etkiyi gösterebilmesi için öncelikle 
mevzuatın uygulayıcılar tarafından nasıl algılandığı bilimsel yöntemlerle tespit 
edilmesi gerekmektedir.  

Yeni yerel yönetim anlayışı çerçevesinde yürürlüğe giren Büyükşehir ve 
Belediye Kanun Hükümlerinin,  Belediyelerin görev ve sorumluluklarına yönelik; 
eksik bıraktığı, yetersiz kaldığı, yanlış düzenlediği, konuların belirlenmesi, 
mevzuat hükümlerinin gerekçe ve amacı ile uyumlu bir algılanma ve uygulama 
çerçevesinin ortaya çıkıp-çıkmadığının ortaya konulması, kanun hükümlerinin 
“İdarenin Bütünlüğü İlkesine” uygun ve uyumlu biçimde yorumlanıp-
yorumlanmadığının belirlenmesi, kanun hükümlerinin uygulaması aşamasında 
kamu yararının ne ölçüde gözetildiğinin ortaya konulması gerekmektedir.  

Mevzuat etki değerlendirme analizi çalışmaları gelişmiş batı toplumlarında 
sürekli yapılmakta ve kanunların uygulanabilirlik oranı yüksek tutulmaktadır. 
Bu durum vatandaşların ve uygulayıcıların mevzuata karşı tutumlarını olumlu 
yönde etkilemektedir. Kanun dışı uygulamaları azaltan hatta ortadan kaldıran 
bu durum, vatandaşların kanunlara karşı daha saygılı olmasını ve toplumda 
temel konular uzlaşmamasını sağlamaktadır. Yüz yüze görüşmelerde yerel 
yönetim mevzuatının uygulamada ne ölçüde hayata geçirildiğini analiz etmek 
gerektiği, ancak şu ana kadar mevzuatın değerlendirilmesine yönelik bir 
çalışma yapılmadığı, bu çalışmanın bir an önce yapılarak mevzuattaki 
eksikliklerin giderilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Öneriler: 

• Mahalli İdare mevzuatının “etki ve değerlendirme analizleri”, alanında 
uzman araştırma kuruluşları, Teftiş Kurulu ve Kontrolörler Başkanlığı 
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gibi farklı birimler tarafından yapılamalı, bu analizler doğrultusunda 
mevzuat hazırlama ve değiştirme stratejileri geliştirilmelidir. 

• Mahalli idare mevzuatında yapılacak değişiklikler mutlaka analiz 
sonuçlarına veya bilimsel araştırmalara dayandırılmalıdır. 

• Mahalli İdare mevzuatında uygulanmayan, uygulama olanağı olmayan 
hükümlerin ayıklanması sağlanmalı ve mevzuat uygulanabil hale 
getirilmelidir. 

Tespit 5: Genel Müdürlük ile Mahalli İdare Birimleri arasından etkili 
iletişimi sağlayacak ve mahalli idarelerle ilgili politikaları belirleyecek 
bir mekanizma henüz oluşturulamamıştır. 

Tahlil: Son çıkan yaslarla birlikte Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 
görev alanı çok farklılaşmıştır. Bu çerçevede amaçlanan, yerel hizmetlerin 
vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde sunulmasını sağlamaya yönelik 
sistemler kurmaktır. Bunun için gerekli olan düzenleyici metinlerin çıkarılması 
gerekmektedir. Uzun vadede yerel yönetimlerin nereye gitmesi gerektiği, hangi 
ölçekte olması gerektiği, hizmet standartlarının ne olması gerektiği ve kaliteli 
hizmet sunumu için alınması gereken önlemler hakkında çalışmalar yapmak ve 
mahalli idareler ile merkezi idare arasında köprü olmak gerekmektedir. 

Günümüzde artık mahalli idarelerle ilgili düzenleyici işlemlerin mahalli 
idarelerle görüşülerek hazırlanması gerektiği genel kabul gören bir yaklaşımdır. 
Bu konudaki eksiklikler “yerel yönetim strateji belgesi taslağının” SWOT 
analizinin zayıf yönler bölümünde yer almıştır. Bu belgede; Merkezi hükümet ve 
yerel yönetim arasındaki iletişim ve eşgüdüm mekanizmasının zayıf olduğu 
yönünde tespitler yer almıştır. Bu tespitin dışında aynı metinde;  “Bakanlık 
çalışmalarında, güvenlik konularının öncelik taşıdığı bu nedenle, yerel yönetim 
alanı ikinci plana düştüğü, İçişleri Bakanlığı’nın birimleri arasında iletişim ve 
eşgüdümün arzulanan düzeyde olmadığı,  yerel yönetimlere yönelik kurumsal 
danışma mekanizmalarının bulunmadığı, yerel yönetimlerle İletişimin tek yönlü 
olarak sağlandığı, Bakanlığın yerel yönetim politikalarını benimsetecek 
mekanizmaları yeterli olmadığı, Yerel yönetimlerle ilişkilerin çoğu zaman idari 
emirler yayımlamakla sınırlı kaldığı” şeklinde tespitler yer almıştır. Yüz yüze 
yapılan görüşmelerde Bakanlığın Mahalli İdareler politikasının belirlenmesinde 
sorunlar bulunduğu, etkili bir şekilde politika ve strateji geliştirilemediği ifade 
edilmiştir. 

Öneriler: 

• Bakanlık bünyesinde mahalli idare temsilcileri ve sivil toplum 
kurumlarının temsilcilerinin de katılacağı bir “Mahalli İdareler 
Danışma Kurulu” oluşturulmalıdır. 

• “ Mahalli İdareler Danışma Kurulu”  mahalli idarelerle diğer kamu 
birimleri arasındaki ilişkilerde olması gereken ilkeleri belirlemelidir. 

• Belediyeler Birliği ve Vilayetler Hizmet Birliği ile birlikte “yerel 
yönetimler iletişim planı” hazırlanmalıdır. 

• Mahalli idarelerle ilgili politikaların belirlenmesi ve sürekli iletişim 
kurulması sağlanmalıdır. 
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• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kurulun sekreterya görevini 
yürütmelidir. 

• Yerel yönetimlere yönelik enteraktif web sitesi oluşturulmalıdır. 

• Yerel Yönetim Strateji Belgesi olgunlaştırılarak tamamlanmalı 
Başbakanlık makamının onayı ile yürürlüğe konulmalıdır. 

Tespit 6: Bilgi toplama ve istatistikî verilerin değerlendirilmesine 
yönelik etkili bir çalışma yürütülememektedir. 

Tahlil: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün bu görev konusunda oldukça 
zayıf olduğu yüz yüze görüşmelerde ifade edilmiş bu görev kapsamından 
birimde yürütülen düzenli bir çalışmanın olmadığı vurgulanmıştır. Bu görev 
kapsamında daha önce bir bilişim projesi (Yerel Bilgi) başlatılmış ancak sağlıklı 
veri girişi sağlanamadığı için gerekli başarı sağlanamamıştır. Bu görevin birim 
bünyesinde etkili bir şekilde yürütülemediği istatistikî bilgilerin 
değerlendirilmesi konusunda birimin kapasitesinin oldukça düşük olduğu 
gözlemlenmiştir. Yerel yönetimler ile ilgili standart verilerin toplanması ve veri 
tabanlarının oluşturulmasının günümüzde vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu, 
İstatistik Şubesinin TÜİK ile koordineli çalışarak mahalli idarelerle ilgili ihtiyaç 
duyulan standartlaştırılmış istatistik oluşturulmasının çok gerekli olduğu yüz 
yüze görüşmelerde ifade edilmiştir.  Bu görevin etkili bir şekilde yürütülebilmesi 
için uygun teşkilat yapısının oluşturulması ve bu görev kapsamında bilişim 
programlarının oluşturulması, nitelikli personel istihdamının sağlanması 
gerekmektedir. Yüz yüze görüşmelerde istatistikî verilerin toplanmasına yönelik 
yazılım programının oluşturulması konusunun projelendirildiği ifade edilmiştir.  

Öneriler: 

• Mahalli İdarelerle ilgili istatistiklerin toplanması değerlendirilmesi ve 
çalışmalarda kullanılması işlemlerini kapsayan süreç yeniden gözden 
geçirilmelidir. 

• İstatistikî verilerin toplanmasında bilişim projeleri araç olarak 
kullanılmalıdır. 

• Yerel yönetimlerin istatistikî bilgilerinin bilişim ortamında derlenmesi 
için tek bir yazılım programı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve 
Belediyeler Birliği ile ortak olarak geliştirilmelidir. 

• İstatistikî verilerin toplanması konusunda geliştirilecek program kamu 
birimlerinin bilişim projeleri ile entegre edilmelidir. 

• Bilgi toplamaya yönelik oluşturulacak yazılım programı ile Yerel Bilgi 
Projesi entegre edilmelidir. 

Tespit 7: Yerel yönetimlerde “asgari hizmet standartlarının” 
oluşturulmasına yönelik çalışma henüz başlatılamamıştır. 

Tahlil: 5393 sayılı kanun Belediyecilik anlayışında önemli değişikliklere 
sebep olacak yenilikler getirmiştir. Bu kanunla belediyelerin şeffaf, hesap 
verme sorumluluğuna sahip, katılımcı ve kamuoyu denetimine açık, etkili ve 
verimli hizmet sunabilen bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Yerel 
yönetimleri güçlendirmenin ve iyi yönetişim ilkelerini uygulamanın, bir yandan 
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demokrasiyi kökleştirip yaygınlaştırırken, öte yandan kamu harcamalarının 
savurganlıktan kurtulması konusunda önemli katkılar sağlayacağı yönünde 
kamuoyunda beklentiler oluşmuştur.  

9. Kalkınma planında; “Son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler 
arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi 
amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili 
idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz 
konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine 
ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu 
standartlara uyumun denetimi ihtiyacı sürmektedir.” Şeklinde ihtiyaç tespitleri 
yapılmıştır. 9. Kalkınma planında bu tespitler yapıldıktan sonra strateji olarak; 
“Yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet 
standartları belirlenecek; standartlara uygunluk denetimi merkezi idare 
tarafından yapılacaktır.” denilmektedir.  

Yüz yüze yapılan görüşmelerde mahalli idarelerde asgari hizmet 
standartlarının belirlenmesi konusunda henüz bir çalışma yapılmadığı ifade 
edilmiş, mevcut teşkilat yapısıyla bu görevin yürütülemeyeceği, bu konunun 
projelendirildiği ve 2008 yılından itibaren çalışmalara başlanacağı 
vurgulanmıştır.  

Öneriler: 

• Yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için asgari hizmet 
standartlarının belirlenmesi konusu projelendirilmelidir. 

• Hizmet standartlarının belirlenmesi projesine Teftiş Kurulu Başkanlığı 
ve Belediyeler Birliği ortak olarak katılmalıdır. 

• Yerel yönetimlerin teftiş ve denetimleri belirlenen hizmet 
standartlarına uygunluk yönünden yapılmalıdır. 

• Hizmet standartlarına uygunluk yönünden yapılan teftiş sonucunda 
düzenlenen raporlar belediye meclisleri ve kamuoyu ile 
paylaşılmalıdır. 

Tespit 8: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün İş ve görev 
tanımlarını belirleyen yönerge değişen mevzuata uygun olarak 
değiştirilmemiş, diğer mevzuatla verilen görevlerin tamamı yönergeye 
yansıtılmamıştır.  

Tahlil: Yüz yüze yapılan görüşmelerde; “Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü’ndeki iş ve görev tanımlarının yapıldığı bir yönergenin bulunduğu; 
Ancak bu yönergenin bütün iş süreçlerini kapsamadığı, iş süreçlerinin yeniden 
analiz edilmesine ihtiyaç olduğu, iş süreçleri analizinin dışarıdan uzmanlar 
tarafından yapılması gerektiği ifade edilmiştir.  

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesinde 
Daire Başkanlıkları görevleri arasında sayılan pek çok konunun değişen mahalli 
idareler mevzuatıyla veya Bakanlık hizmet birimlerinde yapılan yeniden 
düzenlemeler sonucunda görev olmaktan çıktığı incelenmiştir.  Yönergede 
tanımlanan bazı görevlerin Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve 
Çalışma Yönergesinde Daire Başkanlıklarının görevleri arasında yer almamasına 
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rağmen bu görevlerin şube müdürlükleri tarafından yerine getirildiği Teftiş 
raporunda yer almıştır.   

13.10.2004 tarih Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve 
Çalışma Yönergesinin değişen mevzuata uygun olarak yenilenmesi, işlevsiz hale 
gelen görevlerin yönetmelikten çıkarılması, daire başkanlıklarının ve şube 
müdürlüklerinin görev tanımlarının yeniden yapılması, Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülen ve yürütülmesi gereken bütün iş süreçlerini 
kapsayacak bir düzenleyici metnin çıkarılması yetki ve sorumlulukların ayrıntılı 
bir şekilde tanımlanması gerekmektedir.  

Birimde yapılan yüz yüze görüşmelerde birim çalışma yönergesinin, 
yeniden yapılanma çalışmalarıyla birlikte gözden geçirilmesinin hedeflendiği 
ifade edilmiştir. 

Öneriler: 

• Mahalli idareler genel müdürlüğüne değişik mevzuatla verilmiş olan 
görevlerin belirlenmesi için inceleme araştırma çalışması yapılmalıdır. 

• Mahalli İdareler genel müdürlüğü’nün iş süreçlerinin kurum dışından 
profesyonel bir ekip tarafından analiz edilmesi sağlanmalıdır. 

• Analiz çalışmaları ve oluşturulacak teşkilat yapısına uygun iş süreçleri 
ve görev tanımlarını kapsayan sorumlulukların belirlendiği bir birim 
çalışma yönetmeliğinin çıkarılması sağlanmalıdır. 

Tespit 9: Teftiş ve denetim raporlarının sonuçlarının takibi 
konusunda etkili bir mekanizma oluşturulamamıştır. 

Tahlil: Mülkiye müfettişleri ve Mahalli idare Kontrolörlerinin düzenlediği 
teftiş raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için; Genel Müdürlük 
tarafından bu raporların okunarak gerekli önlemlerin alınması, gerekli tekliflerin 
Bakanlık makamına yapılması, genelge hazırlanması, yasa değişikliği gerektiren 
hususlar için yasa değişikliği taslağı hazırlanması gerekmektedir. Genel 
Müdürlükte teftiş raporlarının düzenli ve gerektiği şekilde okumadığı, bu 
raporların izlenmesi için birim oluşturulmadığı, bu teftiş raporlarının sonuçlarını 
takip etmekte gerekli hassasiyetin göstermediği incelenmiştir. Teftiş ve denetim 
ve hatta soruşturma sonuçları otomatik olarak değil, ancak ihtiyaca göre ve 
düzensiz bir şekilde takip edilmektedir 

Rapor ve layihaların içeriğinin incelenmesi yaygın görülen aksaklıkların 
tespit edilmesi, bu aksaklıkların giderilmesi için Bakanlık makamına gerekli 
önerilerin geliştirilmesi, bu konularla ilgili merkez birimleriyle görüşmeler 
yapılması gerektiği değerlendirilmiştir. Yapılan teftiş sonucunda düzenlene teftiş 
raporlarının ilgili birimlerin üst yöneticileri tarafından değerlendirilerek gerekli 
önlemlerin alınması, sonuçlarının daha düzenli takip edilmesi için 
mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir.  

Öneriler: 

• Teftiş raporlarının takibi ve değerlendirilmesi için uygun teşkilat yapısı 
oluşturulmalı, bu görev için nitelikli personel görevlendirmesi 
yapılmalıdır. 
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• Teftiş raporları her yıl okunarak gerekli değerlendirmeler yapılmalı ve 
tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için önlemler alınmalıdır. 

• Teftişlerden sonra teftiş sonuçlarını değerlendirmek amacıyla teftiş 
birileriyle toplantılar düzenlenmelidir. 

• Teftişlerde yeni çıkan mevzuatın “etki değerlendirme analizleri” 
yapılması için Teftiş Kurulu ile koordineli bir şekilde çalışmalıdır. 

• Teftiş ve denetim sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması 
sağlanmalıdır.  

• Teftiş raporları güncel istatistikî bilgilerin derlenmesi için bir araç 
olarak kullanılmalıdır. 

Tespit 10: Mahalli İdareler Kontrolörler Başkanlığı mevzuatla 
oluşturulmamıştır ve örgütsel yapısı hizmet gerekleriyle 
örtüşmemektedir. 

Tahlil: Mahalli İdareler Kontrolörler Kurulu Başkanlığının teşkilatlanmasını 
düzenleyen mevzuatta da sorunlar bulunmaktadır. 1984 tarihli İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği ile gerçekleştirilen 
teşkilatlanmaya karşı Danıştay’da açılan iptal davasında Danıştay: 
Kontrolörlerin bir yönetmelikle ana hizmet birimi olan Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğüne bağlı olarak “Kontrolörler Kurulu Başkanlığı” şeklinde 
örgütlenmesini, 3046 sayılı Bakanlıkların Teşkilatlanmasına İlişkin Kanuna 
aykırı bularak iptal etmiş ve kurul şeklindeki örgütlenmenin “Danışma ve 
Denetim Birimi” şeklinde olması gerekeceğini belirterek karar vermiştir. 
Kontrolörlerin sevk ve idaresi, bir kadroya bağlı olmaksızın Bakan onayı ile fiili 
olarak oluşturulan, görev, yetki ve sorumlulukları belli olmayan ve kontrolörler 
arasından görevlendirilen (1) Başkan ve (4) Başkan Yardımcısından müteşekkil 
“Kontrolörler Başkanlığınca” yürütülmektedir. 3046 sayılı ve 3152 sayılı 
Kanunda öngörülmeyen unvanlar kullanılmaktadır. 

Öneriler: 

• Yerel yönetim mevzuatındaki değişikliklerden sonra Mahalli İdareler 
Kontrolörlerine Bakanlıkta ihtiyaç olup olmadığına karar verilmesi 
gerekmektedir. 

• İdari vesayet açısından kontrolörlere ihtiyaç varsa bu birimin Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğünden ayrılarak danışma ve denetim birimi 
olarak teşkilatlanması sağlanmalıdır. 

Tespit 11: Mahalli İdare Kontrolörlerinin İçişleri Bakanlığı adına 
yaptıkları idari vesayet denetiminin kapsamı kanunla 
düzenlenmemiştir. 

Tahlil: Mahalli İdareler Kontrolörlerinin görev yetki ve sorumlulukları 1984 
tarihli İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği ile 
belirlenmiştir. Ancak 3152 sayılı Kanunda Kontrolörlerin yerel yönetimleri nasıl 
ve ne şekilde denetleyeceği, denetimin kapsamının ne olacağı konusunda bir 
hüküm yer almamıştır. Yönetsel vesayet yetkisinin kullanılmasına yönelik 
faaliyetlerin yasa ile açık ve net bir şekilde düzenlenmesi gerektiği Anayasanın 
127. maddesinin bir gereğidir. Anayasanın 127. maddesinde öngörülen idari 
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vesayet merkezden yönetimin yerel yönetimler üzerinde yapabileceği ve yasa 
ile düzenlenmesi gereken bir denetim yetkisidir. Bu sebeple yasa ile verilmeyen 
bir yetkinin yönetmelikle genişletilerek kullanıldığı bu sebeple Mahalli İdareler 
Kontrolörlerinin yapmış olduğu denetimin hukukiliğinin tartışmalı olduğu 
yönünde değerlendirmeler yapılmıştır. 

Bu değerlendirmeler göz önünde bulundurularak Mahalli İdareler 
Kontrolörlerinin görev ve yetkileri ile statülerinin 3152 sayılı Kanunda 
düzenlenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. İçişleri Bakanlığı idari vesayet 
yetkisini kullanırken Mahalli İdareler Kontrolörlerine ihtiyacı olup olmadığına 
karar vermesi gerekmektedir. Kontrolörler ilk teşkilatlandırılırken mevzuat 
yönünden eksik teşkilatlanma gerçekleştirilmiştir. Görev ve yetkiler yasa ile 
belirlenmemiş birimin statüsü ortaya konulmamıştır. 

Öneri: 

• Mahalli İdareler Kontrolörlerinin idari vesayet kapsamındaki görev 
yetki ve sorumlulukları 3152 sayılı kanunda belirlenmelidir. 

Tespit 12: Belediye ve özel İdarelerin faaliyet raporlarının 
toplanarak konsolide edilmesi, kamuoyuna açıklanması görevi mevcut 
kurumsal kapasitenin yetersizliği nedeniyle etkili şekilde 
yürütülememektedir. 

Tahlil: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi 
3. bendi kapsamında, 3225 belediye ve 81 il özel idaresine ait faaliyet 
raporlarının toplanarak konsolide edilmesi, değerlendirme raporunun 
hazırlanması, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’a gönderilmesi, kamuoyuna 
açıklanması görevi mevcut kurumsal kapasitenin yetersizliği nedeniyle yerine 
getirilememektedir. Ancak bu görev kapsamında mahalli idare yatırım 
hizmetlerinin kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun bir şekilde 
yapılmasının gözetlenmesi sağlanabilir. Ancak mahalli idarelerde teşkilat yapısı 
verilen görevlerle orantılı olarak düzenlenmediği için bu görevin etkili bir şekilde 
yürütülemediği yüz yüze görüşmelerde ifade edilmiştir. Bu kapsamdaki görev 
etkili bir şekilde yürütülemediği için “Mahalli idareler Mali İstatistikler Bülteni 
2006 verileri” adlı kitap çalışması Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Öneriler: 

• Faaliyet raporlarının toplanması ve konsolide edilmesine yönelik Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı ile bir yazılım programı geliştirilmelidir.  

• Faaliyet raporlarının konsolide edilmesine yönelik olarak hazırlanacak 
yazılım programı diğer istatistiklerin sağlanmasına olanak 
sağlamalıdır. 

• Bilgi İşlem daire Başkanlığı tarafından yürütülen İl özel İdareleri 
Analitik Bütçe ve Muhasebe program Mah İdareler genel müdürlüğü 
ile ilişkilendirilmelidir. 

• Belediyelere yönelik Analitik Bütçe ve Muhasebe yazılım programı 
Bilgi İşlem daire başkanlığı işbirliği ile getirilmelidir. 
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Tespit 13: Mevcut teşkilat yapısının yetersizliği, rutin işlerin 
yoğunluğu nedeniyle yerel yönetimlere rehberlik yapılması çalışmaları 
istenildiği ölçüde yürütülememektedir. Yerel yönetimlerle ilgili görüş 
verme ve danışma sistemi kurulamamıştır. 

Tahlil:  Mahalli idareler Genel Müdürlüğünde genelgelerin hazırlanması ve 
mahalli idarelere görüş verilmesine yönelik faaliyetler APK Daire Başkanlığı 
tarafından yürütülmektedir. Birim tarafından çıkarılan genelgeler çalışmanın 
ekinde yer alıştır. Birim tarafından çıkarılan yayımlanan genelgelerin büyük 
bölümünün diğer bakanlıkların çıkardığı genelgelerin 81 İl’ e dağıtımından 
oluştuğu teftiş raporunda yer almıştır.  Ayrıca teftiş raporunda birim tarafından 
çıkarılan bazı genelgelerin Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin vermiş olduğu 
görüşlerle çakıştığı hususu yer almıştır. Genelgeler hazırlanırken yasal 
dayanaklarının iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca kendisinden önce 
yayımlanmış genelgeleri yürürlükten kaldıran genelgelerin de önceki genelgeyi 
hazırlayan birim tarafından hazırlanmasının sistematiğe daha uygun olacağı 
değerlendirilmektedir. 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yerel yönetimlerden gelen istekler 
üzerine mevzuatla ilgili görüş verilmektedir. Ancak bakanlık adına “görüş” 
verme yetkisi 3152 sayılı teşkilat kanununa göre, Hukuk Müşavirliğinin görev 
ve sorumluluğu altındadır. Yerel yönetimlerden gelen bazı görüş talepleri 
konusunda Hukuk Müşavirliğinden görüş sorulurken birçok konuda doğrudan 
görüş bildirildiği bazı görüşlerin hukuka uygun olmadığı yerel yönetimleri yanlış 
yönlendirebilecek nitelikte olduğu teftiş raporlarında sıkça yer almaktadır. Yüz 
yüze yapılan görüşmelerde Mahalli idareler genel müdürlüğü’nün Hukuki görüş 
bildirmediği sadece sorunlarla ilgili açıklamalarda bulunduğu, bu şekilde birime 
gelen taleplerin oldukça fazla olduğu ifade edilmiştir.  

Hukuk Müşavirliği’nin dışındaki birimlerin hukuki, mali, cezai sonuç 
doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmelerinin önlenmesi, Bakanlık birimleri 
tarafından hazırlanan ve hukuki unsurlar içeren yazı, genelge, yönerge gibi 
evrakların Hukuk Müşavirliği ile koordine edilerek hazırlanması, “Hukuki Görüş” 
kavramına mevzuatta açıklık getirilmesi için gerekli önlemler alınması 
gerekmektedir. 

Öneriler: 

• Hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğurabilecek konularda hukuki görüş 
verilmesi uygulamasına son verilmeli bu konuda Hukuk Müşavirliğine 
müracaat edilmelidir. 

• Görüş verme konusunda standart geliştirilmeli ve “Bakanlık Görüşü” 
kavramının tanımı yönetmelikle yapılmalıdır. 

• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün hangi konularda görüş 
verebileceği konuları yönetmelikle düzenlenmelidir. 

Tespit 14: “Optimal belediye hizmet ölçeği” oluşturulması yönünde 
bir çalışma olmaması yerel yönetimlerin kurulması ve kaldırılmasında 
sorunlara yol açmaktadır.  

Tahlil : “En Uygun Ölçek Büyüklüğü”, genel olarak optimal büyüklük, 
belirli kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasını sağlayacak nüfusa ve 
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alana sahip yönetim birimi büyüklüğünü ifade etmektedir. Kavramsal olarak 
optimal büyüklüğün belirlenmesinde, nüfus, ekonomik ve coğrafi ölçütlere göre 
farklı düzeyde hesaplamalar yapılmaktadır. Optimal büyüklük, kişi başına 
hizmet maliyetinin daha fazla düşürülemediği noktadaki durumu ifade 
etmektedir. Ayrıca, yönetsel birimlerin ürettikleri kamusal hizmetlerin 
faydalarının yayıldığı alanla sınırlanmaktadır. Hizmetlerin faydasının yayıldığı 
alan ile yönetimin sınırlarının eşitlendiği bölge, hizmet alanının optimum 
büyüklüğünü belirlemektedir. 

Adrese Dayalı Nüfus sayımına dayanılarak 6/3/2008 tarih ve 5747 Sayılı 
“Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”la nüfusu 2 binin altına düşen 863 belde 
belediyesi ile 283 ilk kademe belediyesinin tüzel kişiliğinin kaldırılmış ve 43 yeni 
ilçe kurulmuştur. Buna göre Türkiye’ deki belediye sayıları, 16 büyükşehir, 142 
büyükşehir ilçe, 65 il, 750 ilçe, 1130 belde belediyesi olmak üzere toplam 2103 
olmuştur.  

Bütün bu düzenlemelere rağmen belediye kurulması, kaldırılması “optimal” 
belediye büyüklüğünün ne olacağı konusunda bugüne kadar bilimsel ve 
uygulanabilir yöntemler geliştirilememiştir. Uygulamada büyük oranda “nüfus” 
esasına göre yapılan değerledi gerçekçi olmadığı gibi çağdaş örgütlenme 
anlayışsının çok gerisinde kalmaktadır.  

Öneriler 

• Belediyeler için optimal hizmet ölçeğin belirlenmesi için Ar-Ge 
çalışması yapılmalı, bu konu projelendirilmelidir. 

• Belediye kurulmasında “nüfus” ölçütü ile birlikte “gelir”, “hizmetlere 
ulaşabilme” “sosyal ve ekonomik yapı” coğrafi durum” ve “bilgi, 
ulaşım ve iletişim teknolojileri” gibi ölçütler dikkate alınmalıdır. 

Tespit 15: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce hizmet sunma 
kapasitesi ve halen yürütülen hizmetlerin düzeyi Dokuzuncu Kalkınma 
Planında öngörülen hedeflerin gerisindedir. 

Tahlil: Dokuzuncu kalkınma planına göre, Son yıllarda merkezi idare ile 
mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin 
düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel 
yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun 
yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir 
hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların 
belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimi ihtiyacı sürmektedir. 

Öneriler 

• Çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek 
ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler 
arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilmeli, bu kapsamda mahalli 
idare birliklerinin kurulmalı, 

• Eğitimin yaygınlaştırılmasında mahalli idarelerin görev ve 
sorumlulukları artırılmalı, 
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• Yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikaların 
uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve istihdam gibi 
hizmetlerde, mahalli idarelerin diğer kuruluşlarla işbirliği içinde 
çalışması sağlanmalı, 

• Yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetleri 
desteklenmeli, 

• Yerel yönetimlerin, yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve 
donanıma sahip olmaları desteklenmeli, kalkınmada rolü olan 
kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve 
değerlendirme konularında kapasiteleri artırılmalı, kaynak 
kullanımında etkinlik sağlanmalı, 

• Başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin 
kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve 
kurumsal kapasiteleri güçlendirilmeli,  

• Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında getirilen ilkeler dikkate 
alınarak sağlanmalı,  

• Yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari 
hizmet standartları belirlenmeli,  standartlara uygunluk denetimi 
yapılmalı, 

• E-Devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak 
kullanılacak,  esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte 
hizmet sunabilen, iyi yönetişim ilkelerinin benimsendiği kamu 
yönetimi yapısının oluşmasına destek olunmalı,  

• Yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilmeli, 
bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı sağlanmalı,  

Tespit 16: Belediyelere ve İl Özel İdarelerine yapılacak yardımlarla 
ilgili inisiyatif Maliye Bakanlığına bırakılmıştır. 

Tahlil: 28.04.2002 tarihli İçişleri Bakanı onayı ile yürürlüğe giren 
“Belediyelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin Kullanım Esasları Hakkında 
Yönerge” yürürlükte olmasına rağmen belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar konusunda İçişleri Bakanlığı 2005 yılından itibaren inisiyatif 
kullanmamakta, gelen yazılar Maliye Bakanlığına havale edilmektedir. Yardım 
yapılacak belediyelerin ilgili kurum olan İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmesi 
gerekmektedir. 

Özel İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin Kullanım Esasları 
Hakkındaki 16.08.2003 tarihli Yönergenin uygulanması ve yardımların yapılması 
Maliye Bakanlığı inisiyatifine bırakılmıştır. Yardım yapılmayan il özel idarelerine 
ödenek yardımlarının objektif kriterler çerçevesinde yapılabilmesi için 
yönergenin uygulanması gerekmektedir.  
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Öneri: 

• 28.04.2002 ve16.08,2003 tarihli yönergeler gereğince işlem yapılarak 
İl Özel İdarelerine ve Belediyelere yapılacak yardımlar konusunda 
İçişleri Bakanlığı yeniden inisiyatif kullanmaya başlamalıdır. 

Tespit 17: İlçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri 
hakkında ön inceleme izni vermeye yetkili makamın İçişleri Bakanı 
olması Bakanlığın iş yükünü artırmıştır. 

Tahlil: 4483 sayılı Kanunun 3/h maddesi uyarınca ilçe belediye başkanları 
ve belediye meclis üyeleri hakkında ön inceleme izni vermeye yetkili makam 
İçişleri Bakanıdır. Bu durum Bakanlığın iş yükünü artırmaktadır. 

Öneri 

• Bu konuda yetkinin il valilerine devredilmesi için ilgili mevzuatta yeni 
bir düzenleme yapılmalıdır. 

Tespit 18: Mahalli idare yatırım ve hizmetlerini kalkınma planları 
ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmek işlevi yerine 
getirilememektedir. 

Tahlil: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11-c maddesi kapsamında, mahalli 
idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun 
şekilde yapılmasını gözetmekle yükümlüdür.  

Birim bünyesindeki APK Daire Başkanlığı da yönerge çerçevesinde, mahalli 
idarelerin geliştirilmesi amacıyla inceleme ve araştırmalar yapılması, beş yıllık 
kalkınma planları, hükümet programları, yıllık programlar, icra planları ve 
bunlara dayalı olarak girişilen çalışmalar sebebiyle Bakanlığın mahalli idarelere 
ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, bu idarelerin gelişmesine ve geliştirilmesine 
yardımcı olunması, Ülkemizde mahalli ve bölgesel düzeyde sosyal ve ekonomik 
gelişmenin sağlanması amacına yönelik planlama tekniklerinin süreçlerinin ve 
imkanlarının geliştirilmesi, bunların uygulanabilir duruma gelmesinin 
sağlanması gibi çok önemli bir yetki ve sorumluluğa sahiptir. Ancak söz konusu 
yükümlülükler, yetki ve sorumluluklar kurumsal kapasite yetersizliği nedeni ile 
yerine getirilememektedir. 

4018 sayılı kanun uygulamaları kapsamında APK Başkanlığının ilga 
edilerek Strateji Geliştirme Başkanlığının kurulması sonucunda İl Planlama 
Müdürlüklerinin merkez teşkilatı ile örgütsel bağlamda ilişkilendirileceği birim 
netlik kazanmamıştır. DPT taşra ile ilişkilerini daha çok özel sektöre hizmet 
vermek amacıyla faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları kanalı ile yürütecektir. 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda yürütülmekte olan CBS 
çalışmalarına ulusal düzeyde ivme kazandırılamamıştır. 

 Hâlihazırda TÜRK-SAT tarafından üstlenilmiş bulunan e-Devlet ana kapısı 
çalışmaları da adı geçen kurumun Devlet yapısını yeterince tanımaması 
nedeniyle sonuçlandırılamamıştır. 5302 sayılı kanun kapsamında İl Özel 
İdarelerine Çevre düzeni planları ile köylerde imar planları yapım yetkisi 
verilmiştir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi 
kullanım planları yapım zorunluluğu bulunmaktadır. Belediyeler İmar Kanunu 
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kapsamında kentsel gelişmeyi fiziki planlar çerçevesinde yürütmek 
zorundadırlar.  

Tarım, sanayi, çevre sorunları, küresel ısınma ve kuraklık tehdidi, 
sorunlara acilen, merkezi ve yerel otoritelerin işbirliği ile katılımcı bir yaklaşımla 
müdahale edilmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır. 

 Yasal çerçeve ve mevcut durum kısaca gözden geçirildiği takdirde 
valilikler, kaymakamlıklar, il özel idareleri, belediyeler ve köyler üzerinde 
önemli yetki ve sorumlulukları bulunan İçişleri Bakanlığı tarafından yerel 
düzeydeki planlama çalışmalarını düzenlemek ve koordine etmek üzere bir 
mekanizma kurulmak suretiyle, kurumsal kapasite oluşturma yönünde çalışma 
yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Öneriler  

• Fiziki planlarla, yatırım ve hizmet planlarının entegrasyonu, yatırım ve 
hizmet planlarının proje stokları ve mali planlarla desteklenmeli, 

• Sektörel konseyler ve il konseyi vasıtasıyla katılımcı bir yaklaşımla 
uygulamaya konulması esaslarına dayanan bir planlama modeli ve 
tekniği oluşturulmalı 

• Bununla ilgili uygulama, denetleme ve değerlendirme mekanizması 
kurulmalıdır. 

Tespit 19: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde çalışan personelin 
niteliği ve uzmanlaşma düzeyi, birime verilen görevlerin gereklerine 
uygun değildir. 

Tahlil: Mahalli İdareler genel Müdürlüğü, mahalli idarelerin yol, su, 
kanalizasyon, imar, taşımacılık, çevre düzeni, trafik gibi teknik alanlarda 
yürüttüğü iş ve işlemleri ülke genelinde bir standarda kavuşturma, 
yönlendirme, rehberlik etme denetimde bulunma şeklinde ki görev tanımına 
rağmen bu alanda istihdam ettiği uzman personel yok denecek kadar azdır. 
Konu her ne kadarda sevk ve idare olarak ele alınsa bile, uzmanlık isteyen 
konuların uzman kişilerce hazırlanıp karar alıcılara sunulması gerekirken, 
MİGM’de bu süreç daha çok mülki idareden gelen ve teknik konularda uzmanlığı 
olmayan personel eliyle yapılmaktadır.  

Genel Müdürlükte yeterli uzman personelin olmamasının yanında diğer 
önemli bir problem birimde personel hareketliliğinin çok fazla olmasıdır. Diğer 
bakanlıklarda çalışan personelin ücret düzeyinin yüksek olması sebebiyle 
birimde sürekli personel hareketliliğinin yaşandığı ifade edilmiştir.  

Öneriler 

• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde “mahalli idarelerin 
yürüttükleri” hizmetlerin niteliğine göre uzmanlığı olan personel 
istihdam edilmeli, 

• Hizmet içi eğitimlerle mevcut personelin uzmanlık düzeyi artırılmalı, 

• Personelin ücret düzeyinde iyileşme sağlanarak diğer Bakanlıklardaki 
personel ile Bakanlık personeli arasında denge sağlanmalıdır. 
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Tespit 20: Mahalli İdarelerin personeline yönelik hizmet içi eğitim 
faaliyeti yürütülememektedir. 

Tahlil:  İçişleri Bakanlığı mahalli idareler personeline dönük olarak 
uygulanacak olan eğitim programları arasında koordinasyonun sağlanması, 
eğitim ihtiyacının yerinde ve zamanında karşılanması, kamu kurum ve 
kuruluşlarınca uygulamaya konulan eğitim amaçlı projelerden beklenen verimin 
elde edilmesi, mükerrer eğitim uygulamalarının önlenmesi ve kamu 
kaynaklarının yerinde ve etkin kullanılmasının temini amacıyla il özel idaresi, 
belediye ve mahalli idare birlikleri ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşların 
seçilmiş ve atanmış personeline yönelik olarak uygulanan eğitim, kurs, 
konferans, seminer ve benzeri adlar altında yürütülmesi için usul ve esaslarını 
belirleyen 2007/26 sayılı Genelge yayınlanmış, bu genelgenin uygulanması ile 
birlikte birlik, dernek, vakıf vb. kuruluşların mahalli idare personeline dönük 
olarak yapacakları eğitim faaliyetleri büyük ölçüde düzen ve disiplin altına 
alınmıştır.  

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde yapılan yüz yüze görüşmelerde bu 
görevin bu birimde olması gerekip gerekmediğinin incelenmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. Mahalli idareler Genel Müdürlüğünün yerel yönetimlerin 
personelini hizmet içi eğitime tabi tutmak gibi bir görevinin olmaması gerektiği, 
bu işi her yerel yönetim birimin kendisi yapması gerektiği ifade edilmiştir.  

Bakanlık Eğitim Daire Başkanlığı ve bazı sivil toplum örgütlerinin 
düzenlemiş olduğu eğitimlerde eğitici görevlendirmek dışında bu görevin 
işlevsiz olduğu incelenmiştir. Yeniden yapılacak düzenlemelerde Eğitim Şube 
müdürlüğü’nün personelin eğitiminden sorumlu olmanın yanı sıra, mahalli idare 
birimleri yöneticilerinin eğitimine de destek verecek şekilde misyon verilmesi 
gerekmektedir. Genel Müdürlük adına bu şube tarafından planlanan ve koordine 
edilen eğitim programları, yerel yönetim birimlerinde görev yapan atanmış ve 
seçilmiş kişiler önemli bir boşluğu dolduracaktır. Gerek Genel Müdürlük içinde 
gerçekleştirilen organizasyonla, gerekse TODAİ, TBB (Türk Belediyeler Birliği), 
üniversiteler ve vakıflar gibi kurumlarla işbirliği yapılarak; bu eğitim 
programlarının gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı 
Eğitim Dairesi bu programların hazırlanmasında Bakanlık ile işbirliği ve 
koordinasyon görevini yerine getirmelidir. 

 Öneriler:  

• Mahalli idarelerin personelinin eğitilmesi çalışmalarını yürütmek üzere 
oluşturulan şube müdürlüğünün kapasitesi geliştirilmelidir. 

• Düzenlenecek eğitim seminerlerinde Mahalli idare Kontrolörleri ve 
Mülkiye Müfettişlerinin eğitici olarak katılmaları sağlanmalıdır. 

• Merkezden sürekli eğitimin sağlanabilmesi için taşra ile telekonferans 
sisteminin kurulması sağlanmalı veya bu sisteme sahip olan birimlerle 
işbirliği yapılmalıdır. 

• Düzenlenecek eğitim çalışmaları için TODAİ, Türk Belediyeler Birliği, 
Vilayetler Hizmet Birliği, üniversitelerle işbirliği yapılmalıdır. 

Tespit 21: Personel temin süreci düzenli olarak işletilememiştir. Bu 
sebeple çalışanların yaş oranları dengeli tutulamamıştır. 
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Tahlil: Kurula yaklaşık 18 yıldır stajyer kontrolör alınmamıştır. Kadro 
ihdas ve iptallerinin yapılmaması nedeniyle 18 yılını dolduran ve başarısız 
bulunmadığı halde Baş kontrolör unvanı verilmeyen 69 kontrolör 
bulunmaktadır. Kontrolörlerin Baş kontrolör olarak atanması özlük haklarında 
bir iyileştirme getirmemekle birlikte sadece psikolojik açıdan motivasyon 
sağladığı ifade edilmiştir. Mesleğe yeni personel alınmaması birim içerisinde 
durağan bir yapının oluşmasına birim çalışanlarının kendilerini 
yenileyememesine sebep olmaktadır.  

Öneri: 

• Birimdeki boş kadrolara stajyer kontrolör alınması sağlanmalıdır. 

Tespit 22: Mahalli idare kontrolörlerinin iş motivasyonları oldukça 
düşüktür. 

Tahlil: Mahalli İdareler Kontrolörlerinin teşkilatlanma ve kadro durumları 
dışındaki bazı sebepler de birim çalışanlarının motivasyonunu düşürmektedir. 
Kontrolörler Yurtdışı imkânından hiç ve lojman imkânlarından yeterince 
yararlanamamaktadır. Bakanlığın Ankara’daki 328 lojmanın %4’ü Kontrolörlere 
tahsis edilmiştir.   Özlük hakları açısından diğer bakanlıklardaki kontrolörler den 
daha düşük ücret almaktadırlar. Meslekte on yılını dolduran kontrolörlere Baş 
kontrolör unvanı verilememektedir. Kontrolörler için yeterli çalışma mekânları 
bulunmamaktadır. 

Öneriler: 
• Mahalli İdare Kontrolörlerinin özlük hakları diğer bakanlıklardaki 

kontrolörlerin özlük hakları ile dengelenmelidir. 
• Mahalli İdare Kontrolörleri için belli standartlar konularak yurtdışı 

imkânı oluşturulmalıdır. 
• Birim çalışanlarına uygun çalışma mekânları tahsis edilmelidir. 
• Kadro düzenlemeleri yapılarak çalışanlara hak ettikleri unvanlar 

verilmelidir. 
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6. SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

6.1. Tarihi Gelişim 

Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Savaşların, topyekûn olma niteliği 
kazanması ve İkinci Dünya Savaşında Nükleer Silah kullanılmasıyla, sivil halkın, 
üretim tesis ve kaynaklarının doğrudan hedef alınması söz konusu olmuştur. Bu 
nedenle, halkın ve üretim tesislerinin korunması, cephe gerisinde maneviyatın 
yüksek tutulması amacıyla bütün gelişmiş ülkelerde “savaş konsepti üzerine” Sivil 
Savunma Teşkilatları kurulmuştur. 

Sivil Savunma hizmetleri Türkiye’de ilk defa 1928 yılında yürürlüğe konulan 
“Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa ve Muhafazası Talimnamesi” ile 
düzenlenmiştir. 1938 yılında 3502 sayılı “Pasif Korunma Kanunu” yürürlüğe 
girmiş, illerde seferberlik müdürlükleri kurularak hizmetler yürütülmüştür. 1958 
yılında çıkarılan ve 28 Şubat 1959 tarihinde yürürlüğe giren 7126 sayılı “Sivil 
Müdafaa Kanunu”nun adı daha sonra 586 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
“Sivil Savunma Kanunu”na dönüştürülmüş ve sivil savunma hizmetleri halen bu 
kanuna göre yürütülmektedir.  

Sivil Savunma Teşkilatı İçişleri Bakanlığı’na “bağlı” statüde hizmet vermekte 
iken 1985 yılında çıkarılan 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile birlikte, bakanlığın “ana hizmet birimi” statüsüne alınmıştır. 

Son dönemlerde özellikle son derece yıkıcı etkilere ve büyük can ve mal 
kayıplarına neden olan afetler nedeniyle gelişmiş ülkelerde konsept değişikliğine 
gidilmiş, sivil savunmadan sivil korunmaya geçilmiştir. Sivil korunma savaşın 
yıkıcı etkileri yanında doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetleri kapsar bir nitelik 
taşımaktadır. 

17 Ağustos 1999 Körfez Depremi bu konuda bir milat oluşturmuştur. Büyük 
bir zihniyet değişikliği ile görev anlayışı ve yapılanmada sivil korunmaya ağırlık 
verilmeye başlanmıştır. 

6.2. Mevzuat Analizi 

6.2.1. Mevzuatta Yer Alan Görevlerin Tanımlanması ve Analizi 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa göre, yurtta sivil savunmayı 
teşkilatlandırmak ve sivil savunmanın eğitim, tanıtım, kontrol, genel sevk ve idaresi 
ile koordinasyonundan, donatımından ve yükümlülerin hizmete çağrılmasından 
İçişleri Bakanı sorumlu ve yetkili olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, sivil savunma 
hizmetlerinin yerine getirilmesi için Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün görevleri, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile 
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da yer 
almaktadır. 7126 sayılı kanundaki amaç doğrulusunda oluşan görevleri 3152 sayılı 
kanun ile İçişleri Bakanlığı teşkilat yapısı ve görevleri içine yerleştirilmiştir. Bu 
kanunlara göre Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün görevleri: 

1) Sivil savunma hizmetlerini yurt düzeyinde teşkilatlandırmak, kamu kurum 
ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda bu hizmetlerin planlanmasını, 
uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak. 
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2) Her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk 
yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek. 

3) Yangından korunma ve önleme tedbirlerini, itfaiyenin standartlarını tespit 
etmek, personeli eğitmek, denetlemek ve koordinasyonu sağlamak. 

4) Sivil savunma personelini eğitmek ve halka sivil savunma bilgileri 
vermek. 

5) Sivil Savunma arama ve kurtarma birlikleri ile ekiplerini hazır halde 
bulundurmak, gerektiğinde göreve sevk etmek. 

6) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile binalardaki sığınakların kontrolünü 
yapmak, kayıtlarını tutmak, şehir içindeki genel sığınak olabilecek yerleri 
belirlemek ve buralarda gerekli düzenlemeyi yaptırmak. 

7) Afetlerde kurtarma, ilkyardım, acil iaşe ve geçici barındırma hizmetleri 
vermek.  

8) Düşman saldırılarına karşı halkın önceden uyarılması için erken haber 
alma, ikaz ve alarm sistemlerini kurmak ve işletmek.  

9) Barış dönemlerinde halktan seçilmiş ve eğitilmiş sivil savunma 
yükümlülerini göreve sevk etmek. 

Ayrıca; 

10) 108 sayılı Savunma Sekreterliği Kanunu gereğince, İçişleri Bakanlığı’nın 
Savunma Sekreterliği görevini yürütmek. 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün her göreviyle ilgili detaylı mevzuat 
düzenlemeleri yapıldığı dikkati çekmektedir. Mevzuat listesi Ek-1’de verilmektedir. 
Kanun, tüzük, yönetmelik ve karar gibi mevzuatla düzenlenen bu alanda işlerin 
hukuka uygun biçimde yürütülmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. Öte yandan 
hem sivil savunmadan sivil korunmaya geçiş zorunluluğu, hem de kamu yönetimi 
alanındaki çağdaş gelişmeler, fiiliyatla birlikte mevzuat alanında ciddi bir dönüşümü 
gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda mevzuatın yeni yaklaşım ve anlayışlar 
çerçevesinde ele alınması ihtiyacı kaçınılmaz olmaktadır. 

Görev tanımlamaları esas itibarıyla sivil savunma konseptine uygun biçimde 
şekillendirilmiştir. Bu yasaların çıkış dönemleri göz önüne alındığında doğal kabul 
edilmelidir. Bu anlayış çerçevesinde sivil savunmanın yurt genelinde il ve ilçeler 
bazında teşkilatlanmalarını gerçekleştirme, kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
kuruluşlarda hizmetlerin yürütülmesini sağlama ve denetleme görevleri açısından 
bir sistem oluşturulduğu ve ciddi bir bilgi birikimi ile tecrübeye sahip olunduğu 
görülmektedir. Bu hizmetlerde kurumlar arası uyum ve koordinasyonun önemi 
ortaya çıkmaktadır. Taşra yapılanmalarında Vali ve Kaymakamların üstlendikleri 
sorumlulukları önemi kendini göstermektedir. 

Koruyucu, kurtarıcı tedbirler, acil kurtarma ve ilk yardım hizmetlerini 
planlamak ve yürütmekle ilgili görevler aslında hem sivil savunma, hem de sivil 
korunmaya ilişkin unsurlar içermektedir. Özellikle afetler açısından son derece 
önemli faaliyetleri de kapsamaktadırlar. 1999 yılı sonrasında bu konuda önemli 
atılımlar gerçekleştirilmiştir. Acil kurtarma ve ilk yardım hizmetleri özellikle sağlık 
kurum ve kuruluşları ile uyum ve koordinasyon büyük önem arz etmektedir. 
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Yangından korunmaya ve itfaiye hizmetlerine ilişkin görev yine dikkatle 
planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu gereken bir nitelik taşımaktadır. 
Özellikle belediyeler ile ilgili çalışmalar da koordinasyon ve denetlemenin önemi 
görülmektedir. 

Sivil savunma personelini eğitmek ve halka sivil savunma bilgileri verilmesi 
görevi açısından “Sivil Savunma Koleji’nin önemi ortaya çıkmaktadır. Böyle bir 
yapılanmayla bu göreve odaklanılma söz konusu olmaktadır. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile binalardaki sığınakların kontrolünü yapmak, 
kayıtlarını tutmak, şehir içindeki genel sığınak olabilecek yerleri belirlemek ve 
buralarda gerekli düzenlemeyi yaptırmak görevi konusunda yeni gelişmeler 
yaşanmıştır. İmar mevzuatına giren bu konuyla ilgili yeniden bir değerlendirme 
yapılması ihtiyacı bulunmaktadır. 

Sivil savunma anlayışına uygun biçimde sivil savunma arama kurtarma 
birlikleri ve ekipleri oluşturmaya ve göreve hazır tutmaya yönelik bir görev olduğu 
görülmektedir. 

Afetlerle ilgili kurtarma, ilkyardım, acil iaşe ve geçici barındırma hizmetleri 
vermek ise sivil korunma anlayışına uygun bir görev karşımıza çıkmaktadır. 
Özellikle Türkiye şartlarında afetlere ciddi biçimde hazır olabilmek hayati öneme 
sahip bir gerekliliktir. 

Düşman saldırılarına karşı halkın önceden uyarılması için erken haber alma, 
ikaz ve alarm sistemlerini kurmak ve işletmek, görevi konusunda da bir yeniden 
değerlendirme ihtiyacı vardır. Savaş konusunda yeni gelişmeler, asimetrik tehditler 
gibi konu çok boyutlu bir yaklaşımla ele alınmalı ve etkin tedbirler 
geliştirilebilmelidir.  

Barış dönemlerinde halktan seçilmiş ve eğitilmiş sivil savunma yükümlülerini 
göreve sevk etmek görevi konusu da değişen konsept ve koşullarda yeniden 
değerlendirilmelidir. 

İçişleri Bakanlığı’nın savunma sekreterliği görevi de doğal olarak Genel 
Müdürlükçe üstlenilmektedir. 

6.2.2. Mevzuat Değişikliği İhtiyacı ve Gerekçeleri 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün görev alanı durağan olmaktan ziyade son 
derece dinamik bir yapıya sahiptir. Tarihsel gelişim çizgisine bakıldığında bu 
rahatlıkla anlaşılmaktadır. Birinci Dünya Savaşı ile savaşların topyekûn bir nitelik 
kazanması, sivil savunma ihtiyacını doğurmuş, İkinci Dünya Savaşı’nda nükleer 
silah kullanılması kapsamını genişletmiş ve yıkıcı afetler “sivil korunma” konseptini 
ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple, Sivil Savunmanın ortaya çıkan gelişmelere ve oluşan 
koşullara kendisini uyarlayabilen dinamik bir örgüt olması bir zorunluluk olarak 
görülmektedir. 

Genel hatları ile Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün görev alanını etkileyen 
değişimler karşısında kendisini yenileme esnekliğine sahip olduğu dikkati 
çekmektedir. Ancak, Türkiye şartlarında kolaylıkla mevzuat değiştirilememesi Sivil 
Savunmanın en büyük handikap’ıdır. Çünkü 1950’lerin sonunda çıkan temel bir yasa 
ve bu yasayla bağlantılı çok sayıda mevzuat ile görevlerini yerine getirmektedir. 
Çok yoğun yasal düzenlemeler içinde esneklik kabiliyeti olağan olarak 
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sınırlanmaktadır. Dinamik bir görev alanı sebebiyle, buna paralel biçimde dinamik 
bir mevzuat geliştirme şansına sahip olması gerekmektedir. 

Sivil Savunma hizmetleri içinde yer alan seferberlik, cephe gerisindeki 
maneviyatı yüksek tutma gibi görevler ülkenin jeopolitik konumu göz önüne 
alındığında “ihmal” edilemeyecek bir öneme sahiptir (Mülakat, 2), öte yandan sivil 
korunma konsepti gereği görev alanı çevre sorunlarından, orman yangınları ve kuş 
gribine kadar genişleme potansiyeline sahiptir (Mülakat, 1). Bu sebeple mevzuatının 
yeniden ele alınması ihtiyacı bulunmaktadır. 

1950’lerdeki savaş konseptine göre kurulan Sivil Savunma Teşkilatı’nın 
yapılanma anlayışı yine o dönemin “kamu yönetimi” anlayışına göre 
şekillendirilmişti. Küreselleşme olgusu ve bilgi toplumuna geçiş süreci gibi mega-
eğilimlerin etkisiyle kamu yönetimi alanında da yeni gelişmeler yaşandı. Kamu 
kurumlarında stratejik yönetim ve planlama anlayışları gelişmeye başladı, Yeni 
Kamu Yönetimi (NPM) ve yönetişim gibi gelişmiş ülkeleri etkisi altına alan yenilikler 
görülmeye başlandı. Bu gelişmelerin etkileri ülkemizi ve ülkemizdeki kamu yönetimi 
anlayışını da etkiledi. Sivil Savunma Teşkilatını bu etkilerin dışında düşünmek olası 
değildir. 

Başbakanlık 03.01.2006 tarih ve B.02.0.MGY.0.13/206/14 sayılı yazısı ile 
yürürlükteki mevzuatın uygulanmayan hükümlerinin ayıklanması ve sadeleştirilmesi 
yönünde bir çalışma yapıldığından bahisle, bu çalışmanın tüzükler ile yönetmeliklere 
doğru yaygınlaştırılmasını istemektedir. Bu yazıdan hareketle, Genel Müdürlüğün 
2006 ve 2007 yıllarına ait faaliyet raporlarında mevzuatla ilgili çalışmaların 
yoğunluğu dikkati çekmektedir. 2006 yılında üç adet tüzük değişikliği, iki adet tüzük 
için yürürlükten kaldırma teklifi, bir yönetmelik çalışması ile bir karar çalışmasının 
yapıldığı görülmektedir. 2007 yılında ise bir adet kanun değişikliği ve üç adet tüzük 
değişikliği üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Genel Müdürlüğün bu konunun 
önemini kavradığını görmek, aslında gelişmelere uyum sağlama kabiliyetinin de bir 
göstergesi olarak algılanmalıdır. Yoğun biçimde mevzuatla düzenlenen bir alanda 
faaliyet gösterebilmek için çağdaş gelişmelere uygun mevzuat değişimlere 
kaçınılmaz olarak gereksinim duyulmaktadır. 

Bu durumda alanın etkin ve verimli biçimde düzenlemek, mevzuat 
karmaşıklığını ortadan kaldırmak amacıyla alandaki tüm mevzuatın yeniden ele 
alınması ve “sivil korunma konsepti ve yeni kamu yönetimi anlayışı” içinde yeni bir 
yaklaşımla yenilenmesi düşünülmelidir. 

Genel Müdürlük stratejik plan anlayışının mevzuatımıza girmesi ile uyumlu 
biçimde misyon ve vizyon belirlemesi çalışmasını yaptığı gözlenmektedir. Bu hizmet 
odaklı bir anlayışla iş ve işlemlerin düşünülmesini ve düzenlenmesi anlayışına doğru 
bir dönüşümü ifade etmektedir. 

Misyon: “Sivil Savunma hizmetlerini yurt düzeyinde teşkilatlandırmak, 
düşman saldırılarında, afetler ve yangınlarda halkın can ve mal kaybını en aza 
indirmek için alınacak her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri planlamak, 
uygulamasını sağlamak, kamu ve özel kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin devamı 
için sivil savunma tedbirlerini aldırmak, koordinasyonunu sağlamak ve denetimini 
yapmak, halkta sivil savunma bilinci oluşturmak.” 

Vizyon: “Kurumsal birikimini çağdaş yönetim anlayışı ile bütünleştirerek sivil 
savunma bilinci yüksek bir toplum oluşumunu gerçekleştiren, hızlı ve etkin arama 
ve kurtarma faaliyetlerini yerine getiren, nitelikli teknik ve mesleki personele sahip, 



  192

gelişmiş teknolojileri kullanan Uluslar arası standartlarda güçlü ve dinamik yapıya 
sahip bir kuruluş olmak.” 

Misyon ve vizyon belirleme ve tanımlama çalışması da, stratejik yönetim 
anlayışına bir geçişe işaret ettiğinden iş ve işlemleri “hizmet odaklı” bir anlayışla 
düzenlenmesine yönelik bir mevzuat düzenlemesini gerektirdiği açıkça ortadadır. 
Stratejik planlama misyon ve vizyon doğrultusunda hedeflere ulaşmayı 
amaçlamaktır. Bunun için esneklik ön plana çıkmakta, prosedürlerin değişmez 
kurallar oluşturması engellenmeye çalışılmaktadır. Weberyan bürokratik bir 
anlayışla katı biçimde oluşturulan mevzuatın stratejik yönetim anlayışı ile 
bağdaşması oldukça zordur. Çünkü iş ve işlemlerin yapılış biçimine (prosedür) bağlı 
kalmak amacıyla hareket edildiğinde, asıl amaç yani varılmak istenen hedefler 
önemini kaybeder hale gelmektedir. Bu sebeple mevzuat değişikliği ihtiyacı yine 
ortaya çıkmaktadır.  

6.3. İşlevsellik Analizi 

6.3.1.Teşkilat Yapısı ve İşlevsellik 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 1985 yılında çıkarılan 3152 sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da Bakanlığın “ana hizmet birimi” 
olarak yerini almıştır. Merkez ve Taşra Teşkilatından oluşan bir örgütlenme yapısı 
mevcuttur. 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı Genel Müdür, üç Genel Müdür 
Yardımcısı, 5 Daire Başkanlığı, 18 Şube Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğe bağlı Sivil 
Savunma Koleji Müdürlüğünden oluşmaktadır. İş ve işlemlerin oluşturulduğu şube 
müdürlükleri esasına dayanan bir yapılanma bulunmaktadır. 

Taşra teşkilatı ise; il ve ilçe Sivil Savunma Müdürlükleri ile İl Sivil Savunma 
Müdürlükleri bünyesindeki Arama ve Kurtarma Ekipleri, 11 ilde merkeze bağlı ve 
bölge esasına göre hizmet veren Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ile 
mahalli kuvvetlerden oluşmaktadır. Sivil savunma mahalli kuvvetleri ise; Kamu 
Kurum ve Kuruluşları personelinden valiliklerce Sivil Savunma İl Müdürlüğünün 
sorumluluğunda oluşturulan il acil kurtarma ve yardım ekipleri, yükümlülük esasına 
göre halktan oluşturulan sivil savunma servisleri, korunma kılavuzlukları ile daire ve 
müesseseler de kendi personelinden oluşturulan sivil savunma servislerinden 
meydana gelmektedir. 

Sivil Savunma Teşkilatı’nın merkez yapılanması İçişleri Bakanlığı “ana hizmet 
birimi” biçiminde iken, taşrada il ve ilçe esasına dayanmaktadır. Mülki İdare 
Amirlerinin Sivil savunma hizmetlerinde de birinci dereceden görev, yetki ve 
sorumluluk üstlenmeleri söz konusudur. Böylece “Türk Kamu Yönetimi” geleneği 
içinde köklü bir yeri olan İçişleri Bakanlığı içinde yer almak suretiyle, Türkiye 
koşullarına uygun biçimde varlığını sürdürerek ciddi bir bilgi birikimi, deneyim ve 
kurumsal hafıza oluşturulmuştur. Yeniliklere uyum kabiliyeti özellikle 1999 Marmara 
Depremi’nden sonra kendini göstermiştir.  

Sivil Savunma Teşkilatı her türlü afete süratle müdahale edecek bir yapıya 
kavuşturulmuştur. Etkin ve hızlı müdahaleyi sağlamak için bölge esasına göre 24 
saat görev yapacak biçimde 11 ilde Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği, diğer 
70 ilde de arama ve kurtarma ekipleri kurulmuştur. Birlik ve ekipler, müdahale 
araçları yanında, her koşulda iletişimi sağlayacak uzak mesafe telsizleri, uydu 
telefonları, kısa mesafeli telsizler, hassas dinleme aletleri, ses, görüntü ve veri 
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aktarımını sağlayan haberleşme sistemleri ile donatılmışlardır. Eğitimli ve donanımlı 
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik ve Ekipleri yurtiçinde meydana gelen başta 
deprem ve sel olmak üzere çok sayıda afet ve acil durumlara başarıyla müdahale 
etmektedirler. Ayrıca edindikleri deneyimler sayesinde bu birlikler, yurtdışında 
meydana gelen afetlerde de başarılı çalışmalarda bulunmuşlardır. Bu kapsamda Sivil 
Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri 08 Eylül 1999 tarihinde Atina’da 
(Yunanistan), 20 Eylül 1999 tarihinde Taiwan'da, 13 Ocak 2001 tarihinde El 
Salvador’da, 26 Ocak 2001 tarihinde Hindistan’da, 21 Mayıs 2003 tarihinde 
Cezayir’de meydana gelen deprem afetlerinde, 20 Ağustos 2003 tarihinde Irak’ta 
BM binasına yapılan bombalı saldırı sonrasındaki çalışmalarda, 26 Aralık 2003 
tarihinde İran’da meydana gelen Bam depreminde, 27 Aralık 2004 tarihinde Maldiv 
adalarında meydana gelen tsunami felaketinde ve 08 Ekim 2005 tarihinde 
Pakistan’da meydana gelen depremde görev yapmışlardır. 

Temel olarak mevzuat analizi bölümünde ele alındığı gibi, sivil savunmanın 
görev alanı son derece dinamik ve değişken bir özellik taşımaktadır. Bu sebeple, 
sivil savunma konseptinden sivil korunma konseptine geçiş gibi zorunluluklar ortaya 
çıkmaktadır. Bu değişim taleplerine uygun biçimde işlevlerinin yenilenmesi 
gerekmektedir. Zaten özellikle 1999 Marmara Depremi konsept değişikliği 
konusunda bir milat etkisi oluşturmuştur. 

6.3.2.Görevlerin İşlevsellik Durumu 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’ne görev yükleyen mevzuatın çokluğu dikkati 
çekmektedir (Ek-1). Sivil savunma hizmetleri ile ilgili mevzuatın iki yasa, beş tüzük 
ve dokuz yönetmelikten oluştuğu görülmektedir. Seferberlik ve savaş hali 
hazırlıkları ile ilgili mevzuatın dört yasa, iki tüzük ve 12 diğer düzenlemeden 
oluştuğu ve koruyucu güvenlikle ilgili mevzuatın iki yasa, bir tüzük ve altı diğer 
düzenlemeden meydana geldiği görülmektedir. Ayrıca Genel Müdürlüğe görev 
yükleyen mevzuatın ağırlıklı olarak eski tarihli olduğu dikkati çekmektedir. Örneğin, 
Sivil Savunma Kanunu 1958 tarihli iken, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu 1939 
tarihlidir. Sivil savunma konseptinden, sivil korunma konseptine geçişin 
konuşulduğu günümüzde, birimin görevlerinin işlevselliğinin ciddi biçimde gözden 
geçirilmesi ihtiyacı hissedilmektedir. 

Genel Müdürlük kendisine verilen görevleri 18 şube müdürlüğü üzerinden 
gerçekleştirmektedir. 2005 yılında çıkarılan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Merkez 
Teşkilatı Görev Yönergesi ile görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir. Şube 
müdürlüklerinin yürüttükleri iş ve işlemlerle ilgili görev tanımları ve işlem süreleri 
Ek-2’de gösterilmektedir. Şube Müdürlüklerinin genel olarak “hizmet odaklı” bir 
anlayış içinde çalıştıkları izlenimi edinilmektedir. Zaten genellikle “teknik” özellikler 
taşıyan iş ve işlemleri bilmeyen kişilerin iş üretemeyeceği ifade edilmektedir 
(Mülakat, 3; 4). 

Genel müdürlüğün 07.12.2007 tarihli Teftiş Raporu’nda yapılan tespite göre 
“Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Görev Yönergesi”nde belirtilen 
kimi görevler Şube Müdürlükleri arasında karışıklığa neden olmaktadır. İkaz ve 
Alarm Şube Müdürlüğü ile Teknik Şube Müdürlüğü’ne ikaz ve alarm sistemlerinin 
kurulmasına ilişkin benzer görevlerin verildiğine dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda 
ilgili yönergenin gözden geçirilmesi ve görev ayrımının netleştirilmesi ihtiyacı 
bulunmaktadır.  

Üç görevlinin katılımı ile gerçekleştirilen mülakata (Mülakat, 1) göre ise, 
yaptıkları işlerin uyumlu olması sebebiyle Plan ve Koordinasyon Şubesi ile Mevzuat 
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ve Denetim Şubesi birleştirilebilir. Benzer şekilde İkmal ve Donatım Şubesi ile 
Gelirler ve Satınalma Şubesi birleştirilebilir. Öte yandan Savunma ile ilgili 
Seferberlik Şubesi ile afetlerle ilgili Harekât ve Birlikler Şubesi’nin birleştirilmesi 
mümkündür. Bu bağlamda, şubelerin ve şubelere ilişkin görevlerin yeniden 
belirlenmesi sağlanmalıdır. 

Mevzuatla Genel Müdürlüğe verilmiş, ancak uygulama imkânı kalmayan, 
uygulanmayan veya uygulanmasında sorun olan görevler bulunmaktadır: 

• Sivil Savunma Fonu’nu Yönetmek: Bu görev 3152 ayılı yasanın 12/e 
maddesi ile birime verilmiştir. Ancak Sivil Savunma Fonu 4684 sayılı yasa 
ile özel ödeneğe dönüştürülmüş, 5217 sayılı yasa ile de yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bu nedenle 3152 sayılı yasanın 12/e maddesi yürürlükten 
kaldırılmalıdır. 

• Sığınaklarla İlgili İş ve İşlemlerin Uygulanması: Bu görev 7126 
sayılı yasanın 15. maddesi ile verilmiştir. Bu maddede sözü edilen 
sığınaklarla ilgili Tüzüğün çıkarılamaması nedeniyle 15 inci maddenin 
uygulama imkânı bulunmamaktadır. Diğer taraftan sığınak yapımı 
konusunun birçok mühendislik disiplinlerini bir arada içeren teknik bir 
konu olması, Sivil Savunma merkez ve taşra teşkilatında bu anlamda 
teknik personel bulunmaması nedeniyle bu görevlerin tam anlamıyla 
yerine getirilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır.  

Sığınaklar konusunun Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevlerine İlişkin 180 Sayılı KHK ile bu Bakanlığın görevleri arasına 
alınması, ayrıca konunun 3194 Sayılı İmar Kanunu ve yönetmeliklerinde 
daha kapsamlı olarak yer alması nedeniyle bu maddenin yürürlükten 
kaldırılması halinde mevzuatta herhangi bir boşluk olmayacaktır. Bu 
nedenle İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi vermeye yetkili 
merciler olan Belediyeler ile İl Özel İdarelerine bırakılması takip, 
değerlendirme ve denetleme yönünden daha sağlıklı ve verimli olacaktır. 
Bu konudaki yasa değişikliği önerisi Bakanlığın ilgili birimine 
gönderilmiştir. 

• İkaz ve alarm hizmetleri: 7126 Sayılı Kanun ile (24-29 Maddeler) 
birime görev olarak verilmiştir. Tehlike haberlerinin halka, ilgili kurum ve 
kuruluşlara duyurulması amacıyla ülke genelinde bir İkaz ve Alarm 
Sistemi kurulması öngörülmüştür. 1960’lı yılların teknolojisiyle kurulmuş 
olan siren sistemlerinin yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan yerlere yeni 
sistemlerin kurulması gerekmektedir. Bütçe imkânsızlıkları nedeni ile yeni 
sistemlerin kurulmasında, teknik personel eksikliği nedeni ile de mevcut 
sirenlerin çalıştırılmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Yeni siren sistemleri kurulabilmesi için bütçe imkânlarının 
iyileştirilmesi, bakım ve onarım hizmetleri için yeterli teknik personel 
istihdam edilmesi, mümkün olmadığı takdirde, temel kriterleri İçişleri 
Bakanlığınca belirlenmek üzere bu sistemlerin yerel yönetimlerce de 
kurulmasına imkan sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması uygun 
olacaktır. 

• Sivil savunma bakımından şehir ve kasaba planlarıyla mühim bina 
ve tesislerde uygulanacak esaslar: 7126 Sayılı Sivil Savunma 
Kanunun 15 inci maddesine dayalı olarak 06.07.1959 tarihinde yürürlüğe 
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konulan 4/11715 Karar Sayılı “Sivil Savunma Bakımından Şehir ve 
Kasaba Planlarıyla Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar 
Hakkında Nizamname” ile şehir imar planlamalarının hazırlanmasında ilgili 
bakanlık ve kuruluşlara görev ve sorumluluk verilmiştir. Ancak, değişen 
ve gelişen günümüz şartları gereği Nizamname ile düzenlenen imara 
ilişkin hususlar çok daha detaylı olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu ile bu 
kanuna dayalı çıkarılan İmar Yönetmeliklerinde daha geniş olarak 
düzenlendiğinden, bu Nizamnamenin uygulama imkânı kalmamıştır. 
Nizamnamenin yürürlükten kaldırılması teklifi 2006 yılında bakanlığın ilgili 
birimine gönderilmiştir.  

• Sivil Savunma hizmetleri ile ilgili olarak bakanlıklar ile işbirliğinin 
sağlanması: 1959 yılında yürürlüğe konulmuş olan 4/11635 Sayılı Sivil 
Müdafaada Vekaletlerarası İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Nizamnamesi’nde 
yer alan bazı bakanlıklar kaldırılmış veya birleştirilmiş ya da yeni 
bakanlıklar kurulduğundan Nizamnamenin uygulanmasında sıkıntılar 
meydana gelmektedir. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına ve günümüz 
diline uygun olarak tüzüğün çeşitli maddelerinde değişiklik tasarısı 
hazırlıklarının devam ettiği görülmektedir.  

• Halktan seçilen sivil savunma mükelleflerinden İtfaiye, 
Hastaneler, Teknik Onarım, Emniyet ve Trafik Servisleri 
kurulması: 6/3150 sayılı Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler 
Tüzüğü’nün yürürlüğe konulduğu 1964 yılından günümüze kadar geçen 
sürede teknolojinin gelişmesiyle birlikte her hizmet dalında ihtisaslaşmaya 
ihtiyaç duyulmuş olup, buna paralel olarak kurumlar teşkilatlanıp yeterli 
personeli temin edip eğitmiştir. Başta belediyeler olmak üzere diğer 
kurum ve kuruluşlar teknik onarım ekiplerini kurmuşlardır. Emniyet ve 
Jandarma Teşkilatının gelişimi, İtfaiye teşkilatlarının gelişimi ve 
yaygınlaşması, hastanelerin ve sağlık ocaklarının ilçelere ve beldelere 
kadar yaygınlaşması ve gelişmesi ile artık ihtisas sahibi olmayan 
mükelleflerden oluşması öngörülen bu servislere ihtiyaç kalmamıştır. Bu 
servislerin kaldırılması için Tüzük değişikliği tasarısı hazırlıkları devam 
etmektedir.  

• Düşman taarruzlarına ve radyoaktif serpinti tehlikesine karşı 
tedbirleri alacak olan ikaz ve alarm merkezleri ile radyolojik ihbar 
ve ikaz teşkilatının kuruluş, görev ve çalışma şekilleri: 16 Eylül 
1974 tarihli Sivil Savunma İkaz ve Alarm Merkezleri ile Radyolojik 
Savunma Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Çalışma Şekilleri Hakkında 
Yönerge’nin 13-17 ve 28-30 uncu maddeleri ile görev verilmektedir. 
Yönergede Radyolojik savunma teşkilatının görevleri Nükleer serpinti 
Tehlikesiyle sınırlandırılmış olup, Biyolojik ve kimyasal tehdit ve 
tehlikelere karşı alınacak tedbirleri içermektedir. Ayrıca hizmeti 
mahallinde yürütecek olan Toplama Merkezleri ile Gözetleme Postaları 
KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı yürütülecek hizmetlerde yetersiz 
kalınacağından gerek personel, gerekse ekipman ve araç bakımından yeni 
bir yapılanmaya gidilerek görev tanımlarının ve hizmet guruplarının ayrı 
ayrı belirlenmesi daha uygun olacaktır. 

KBRN(Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) maddeler konusunda 
Başbakanlıkça yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının 



  196

tamamlanmasının ardından Teşkilatça yürütülecek görevler kapsamında 
yönergenin yeniden düzenlenlenmesi planlanmaktadır. 

Benzer biçimde Sivil savunma Genel Müdürlüğü’nde işlevsiz kalan görev 
tanımlarına da rastlanmaktadır: 

• Avcı Birlikleri iş ve işlemleri: Avcı birlikleri4654 sayılı Memleket İçi 
Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu, 3/3169 Memleket 
İçi Düşmana Karşı Silahlı Savunma Ödevi Yönetmeliği ve MY 204-1 
Avcı Birlikleri Yönergesi gereği kurulmakta idi. Avcı Birlikleri ile ilgili 
mevzuat yürürlükte kalmak kaydıyla bu birliklerin Türk Silahlı 
Kuvvetlerine, mülki makamlara ve mükelleflere yönelik oluşturdukları 
problemler nedeniyle Genelkurmay Başkanlığınca Avcı Birlikleri 2000 
yılında lağv edilmiştir. 

• Teknik konularda yurt-içi ve yurt-dışında araştırmalar yapmak: 
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Görev Yönergesi, 20-
i/3’te belirtilen bu görevleri yerine getirebilecek, nitelik ve nicelikte 
personel olmaması nedeniyle bu hizmetlerin yerine getirilmesinde 
aksamalar olmaktadır. Aslında bu anlamdaki çalışmalar Sivil Savunma 
ile işbirliği içinde AREM’de yürütülmesi daha uygun görülmektedir. 

Öte yandan, mevzuatta olmadığı halde Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü’nün üstlenmek zorunda kaldığı görevler de olmaktadır: 

• Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) maddelerin 
tespit edilmesi, kurtarma, ilkyardım triyaj (ayrıştırma, 
öncelendirme), kurtarılanların dekontaminasyonu: Özellikle 
kimyasal ve biyolojik tehlikeler ve alınacak tedbirler konusunda 
mevzuatta açık hüküm bulunmamasına rağmen durumdan görev 
çıkarılarak hizmet Sivil Savunma Teşkilatınca yürütülmektedir. 

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu, 6/3150 Sayılı Sivil Savunma İle İlgili 
Şahsi Mükellefiyet Tahliye ve Seyrekleştirme Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü 
ile Sivil Savunma İkaz ve Alarm Merkezleri İle Radyolojik Savunma Teşkilatının 
Kuruluş, Görev ve Çalışma Şekilleri Hakkında Yönergede değişiklik yapılarak 
KBRN konusunun düzenlenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 

Sivil savunma mevzuatının ağırlıklı biçimde “sivil savunmaya” yönelik 
olduğu, ancak fiiliyatta “sivil korunmaya” ağırlık verilmeye başlandığı 
anlaşılmaktadır. Ülkemizin jeo-stratejik konumu, komşu ülkelerde halen 
savaşların yaşandığı göz önüne alınmasıyla “sivil savunma” konseptine uygun 
görevlerin elbette ihmal edilemez niteliği dikkati çekmekle beraber “sivil 
korunma” konseptine yönelik görevlerde de belirginleşme olması gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. Bu anlayış çerçevesine orman yangınları, kuş gribi 
konulardaki görevler konusu düşünülmelidir. Hatta İçişleri Bakanlığı-İller İdaresi 
genel Müdürlüğü tarafından üstlenilen “Tek Acil Numara” uygulamasının adresinin 
Sivil Savunma olması gerektiği düşünülmelidir.  

Bakanlık Kriz Merkezi ile Sivil Savunma arasında görev, yetki ve sorumluluk 
açısından herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Çalışmalar uyum ve 
koordinasyon içinde yürütülmektedir. Sivil savunma olarak yapılan çalışma ve 
hazırlıklar kriz merkezine ulaştırılıyor. İş ve işlemler bakan adına kriz merkezinde 
yürütülüyor (Mülakat, 1; 2). 
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6.3.3.İşlevsellik Değerlendirmesi 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü çok geniş kapsamlı ve dinamik bir görev 
alanına sahiptir. Ancak özellikle “zor günlerde” kıymeti anlaşıldığından, normal 
zamanlarda “önemsenmeme” tehlikesi ile karşı karşıyadır. İçişleri Bakanlığı’nda 
bir ana hizmet birimi olmasına karşın biraz “gözden ırak” bir birim niteliğindedir. 
Hâlbuki Bakanlığın halka ilişkiler, kurumlarla ilişkiler hatta uluslararası ilişkiler 
bakımından oldukça önemli görevler üstlenmiş bir birimidir.  

1999 depremlerinden bugüne kadarki süreçte Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğünün dış dünya ile ilişkileri artarak devam etmiştir. Birleşmiş Milletler 
(BM), Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), Avrupa Birliği (AB), NATO, Avrupa – 
Akdeniz İşbirliği (EUROMED) ve Karadeniz İnisiyatifi (Kİ) bünyesinde 
gerçekleştirilen uluslararası ve bölgesel düzeydeki toplantı, seminer, tatbikat ve 
eğitim programlarına katılım sağlanmaktadır.  

 Özellikle 1995 Barselona Deklarasyonu ile kurulan ve 2002 yılından itibaren 
ivme kazanan Avrupa–Akdeniz bölgesinde afet ve acil durumlarda işbirliği 
(EUROMED) kapsamında Avrupa ve Akdeniz kıyısındaki değişik ülkelerde yapılan 
seminer ve uzman değişimi programlarına aktif bir katılım sağlanarak karşılıklı 
bilgi değişimi sağlanmaktadır. EUROMED Köprü Projesi Yürütme Komitesi’nde 
Ülkemiz Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından temsil edilmektedir. 2005 – 
2008 yılları arasında devam eden söz konusu Proje kapsamında “Kentsel Risk 
Yönetimi” konulu uluslararası bir seminer Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ev 
sahipliğinde 03 – 07 Temmuz 2006 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 
Aynı proje kapsamında “2’inci Sivil Korunma Okul Müdürleri” toplantısı da yine 
Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde 16 – 19 Mart 2008 tarihleri 
arasında İstanbul’da yapılmıştır.   

Temel görevi sivil korunma alanındaki ulusal çalışmaların uyum ve 
koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamak olan NATO Sivil Korunma 
Komitesi’nde (CPC) Ülkemiz Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından temsil 
edilmektedir. Söz konusu Komite bünyesinde “Olasılık Planlaması”, 
“Müdahalecilerin Eğitimi” ve “Bilgi Yönetimi” alanlarında Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğünden üç NATO Uluslararası Sivil Uzmanı yer almaktadır. 

AB kapsamında, yılda iki kez Avrupa Birliği dönem başkanlığını yapan 
ülkelerde gerçekleştirilen gayri resmi Sivil Korunma Genel Müdürleri 
toplantılarına Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce iştirak edilmektedir. Ayrıca AB 
Sivil Korunma Mekanizması bünyesinde acil olaylar hakkında bilgi toplayan, 
derleyen ve dağıtan, mekanizmaya katılan ülkelerden gelen yardım taleplerini 
alarak yine Mekanizmaya dâhil olan Ülkelere gönderen bir merkez işlevini gören 
İzleme ve Bilgi Merkezi’nin (MIC) irtibat noktasıdır.  

Ayrıca Almanya İçişleri Bakanlığına bağlı resmi bir kuruluş olan THW 
tarafından yürütülen ve 2006 yılında sona eren  “Ortak Tavsiyeler Esas Alınarak 
Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı Ülkelerinde Gönüllülerin Sivil Korunma 
Alanında Çalışmalarının Desteklenmesi” konulu Proje ile halen devam etmekle 
olan ve THW ile Fransa Sivil Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa 
yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Çeşitli Acil Olaylarda En İyi 
Uygulamalar” konulu Projenin Yönlendirme Komitelerinde Ülkemiz Sivil Savunma 
Genel Müdürlüğü tarafından temsil edilmiştir.  
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Sivil Savunma Genel Müdürlüğü uluslararası örgütlerin yanı sıra sivil 
savunma alanında işbirliğini geliştirmek ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla 
ikili işbirliği faaliyetlerine önem vermektedir. Bu çerçevede, Sudan Sivil Savunma 
Teşkilatı ile Sivil Savunma Genel Müdürlüğü arasında 2007 yılı içinde karşılıklı 
heyet ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyaretler sırasında imzalanan 
Görüşme Tutanakları uyarınca çeşitli dönemlerde eğitimler verilmiş olup bu 
eğitim faaliyetlerine 2008 yılı sonuna kadar devam edilecektir. Ayrıca arama-
kurtarma faaliyetleri ile eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere tam donanımlı bir 
arama-kurtarma aracı Genel Müdürlük tarafından Sudan Sivil Savunma 
Teşkilatına hibe edilmiştir.  

Bunun yanında Moğolistan Olağanüstü Durumlar Genel Müdürlüğünün talebi 
üzerine ülkelerinde düzenlenecek “Deprem” konulu eğitim programına Genel 
Müdürlükten iki eğitmen görevlendirilmiştir. Afganistan Afet Hazırlık 
Başkanlığı’nın 10 personeline Haziran ayı içinde Sivil Savunma Koleji’nde eğitim 
verilmesi planlanmaktadır. Kırgızistan Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilatı ile de 
ikili işbirliği anlamında çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda Kırgızistan Sivil 
Savunma Teşkilatının resmi daveti üzerine Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden 
üç kişilik bir heyet anılan ülkeyi ziyaret etmiş, inceleme ve temaslarda 
bulunmuşlardır. 

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Kuveyt, Endonezya, Belarus Cumhuriyeti, 
Bulgaristan, Moldova ve Mali’nin sivil savunma, arama-kurtarma, KBRN v.b 
konularında işbirliği yapılması ve eğitim verilmesi talepleri değerlendirilmektedir.  

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü “geniş bir taşra” yapılanmasına karşın, 18 
şube müdürlüğü ve 5 daire başkanlığından oluşan yapılanması ve görece az 
sayıdaki personeli ile etkin bir teşkilat görünümü vermektedir. 1999 Marmara 
Depremini milat alarak, sivil korunma konseptine uygun biçimde kurumsal 
kapasitesini geliştirdi. Arama-kurtarma alanında dünyanın önde gelen 
ülkelerinden birisi olması, “köpek eğiticiliğine” yönelik uluslararası geçerliliği olan 
sertifikalar verilmesi, Sivil Savunma Kolejinde yabancı ülkelerin personeline 
yönelik eğitim faaliyetleri yapılması kurumsal kapasitenin geliştirildiğinin 
örnekleridir. 

TBMM’de “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı” bulunmaktadır. Sivil savunma genel müdürlüğü’nün 
ülke koşulları ve gereklerine uygun biçimde oluşturduğu kurumsal bilgi birikimi 
ve deneyimler heba edilmemelidir. “Durumsallık” yaklaşımı gereği “ithal” 
kanunlar ile kurumlar oluşturma yerine kendi yönetim yapımıza ve geleneğimize 
uygun kurumları etkin hale getirmek daha yararlı olacaktır. Hizmetlerin ülke 
çapında iyi yürütülmesi ve koordinasyonu açısından çatı “İçişleri Bakanlığı” 
olmalıdır. Nasıl “Gelir İdaresi Başkanlığı” Maliye Bakanlığı içinde oluşturulduysa, 
“Afet ve Acil Durum Başkanlığı” da İçişleri Bakanlığı içinde oluşturulmalıdır. 
Çünkü, taşra düzeyindeki işler de MİA önderliğinde yürütülmektedir. 

Birime gelen ve giden evrak sayılarına ilişkin tablo incelendiğinde (Tablo 
6.1) son üç yılda gelen evrak sayısında hafif bir azalma eğilimi dikkati 
çekmektedir. Giden evrak sayısında ise 2007 yılında bir azalma olduğu 
görülmektedir. Gelen-giden evrak arasındaki fark ise, dış birimlere ve taşraya 
gönderilen bir evraka ilişkin çok sayıda cevap gelmesinin bu farkı yarattığı 
düşünülmektedir. Genel olarak Genel Müdürlüğün yoğun bir yazışma trafiğinden 
bahsedilebilir. Bu yoğunluğu taşra ile yoğun ilişkilere bağlamak olasıdır. 
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 2005 2006 2007 
Gelen Evrak 16.599 15.898 15.345 
Giden Evrak 10.134 10.249 8.906 

Tablo 6.1. Birime Gelen-Giden Evrak Sayısı 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün 2007 yılındaki onay niteliğindeki 
işlemleri Tablo 6.2’de görülmektedir. Genel olarak “imza ve yetki devri” 
konusunda iyi bir uygulama dikkati çekmektedir. İşlemlerin büyük çoğunluğu 
birim içinde onaylanmaktadır. En çok onay işlemini birim başkanı yapmaktadır. 
Bu konuda iş ve işlemlerin “teknik” nitelik taşıması belirleyici olmaktadır 
(Mülakat, 3). Bakanlığın tepe yönetimine az sayıda onay işleminin gitmesi, 
sağlıklı bir yapılanmaya işaret eder niteliktedir.  

Birim Amir Yard. Veya Daire Başkanı Birim Amiri 
Müsteşar 

Yardımcısı 
Müsteşar Bakan 

301 937 51 144 48 

Tablo 6.2. 2007 Yılında Onay Niteliğindeki İşlemlerin Sayıları 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün hem sivil savunma, hem de sivil 
korunma anlamında “zor günlere hazırlıklı olmak” amacıyla çok önemli ve ihmal 
edilemez nitelikte işlevler üstlendiği ortaya çıkmaktadır. Görevlerini pro-
aktif(öngörülü) bir yaklaşımla yerine getirmek zorunluluğu olan bir teşkilattır. Bu 
bağlamda hizmetlerin etkinliği için “eğitim faaliyetleri” önem kazanmaktadır.  

Sivil Savunma Kolejinde sivil savunma personeline, itfaiye personeline, 
kamu ve özel kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin eğitici personeline sivil 
savunma temel konuları, afetler, yangın, KBRN, ilk yardım, arama ve kurtarma 
konularında, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile tüm İl ve 
İlçe Sivil Savunma Teşkilatlarında ise Bakanlığımızca her yıl yayınlanan Eğitim 
Direktifi doğrultusunda hazırlanan programlar çerçevesinde kamu kurum ve 
kuruluşlarının personelinden oluşturulan acil yardım ve kurtarma ekiplerine, 
gönüllü kuruluşlara, sivil savunma yükümlülerine ve halka sivil savunma 
eğitimleri verilmektedir.  

Sivil Savunma Koleji ülkemizde sivil savunma alanında eğitim veren tek 
kurum niteliği taşımaktadır. Bunun doğal sonucu olarak, Sivil Savunma Koleji’nde 
yukarıda belirtilen hedef gruplarının yanı sıra yurtdışından gelen yabancı 
personele de sivil savunma, arama-kurtarma, yangın, KBRN, ilk yardım v.b. 
konularda temel eğitim ve eğitici eğitimleri verilmektedir. 1999 yılından itibaren 
Kosova Muhafız Gücü (KMG), Moğolistan Afet Yönetimi Ajansı, Suriye Yerel 
İdareler ve Çevre Bakanlığı Doğal Afetler Genel Müdürlüğü ve Sudan Sivil 
Savunma Teşkilatı personeline arama-kurtarma temel eğitimi, arama ve 
kurtarma eğitici eğitimi, yangın, KBRN ve ilk yardım eğitimleri verilmiştir. 
Eğitimler sırasında Sivil Savunma Kolejinin yanı sıra Ankara Sivil Savunma Arama 
ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri tesislerinden istifade edilmektedir. Sivil Savunma 
Koleji Bakanlığın dışa açılan penceresi olarak değerlendirilmeli ve gerek fiziki 
mekân gerekse verilen eğitimler bakımından iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu yönde, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün talebi üzerine 
EUROMED Köprü Projesi çerçevesinde alanında iki uzmanın 03 – 15 Şubat 2008 
tarihleri arasında Sivil Savunma Kolejinde incelemelerde bulunması olumlu olarak 
değerlendirilmektedir.  

Genel Müdürlüğün 2003–2007 yılları arasındaki proje çalışmaları da işlevselliği 
hakkında fikir vermektedir. Bu dönem içerisinde 19 projenin uygulandığı, 
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uluslararası destekli projelerin yanında, uluslararası nitelikte eğitim projelerinin de 
bulunduğu görülmektedir (Ek-3). Bunların yanında birimin kendini geliştirmesine 
yönelik inceleme-araştırma faaliyetlerinde bulunması ve yıllık değerlendirme 
toplantıları yapma geleneğine sahip olması dikkati çekmektedir (Mülakat, 3). 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün son on yıl içinde yayınladığı genelgeleri 
sayısının 41’i bulduğu görülmektedir (Ek-4). Bu sayı birimin taşra üzerindeki 
etkinliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. 

6.4. İnsan Kaynakları Analizi 

Genel Müdürlük merkez teşkilatında mevcut 216 kadroya karşılık toplam 
olarak 164 personelin görev yaptığı görülmektedir (Tablo 6.3). 1980 yılına göre 
kadro ve personel sayısında bir azalma söz konusu ise de, birimin işlevselliğinde 
bir artma olduğu gözlenmektedir. Yapılan yüz yüze görüşmelerde genel olarak 
personel yetersizliğinden yakınılmamıştır. Ülke çapında yaygın bir teşkilatın 
böylesine az sayıda personel ile işlevlerini yerine getirmesi dikkat çekmektedir. 

Yılı 
MİA Dışındaki 

Personel Sayısı 
MİA Personel 

Sayısı 
MİA Dışında 

Kadro Durumu 
MİA Kadro 
Durumu 

1980 189 5 237 6 
1990 165 3 178 6 
2000 143 5 218 5 
2008 160 4 211 5 

Tablo 6.3. Sayısal Olarak Personel Durumu 

Sivil Savunma teşkilatında, meslek memurluğu olarak sivil savunma 
uzmanları, yönetim kadrolarında yüksek okul ve fakülte mezunları, diğer 
kadrolarda ise hizmetin gerektirdiği özelliklerde orta-öğretim ve teknik okul 
mezunları görev yapmaktadır. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün mevcut 
kadrosunun, hizmet-içi eğitimden geçmiş, yetişmiş ve nitelikli personelden 
oluşmaktadır (Tablo 6.4). Büyük çoğunluğun Yüksek Okul veya Fakülte Mezunu 
olduğu görülmektedir. 

Genel Müdürlükte üst yönetimde MİAH sınıfı personeli istihdamının yararlı 
olduğu düşünülmektedir. Geniş bakış açısı, taşra tecrübesi ve vizyon bakımından 
MİA önemli iken, kurumsal hafıza ve teknik düzeyde yeterlik bakımından GİH 
personeli önemlidir (Mülakat, 2). Bu özellikler kurumsal faaliyet içinde birbirlerini 
tamamlayıcı bir mahiyet taşımaktadır. İçişleri Bakanlığı’nın MİA omurgasına sahip 
olması önemli bir özelliği ve avantajı olarak değerlendirilmelidir. Diğer bakanlık 
ve kurumlarla ilişkilerde bunun sağladığı üstünlüğün farkedildiği ifade 
edilmektedir (Mülakat, 2). 

Birimin 2006 yılı ve 2007 yılı faaliyet raporlarına göre, sivil savunma 
hizmetleri açısından “kilit” personel niteliğindeki sivil savunma uzmanlığı 
açısından 15 kadro mevcudu olduğu 2006 yılında bu kadroların tamamı dolu iken 
2007 yılında ikisinin boşaldığı göze çarpmaktadır. Sivil Savunma Uzmanı, aslında 
kendine özgü nitelikleri olan bir kadro olarak karşımıza çıkmaktadır. Sivil 
savunma uzmanlığı bir kariyer mesleği değildir. Bir tür “devşirme” yöntemi 
uygulanmaktadır. Bu yönüyle örneğin, İl Planlama Uzman Yardımcılığından 
ayrılmaktadır. Personel sivil savunma uzmanı kadrosuna atandıktan sonra verilen 
temel bir hizmet-içi eğitimden sonra nitelik kazanmaktadır. Çünkü sivil savunma 
“teknik” bir konu olduğundan, bu eğitimi almadan iş ve işlemleri yürütmek 
mümkün değildir (Mülakat, 1; 3; 5). 
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 Sayısı 
Ortaöğretim 

ve altı 
Ön 

Lisans/Lisans 
Yüksek 
Lisans 

Doktora 
Lojmanda 

Oturan Sayı 
MİA Personeli 4 - 2 2 - 4 
GİH Personeli 110 24 85 1 - 19 
Yard. Hizm. 
Personeli 

10 10 - - - 4 

Teknik Hizm. 
Personeli 

15 4 11 - - 4 

Diğer Hiz.Sın. 
Personeli 

25 - 25 - - 9 

Tablo 6.4. İnsan Kaynakları Durumu 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü için de, kariyer mesleği biçiminde, büro 
memuru ile Şube Müdürü arasında nitelikli uzman personel ihtiyacı 
bulunmaktadır. “Başbakanlık Uzmanı” benzeri İçişleri Uzmanı kadroları kesinlikle 
olmalıdır, bu hem işin kalitesi hem de kurumsal hafıza bakımından önemlidir 
(Mülakat, 2; 3). 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın farklı bir birimidir. 
Bakanlık merkez binadan faklı bir çalışma ortamı ve atmosferi bulunmaktadır. 
Uluslararası ve kurumlar-arası ilişkilerin yoğunluğunun etkisiyle ve zor günleri 
teşkilatı olması sebebiyle iş ilişkileri ve sosyal ilişkiler daha iyi düzeydedir. 
“Kurumsal bir aidiyet kültürü” gelişmiştir, belki de bu sebeple Bakanlık merkez 
binanın aksine diğer kurumlara geçiş talebi düşüktür (Mülakat, 3; 4). 

Birimde mesai 24 saat esasına dayanmaktadır. Nöbet sistemi 
uygulanmaktadır. Acil durumda her personel görev başında olmaktadır (Mülakat, 
4). 

Kurum-içi ilişkilerde disiplin mekanizması da iyi düzeydedir. İşin ne 
olduğunu bilmek, çalışma şartlarını bilmek kendiliğinden disiplin oluşmasını 
sağlamaktadır (Mülakat, 4). 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nde personelin maaş düşüklüğü problemi 
vardır. Çalışanların motivasyonu açısından kesinlikle “maaş iyileştirmesi” 
sağlanmalıdır (Mülakat, 2; 3; 4). Ayrıca Arama-Kurtarma birliklerinde görev 
yapan personelin maaşları ayrıca iyileştirilmeli ve ciddi sorumluluk gerektiren 
görevler sonrasında “rehabilite” programları düzenlenmesine uygun sosyal 
tesislere ihtiyaç bulunmaktadır (Mülakat, 4). 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü personelinin lojmanlardan yararlanma 
düzeyini düşük olduğu görülmektedir (Tablo 4). Bu düzeyin yükseltilmesi için 
Bakanlığa yeni lojmanlar kazandırılması yararlı olacaktır. 

6.5. Fiziki Kaynaklar Analizi 

Genel Müdürlük kendisine tahsisli hizmet binasında hizmet vermektedir. 
1978 yılında Sivil Savunma Fonu kaynakları kullanılarak 28 daireli konut olarak 
kullanılmak amacı ile inşa edilen bir apartmanın satın alınarak hizmet binası 
olarak kullanıla geldiği görülmektedir. Ancak bu binanın, konut biçiminin aynen 
korunması, çevresinin çok kısıtlı bir alana sahip olması ve ulaşım koşullarının 
karmaşıklığı sebepleriyle resmi hizmet verme gereklerini karşılayabilecek nitelikte 
olmadığı anlaşılmaktadır. Üstelik, Genel Müdürlük 1999 depreminden sonra 
girdiği yeniden yapılanma sürecinde, bir çok görev ve hizmeti yüklenmesine 
karşın, hizmetin istenilen düzeyde etkin ve verimli olarak yerine getirilebilmesini 
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sağlayacak bir hizmet binasına sahip olamaması büyük bir eksikliktir. Bu durum 
07.12.2007 tarihli Teftiş Raporu’nda da tespit edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün hizmet gereklerine uygun, verimli çalışmayı teşvik eden 
fiziki ortamı sağlayacak bir hizmet binasına ihtiyacı olduğu açıkça görülmektedir. 
Bu sebeple, hizmet gereklerine uygun yeni bir Genel Müdürlük binası ile diğer 
eklentilerin yapılması sağlanmalıdır. 

Araştırma esnasında ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nde yapılan yüz 
yüze görüşmelerde “bilişim hizmetleri” konusunda herhangi bir problemden söz 
edilmemiştir. Bunu “Bilgi İşlem Şubesi’nin işlevselliğinin yüksek düzeyde 
olmasına bağlamak mümkündür. 

Sivil Savunmanın üstlendiği hizmetler bakımından özellikle afetlere yönelik 
olarak, donanımın dünya standartlarda sağlandığına dikkat çekilmektedir 
(Mülakat, 2; 6). Hatta Genel Müdürlük binasındaki “acil haberleşme sisteminin”, 
her koşulda haberleşmeyi sağlayabilecek nitelikte olduğuna işaret edilmektedir 
(Mülakat, 3). 

Amacı, Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sisteminin günümüz 
teknolojisine ve amacına uygun çağdaş bir yapıya kavuşarak, ikaz ve alarm 
haberlerinin elektronik ortamda hızlı, güvenli bir şekilde tehdit altındaki yerleşim 
merkezlerine iletilmesi, Sivil Savunma Teşkilatının iş yükünün hafifletilmesi, 
personelin verimliliğinin arttırılması, faaliyetlerinin daha hızlı, kaliteli ve verimli 
olarak yürütülmesinin sağlanması, halen manuel olarak yapılmakta olan sivil 
savunma faaliyetlerine ilişkin bilgilerin bilgisayar ortamında kayıt edilmesi, sürekli 
güncelleştirilmesi, bilginin doğru, tam ve zamanında sunulması ve herhangi bir 
kriz anında bu bilginin ve teknolojik olanakların kullanılarak kriz öncesi, kriz anı 
ve sonrası yürütülen faaliyetlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve 
tahmini maliyeti 2.150.000,00-USD olan “Kurumsal Bilgi Sistemi” Projesinin 
gerçekleştirilmesi 2003 – 2005 yılları arasında Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğünün gündemine gelmiştir. Ancak aynı tarihlerde analiz çalışmalarına 
başlanan ve daha sonra yürürlüğe konulan “e-içişleri” projesinin ortak 
modüllerinden faydalanılmaya başlanmıştır. Bahse konu Kurumsal Bilgi Sistemi 
Projesinin geri kalan kısmını oluşturan Sivil Savunma Haber Alma ve Yayma 
Sisteminin ise, Başbakanlık tarafından yürütülmekte olan AYBIS Projesine 
entegre edilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. Mükerrerliğin önlenmesi 
ve kaynak israfından kaçınılması bakımından “Kurumsal Bilgi Sistemi” Projesinin 
uygulamaya konulmasından vazgeçilmiştir.  

Ayrıca, siren sistemlerini günümüz teknolojisine uygun hale getirmek 
amacıyla hazırlanan Elektronik Siren Sistemi Projesine bütçe imkânsızlıkları 
nedeniyle başlanamadığı öğrenilmiştir. Bu konuda gereken çalışmalar 
yapılmalıdır. 

Açıklama Toplam Ödenek Harcama Oran % 
Personel Giderleri 33.052.000 YTL 38.615.247 YTL %116.83 
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları 5.595.000 YTL 4.943.922 YTL %88.36 
Yolluklar 1.200.000 YTL 1.082.381 YTL %90.20 
Hizmet Alımları 3.350.000 YTL 2.600.144 YTL %77.62 
Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım ve B-O 
Giderleri 

1.400.000 YTL 1.039.153 YTL %74.23 

Tedavi ve Cenaze Giderleri 3.500.000 YTL 3.167.968 YTL %90.51 

Tablo 6.5. 2007 Yılı Bütçe Dağılım Cetveli 
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2007 yılı bütçe dağılım cetveli incelendiğinde genel olarak bir ödenek 
sıkıntısı olmadığı görülüyorsa da (Tablo 6.5), yukarıda söz edilen önemli 
projelerin gerçekleştirilmesine yönelik ödenek temin edilmesi ihtiyacı olduğu 
görülmektedir. 

6.6. Merkez-Taşra İlişkisi Analizi 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, merkezde Genel Müdürlük yanında Sivil 
Savunma Koleji’ne de sahiptir. Böylece taşra üzerinde eğitim faaliyetleri 
sebebiyle de önemli bir etki alanına sahip bulunmaktadır. 

Sivil Savunmanın taşra teşkilatı; il ve ilçe sivil savunma müdürlükleri, 11 
ilde merkeze bağlı Sivil Savunma Arama ve Kurtarma birlikleri ile mahalli 
kuvvetlerden oluşmaktadır. Sivil savunma mahalli kuvvetleri ise; İl Acil Kurtarma 
ve Yardım Ekipleri, İl ve İlçe Sivil Savunma Servisleri, korunma kılavuzlukları ile 
daire ve müessese sivil savunma servislerinden meydana gelmektedir. Böylece 
Sivil Savunmanın ülke geneline yaygın bir yapısı olduğu görülmektedir. 

Genel Müdürlüğün iş ve işlemlerin düzenli yürütülmesine yönelik olarak 
genelgeler çıkardığı bu şekilde taşraya yön verdiği görülmektedir (Ek-4). Bu 
genelgelerin sayısının son 10 yılda 41 olduğu dikkati çekmektedir.  

6.7. Makro Planların Analizi 

2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planı’nda Kurumlar Arası Yetki 
ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi” başlığı altında, “başta afet yönetimi 
olmak üzere bazı sektörel ve tematik alanlarda kamu kurum ve kuruluşları 
arasında yetki ve görev karmaşasına rastlanmaktadır. Devletin değişen rolüne 
uygun olarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve işlevlerinin 
gözden geçirilerek kurumların, asli görevlerini yerine getirmelerinin sağlanacağı 
bir yapıya kavuşturulmasını temin etmek üzere Devlette Genel Kurumsal Yapının 
Gözden Geçirilmesi Raporu hazırlanmıştır. Söz konusu raporda kamu kurum ve 
kuruluşları arasındaki yetki ve görev mükerrerlikleri tespit edilerek, “belirli 
işlevleri hangi kurumların yerine getirmesi gerektiği” doğrultusunda önerilerde 
bulunulmuştur,”ifadesi yer almaktadır. Böylece özellikle afet yönetimi konusunda 
bir yeni bir yapılanma ihtiyacına işaret etmektedir. 

Bakanlar Kurulunca 30.05.2006 tarih ve 2006/10508 Karar Sayısı ile kabul 
edilen 2007-2009 yıllarını kapsayan “Orta Vadeli Program”da ise, 

“Kamu hizmetlerinin daha etkin ve etkili sunulmasını sağlamak amacıyla, 
kamu kurum ve kuruluşları arasında mevcut olan yetki ve görev karmaşası ile 
belirsizlikler giderilecek, tüm kurum ve kuruluşların asli görevlerini yerine 
getirecekleri bir kurumsal yapıya kavuşturulması sağlanacaktır,”biçiminde 9. 
Kalkınma Planı ile uyumlu bir ifade bulunmaktadır. Öte yandan, “Afet öncesi, anı 
ve sonrasını kapsayan afet yönetiminin bütüncül bir sisteme kavuşturulması için 
ilgili kurumların çakışan yetki ve sorumlulukları giderilecek, mevcut mevzuat 
gözden geçirilecektir,”ifadesi ile yeniden yapılanmayla ilgili temel amaç biraz 
daha somutlaştırılmaktadır. 

60. Hükümet Programı’nda özellikle afet yönetimi konusunda vurgu 
yapılmaktadır. “Doğal afetlere karşı risk yönetimi yaklaşımı ile köklü bir dönüşüm 
programı uygulanması” hedefinin belirlendiği dikkati çekmektedir. 
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Öte yandan, “Afet anı ve sonrasında acil müdahale ve yardımın zamanında 
ve etkin bir şekilde ulaşması için merkezde tek elden koordinasyon sağlanacak; 
buna paralel olarak acil müdahale ve yardımların doğrudan yerel yönetimler eliyle 
yapılmasına imkân verecek yapılar oluşturulması” da öngörülmektedir. 

İçişleri Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı henüz hazırlık 
aşamasındadır. Ancak stratejik amaçlar ve hedefler belirlenmiş durumdadır. Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğü ile ilgili amaç ve hedefler şu şekildedir: 

Stratejik Amaç 8.  

Sivil savunmayı etkin kılarak savaşlarda, afetlerde ve diğer olağanüstü 
durumlarda can ve mal kaybını en aza indirmek. 

Hedefler  

• İl sivil savunma müdürlüklerinin % 80’i şube müdürlükleri de kurulmak 
suretiyle yeniden yapılandırılacak ve sivil savunma müdürlüğü olmayan 
ilçelerin % 70’inde sivil savunma müdürlüklerinin kuruluşu 
tamamlanacaktır. (Sivil Savunma Genel Müdürlüğü) 

• Arama ve kurtarma birlikleri ile hassas iller öncelikli olmak üzere 
illerdeki arama ve kurtarma ekipleri personel, araç, gereç ve malzeme 
yönünden güçlendirilecektir. (Sivil Savunma Genel Müdürlüğü) 

• Sivil savunma personelinde bulunması gereken nitelikler ve göreve 
alınma kriterleri yeniden belirlenecek, mevcut eğitim programları bu 
doğrultuda yeniden düzenlenip yoğunlaştırılarak personelin hizmet 
kalitesi yükseltilecektir.(Sivil Savunma Genel Müdürlüğü)  

• Sivil Savunma Koleji’nin eğitim kalitesi uluslararası standartlara 
yükseltilecektir. Bu çerçevede Sivil Savunma Koleji’nin fiziki koşulları 
iyileştirilecek, eğitim programı geliştirilecek ve eğitim-öğretim 
personelinin nitelikleri yurtiçi ve yurtdışı kurslarla artırılacaktır. (Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğü)  

• Sivil savunma merkez ve taşra teşkilatınca sunulan eğitimler ve bu 
eğitimler sonunda verilen sertifikalarda standardizasyonun sağlanması 
ile eğitim ve sertifikaların ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli 
olmasına yönelik çalışma ve düzenlemeler yapılacaktır. (Sivil Savunma 
Genel Müdürlüğü)  

• Sivil savunma arama ve kurtarma birliklerine ait bina ve tesisler özel 
projesine uygun olarak tamamlanacaktır. (Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü) 

• “Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme 
Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü”yle belirlenmiş olan sivil savunma 
servislerinin malzeme ihtiyacı ile bu servislerdeki mükelleflerin ihtiyaç 
duyduğu malzemenin  % 20’si temin edilecektir. (Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü) 

• Düşman hava saldırısı tehlike haberlerinin ilgili merkezlere iletilmesine 
yönelik “Sivil Savunma Haber Alma ve Yayma Sistemi”, Başbakanlık 
tarafından kuruluş çalışmaları yürütülen “Başbakanlık Acil Durum 
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Yönetimi Bilgi Sistemine (AYBIS)” entegre edilecektir. (Sivil Savunma 
Genel Müdürlüğü)  

• Afetlere ve diğer olağanüstü durumlara karşı toplumun duyarlılığının 
artırılmasına ve bilinç düzeyinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. (Sivil Savunma Genel Müdürlüğü)  

• Arama ve kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları 
ve gönüllülerle işbirliği ve koordinasyon güçlendirilecektir.  (Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğü)  

• Sivil savunma alanında diğer ülkeler ve uluslararası örgütlerle işbirliği 
geliştirilecek ve güçlendirilecektir.  (Sivil Savunma Genel Müdürlüğü)  

• Sivil savunma alanında Avrupa Birliği’ne uyum sürecini hızlandırmak ve 
sağladığı olanaklardan yararlanmak için Avrupa Birliği Sivil Korunma 
Mekanizması’na üye olma yönünde çalışmalar yapılacaktır.  (Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğü) 

• Sivil Savunma Genel Müdürlük yeni hizmet binasına ilişkin proje ve 
inşaat işleri tamamlanacaktır.  (Sivil Savunma Genel Müdürlüğü)  

9.Kalkınma Planı’nda afet yönetimi konusunda kamu kurum ve kuruluşları 
arasında yetki ve görev karmaşasının giderilmesi gerektiği ifade edilmektedir. 

Orta Vadeli Program’da benzer biçimde yetki ve görev karmaşası ile 
belirsizliklerin giderilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının asli görevlerini yerine 
getirecekleri bir kurumsal yapıya kavuşturulmalarının sağlanmasına vurgu 
yapılmaktadır. Ayrıca afet yönetiminin bütüncül bir yapıya kavuşturulması 
bağlamında mevzuatın gözden geçirilmesi öngörülmektedir. 

60. Hükümet Programı’nda afetlerle ilgili merkezi koordinasyon ve 
hizmetlerin yerelde sunulması amacı ortaya konulmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Plan Taslağında, sivil savunmayı etkin 
kılarak savaşlarda, afetlerde ve diğer olağanüstü durumlarda can ve mal kaybını 
en aza indirmek “amacı” belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda teşkilatlanma, 
arama-kurtarma birliklerinin takviyesi, nitelikli personel istihdamı, eğitim 
faaliyetlerinde kalite yükseltilmesi, savaş anında alınacak tedbirlerin 
geliştirilmesi, sivil toplumla işbirliği, uluslar arası işbirliği gibi konularda hedefler 
ortaya konulmuştur. 

6.8. Yeniden Yapılanma Çalışmaları 

TBMM’de “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı” bulunmaktadır. Bu tasarının amacı “afet, deprem ve 
acil durumlar ile sivil korunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlığa 
bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması, teşkilatı ile görev ve 
yetkilerini düzenlemektir.” 

Tasarı ile, Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri 
Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü kaldırılmaktadır. Taşradaki sivil savunma müdürlükleri ile 
afet işleri şube müdürlükleri il özel idarelerine devredilmektedir.  



  206

Kurulması öngörülen Başkanlık, idari olarak yatay ve esnek bir yapı içinde, 
Başkan ve Başkana bağlı altı daire başkanlığından (Planlama ve Hazırlık, 
Müdahale, İyileştirme, Sivil Korunma, Deprem ve Yönetim Hizmetleri) 
oluşmaktadır. Daire başkanlıkları altında hiyerarşik kademeler bulunmamaktadır. 
Bunun yerine Başkan tarafından ihtiyaca göre kurulup kaldırılabilecek özellikte 
çalışma grupları bulunacaktır. Bu çalışma gruplarının uzmanlar ve diğer 
personelden oluşturulması öngörülmektedir. 

Bu tasarının gündemde olması Sivil Savunma Teşkilatı’nı “bekleme” 
pozisyonu aldırmış durumdadır. Bu dönüşüm sürecinde Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü’nün ülke koşulları ve gereklerine uygun biçimde oluşturduğu kurumsal 
bilgi birikimi ve deneyimler dikkate alınmalıdır. Durumsallık yaklaşımı gereğince 
ülkemizde varlığını geliştirerek sürdürmüş olan Sivil Savunma Teşkilatı 
üzerinden, İçişleri Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılanma sağlanmalıdır. 

6.9. Yüzyüze Görüşme Sonuçları 

Araştırma esnasında Personel Genel Müdürlüğü’nde sekiz görevli ile yüz 
yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde elde edilen bilgiler, bu 
çalışma içinde mülakat numarası referans verilmek suretiyle kullanılmıştır. 
Çalışmanın yürütülmesinde, tespit ve önerilerin oluşturulmasında bu 
görüşmelerden yararlanılmıştır.  

Söz konusu yüz yüze görüşmelere ilişkin liste aşağıya çıkarılmıştır: 

Mülakat 1- 15.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 
Mülakat 2- 22.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 
Mülakat 3. 25.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 
Mülakat 4. 25.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 
Mülakat 5- 25.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 
Mülakat 6- 25.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 

6.10. Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Tespit 1: TBMM’de “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” 
kurulmasına ilişkin yasa tasarısı bulunmaktadır. 

Tahlil: TBMM’de 9.Kalkınma Planı ve diğer makro planlarda hedeflendiği 
biçimde afet yönetiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir yasa tasarısı 
bulunmaktadır. Bu tasarı yasalaşırken, Sivil Savunmanın bugüne kadar İçişleri 
Bakanlığı bünyesinde kurumsallaştığı, kurumsal hafıza ve bilgi birikimi 
oluşturduğu dikkate alınmalıdır.  

Mevcut yapının İçişleri Bakanlığı bünyesinde olması, Türk İdare Sisteminin 
temelinde yer alan Mülki İdare ile doğrudan ilişki kurulmasında ve mahalli 
idareler ile uyum ve koordinasyonda büyük kolaylıklar sağlamıştır.  

Bu sebeple, nasıl “Gelir İdaresi Başkanlığı” Maliye Bakanlığı bünyesinde 
kurulduysa, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” da İçişleri Bakanlığı 
bünyesinde kurulmalıdır.   
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Öneri: 

• Kurumsal deneyim ve bilgi birikimi ile Türk İdare sistemine uyum 
açılarından “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı”nın İçişleri 
Bakanlığı bünyesinde kurulması sağlanmalıdır. 

Tespit 2: “Sivil savunma” konseptinden, “sivil korunma” konseptine 
geçiş için mevzuatın yeniden ele alınması ihtiyacı bulunmaktadır. 

Tahlil: Ülkemizde “sivil savunma” teşkilatı kurulduğunda geçerli olan 
konsepte uygun biçimde mevzuatı oluşturulmuştur. Ancak zaman içinde “sivil 
korunma” konseptine geçiş bir zorunluluk haline gelmiştir. Sivil korunma doğal 
afetler, orman yangınları, kuş gribi gibi durumları da kapsayacak nitelikte “geniş” 
bir konsepttir.  

Bu sebeple, bu anlayışa uygun biçimde mevzuatın yenilenmesi 
gerekmektedir. Bu konuda çalışmalar kısmen başlatıldıysa da, mevzuatın 
topyekun ele alınarak yenilenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 

Öneri: 

• Sivil savunma konseptinden, sivil korunma konseptine geçiş için 
mevzuatın topyekûn yenilenmesi sağlanmalıdır. 

Tespit 3: Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün teşkilat yapısının 
yenilenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 

Tahlil: Sivil savunma konseptinden, sivil korunma konseptine geçiş 
sürecinde kamu yönetimindeki gelişmeler ışığında sivil savunma teşkilat yapısı 
ele alınmalıdır. Afet yönetimi açısından teşkilat yapısının ele alınması hedefi hem 
9. Kalkınma Planı’nda, hem de 60. Hükümet programında yer almaktadır. 
Böylece, daha etkin ve etkili bir “yönetim anlayışı” içinde bir yapı oluşturulma 
fırsatı ortaya çıkmıştır.  

Bu tür bir çalışmada şube müdürlüklerinin görev ve yetkileri gözden 
geçirilerek, şube müdürlükleri azaltılabilir ya da daire başkanlıkları altında 
oluşturulacak çalışma grupları ile şube müdürlükleri kaldırılabilir. Nitelikli 
personel istihdamı sağlanarak, hizmetin kalitesi ve etkinliği artırılabilir. 

Ayrıca, yönetişim anlayışına uygun biçimde katılımcı bir yaklaşımla özellikle 
afet konusunda sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle işbirliğinin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu, İçişleri Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı Taslağında yer 
alan hedefler arasındadır. 

Öneriler: 

• Çağdaş ihtiyaçlarla uyumlu biçimde Sivil Savunma teşkilat yapısının 
yenilenmesi sağlanmalıdır. 

• Sivil Savunma Teşkilatı’nın sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle 
işbirliği geliştirmesi sağlanmalıdır. 

Tespit 4: Sivil Savunma Teşkilatında nitelikli personel istihdam 
edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Tahlil: İçişleri Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı Taslağında belirlenen 
hedeflerden biri, “sivil savunma personelinde bulunması gereken nitelikler ve 
göreve alınma kriterleri yeniden belirlenecek, mevcut eğitim programları bu 
doğrultuda yeniden düzenlenip yoğunlaştırılarak personelin hizmet kalitesi 
yükseltilecektir,”biçiminde ifade edilmektedir.  

Bu hedef doğrultusunda personelde bulunması gereken nitelikler ve göreve 
alınma kriterlerinin belirlenmesi, mevcut eğitim programlarının yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir.  Öte yandan, nitelikli personel istihdamı için 
GİH Hizmetleri, Teknik Hizmetler gibi sınıflarda görev yapan personelin özlük 
haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, bu bağlamda “İçişleri Uzmanlığı” sisteminin uygulanmasının önemi 
de ortaya çıkmaktadır. 

Öneriler: 

• Sivil Savunma Teşkilatında nitelikli personel istihdamı sağlanmalıdır. 

• Sivil Savunma teşkilatında görev yapan personelin özlük haklarının 
iyileştirilmesi sağlanmalıdır. 

• İçişleri Uzmanlığı sisteminin uygulanmasına geçilmelidir. 

Tespit 5: Sivil Savunma Genel Müdürlüğü hizmet binası yetersizdir. 

Tahlil: 1978 yılında Sivil Savunma Fonu kaynakları kullanılarak 28 daireli 
konut olarak kullanılmak amacı ile inşa edilen bir apartmanın satın alınarak 
hizmet binası olarak kullanıla geldiği görülmektedir. Ancak bu binanın, konut 
biçiminin aynen korunması, çevresinin çok kısıtlı bir alana sahip olması ve ulaşım 
koşullarının karmaşıklığı sebepleriyle resmi hizmet verme gereklerini 
karşılayabilecek nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır.  

İçişleri Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı Taslağında belirlenen 
hedeflerden birisi, “Sivil Savunma Genel Müdürlük yeni hizmet binasına ilişkin 
proje ve inşaat işleri tamamlanacaktır,” biçiminde ifade edilmektedir. Bu hedef 
doğrultusunda Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçlarına uygun bir hizmet 
binasına kavuşturulması gerekmektedir. 

Öneri: 

• Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, hizmetin gereklerine uygun bir hizmet 
binasına kavuşturulmalıdır. 

Tespit 6: Kurumsal Bilgi Sisteminin İçişleri Bakanlığı “e-içişleri” 
Projesi ile Başbakanlık tarafından yürütülen AYBİS Projesine entegre 
edilmesi gerekmektedir. 

Tahlil: 2003 – 2005 yıllarında gündeme gelen “Sivil Savunma Kurumsal 
Bilgi Sistemi” projesi, aynı tarihlerde analiz çalışmalarına başlanan ve daha sonra 
yürürlüğe konulan “e-içişleri” projesinin, bahse konu projenin bazı bölümlerini 
kapsayacağı görüldüğünden mükerrerliği önlemek amacıyla uygulanmamıştır. 
Nitekim e-içişleri projesinin uygulamaya giren ortak modüllerinden 
faydalanılmaya başlanmıştır. Ancak halen Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne özel 
yazılımların ihaleye verilmesi beklenmektedir.  
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Ayrıca Haber Alma ve Yayma Sisteminin amacına ve günümüz teknolojisine 
uygun çağdaş bir yapıya kavuşturularak ikaz ve alarm haberlerinin elektronik 
ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde tehdit altındaki yerleşim merkezlerine 
iletilmesi de Kurumsal Bilgi Sistemi Projesinin amaçları arasında yer almaktaydı. 
Ancak bu dönemde Başbakanlık tarafından Acil Durum Yönetimi Bilgi Sistemi 
(AYBIS) Projesi başlatılmıştır. Mükerrerliği önlemek maksadıyla Sivil Savunma 
Haber Alma ve Yayma Sisteminin, Başbakanlık AYBIS Projesine entegre edilmesi 
yönünde çalışmalar Genel Müdürlük tarafından sürdürülmektedir. Hali hazırda 
İçişleri Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı Taslağında belirlenen hedeflerden biri, 
“Düşman hava saldırısı tehlike haberlerinin ilgili merkezlere iletilmesine yönelik 
“Sivil Savunma Haber Alma ve Yayma Sistemi”, Başbakanlık tarafından kuruluş 
çalışmaları yürütülen “Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Bilgi Sistemine (AYBIS)” 
entegre edilecektir” şeklinde ifade edilmektedir. 

Diğer taraftan Haber Alma ve Yayma sisteminin yedeklenmesi amacıyla, 
tehlike ve acil durum haberlerinin GSM altyapısı üzerinden cep telefonu 
abonelerine kısa mesaj ve/veya sesli mesaj olarak iletilmesi konusunda, 
Telekomünikasyon Kurumu, GSM Operatörleri ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 
arasındaki çalışmalar devam etmektedir.  

Öneriler:  

• “Sivil Savunma Haber Alma ve Yayma Sistemi” Başbakanlık Acil Durum 
Yönetimi Bilgi Sistemine entegre edilmelidir. 

• Tehlike ve acil durum haberlerinin cep telefonu abonelerine anında 
iletilmesine yönelik çalışmalar sonuçlandırılmalıdır.  

Tespit 7: Elektronik Siren Sistemi projesinin hayata geçirilememesi. 

Tahlil: Bilgi teknolojilerinden en iyi biçimde yararlanmak çağdaş kamu 
yönetiminin önemli amaçlarından biridir. Bu 9. Kalkınma Planı ve diğer makro 
planların temel amaçları arasında yer almaktadır. Bu sebeple Sivil Savunma 
Teşkilatı’nın yürüttüğü hizmetler açısından önemli olan Elektronik Siren Sistemi 
Projesinin hayata geçirilmesi için, söz konusu projenin uygulanması konusundaki 
kaynak sıkıntısının aşılması gerekmektedir. 

Öneri: 

• Elektronik Siren Sistemi gibi sivil savunma hizmetleri açısından önemli 
projelerin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. 

Tespit 8: Sivil Savunma Kolejinin uluslararası standartlarda faaliyet 
gösteren bir eğitim kurumu haline getirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.  

Tahlil: Sivil savunma konularında sivil savunma personeline, gönüllülere 
eğitim vermek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla 1960 yılında kurulmuştur. 

Kolej, uluslararası alanda işbirliğini geliştirmek, edinilen deneyimleri 
aktarmak amacıyla yurtdışından gelen sivil savunma ve arama ve kurtarma 
personeline sivil savunma, arama ve kurtarma, KBRN, yangın ve ilk yardım 
konularında gerek temel eğitim gerekse eğitici eğitimi vermektedir.  

İçişleri Bakanlığı 2010 – 2014 Stratejik Planı Taslağında belirlenen 
hedeflerden biri, “Sivil Savunma Koleji’nin eğitim kalitesi uluslararası standartlara 
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yükseltilecektir. Bu çerçevede Sivil Savunma Koleji’nin fiziki koşulları 
iyileştirilecek, eğitim programı geliştirilecek ve eğitim-öğretim personelinin 
nitelikleri yurtiçi ve yurtdışı kurslarla artırılacaktır” biçiminde ifade edilmektedir. 
Planda belirtilen amaçları gerçekleştirmek yönünde çalışmalar yapılması 
gerekmektedir. 

Öneri: 

• Sivil Savunma Koleji uluslararası standartlarda faaliyet gösteren bir 
eğitim kurumu haline getirilmelidir. 
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7. TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

7.1. Tarihsel Gelişim 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Teftiş için kişilerin seçilmesi ve heyetlerin 
oluşturulmasına Tanzimat Dönemi ile başlanmıştır. Bu dönemde devlet adamları, 
reformlarının sonuçlarını görmek, eksiklikleri tespit etmek için denetim 
mekanizmasının faydasına inanmış ve Gülhane Hattı’nın ilanını takip eden on yıl 
içerisinde üç defa Anadolu ve Rumeli’ye teftiş komisyonları göndermiştir. 1840 
Talimatnamesi’ne göre müfettiş, Tanzimat Fermanı’nı halka okuyup anlatacak, 
uygulayanlara nasihatlerde bulunacak, ferman hükümlerini suiistimal edenler 
hakkında soruşturma yapıp durumdan İstanbul’u haberdar edecek, ülkenin yer 
üstü zenginliklerinin envanterini çıkarıp ihtiyaç hissedilen projeleri belirtecekti. 
Bunların yanında müfettişlerden tam bir itaat ve dürüstlük istenmiş, raporların da 
bu bilinç ile kaleme alınması özellikle belirtilmiştir. 

1876 tarihinden itibaren Umum Müfettişliğin yanında Mülkiye Müfettişi 
kadroları da ihdas edilmiştir. Mülkiye Müfettişlerinin bu dönemde hangi 
düşüncelerle ortaya çıktığı ve nasıl bir düzenleme üzerine hareket ettiği hakkında 
herhangi somut bir veri bulunmamaktadır. II. Meşrutiyet Dönemi’nde ise (1908–
1918) Mülkiye Müfettişliği İttihat ve Terakki Partisi’nin önem atfetmesi sonucunda 
Dâhiliye Nezareti’ne bağlı bir bölüm olarak kurulmuş ve bütçe imkânları 
çerçevesinde sayıları zamanla artırılmıştır. Müfettişlerin yetkileri ve harcırahları 
1910’da yayınlanan bir talimat ile belirlenmiştir. Talimata göre müfettişler, 
Kanun-i esasinin ve meşrutiyet ilkelerinin koruyucusu olarak tanımlanmış 
doğrudan Dâhiliye Nazırı’na bağlanmışlardır. Ancak sadece nezaretin 
görevlendirilmesi ile sınırlandırılmamış şikâyetini somut delillere dayandıran her 
memurun talebini de uygulamakla sorumlu tutulmuşlardır. Müfettişlerin 
sorgulamalarını somut veriler üzerinden yürütmesini ısrarla vurgulayan yeni 
düzenleme, Mülkiye Müfettişinin mali, adli ve askeri personele karşı olan 
durumunu da çok açık bir şekilde olmasa da ifade etmiştir. Buna göre Dâhiliye 
bürokratları yine somut şikâyetler çerçevesinde tüm bu personeli denetleme 
hakkının müfettişlere verildiğini belirtmiş ve vilayet ünitelerini belediyelere kadar 
denetleme yetkisinin ellerinde olduğuna işaret etmişlerdir. 1914 yılında çıkarılan 
yönetmelik ile Mülkiye Müfettişlerinin yeni statüsü de belirlenmiş ve Dâhiliye 
Nazırı yanında umum müfettişlere karşı doğrudan sorumlu olacakları karar altına 
alınmıştır. 

Mülkiye Müfettişlerinin işlevlerini daha iyi ortaya koyabilmek için Mülkiye 
Teftiş Kurulu ve yürütmüş olduğu çalışmalar hakkında Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü’nün arşivinin indeksinde mevcut Mülkiye Müfettişleriyle ilgili yaklaşık 
1000 evraktan bir kısmı aşağıda örneklenmiştir.1 

1) Mülkiye Müfettişlerinin Osmanlı Devletinde de birinci sınıf memurlarla 
ilgili tahkikatlara gönderilmesinin esas olduğu anlaşılmaktadır. 

2) Mülkiye Müfettişlerinin Hapishane ve Tevkifhaneleri de teftiş ettikleri 
anlaşılmaktadır.  

3) Bir dönem Mülkiye Müfettişlerinin umum memurlar hakkında tahkikat 
yapma yetkisinde oldukları anlaşılmaktadır. 

                                                 
1 www.dagm.gov.tr (15.10.2007) 
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4) Mülkiye Müfettişlerinin Belediyeleri teftiş ederek layiha düzenledikleri 
anlaşılmıştır. 

5) Kamu oyununun yakından takip ettiği olaylarda güven unsuru olarak 
Mülkiye Müfettişlerinin görevlendirildiği anlaşılmaktadır. 

6) Yolsuzlukların Tahkikatlarında Mülkiye Müfettişlerinin görevlendirildikleri 
anlaşılmaktadır. 

7) Mülkiye Müfettişlerinin Jandarma Alay Komutanları hakkında tahkikat 
yaptıkları anlaşılmaktadır. 

8) Mülkiye Müfettişlerinin görevlendirildikleri bölgede askeri kuvvetin 
yeterli ya da yetersiz olduğu hususunda rapor yazdıkları 
anlaşılmaktadır. 

9) Mülkiye Müfettişlerinin sık sık muhacirlerin iskânları sırasında ortaya 
çıkan olumsuzlukları incelemek üzere görevlendirildikleri 
anlaşılmaktadır. 

10) Mülkiye Müfettişlerinin Hükümet politikalarının takibi amacıyla 
görevlendirildikleri anlaşılmaktadır.  

Mülkiye Müfettişlerinin görevlendirildiği konularda düzenledikleri raporların 
başlıkları analiz edildiği zaman Mülkiye Müfettişlerinin o dönemde öncelikli olarak 
asayiş konularında görevlendirildiği, gayrı Müslimlerin şikâyetlerinin yoğunlaştığı 
konularda güven unsuru olarak görev yaptıkları anlaşılmaktadır. Mülkiye 
Müfettişlerinin Osmanlının son döneminde ülkenin her tarafında aktif olarak 
göreve çıktıkları özellikle asayiş birimlerinin ihtiyaçları konusunda önerilerde 
bulundukları görülmektedir. Bu raporlar bir bütün halinde değerlendirildiği zaman 
Mülkiye Müfettişlerinin düzenledikleri raporlarla meydana gelen asayiş olayları ve 
yolsuzluklarla ilgili iç ve dış kamuoyu için bir güven unsuru olduğu 
anlaşılmaktadır.  

Mülkiye Teftiş Kurulu’nun işlevselliği Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir.  Milli Mücadele döneminde memleketin değişik yörelerinde emniyet ve 
asayişin sağlanması öncelikli problem olarak görülmüştür. Emniyet ve asayişin 
sağlanması yeni çıkan kanunların tatbiki ve merkezin taşra üzerindeki denetimini 
sağlamak amacıyla Osmanlı döneminde teşkilatlandırılan ve geniş yetkilere sahip 
Umumi Müfettişliklerin oluşturulması fikri T.B.M.M Hükümeti Kurulunca gündeme 
gelmiştir. Bu dönemde Umumi Müfettişlik sistemine alternatif olarak Mülkiye 
Müfettişlikleri Teşkili Hakkında Kanun Teklifi mecliste görüşülmüş ancak 
yasalaşma imkânı bulamamıştır.2 Bu tasarıda Mülkiye Müfettişlerine Osmanlı 
dönemindeki Umumi Müfettişlerin yetki ve salahiyetlerinin verilmek istendiği 
meclis görüşme tutanaklarından anlaşılmaktadır.  

Mülkiye Teftiş Heyetinin 1921 yılında kaldırılmış olduğunu ve 29.01.1922 
tarih ve 1347 sayılı “Teftiş Heyeti Reisliğinin Yeniden Kurulması” Hakkında 
Bakanlar Kurulu Kararı ile tekrar oluşturulduğu konusunda TBMM tutanaklarında 
kayıtlı olan Atatürk’ün 1 Mart 1923 yılında Mecliste yapmış olduğu konuşmada 
bilgiler bulunmaktadır. 

Atatürk’ün mecliste yapmış olduğu bu konuşma Teftiş Kurulunun 1920 

                                                 
2 Cemil KOÇAK, Umumi Müfettişlikler(1927–1952), İletişim Yayınları, İstanbul 2003, s.41 
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yılında kaldırılmış olduğunu, denetimlerde görülen eksiklikler üzerine ve Meclis 
tarafından çıkan kanunların uygulanmasını sağlamak ve takip etmek üzere 
yeniden oluşturulduğunu ortaya koymaktadır. 

Mülkiye Teftiş Kurulu yaklaşık yüz yıllık tarihsel geçmişinde önemli 
fonksiyonlar üstlendiği tarihsel süreç içerisinde işlevselliğinin oldukça yüksek 
olduğu görülmektedir. 

1912 yılında Dâhiliye Nezareti tarafından hazırlanan “Mülkiye Müfettişlerinin 
Vazifelerini İfa Sureti Hakkında Talimatnameye” göre kurulun ilk adı “Hey’et-i 
Teftişiyye”dir. 

18.2.1944 tarih ve 3–453 sayılı Mülkiye Teftiş Heyeti Nizamnamesine göre 
kurulun adı “Dâhiliye Vekâleti Teftiş Heyeti”dir. 

19.4.1967 tarihli Yönetmelikte kurulun adı bu gün de kullanılan “İçişleri 
Bakanlığı Teftiş Kurulu” olarak değişmiştir.  

7.2.Mevzuat Analizi  

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri İçişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nun 
15. maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.  

“Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki 
görevleri yapar: 

a) Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve 
mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel 
kanunlarla kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve 
hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek, inceleme ve soruşturma 
yapmak,  

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve 
programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri 
hazırlamak ve Bakana sunmak,  

c) Mahalli idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların 
üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve 
soruşturma yapmak,  

d) Teftiş rapor ve layihaları ile soruşturma raporlarını inceleyip 
değerlendirmek, 

e) Çeşitli konularda inceleme ve araştırmalar ile merkez, il ve ilçe 
kuruluşlarının özel teftişlerini yapmak,  

f) Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve 
Bakanlığa bağlı ana hizmet kuruluşlarının denetim programları arasında 
koordinasyonu sağlamak, 

g) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.”  

Teftiş kurulu Başkanlığı’nı ilgilendiren mevzuat hükümleri ve birimin 
teşkilatlanması üzerinde yapılan incelemelerde aşağıda ki hususlar tespit 
edilmiştir;  
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1) Teşkilat Kanununun 15. maddesi değerlendirildiği zaman; Teftiş Kurulu 
Başkanlığı’nın amaç tanımlamasının yapılmadığı görülmektedir. 
Kanunda Kurulun görevleri sayılmış ancak bu görevleri yapabilme 
Bakanın emri ve onayına bağlanmıştır. Bu durum Kurulun belli amaçlar 
doğrultusunda çalışma olanağını ortadan kaldırmakta Bakanın istek ve 
inisiyatifi doğrultusunda görev yapabilen bir birim haline 
dönüştürmektedir. Kurumun politik kaygılardan uzak görev yapabilmesi 
için amaçlarının ve görevlerinin yasada açıkça tanımlanması 
gerekmektedir. Mahalli idareler üzerinde yapılacak denetimin Bakan 
onayına bağlı olmadan yasada düzenlenmiş kurallar doğrultusunda 
sürekli olarak yapılması kurumun işlevselliğini geliştireceği 
değerlendirilmektedir.   

2) Bakanlık Teşkilat Kanunu’nun 15. maddesindeki görev tanımlarından bir 
kısmının işlevsiz hale geldiği incelenmiştir. Kanunda Mahalli idarelerin 
her türlü iş ve işlemlerinin teftiş ve denetiminin yapılacağı yönünde 
hüküm bulunmasına rağmen, yeni çıkan Belediye ve İl Özel İdareleri 
Kanunlarında da mahalli idareler üzerindeki denetim “idarenin 
bütünlüğü” ve “hukuka uygunluk” kavramlarıyla sınırlandırılmıştır. 
Kanunda geçen bu kavramların neyi kapsadığı tüzük değişikliği ve 
yönetmelik değişikliği ile ortaya konulması gerekmektedir.  

3) “Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve 
programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri 
hazırlamak” görevi Bakanlığın başka birimleri tarafından da 
yürütülmektedir. Kuruldaki Mülkiye Müfettişleri tarafından Bakanlığın 
görevleriyle ilgili inceleme ve araştırma yapılmaktadır. Ancak Kuruma 
verilen bu görev konusunda kurum içerisinde bir yapılanma mevcut 
değildir. Bu sebeple bu görev etkili bir şekilde yürütülememektedir. Bu 
çerçevede Merkezde İnceleme ve Araştırma Gurubunun oluşturulması 
ve bu gurubun çalışmalarının tüzükte düzenlenmesi gerekmektedir.  

Sonuç olarak; Kurumun mevzuatta yer alan amaç tanımlaması 
bulunmamaktadır. Kurumun teşkilat kanununda amaç tanımlaması 
olmayınca kurumun kendisini geliştirme kabiliyeti ortadan 
kalkmaktadır. Ayrıca amaç tanımlaması olmadığı için geleceğe yönelik 
strateji geliştirme, hedef belirleme gibi yöntemlerin kullanılması da 
imkânsız hale gelmektedir. Yasada verilen görevlerin icrası Bakan 
onayına bağlıdır. Yerel yönetimler üzerinde yapılacak olan denetim 
konusunda Avrupa ülkelerindeki uygulamalar incelenerek daha 
bağımsız bir yapılanma konusunda ön çalışma yapılması gerekmektedir. 

4) Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde inceleme araştırma 
çalışmaları Bakanlık birimleri için önem kazanmıştır. Ancak “Bakanlığın 
amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara 
uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak” 
görevinin etkili bir şekilde yürütülemediği incelenmiştir. Kurul 
Bünyesinde Mülkiye Müfettişleri arasından İnceleme araştırma gurubu 
oluşturulması, inceleme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere 
ayrı bir başkan yardımcılığı oluşturulmasının, bu görevin daha etkili bir 
şekilde yürütülmesini sağlayacağı değerlendirilmektedir. 
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5) Yeniden yapılanma sürecinde çıkan kanunlar sebebiyle Mülkiye Teftiş 
Kurulu’nun teşkilat kanunundaki görevlerinden bazıları işlevsiz hale 
gelmiştir. Zaman içerisinde İl İdaresi Kanunu’nda, Belediye 
Kanunu’nda, İl Özel İdaresi Kanunu’nda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 
yapılan değişiklikler sebebiyle Teftiş Kurulu Tüzüğü, Yönetmelik ve 
Yönergenin ihtiyaçları karşılama düzeyi yetersiz hale gelmiştir. Mevcut 
mevzuatın değişen kanunlar çerçevesinde ve Teftiş Kurulu’na verilecek 
yeni roller çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Bu çerçevede tüzük değişikliğine ilişkin taslak hazırlanmıştır. Teftiş 
Kurulu Tüzüğü’nün yenilenmesinin ardından mevcut yönetmelik ve 
yönergenin de yenilenmesi gerekmektedir.  

6) Mevzuat değişikliği ihtiyacı mevcut kanunlarda yapılan değişiklikler 
sebebiyle ortaya çıkmıştır. Ayrıca kamu yönetimindeki yeni yaklaşımlar 
sebebiyle Teftiş Kurulu’na yeni rollerin ve görevlerin verilmesi gündeme 
gelmiştir. Mevcut mevzuatta olup işlevsiz hale gelmiş olan görevlerin 
mevzuattan çıkarılması ihtiyaç haline gelmiştir. Bu sebeplerle mevzuat 
değişikliği yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda Mülkiye Teftiş Kurulu 
Tüzüğü’nün yenilenmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Tüzük 
değişikliği’nin Bakanlar Kuruluna sunulması için Bakanlık iradesinin 
ortaya konulması gerekmektedir. Teftiş Kurulunun Tüzük Taslağı 
hazırlanmış ve Bakanlık mensuplarının görüş ve düşüncelerine 
sunulmuştur.   

7) Teftiş Kurulu mevzuat çerçevesinde teftiş denetim ve ön inceleme 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Sürdürülen bu faaliyetlerin sosyal 
sorumluluklar göz önünde bulundurularak etkili ve verimli bir şekilde 
yürütülmesinin önünde bulunan engeller aşağıdaki şekilde 
değerlendirilmiştir.  

• Danıştay’ın vermiş olduğu aynı nitelikteki konulara ilişkin farklı yargı 
kararları müfettişlerin motivasyonunu azaltmakta görevlerin etkili bir 
şekilde yürütülmesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

• Müfettişlerin düzenlemiş olduğu teftiş raporlarındaki eleştiri ve 
önerilerin ilgili birimlerin üst yöneticileri tarafından yeterli düzeyde 
dikkate alınarak gerekli önlemlerin uygulamaya konulmamamsı denetim 
hizmetinin etkinliğini azaltmaktadır. 

• Seçim öncesi ve sonrası yoğunlaşan şikâyetler sebebiyle ön inceleme 
faaliyetleri artmaktadır.  Bu durum müfettişlerin belli dönemlerde aşırı 
iş yoğunluğu ile karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verdiği gibi, 
denetim faaliyetlerinin objektifliğini de zayıflatmaktadır.  

7.3. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın İşlevsellik Analizi  

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın teşkilatlanması Teftiş Kurulu Tüzüğü’ne 
göre yapılmıştır. Mülkiye Müfettişlerinden İstanbul ve İzmir Çalışma 
Merkezlerinde guruplar oluşturulmuştur. Teftiş Kurulu Başkanı hariç, başkan 
yardımcıları ve gurup başkanları arasında yatay ilişki mevcuttur. Mülkiye 
müfettişleri görev emrini Bakandan ve Teftiş Kurulu Başkanından almaktadır.  
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Tablo 7.1- Mülkiye Teftiş Kurulu’nun Teşkilat Yapısı 

Mülkiye Teftiş Kurulu’nun teşkilat yapısında ve işleyişinde herhangi bir 
problem bulunmamaktadır. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının görev 
sorumlulukları Kurul içerisinde yapılan işbölümü aracılığı ile belirlenmektedir. 
Başkan yardımcılarının görevleri; sosyal ve idari işler, ön inceleme faaliyetleri, 
teftiş faaliyetleri şeklindeki konulara göre belirlenmiştir. İnceleme- araştırma 
faaliyetleri konusunda ayrıca başkan yardımcısı görevlendirilmemiştir.  

Teftiş Kurulu Başkanlığının işlevselliği yönünde yapılan analizde 
aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 

1) Teşkilat Kanununun 15/a bendinde: “Bakanlığın merkez birimlerinin, 
bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve 
bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme, 
müessese ve teşebbüslerin işlem ve hesaplarını teftiş etmek ve 
denetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak,” görev tanımı 
bulunmaktadır.  

Bu görev kapsamında Bakanlık merkez birimleri bağlı kuruluşlar, il ve 
ilçeler ve mahalli idareler düzenli olarak belli bir program dâhilinde 
teftiş edilmektedir. Yıllık normal teftiş programları; Ankara, İstanbul ve 
İzmir illeri ile bunlar dışında kalan illerin teftişi olmak üzere iki ayrı 
bölümde uygulanmaktadır. Ankara, İstanbul ve İzmir dışında kalan iller 
üç gruba ayrılmış olup, her yıl bir grup il’in ve bu illere bağlı ilçelerin 
teftişi için turne programı düzenlenmektedir. Bu programın 
tamamlanmasından sonra da Ankara, İstanbul ve İzmir İllerine bağlı 
ilçe ve il merkez birimleri teftiş edilmekte, böylece her 3 yılda bir, 
bütün iller teftiş edilmiş olmaktadır. 

Müfettişler, teftiş ettikleri birimler için ayrı ayrı rapor ve layihalar 
düzenleyerek, bir örneğini mahallinde ilgili makamlara vermekte, 2 
örneğini de Kurula göndermektedirler. Kurulda incelenmesi 
tamamlanan teftiş rapor ve layihaların birer örneği ilgili birimlere 
gönderilmekte ve birimler kanalıyla, rapor ve layihalarda belirtilen 
hususların yerine getirilmesi takip edilmektedir.  



 217

2) Yeniden yapılanma sürecinde yürürlüğe konulan kanunlar(Kamu Mali 
Yönetimi Kontrol Kanunu, İl Özel idaresi ve Belediye Kanunu) sebebiyle 
Mülkiye Teftiş Kurulu’nun teşkilat kanunundaki bu görevlerinden bazıları 
işlevsiz hale gelmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, denetim başlığı 
altında; “belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, 
hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı 
tarafından da denetleneceği” hüküm altına alınmıştır. İçişleri Bakanlığı 
bu denetimi eskiden olduğu gibi Mülkiye Müfettişleri ve Mahalli İdare 
Kontrolörleri aracılığıyla yapmaktadır. 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı 
Teşkilat Kanunu ve Teftiş Kurulu Tüzüğü gereğince Mülkiye Müfettişleri, 
yerel yönetimlerin ve bunlara bağlı kuruluşların, her çeşit işlemlerini 
incelemek ve teftiş etmekle görevlidirler.  Teşkilat Kanunundaki görev 
tanımlamalarının yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde kullanılan 
terminoloji dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerekmektedir.  

3) Teftişte görevli müfettişler, teftiş yöntemini çağdaş gelişmelere paralel 
olarak revize ederek, özellikle akçalı birimlerin teftişinde o birime tahsis 
edilen kamu kaynağının yerinde ve etkin biçimde kullanılıp 
kullanılmadığını ölçmek, kamusal alımlarda rekabetin sağlanıp 
sağlanmadığını test etmek, idarelerin gelirlerini gerçekçi biçimde 
toplayıp toplayamadığını değerlendirmek üzere grafiklerden de 
yararlanarak çözümlemeler yapmışlardır. Bu şekilde, bir yandan yerel 
yöneticileri mevcut durum konusunda uyarma, öte yandan da 
Bakanlığın karar alma mekanizmalarına sayısal hale dönüştürülmüş 
bilgiler sunma imkânı ortaya çıkmıştır. 

4) İl ve ilçe teftişlerinde; işkence ve kötü muamelenin önlenmesi 
bakımından Emniyet Müdürlükleri, Jandarma Komutanlıkları ve bağlı 
karakollar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında denetime tabi 
tutulmuş olup, şartların daha iyi hale getirilmesi bakımından tavsiyeler 
yapılmıştır. 

İlk kez 2005 yılı Yaz Teftiş görev emrinde mülkiye müfettişlerince İnsan 
Hakları İhlallerini İnceleme Bürosunca yaptırılan araştırmalar sırasında 
düzenlenen disiplin raporları ile ilgili olarak İl Polis Disiplin Kurullarınca 
verilen kararları incelenmiştir. Müfettişler, Bakanlığımızın düzenleyici 
kararlarının taşrada (pratikte) uygulanması sırasında ortaya çıkan 
problemlere de işaret ederek, nasıl bir çözüm bulunması gerektiğine 
ışık tutacak öneriler geliştirmişlerdir. 

5) Etkinlik, verimlilik ve tutumluluğu (Performansı) ölçmek üzere Rapor ve 
Layihalarda özel bölümler açılması “Teftiş Görev Emrinde” belirtilerek 
teftişlerde de buna özel önem verildiği tespit edilmiştir. Kamu 
hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin amaç haline geldiği yönetim 
anlayışı çerçevesinde teftiş faaliyetlerinin daha sık yapılmasının 
sağlanması, teftişlerde rehberlik faaliyetlerine ağırlık verecek 
yaklaşımın yerleştirilmesi, performans bazlı teftiş faaliyetinin kurulması 
için yeni düzenlemelerin yapılması çalışmaları devam etmektedir. Bu 
çalışmaları Bakanlığın ana hizmet birimlerinin etkin olarak katılmaları ve 
teftiş ve denetim hizmetlerini yönetim sürecinin önemli bir parçası 
olduğunu benimsemeleri büyük önem arz etmektedir. 
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6) Teftiş Kurulunun yürütmüş olduğu il ve ilçe esaslı teftiş ve denetim 
faaliyetinin yanında konu bazlı teftiş ve denetim faaliyetinin de 
geliştirilmesi ve uygulanması müfettişler tarafından sıkça vurgulanan 
konulardan biridir. Teftişe tabi tutulacak konular seçilirken yönetim 
sürecinde ciddi anlamda problem olmaya başlayan ve yönetim 
birimlerince çözüm arayışlarına girilen konuların seçilmesi ve bu 
konularda teşkilat kanununda öngörülen görev doğrultusunda Bakanlık 
Makamına çözüm önerilerinin sunulması gerekmektedir.  Bu konuda 
başlangıç olarak İstanbul’daki trafik, kıyıların korunmasındaki 
sorumluluklar, Büyükşehirlerdeki asayiş olayları konularında özel 
teftişlerin yapılması önerilebilecek konulardır. 

7) Yapılan teftiş faaliyetleri sonucunda düzenlenen teftiş raporları 3 nüsha 
olarak düzenlenmekte biri teftiş edilen birime teslim edilirken diğer 
raporların biri Teftiş Kurulunda arşivlenirken biri Bakanlığın ilgili ana 
hizmet birimine gönderilmektedir. Düzenlenen bu teftiş raporlarında 
tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ana hizmet birimlerince bu 
raporların okunarak gerekli önlemlerin alınması gerekli tekliflerin 
Bakanlık Makamına yapılması, genelgelerle düzeltilebilecek hususlarda 
genelge hazırlanması, yasa değişikliği gerektiren hususlar için yasa 
değişikliği taslağı hazırlanması gerekmektedir. Bakanlıktaki gözlemlere 
göre bakanlığın ana hizmet birimlerinin teftiş raporlarını düzenli ve 
gerektiği şekilde okumadığı ve bu teftiş raporlarının sonuçlarını takip 
etmekte gerekli hassasiyeti göstermediği gözlemlenmektedir. Buna 
karşılık kurulunda teftiş raporlarının her yıl düzenli olarak okunduğu ve 
müfettişlerin hatalarının çıkarıldığı ve konulara ortak yaklaşım 
sergilenmesi için konuların değerlendirildiği görülmektedir.   

Yapılan teftiş sonucunda düzenlene teftiş raporlarının ilgili birimlerin üst 
yöneticileri tarafından değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması, 
sonuçlarının daha düzenli takip edilmesi için mekanizmaların 
oluşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede yaz ve kış teftişlerinden 
sonra Bakanlıkta teftişe çıkan gurup başkanlarının ve Bakanlık birim 
amirlerinin katılacağı sürekli ve düzenli toplantılar organize edilerek 
teftiş sonuçlarının değerlendirilmesi önerisinin uygulanması teftiş 
faaliyetlerinin sonuçlarının etkinliğini artırabileceği 
değerlendirilmektedir. 

8) Teşkilat Kanununun 15/b bendinde: “Bakanlığın amaçlarını daha iyi 
gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını 
temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak” 
görev tanımı bulunmaktadır. 

Bu görev kapsamında Teftiş Kurulu Başkanlığında sistematik bir çalışma 
bulunmamaktadır. Bakanlık Makamı tarafından zaman zaman Mülkiye 
Teftiş Kuruluna belli konularda çalışma yapılması ve öneri geliştirilmesi 
görevi verilse de, Kanunda belirtilen görevin düzenli olarak 
yürütülmediği incelenmiştir. Bu görevin etkili bir şekilde yürütülebilmesi 
için her yıl düzenlenen teftiş raporlarının bir bütün halinde incelenmesi, 
uygulamada karşılaşılan yaygın sorunların bir raporla ortaya konulması 
ve uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi için Bakanlık 
Makamına öneriler sunulması gerekmektedir. Mülkiye Müfettişleri 
tarafından teftişler esnasında karşılaşılan ve acil düzeltilmesi gereken 
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konularda inceleme raporları düzenlenmektedir. Bu inceleme 
raporlarına konu olan uygulamaların bazen çok yaygın uygulamalar 
olduğu görülmektedir. Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından bu konularında 
analiz edilerek çözüme yönelik mevzuat değişikliğini kapsayan öneriler 
geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı değişik 
konularda Mülkiye Müfettişlerine İnceleme ve araştırmalar 
yaptırmaktadır. Bu inceleme ve araştırma konularının sonuçlarının öneri 
haline getirilmesi yönünde çalışmalar yapılarak inceleme araştırma 
faaliyetlerine etkinlik kazandırılabileceği değerlendirilmektedir. 

9) Teşkilat Kanununun 15/c bendinde: Mahalli idarelerin seçilmiş veya 
tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri 
hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak” görev tanımı 
bulunmaktadır. 

Bu görev kapsamında 4483 sayılı Kanun kapsamında kurula intikal 
eden ve Bakanın onay verdiği konularda ön inceleme çalışmaları 
yapılmaktadır. Kanunun bu maddesindeki kavramlarla 4483 sayılı 
Kanundaki kavramlar çelişmektedir. Kanun metinlerindeki terminoloji 
uyumunun sağlanması gerektiği değerlendirilmiştir. 

Bu görev kapsamında İçişleri Bakanlığı’nda diğer Bakanlıklardan farklı 
olarak, “soruşturma onayları” ilgili birimlerce (Mahalli İdareler, Emniyet, 
Personel Genel Müdürlüğü vb) alınmaktadır. Onayların Kurula 
intikalinden sonra Başkanlıkça Müfettiş görevlendirilmektedir. Teftiş 
Kurulu tarafından alınan onaylar, bir teftiş veya inceleme için görev 
mahallinde bulunan Mülkiye Müfettişleri tarafından ortaya çıkarılan 
hukuka aykırı konularla, Bakanlık Makamının Teftiş Kurulu Başkanlığına 
incelenmek üzere gönderdiği konulardan oluşmaktadır. Mülkiye 
müfettişleri tarafından teftişler esnasında tespit edilen ve hukuka aykırı 
olduğu düşünülen bazı konularda talep edilen ön inceleme izin talepleri 
Bakanlık Makamı tarafından onaylanmamaktadır. Bu kapsamda yerel 
yönetimlerde yapılan teftişlerde hukuka aykırı olduğu düşünülen 
konular için bazen ön inceleme izni verilmediği incelenmiştir. Şikâyete 
dayalı konularda ön inceleme izni verilmemesi onayları yargı 
denetimine tabi iken, teftiş ve denetim esnasında ortaya çıkan ve 
hukuka aykırı olduğu düşünülen konularda ön inceleme izni verilmemesi 
kararları yargı denetimine tabi değildir. Yerel yönetimlerin Bakanlık 
teşkilatının hiyerarşik alt birimleri olmadığı göz önünde bulundurulursa, 
yerel yönetimlerin teftişi esnasında tespit edilen ve ön inceleme izni 
talep edilen konularda Bakanlık Makamının vermiş olduğu ön inceleme 
izni verilmemesi kararlarının diğer kararlar gibi yargı denetimine 
açılması için mekanizma geliştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Ön inceleme izni üzerine Mülkiye Müfettişleri tarafından düzenlenen ön 
inceleme raporları yine Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından incelenerek 
Bakanlık Makamı için soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi 
kararlarının yazılmasına yönelik işlemleri de Kurul tarafından 
yürütülmektedir. Ön inceleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve kararların 
yazılmasının Kurul tarafından yürütülmesinin faydaları olsa da zaman 
zaman kurulun objektifliğine zedeleyecek nitelikte uygulamalara da 
sebebiyet verilmektedir. Bu sebeple ön inceleme faaliyetleri 
tamamlandıktan ve rapor teslim edildikten sonra soruşturma izni 
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verilmesi veya verilmemesi kararlarının Bakanlık Hukuk Müşavirliği 
tarafından gerçekleştirilmesinin ön inceleme faaliyetlerinin objektifliğine 
ve kurulun objektif yaklaşımına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

10) Teşkilat Kanununun 15/d bendinde: Teftiş rapor ve layihaları ile 
soruşturma raporlarını inceleyip değerlendirmek” görevi bulunmaktadır. 

Bu görev kapsamında teftişlerden sonra müfettişler görevlendirilerek 
teftiş raporlarının okunması ve değerlendirilmesi faaliyeti 
gerçekleştirilmektedir. Ancak bu görev kapsamında raporların okunması 
ve değerlendirilmesi, yazım hataları, raporlama tekniğine uyum, görev 
emirlerine uygunluğun incelenmesi konularını kapsamaktadır. Yani 
raporların okunması Mülkiye Müfettişlerinin iç kontrolüne yöneliktir. 
Hâlbuki bu görev kapsamında rapor ve layihaların içeriğinin incelenmesi 
yaygın görülen aksaklıkların tespit edilmesi, bu aksaklıkların giderilmesi 
için Bakanlık Makamına gerekli önerilerin geliştirilmesi, bu konularla 
ilgili merkez birimleriyle görüşmeler yapılması gerektiği 
değerlendirilmiştir. 

Raporların okunması ve değerlendirilmesi faaliyeti yürütülürken 
müfettişler tarafından incelemeye alınması gereken konular olup 
olmadığı da araştırılmaktadır. Ancak yapılan tespitler sonucunda 
incelemeye alınması gerekip alınmayan konularda Kurul tarafından 
herhangi bir işlem başlatılmamaktadır. Bu durum teftiş edilen 
birimlerde algılama sorunlarına sebebiyet verdiği gibi, uygulamalarda 
keyfiliğin artmasına, Kanunların değerinin uygulayıcılar gözünde 
düşmesine neden olmaktadır. 

Bu görev kapsamında Mülkiye Teftiş Kurulunun yürürlüğe yeni giren 
kanunların “etki değerlendirme analizlerini” yapma kapasitesi 
bulunmaktadır. Yapılacak sistematik bir çalışma ile değerlendirmeye 
tabi tutulan kanunların eksik bıraktığı, yetersiz kaldığı, yanlış 
düzenlediği, konuların belirlenmesi, mevzuat hükümlerinin gerekçe ve 
amacı ile uyumlu bir algılanma ve uygulama çerçevesinin ortaya çıkıp-
çıkmadığının belirlenmesi, Kanun hükümlerinin “İdarenin Bütünlüğü 
İlkesine” uygun ve uyumlu biçimde yorumlanıp-yorumlanmadığının 
ortaya konulması, Kanun hükümlerinin uygulama aşamasında kamu 
yararının ne ölçüde gözetildiği konularının analiz edilerek Bakanlık 
Makamına gerekli önerilerin geliştirilmesi mümkündür. 

11) Teşkilat Kanununun 15/e bendinde Çeşitli konularda inceleme ve 
araştırmalar ile merkez, il ve ilçe kuruluşlarının özel teftişlerini 
yapmak,” görevi bulunmaktadır.  

Bu görev kapsamında Mülkiye Müfettişleri tarafından inceleme 
araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu inceleme araştırma 
faaliyetlerinin onayı her ne kadar Bakanlık Makamından alınsa da, bu 
çalışmalardan Bakanlık birimleri tarafından etkin bir şekilde 
yararlanılmadığı birçok inceleme ve araştırma çalışmasının sonuçlarının 
Bakanlık Makamına bir öneri şekline dönüştürülmediği sadece Bakanlık 
Makamı tarafından öneri haline getirilmesi gerektiği belirtilen bazı 
konularda buna yönelik çalışma yapıldığı incelenmiştir. 
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İnceleme ve araştırma çalışmaları, Mülkiye Teftiş Kurulunun görevleri 
arasında önemli bir hizmet olarak yer almaktadır. Gerek kış döneminde 
ve gerekse her yıl yapılmakta olan yaz teftiş programı öncesindeki, 
“Mülkiye Müfettişleri Mesleki Toplantı”larında; önceki yıllarda teftiş ve 
denetim hizmetleri sırasında tereddüt yaratan konuların incelenmesi ve 
araştırılması şeklinde sürdürülen bu çalışmalar özellikle son yıllarda 
kalkınma planlarında ve yıllık programlarda yer alan güncel konuların 
ve sorunların çözümüne yönelik çalışma türü olarak genişlik 
kazanmıştır. Ayrıca, ilgili birimlerden intikal eden ve Bakanlık 
Makamınca uygun görülen konularda Mülkiye Müfettişlerince hazırlanan 
inceleme ve araştırma raporları da bu kapsamda yer almaktadır. 

Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan İnceleme ve Araştırma raporları 
geçmişte Bakanlık Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığınca basımı yapılarak Kitap haline dönüştürülmekte ve 
Bakanlık Merkez ve Taşra Birimleri ile Mahalli İdare Kuruluşlarına 
gönderilmekte iken tasarruf tedbirleri çerçevesinde bu raporların gizlilik 
dereceli veya kişisel haklarla ilgili olanlar hariç tutularak Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığınca Bakanlık İnternet Sitesinde yayımlanmak suretiyle 
ilgilenenlerin kullanımına sunulmaya başlanmıştır ancak bu uygulama 
daha sonra sonlandırılmıştır. Bu uygulamanın sonlandırılmasının geçerli 
bir gerekçesi bulunmamaktadır. Mülkiye Müfettişlerinin düzenlemiş 
olduğu inceleme araştırma raporları akademik çevrelerde kaynak 
gösterilen raporlar arasında olduğu görülmektedir. Bu sebeple bu 
raporların daha sistematik düzenlenmesi raporlama tekniği konusunda 
değişiklik yapılması ve mutlaka kamuoyunun paylaşımına açılması 
gerekmektedir.  

12) Teşkilat Kanununun 15/f bendinde: “Müfettişlerin yıllık çalışma 
programlarını hazırlamak, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı ana hizmet 
kuruluşlarının denetim programları arasında koordinasyonu sağlamak.” 
görev tanımı bulunmaktadır. 

Bu görev kapsamında her yıl teftişlerden önce teftiş görev emirleri 
düzenlenirken incelenmesi ve teftiş edilmesi istenilen konuların neler 
olduğu Bakanlık birimlerine sorulmaktadır. Ancak Bakanlık ana hizmet 
birimlerinde teftiş raporlarının okunması ve değerlendirilmesine yönelik 
bir mekanizma geliştirilmediği için Teftiş Kuruluna sunulan öneriler de 
yetersiz kalmaktadır. Taşra birimlerinde uygulamada görülen 
aksaklıkların ortadan kaldırılması, birimler tarafından etkili ve verimli 
hizmet sunumunun sağlanması amacıyla teftiş ve denetimlerden önce 
kurulması gereken koordinasyonun etkili bir şekilde sağlanması 
gerektiği değerlendirilmektedir.  

13) Mülkiye Teftiş Kurulunun Kanunda belirlenmiş görevleri yürütmesi 
Bakan onayına bağlanmıştır. Tamamen Bakanın talimatları 
doğrultusunda harekete geçebilen Kurumun inisiyatif kullanarak kendini 
geliştirme ve verimli hale gelme olanağı bulunmamaktadır. Bu sebeple 
Bakanlık Teşkilat Kanunu’nda Kurulun, amaçları yeni yönetim ve 
denetim yaklaşımları çerçevesinde yeniden belirlenmeli ve Bakan onayı 
dışında yapabileceği işlevlerin ve sosyal sorumluluk alanlarının 
belirlenmesi gerekmektedir.  
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Mülkiye Teftiş Kurulu için başlıca sosyal sorumluluk alanları; 
vatandaşların temel haklarının korunması, çevre değerlerinin 
korunması, kent planlaması kentsel çevrenin korunması,  insan 
haklarının korunması, kamu gücünden kaynaklanan rant kollama 
faaliyetlerinin önlenmesidir. Bu sosyal sorumluluk alanlarında Kurul 
çalışanlarının her türlü kaygıdan uzak bilinçli ortak yaklaşım 
sergilemelerini sağlamak büyük önem arz etmektedir. Bunu 
sağlayabilmek için Bakanlık üst yönetiminin sosyal sorumluluk 
konularında strateji geliştirmesi ve Bakanlık bürokratlarının geliştirilen 
bu stratejiler doğrultusunda bilinçlendirilmelerinin sağlanması 
gerekmektedir. Bu kapsamda Mülkiye Müfettişleri için belirlenen sosyal 
sorumluluk alanlarında Mülkiye Müfettişlerinin bilinçlendirilmesi ve ortak 
yaklaşım oluşturulması için mutlaka geliştirilen program ve projeler 
çerçevesinde hizmet içi eğitim programlarının her yıl yapılması 
sağlanmalıdır. Belirlenen sosyal sorumluluk alanları ülkemizde yaşayan 
vatandaşların yaşam kalitesi ile ilgili alanlardır ve bu konularda kamu 
gücünün diğer bireyler aleyhine doğrudan veya dolaylı olarak kötüye 
kullanılması söz konusuysa Mülkiye Müfettişlerinin bu alanlarda yeterli 
bilinç düzeyine kavuşturulması gerekmektedir.    

7.4. Makro Planların Analizi  

Bu kısımda Teftiş Kurulu Başkanlığının faaliyetlerine dayanak teşkil eden 
temel politika metinleri çıkarılmıştır. Bunlar Kurulun stratejik planlamasına esas 
teşkil eden makro planlardır. Söz konusu makro planlarda kamu yönetimine, 
yerel yönetimlere ve kolluk birimlerine yönelik öngörülen yaklaşımlar ve denetim 
politikaları ortaya konulmuştur. 

7.4.1. Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi 

Dokuzuncu Kalkınma Planı yedi yıllık bir dönem (2007–2013) için 
hazırlanacaktır. Bu strateji belgesinde kamu kuruluşlarının Kalkınma Planının 
vizyonu, ilkeleri, gelişme eksenleri ve politikaları çerçevesinde kendi görev 
alanlarına ilişkin alt politikaların ve tedbirlerin geliştirilmesinden sorumlu 
olduklarına yer verilmiştir. Kamu kuruluşları sonuç odaklı ve eksen bazlı yeni 
yaklaşım gereği olarak, görev alanları ile ilgili konularda diğer kuruluşlarla işbirliği 
ve koordinasyon mekanizmalarının oluşturulmasını ve kalıcı hale getirilmesini 
sağlayacakları öngörülmüştür. 

Denetime ilişkin olarak “Temel hedeflere dönük performansı ölçmenin ve 
hesap verebilirliğin zeminini oluşturacak güçlü bir izleme ve değerlendirme 
mekanizması kurulacaktır” şeklinde değerlendirme yer almıştır 

Kamu birimlerinin belirleyecekleri vizyona ulaşılırken aşağıdaki ilkeleri temel 
alacakları belirtilmiştir.  

Planda belirlenen temel İlkeler çerçevesinde gelişme ekseni olarak; “Kamu 
hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması, başta özürlüler, yaşlılar, kadınlar, 
çocuklar ve göç edenler olmak üzere, yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz 
kalmış kesimlerin, ekonomik, sosyal ve siyasal hayata aktif katılımları sağlanacak 
ve bu gruplara yönelik şiddet ve istismar önlenecektir. Bu çerçevede, dezavantajlı 
kesimlerin eğitim, sağlık, barınma, sosyal hizmetler ve istihdama yönelik 
hizmetlere erişimine öncelik verilecektir. Sunulan hizmetler yoksulluk kültürünü 
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önleyici ve yoksul kesimin üretici duruma geçmesini sağlayıcı nitelikte olacaktır.” 
şeklinde belirlenmiştir. 

Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kamu 
idarelerinde performans kültürü çerçevesinde ölçme, izleme ve değerlendirme 
süreçleri geliştirilecektir. Güvenlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi sağlanacak, 
insan hak ve özgürlüklerine saygılı, özgürlük ile güvenlik arasındaki hassas 
dengeyi gözeten, yaşam ve iş güvenliğini sağlayan bir asayiş hizmeti 
sunulacaktır. 

Bu temel politikalar çerçevesinde Teftiş Kurulu Başkanlığı yürütmüş olduğu 
faaliyetlerde Bakanlık birimlerince sunulan hizmetlerde kalite ve etkinliğin 
artırılarak vatandaşın yaşam kalitesinde artış sağlamak amacıyla performansı 
ölçmenin ve hesap verebilirliğin zeminini oluşturacak, İnsan hak ve 
özgürlüklerine saygılı, özgürlük ile güvenlik arasındaki hassas dengeyi gözeten 
güçlü bir izleme ve değerlendirme mekanizması oluşturmayı temel politika olarak 
benimsemiştir.  

7.4.2. Dokuzuncu Kalkınma Planı 

Dokuzuncu Kalkınma Planında Teftiş Kurulunun çalışmalarına etki edebilecek 
“Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması” başlığı altında aşağıdaki 
tespitler ve stratejiler belirlenmiştir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planında kamu yönetimine ilişkin temel tespitler ve 
stratejiler yukarıda olduğu gibi sunulmuştur. Bu tespit ve stratejiler Mülkiye 
Teftiş Kurulu açısından değerlendirildiği zaman gelecek dönemde Mülkiye Teftiş 
Kurulunun yürüteceği faaliyetlerde aşağıda sıralanan hususları temel politika 
olarak benimsemesi gerektiği ortaya çıkmaktadır: 

1) 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. Kalkınma 
planında yönetimin bu kavramlar ışığında çağdaş bir yapıya 
kavuşturulması temel strateji olarak benimsenmiştir. Mülkiye Teftiş 
Kurulu’nun teftiş ve denetimini yürüttüğü Kamu birimlerini kaliteli etkili 
hızlı ve verimli hizmet sunmaları yönünden denetlemesi ve bu süreçte 
etkili denetim hizmeti sunarak yönetim sürecinin bir parçası olması 
gerekmektedir. 

2) Türkiye Avrupa Konseyinin yolsuzlukla mücadeleye yönelik sözleşmeleri 
onaylanmış bulunmaktadır. Bu durum gelecek dönemde yolsuzlukla 
mücadelede etkinlik sağlanmasının amaçlandığını göstermektedir. 
Yolsuzlukla etkili mücadele edilmesi konusunda Kalınma Planında 
stratejiler benimsenmiştir. Bu süreçte Mülkiye Teftiş Kurulunun görevi 
gereği geçmişte olduğu gibi yolsuzlukla mücadelede etkin rol üslenmeyi 
stratejik amaç olarak benimsemesi gerekmektedir. 

3) Kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisinin sağlanması 
ve bu kaynakların etkin ve verimli kullanılması temel strateji olarak 
benimsenmiştir. Bu doğrultuda Teftiş Kurulu teftiş ve denetimlerde 
özellikle yerel yönetimlerde kamu kaynaklarının öncelikli kamu 
hizmetlerine tahsisi yönünden teftiş ve denetim gerçekleştirmesi 
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gerekmektedir. Kalkınma Planında yerel yönetimlerde asgari hizmet 
standartlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda Merkezi Hükümetin 
standartlara uygunluk denetimi yapması temel stratejilerden biridir. 
Yerel yönetimlerde hizmet standartlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda 
denetimlerin yapılması kamu kaynaklarının etkin ve verimli 
kullanılmasını sağlayan bir mekanizma olacağı değerlendirilmektedir. 

4) Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamasına 
geçilmesi kabul edilmiştir. Gelecek dönemde teftişe tabi birimlerin 
stratejik palanları doğrultusunda hizmet üretip üretmediklerinin 
değerlendirilmesi, stratejik plan ve stratejik yönetim mantığının 
yerleşmesi için rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

5) Kamu personelinin yetkin bir seviyeye ulaştırılması için kamu kurum ve 
kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlaması yapılamadığı 
tespitinden hareketle, kamu personelinin yeterli hizmet içi eğitime tabi 
tutulması, kamu çalışanlarının işlerini verimli bir şekilde yürütecek bilgi 
ve beceriye kavuşması stratejik amaç olarak benimsenmiştir. Bu 
strateji doğrultusunda Mülkiye Teftiş Kurulu teftişlerde rehberlik 
eğitimlerine öncelik vererek Bakanlığın düzenleyeceği hizmet içi eğitim 
programlarında aktif görev alması gerektiği değerlendirilmiştir. 

6) E- Devlet uygulamaları yaygınlaştırılması ve yeniden yapılanma için e- 
dönüşüm projelerinin araç olarak kullanılması temel stratejilerden 
biridir. Bu temel strateji kapsamında Mülkiye Teftiş Kurulu bilgisayar 
ortamının denetlenmesi ve elektronik ortamda çevrimiçi denetim 
konusunda mekanizmalar oluşturması gerekmektedir. 

7) Etkili bir asayiş hizmeti sunumu amacıyla koruyucu ve önleyici kolluk 
hizmetlerinin bireyi ve vatandaşı esas alan yaklaşımla etkili bir şekilde 
denetimi için teftiş ve denetim mekanizması yenilenmesi 
gerekmektedir. Kolluk birimlerinin etkili denetimi ve kolluk birimleri 
konusunda ayrı bir şikâyet mekanizmasının kurulması için birim 
tarafından çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmanın kalkınma planında 
yer alan temel strateji doğrultusunda uygulamaya konulması gerektiği 
değerlendirilmiştir. 

7.4.3. Orta Vadeli Program (2007–2009) 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli 
Program (2007–2009)”ın kabul edilmesi; Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcılığının 30.5.2006 tarihli ve 2164 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 
30.5.2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. Programda, uzun vadeli amaçlara katkıda 
bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikler tespit 
edilmiştir. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, kurumların karar alma ve uygulama 
süreçlerinde Programın amaç ve öncelikleri esas alınacaktır.  

Orta vadeli programda kamuda iyi yönetişimin yaygınlaştırılması başlığı 
altında denetime ilişkin olarak belirlenen amaçlardan en dikkat çekici olanı yerel 
yönetimlerde hukuka uygunluk denetimi dışındaki vesayet denetimlerinin 
kaldırılması yönünde politikalar belirlenmişken bu programda yerel yönetimler 
için belirlenecek olan hizmet standartlarına uygunluk yönünden merkezi idare 
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tarafından denetim yapılacağı öngörülmüştür. Merkezi İdare tarafından yapılacak 
olan standartlara uygunluk denetimi Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından 
gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda gelecek dönemde Mülkiye Teftiş kurulunun 
Yerel Yönetimler üzerinde standartlara uygunluk yönünden denetim kapasitesini 
geliştirme yönünde çalışma yapması gerekmektedir. 

Orta Vadeli Programda öngörülen temel politikalar ve yapılması gereken 
işlemler konusunda Bakanlığa bağlı birimlerin sorumlulukları belirlenecek teftiş ve 
denetimlerde bu hususlara öncelik verilip verilmediği denetlenecek, teftiş görev 
emirlerinde Orta Vadeli Programda öngörülen hususlara yer verilecek ve 
birimlerde farkındalık meydana getirilmesi yönünde çalışmalar yapılması 
gerekmektedir.  

Bu program çerçevesinde Mülkiye Teftiş Kurulunun yolsuzluklarla 
mücadelede daha etkin görev alması, Yerel yönetimlerde belirlenen standartlara 
uygunluğun etkili bir şekilde denetlenmesi, İmar ve yapılaşma sürecinin 
denetlenmesi, çevre sorumluluğu kapsamında denetim kapasitesinin artırılması 
yönünde çalışma yapması ve teftiş görev emirleri ve hizmet içi eğitim 
programlarının bu yönde belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

7.4.4. Yerel Yönetim Strateji Belgesi 

Makro Planlar Çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Yerel 
Yönetimler Strateji Belgesinin Teftiş Kurulunun faaliyetlerine etki edecek 
bölümleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün İç Paydaş Analizinde Teftiş Kurulu 
Başkanlığı ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelere yer verilmiştir. 

Yerel Yönetim Strateji Belgesindeki bu hususlar değerlendirildiği zaman 
Yerel Yönetimlerin denetiminde Avrupa Birliğindeki eğilim ve yaklaşımların 
benimsendiği kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimliliğin 
sağlanmasına yönelik mali kontrol ve bütçeleme sisteminin yenilendiği ve 
denetimin de bu paralelde düzenlendiği görülmektedir. Yapılan bu düzenlemelere 
rağmen yerel yönetimlerin denetiminde büyük bir boşluk doğduğu, denetim 
açığının giderek büyüdüğü değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca idari denetim ve 
mali denetim arasındaki ayrımın netleştirilememesinin denetimdeki açığı daha da 
artıracağı yorumu yapılmıştır.  

Yerel Yönetimler Strateji Belgesi taslağındaki bu değerlendirmelere göre 
Mülkiye Teftiş Kurulu’nun denetimde meydan gelen açığı kapatmak için mevcut 
kapasitesinin olduğu, idari ve mali denetim arasındaki belirsizliğin giderilmesi 
gerektiği, rehberlik amaçlı denetim ve performans denetimi için Mülkiye teftiş 
Kurulunun kapasitesinin değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

7.4.5. İçişleri Bakanlığının Stratejik Planı 

İçişleri Bakanlığı Stratejik Plan Taslağında Mülkiye Teftiş Kurulu için 
belirlenen stratejik amaçlar ve hedefler aşağıya çıkarılmıştır. 

“Stratejik Amaç 13.  

İlgili mevzuatın çağdaş normlara uygun olarak düzenlenmesi ve 
uygulamalarda mevzuata uygunluk açısından ortaya çıkan 
duraksamaların giderilmesi yönünde çalışmalar yürütmek; Bakanlığı 
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ilgilendiren yargı süreçlerini hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda etkin 
biçimde yönetmek. 

Hedefler:H. 13.1- İlgili mevzuat taranarak güncel ihtiyaçlara karşılık 
vermeyen düzenlemeler tespit edilecek, mevzuatın güncelleştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılacaktır H. 13.5- Bakanlığı ilgilendiren mevzuatın etki ve 
değerlendirme analizleri yapılacaktır 

Stratejik Amaç 14.  

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının, bağlı kuruluşların ve yerel 
yönetimlerin uygulamalarında, hukuka uygunluğu çağdaş tekniklerden 
yararlanarak denetlemek, performans düzeylerini izlemek ve rehberlik 
etmek. 

Hedefler: H. 14.1- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı 
kuruluşlarında performans bazlı denetim uygulamasına geçilecektir.  H. 14.2- 
Mülkiye Müfettişlerinin performans esasına göre değerlendirilmesine geçilecektir.  
H. 14.3- Yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için belirlenen asgari hizmet 
standartlarına uygunluk denetimi yapılacaktır.) H. 14.4- Bilgisayar ortamında 
yürütülen işlemlerin denetimine yönelik gerekli düzenlemeler yapılacaktır.  
H.14.5- Teftişlerde rehberlik fonksiyonuna ağırlık verilerek yönetim sürecinin bir 
parçası olması sağlanacaktır.   

Stratejik Amaç 15.  

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında, bağlı kuruluşlarda ve yerel 
yönetimlerdeki yolsuzluklarla ve görev sebebiyle işlenen diğer suçlarla 
mücadelede etkinliği artırmak.  

Hedefler: H.15.1- Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar ve taşra 
teşkilatında yolsuzlukların ve görev sebebiyle işlenen diğer suçların önlenmesine 
yönelik çalışmalar daha etkili bir şekilde sürdürülecektir.  H.15.2- Yerel 
yönetimlerde imar planlaması ve uygulaması başta olmak üzere yolsuzlukların ve 
görev sebebiyle işlenen diğer suçların önlenmesine yönelik çalışmalar daha etkili 
bir şekilde sürdürülecektir. H.15.3- Yolsuzluklarla ve görev sebebiyle işlenen 
diğer suçlarla mücadele konusunda her yıl denetim elemanlarına yönelik hizmet 
içi eğitim çalışmaları yapılacaktır.   

Stratejik Amaç 18.  

Uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve yasalarla garanti altına alınan 
kişi hak ve hürriyetlerinin Bakanlık hizmet ve uygulamalarında esas 
alınmasını sağlamak. 

H.18.2- İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla izleme ve 
değerlendirme sistem ve yöntemleri geliştirilecektir.   

Stratejik Amaç 19.  

Bakanlığın insan kaynakları yönetimine ilişkin iş ve işlemleri hizmet 
verimliliğini artırmaya yönelik olarak yürütmek.  

H. 19.1-Bakanlığın görev ve sorumluluklarının gerektirdiği nitelik ve sayıda 
personelin istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.  
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Stratejik Amaç 24.  

Bakanlık görev alanına giren konularda, idari usullerin ve yönetim 
tekniklerinin geliştirilmesine, uygulayıcılara yol gösterilmesine yönelik 
inceleme ve araştırma çalışmaları yapmak.  

Hedefler: H.24.1- İnceleme ve araştırma çalışmalarının sürekli hale 
getirilmesine yönelik bir sistem kurulacak ve işletilecektir.  H. 24.2- Kamuoyu ile 
paylaşılmasında yarar görülen denetim, inceleme ve araştırma raporları, düzenli 
olarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.”   

Stratejik Plan Taslağındaki stratejik amaç ve hedeflere bakıldığı zaman 
Mülkiye Teftiş Kurulunun gelecek dönemde üç başlık altında misyon tanımlaması 
yapıldığı görülmektedir. Bu başlıklar 1- Performans ve rehberlik denetim 
yöntemlerini kapsayan etkili teftiş ve denetim faaliyeti 2- Yolsuzlukla mücadele 
faaliyetlerini de kapsayan etkili inceleme ve soruşturma faaliyetleri 3- Mevzuat 
değerlendirmesi ve inceleme araştırma faaliyetleridir. Bu başlıklardaki faaliyetler 
Teftiş Kurulu tarafından yürütülmektedir. Ancak gelecek dönemde yeni yönetim 
ve denetim anlayışının gerektirdiği teknik ve yöntemler de hedeflere 
yansıtılmıştır. 

7.5. İnsan Kaynakları Analizi 

7.5.1. Personel Sayısı  

Teftiş Kurulu’nda (1)’i Başkan, (152)’si Mülkiye Başmüfettişi, (27)’si Mülkiye 
Müfettişi olmak üzere toplam; (180) kadro mevcuttur. Halen (147) Mülkiye 
Başmüfettişi, (24) Mülkiye Müfettişi olmak üzere (163) kadro dolu olup, buna 
mukabil (17) Mülkiye Müfettişliği kadrosu boş bulunmaktadır. Mülkiye 
Müfettişlerinin (142)’ü Ankara, (17)’i İstanbul ve (12)’i İzmir illerinde ikamet 
etmektedirler. 

 

Grafik 7.1- Mülkiye Müfettişlerinin Çalışma Guruplarına Göre Dağılımı 

Teftiş Kurulunun Yazı ve Hesap İşlerini yürütmek üzere (1) Şube Müdürü, 
(10) Şef, (14) Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve (1) Bilgisayar İşletmeni olmak 
üzere toplam (27) personel görev yapmaktadır ve (4) adet boş kadro 
bulunmaktadır.  
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Mülkiye Müfettişlerinden (5)’i Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı’nda, (9)’u 
Bakanlık Birimlerinde, (10) Mülkiye Müfettişi değişik kurum ve kuruluşlarda 
olmak toplam (24) müfettiş idari görevlerde çalışmaktadır. 

 

Grafik 7.2- İdari Görevde Olan Mülkiye Müfettişleri 

7.5.2. Personelin Nitelikleri 

Teftiş Kurulu’ndaki Mülkiye Müfettişlerinin eğitim durumuna bakıldığında, 7 
doktora derecesi sahibi, 34 yüksek lisans 131 lisans yapmış müfettiş olduğu 
görülmektedir. 

 

Grafik 7.3- Müfettişlerin Eğitim Durumu 

Mülkiye Teftiş Kurulu’nda görev alan mülkiye müfettişlerinin % 56 sının 
Kuruldaki görev süresinin on yılın altında olduğu görülmektedir. Mülkiye Teftiş 
Kurulu’nda personel hareketliliğinin olduğu ve bu durumun dinamik bir yapıya 
işaret ettiği söylenebilir.  
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Grafik 7.4- Mülkiye Müfettişlerinin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı 

7.5.3.  Personel Temin Sürecinin Değerlendirilmesi 

Teftiş Kurulu’na müfettiş alma süreci, değerlendirme, yazılı ve sözlü olmak 
üzere üç aşamada gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme aşamasında, müracaata 
bulunan kaymakamların sicil ve değerlendirme belgeleri, almış olduğu 
takdirnameler, yabancı dil seviyeleri ve akademik çalışmaları kriter olarak göz 
önünde bulundurulmaktadır. Yazılı sınavdan sonra sözlü sınav yapılmakta, 
başarılı olanlar staja tabi tutulmakta ve altı ay sonra yeniden sözlü sınavla 
değerlendirilmektedir. Müfettiş olma sürecindeki bu kriterler, kurula nitelikli 
olmayan personelin alınmasını önlemektedir. Müfettişliğe alınmanın kriterleri ve 
yöntemi, Bakanlıkça yürürlüğe konulmuş olan yönetmeliğe bağlanmıştır ve bu 
süreç yargı denetimine tabidir. 

Kurula müfettiş alımının belli başarı kriterlerine, yazılı ve sözlü sınavlara 
bağlanmış olması, müfettişliğe alınmada politik amaçlı tercihleri ve kayırmacılığı 
önlemekte, nitelikli personel alınmasını sağlamakta ve bu şekilde Kurul’un 
objektifliği ve güvenilirliliği sağlanmaktadır. 

Teftiş Kurulu belli bir süre kaymakamlık yaptıktan sonra uygulamanın 
içerisinden gelen, devlet yönetimi konusunda iyi yetişmiş nitelikli müfettiş 
statüsünde personele sahiptir. Kurulda sürekli nitelikli müfettiş bulundurulmasını 
sağlayan dinamikler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Bu dinamikler sebebiyle 
Teftiş Kuruluna geçmek için sürekli Mülki İdare Amirleri içerisinden müracaatlar 
alınmakta ve seçilerek Teftiş Kuruluna alınmaktadır 

Teftiş Kuruluna Sürekli nitelikli personel sağlayan dinamikler şu şekilde 
belirlenmiştir; 

• Mülkiye Müfettişliğinin kariyer mesleği olması ve mülki idare amirliğinin 
kurmay sınıfı olarak nitelendirilmesi,  

• Mülkiye Müfettişliğinin İçişleri Bakanlığı ve devletin diğer kademeleri 
nezdinde itibarlı bir meslek olması, 

• Bürokrasinin üst kademelerine sürekli görevlendirmelerin yapılıyor 
olması, 

• Vali atamalarında kuruldaki müfettişlerin daha fazla tercih ediliyor 
olması, 
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• Genel Sekreterlik, Bakan Danışmanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü gibi 
görevlere tercih ediliyor olması, 

• Üst kademe görevlere ve yürütülen önemli proje ve programlarda geçici 
görevle çalışma olanağının olması, 

• Bürokrasinin sürekli maruz kaldığı siyasal amaçlı baskılardan daha az 
etkilenecek mesleki güvencenin olması, 

• Sürekli tayin, yer değiştirme, pasif görevlere alınma gibi engellerin 
olmaması,  

7.5.4. Personelin Motivasyon Düzeyi: 

Mülkiye Müfettişlerinin devletin yönetim kademelerinde görev alma amaç ve 
hedefleri sebebiyle görev bakımından motivasyon düzeyi çok yüksektir. Ancak 
her görevde olduğu gibi Mülkiye Müfettişlerinin görev yönünden motivasyonlarını 
azaltan unsurlar da vardır. Mülkiye Müfettişlerinin motivasyonunu zayıflatan 
unsurlar aşağıda sıralanmıştır.  

• Mülkiye müfettişlerinin yapmış oldukları teftiş sonucunda düzenlenen 
teftiş raporlarının sonuçlarının beklenen etkiyi yaratmaması 
müfettişlerin motivasyonunu azaltan en önemli faktörlerden biridir. 

• Müfettişlikte on yıldan fazla çalışmış olan ve valiliğe atanma ümidini 
kaybetmiş olan Mülkiye Müfettişlerinin görev yönünden motivasyonları 
düşüktür. 

• Mülkiye Müfettişlerinin statülerine uygun bakanlık içerisinde çalışma 
mekânlarının olmaması da çalışma yönünden motivasyonu 
azaltmaktadır. 

• Zaman içerisinde yeni yasal değişiklikler konusunda hizmet içi eğitim 
programlarına katılmamış olan müfettişlerde de motivasyon 
azalmaktadır. 

• Kurum içerisinde ödüllendirme mekanizması mevcut değildir. 
• Yüksek yargı kuruluşlarının benzer konularda farklı kararlar veriyor 

olması yürütülen işlemlerin sonuçları bakımından müfettişleri 
ümitsizliğe sevk etmektedir. 

• Mülkiye Müfettişlerinin düzenlemiş oldukları raporlar sebebiyle kurum 
aleyhine değil doğrudan müfettişler aleyhine dava açılma olanağının 
olması da görev yönünden motivasyonu azaltan önemli bir faktördür. 

7.5.5. Personelin Geleceğe Bakışı 

Teftiş Kurulunun mevcut işlevleri ve reform çalışmaları sürecinde kurula 
verilen rollerin açıkça belirlenmemiş olması müfettişlerin kurumsal yönden 
geleceğe bakışlarında farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu 
yaklaşımlar aşağıda sıralanmıştır. 

• Bazı Mülkiye Müfettişleri ülkenin üniter yapısı ve il sistemi devam ettiği, 
Mülki İdare mesleği var olduğu sürece Mülkiye Müfettişliğinin kariyer 
mesleği olarak önemini koruyacağı ve devam ettireceği düşüncesine 
sahiptir. 

• Bazı Mülkiye Müfettişleri Kamu Yönetimi reform sürecinde denetim 
çeşitleri ve denetim birimlerinin belirlendiği memur yargılama 
hukukunun değişmesiyle birlikte Mülkiye Müfettişliğinin işlevsiz hale 
geleceği ve tasfiye edileceği kanaatini taşımaktadır. 
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• Mülkiye Müfettişlerinin bir kısmı Mülkiye Müfettişlerinin etkin ve verimli 
bir şekilde çalışmalarının Bakanların tutum ve politikalarına bağlı olduğu 
bu sebeple bazı dönemlerde Mülkiye Müfettişleri etkili çalışmasa da 
bakan değişikliği ile birlikte etkili çalışma olanağının ortaya çıkacağı 
kanaatini taşınmaktadır. 

• Bir kısım Mülkiye Müfettişleri ise batı ülkelerinde yönetim ve denetim 
süreçlerinde meydana gelen ve ülkemizde de devam eden değişim 
sürecinde kurulu rollerini ve işlevlerini yeniden tanımlayarak etkili 
denetim faaliyetine modern teknik ve yöntemlerle devam etmelidir 
şeklindeki düşünceyi paylaşmaktadır. 

• Müfettişlerin bir kısmı mevcut yasa değişiklikleri ve kamu yönetimi 
reformlarının yaratmış olduğu olumsuz etkiye rağmen kurulun köklü ve 
işlevli bir yapıya sahip olduğu dolayısıyla zaman içerisinde kurulun 
önemi yeniden anlaşılacak ve tarihsel önemine uygun statüye 
kavuşturulacaktır düşüncesine sahiptir.  

Mülkiye Müfettişlerinin mesleki yönden geleceğe bakışında farklılıklar olsa 
da, ortak düşünce Mülkiye Teftiş Kurulu’nun rollerinin yeniden yapılanma 
sürecinde yeniden tanımlanması gerektiği yönündedir.  Ülkemizin yönetim şekline 
uygun olarak yönetim sürecinin bir parçası olarak etkili kolluk denetimi, 
yolsuzlukla mücadele, rehberlik hizmeti ve idarenin bütünlüğü açısından etkili 
denetim yapma gibi rollerin Mülkiye Teftiş Kurulu’na verilmesi etkili denetim 
hizmetlerinin yürütülmesi gerektiği yüz yüze görüşmelerde ifade edilmiştir.  

7. 5.6.  Hizmet İçi Eğitimler 

Mülkiye Teftiş Kurulunda yılda iki kez(kış dönemi ve yaz dönemi)  düzenli 
olarak müfettişlere yönelik hizmet içi eğitimler verilmektedir. Bu eğitim 
seminerlerinde müfettişlerin teftiş çalışmaları değerlendirildiği gibi yeni çıkan 
mevzuatın değerlendirilmesi de yapılmaktadır. 

7.6.   Fiziki Kaynaklar Analizi  

7.6.1. Kurumdaki Fiziksel Çalışma Ortamı 

Teftiş Kurulu Başkanlığı, kurula tahsis edilen Bakanlık A Blok 3 katta 
bulunan 13 çalışma odasında hizmetlerini yürütmektedir. Bu bölümde Başkanlık 
Makamı, 5 adet başkan yardımcısı çalışma odası, 1 adet şube müdürü odası, 4 
adet yazı işleri ofisi, 1 adet arşiv odası, 1 adet rapor yazma ve rapor çıkarma 
odası, 1 adet kütüphane bulunmaktadır. Çalışma odalarında toplam 27 memur 
çalışmaktadır. Teftiş Kurulu hesap işleri ve istatistik işlemleri, insan hakları 
bürosu, B–1 Blokta bulunan 1 adet çalışma odasından yürütülmektedir. 

Ankara grubunda görevli 142 mülkiye müfettişinden 53’üne Bakanlığımız B–
1 bloktaki 5 ve 6. katlarda çalışma şartlarına uygun büro tahsis edilebilmiştir. 
Ayrıca müfettişlere tahsis edilen bu çalışma ofislerinin bulunduğu katta bir adet 
kütüphane ve toplantı odası olarak kullanılan bir çalışma odası mevcuttur. 

Mülkiye Müfettişlerinin tamamı, mesleki statülerine uygun fiziki çalışma 
koşullarına sahip olunmadığı kanaatini taşımaktadır. Teftiş Kurulu’ndaki 
müfettişlerden yarıdan fazlasının Ankara’da çalışmalarını sürdürebileceği sosyal 
statülerine uygun olarak ziyaretçilerini kabul edebileceği uygun mekânlara ve 
çalışma odalarına sahip olmadığı görülmektedir. Diğer müfettişlerin, çalışmalarını 
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yürütebileceği kendilerine tahsisli oda olmadığı gibi, çalışmalarını ortak 
yürütebilecekleri uygun çalışma mekânları da bulunmamaktadır. Mülkiye 
müfettişlerinin uygun çalışma mekânlarının olmaması, bazı müfettişlerin 
kapasitelerini etkin bir şekilde kullanmalarını önlemekte, zaman ve iş planlaması 
yapılamamakta, bu durum iş ve zaman kaybına sebep olmaktadır. 

 

Grafik 7.5- Ankara Gurubunda Çalışma Odası Olan ve olmayan Müfettişler 

7.6.2.  Kurum Çalışanlarına Tahsisli Mekânlar ve Yeterlilik Düzeyi 

Teftiş Kurulunda müfettişlere tahsis edilen mekânların dışında, 1 kütüphane 
1 arşiv odası, 3 Yazı işler ofisi, 1 İnsan hakları bürosu, 1 hesap işleri bürosu, 2 
sekreterlik hizmetleri odası, 1 şube müdürü odası tahsisi yapılmıştır. Kurulun 
çalışma ofislerinin yeterlilik durumuna ilişkin tablo aşağıya eklenmiştir. 

 Alan(M2) Çalışan Sayısı Masa Sayısı 
Bilgisayar 

Sayısı 
Yeterlilik 
Durumu 

Yazı İşleri 1 36 4 4 4 Yeterli 

Yazı İşler 2 36 4 4 4 Yeterli 

Muhasebe 39 4 4 4 Yeterli 

Rapor Yazma Odası 15 2 2 2 Yetersiz 

Sekreterlik 1 13,76 2 2 - Yetersiz 

Sekreterlik 2 15,6 2 2 - Yeterli 

Kütüphane 72 1 1 1 Yeterli 

Arşiv 15,4 2 2 2 Yetersiz 

Teftiş Bürosu 15 2 2 2 Yetersiz 

İstatistik Bürosu 20 4 4 4 Yetersiz 

Tablo 7.2- Teftiş Kurulunun Çalışma Odalarının Durumu 

Tablo incelendiği zaman Teftiş Kurulunun çalışma odalarının da oldukça 
yetersiz olduğu görülmektedir. Teftiş kurulundaki bu bürolar Mülkiye Müfettişleri 
tarafından sürekli ziyaret edilen iş ve işlemlerin yürütüldüğü bürolardır.  Bu 
sebeple Teftiş Kurulu’nun çalışma bürolarının yeterli hale getirilmesi yönünde 
çalışma yapılması gerekmektedir. 
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7.6.3.  Kurum Çalışanlarına Tahsisli Lojmanlar ve Yeterlilik Düzeyi 

Mülkiye Müfettişlerine tahsisli lojman sayısı 93’ tür. Mülkiye Müfettişlerinin 
bir kısmı lojman imkânlarından yararlanamamaktadır.  

 

Grafik 7.6- Müfettişlere Yapılan Lojman tahsisi 

Son yıllarda mülkiye müfettişi sayısında artış olmasına rağmen mülkiye 
müfettişlerine tahsisli lojman sayısında azalma olmuştur. Aynı meslek gurubu 
içerisinde, mülkiye müfettişlerinin lojman sıkıntısı içerisinde olması, mesleğe olan 
ilgiyi azaltma ihtimali bulunmaktadır. Mülkiye müfettişlerine mesleki ve sosyal 
statülerine uygun lojman imkânı sağlanmalıdır. 

7.7 Yüz Yüze Görüşmeler 

Teftiş kurulu başkan yardımcısı Cumhur ÇİLESİZ ile 22.04.2008 tarihinde 
yapılan görüşmede Bakanlığın teşkilat yapısı hakkında aşağıda belirtilen 
hususlara dikkat çekilmiştir. 

• Kamu Yönetimi temel kanun tasarısı yasalaşsaydı İçişleri bakanlığı’nın 
statüsü ve fonksiyonları çok farklı olacaktı. Kamu yönetimi reformunun 
tamamlanamamış olması düşünülen bazı değişiklikleri ertelemiştir. 

• Bir bakanlığın fonksiyonları toplum yapısı ve konjüktür gereği 
değişebilir. Teşkilat yapısında da buna göre sürekli değişiklikler meydan 
gelebilir.  

• Bakanlık teşkilat kanunun değişmesi gerekmektedir. Bağlı birimler 
teşkilatlanmada kendi kanunlarını esas aldıkları için daha esnek bir 
teşkilatlanmaya sahiptir.  

• Teşkilat kanunda yapılacak değişiklikle İçişleri bakanlığının fonksiyonları 
yeniden belirlenmelidir.  

• İç güvenlik, sınır güvenliği, sivil savunma, mahalli idarelerin vesayet 
denetimi mülki yönetimin düzenlenmesine yönelik fonksiyonlar 
korunmalıdır.  

• Bu fonksiyonların dışında sivil sektörle olan ilişkilerde Bakanlığın 
fonksiyonu belirlenmelidir. 
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• Sivil toplumla ilişikleri belirleyecek bir “danışma kurulu” olmalı ve sivil 
toplumla ilişkilerde politika belirlemelidir.  

• Sivil toplumun geliştirilmesi ve yönlendirilmesine yönelik bir fonksiyon 
sivil toplumun bağımsızlığını zedeler. Bu görevin milli güvenlik siyaseti 
açısından başka birimler tarafından yürütülmesi gerekir. 

• Danışma denetim hizmetleri yatay örgütlenme modeli ile yürütülmelidir.  

• Bakanlıkta güvenlik politikalarının tespiti, izlenmesi ve koordine 
edilmesi görevleri etkili bir şekilde yürütülemiyor. Buradaki asıl sorun 
teşkilatlanmadan kaynaklanmaktadır.  Kolluk birimlerinin 
koordinasyon işlerini yürütecek bir birim mutlaka oluşturulmalıdır. Bu 
birim iç Güvenlik koordinasyon başkanlığı şeklinde adlandırılabilir. 

• Yerel yönetimlerle bakanlığın ilişkilerini belirleyecek bir kurul 
oluşturulabilir bu kurul yerel yönetimlerle ilişkilerde politika belirleme 
görevini yürütebilir. Bu durum mülki yönetim içinde söz konusudur. 

• Bağlı Kuruluşların bağlı olduğu Müsteşar yardımcısı mutlaka vali unvanlı 
olmalıdır. Müsteşar Yardımcılarına sicil ve disiplin amirliği yetkileri 
verilmelidir. Müsteşar yardımcıları inisiyatif kullanabilir hale 
getirilmelidir.   

7.8. Tespit Edilen Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 

Tespit 1: Yeniden yapılanma sürecinde yürürlüğe giren Kanunlardaki 
(Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İl Özel idaresi ve Belediye 
Kanunu) denetime ilişkin hükümler, Anayasanın 127. maddesi ve İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat Kanununda Mülkiye Teftiş Kurulunun görevlerinin 
düzenlendiği bölümlerle uyumlu değildir. 

Tahlil: Yeniden yapılanma sürecinde yürürlüğe giren Kanunlar (Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İl Özel idaresi ve Belediye Kanunu) sebebiyle 
Mülkiye Teftiş Kurulu’nun İçişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunundaki görevlerinden 
bazıları işlevsiz hale gelmiştir. 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu ve 
Teftiş Kurulu Tüzüğü gereğince Mülkiye Müfettişleri, yerel yönetimlerin ve 
bunlara bağlı kuruluşların, her çeşit işlemlerini incelemek ve teftiş etmekle 
görevlidirler. Bu kapsamda Bakanlık Teşkilat Kanunu’nda yer alan “mahalli 
idarelerde hesap denetimi” yetkisi yeni çıkan kanunlarla kaldırılmıştır. 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nun, denetim başlığı altında; “belediyenin malî işlemler dışında 
kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından 
İçişleri Bakanlığı tarafından da denetleneceği” hüküm altına alınmıştır.  

Anayasanın 127. maddesinde öngörülen idari vesayet merkezi yönetimin 
yerel yönetimler üzerinde yapabileceği ve yasa ile düzenlenmesi gereken bir 
denetim yetkisidir. Bu sebeple yasa ile verilmeyen bir yetkinin kullanılması söz 
konusu değildir.  

Anayasanın 127. maddesine göre, merkezi yönetime yerel yönetimler 
üzerinde şu nedenlerle vesayet hakkı tanınmıştır; 1-Yerel hizmetlerin idarenin 
bütünlüğü ilkesine uygun biçimde yönetilmesi, 2-Kamu görevlerinde birliğin 
sağlanması, 3- Toplumun yararının korunması, 4- Yerel ihtiyaçların gereği gibi 
karşılanması.  
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Anayasanın 127 maddesi hükmüne göre merkezi yönetim tarafından yerel 
yönetimler üzerinde gerçekleştirilecek olan denetim yargısal denetim değil idari 
vesayet denetimidir. Genel olarak uygulama öncesi izin, onama, iptal, görevi 
yerine geçerek yerine getirme, erteleme, kararın uygulamasını durdurma, tekrar 
görüşülmesini isteme, düzeltme ya da düzelterek onam şeklinde cereyan etmekte 
olan idari vesayet yetkisi mutlak ve kaçınılmaz yetkidir. 

Vesayet denetiminde yargısal yöntem öğretide tartışma konusu olan ve bir 
vesayet denetimi sayılıp sayılmayacağı konusunda görüş birliği olmayan bir 
yöntemdir. Bu yöntemde yerel yönetimin işlem ya da kararlarının yargı 
organlarının önüne getirilmesine ilişkin işlemler yönetsel olarak 
değerlendirilmekte ve bu başvuru vesayet yönetimi tarafından yapılmaktadır. 
Karar süresi ise tamamen yargısal bir süreçtir ve denetimin sonucu da tamamen 
yargısaldır. Bu durumda anayasanın 125. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü 
gereğince yargı yetkisi idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi 
ile sınırlı olarak işletileceğinden yargısal denetimin yerindelik denetimini içermesi 
söz konusu olmayacaktır. Oysa Anayasanın 127.maddesinde belirtilen amacı 
gerçekleştirmek üzere bu maddede sayılan unsurların denetiminin yerindelik 
denetimi yapılmadan sağlanması asla mümkün olmayacağından yargısal 
denetime başvurma olanağının sağlanması vesayet denetimi olarak kabul 
edilmemektedir. 

Anayasada belirtilen vesayet denetiminin kapsamı Belediye Kanunu ve İl 
Özel İdaresi Kanunu ile sınırlandırılmış, denetimin kapsamı daraltılmıştır. Buna 
karşılık Kalkınma Planında yerel yönetimlerde asgari hizmet standartlarına 
uygunluğun merkezi idare tarafından denetlenmesine yönelik temel strateji 
belirlenmiştir. 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu “Yerel Yönetimler 
Strateji Belgesi” taslağında mevzuat değişiklilerinden sonra mahalli idarelerde 
denetimde meydan gelen açığı kapatmak için Mülkiye Teftiş Kurulunun mevcut 
kapasitesinin olduğu, idari ve mali denetim arasındaki belirsizliğin giderilmesi 
gerektiği, rehberlik amaçlı denetim ve performans denetimi için Mülkiye teftiş 
Kurulunun kapasitesinin değerlendirilmesi gerektiği yer almıştır. 

Teşkilat Kanunundaki görev tanımlamalarının yeni kamu yönetimi anlayışı 
çerçevesinde kullanılan terminoloji dikkate alınarak yeniden belirlenmesi 
gerekmektedir.  

Öneri: 

• Yerel yönetimler üzerindeki denetimin kapsamı ve sınırı konusundaki 
düzenlemeler Anayasa ile uyumlu hale getirilmeli, Bakanlık Teşkilat 
kanunundaki düzenleme bu doğrultuda yeniden düzenlenmelidir. 

Tespit 2: Yeniden yapılanma çalışmalarında Mülkiye Teftiş Kurulu’na 
verilen rol konusunda belirsizlikler bulunmaktadır. 

Tahlil: Kalkınma Planında, denetimin yönetim sürecinin bir parçası haline 
getirilmesi, performans bazlı denetime geçilmesi, iç denetim sisteminin 
kökleştirilmesine yönelik temel stratejiler belirlenmiştir. Yerel yönetimlerde ise 
asgari hizmet standartlarına uygunluk denetiminin yapılması öngörülmüştür.  



 236

Yerel yönetim reformu kapsamında yerel yönetimlerin denetiminde Avrupa 
Birliğindeki eğilim ve yaklaşımlar benimsenmiştir. Kamu kaynaklarının 
kullanımında etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına yönelik mali kontrol ve 
bütçeleme sistemi yenilenmiş ve mahalli idarelerin denetimi de bu paralelde 
düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenlemelere rağmen “Yerel Yönetim Strateji 
Belgesi” taslağında yerel yönetimlerin denetiminde büyük bir boşluk oluştuğu, 
denetim açığının giderek büyüdüğü değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca idari 
denetim ve mali denetim arasındaki ayrımın netleştirilememesinin denetimdeki 
açığı daha da artıracağına vurgu yapılmıştır. Mülkiye Teftiş Kurulunun rehberlik 
amaçlı denetiminin önemine değinilmiş ve yerel yönetimlerin performans 
denetimi ve değerlendirmesi konusunda Teftiş Kurulu’na rol verilmesi gerektiği 
hususu belgede yer almıştır.   

Yerel Yönetimler Strateji Belgesindeki bu değerlendirmelere göre Mülkiye 
Teftiş Kurulunun denetimde meydan gelen açığı kapatmak için kapasitesinin 
mevcut olduğu, idari ve mali denetim arasındaki belirsizliğin giderilmesi gerektiği, 
rehberlik amaçlı denetim ve performans denetimi için Mülkiye Teftiş Kurulunun 
kapasitesinin değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Makro planlardaki temel stratejiler göz önünde bulundurulduğu zaman; 
Mülkiye Teftiş Kurulunun yolsuzluklarla mücadelede daha etkin görev alması, 
yerel yönetimlerde belirlenen standartlarına uygunluğun etkili bir şekilde 
denetlenmesi, İmar ve yapılaşma sürecinin denetlenmesi, çevre sorumluluğun 
kapsamında denetim kapasitesinin artırılması yönünde çalışma yapması için 
fırsatlara sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Temel strateji belgelerinde bu hususlar yer alırken yeniden yapılanma 
çalışmalarında ise Teftiş Kurullarının kaldırılması yönünde çalışmalar devam 
etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında Mülkiye Teftiş Kurulu’na verilmesi gereken 
rol konusunda politika mevcut değildir. Bir taraftan, yerel yönetimlerde asgari 
hizmet standartlarının denetimi konusunda kalkınma planında yeni rol 
tanımlaması, hükümet kararıyla insan hakları ihlallerinin denetimi konusunda 
mülkiye müfettişlerinin kapasitesini geliştirmeye yönelik proje uygulaması ve 
yolsuzlukla mücadelede birime etkin rol verilmesi söz konusuyken, diğer taraftan 
Mülkiye Teftiş Kurulu’nun etkinliğinin azaltılması yönünde çabaların da bulunduğu 
görülmektedir. 

 Öneriler: 

• “Mahalli idarelerde asgari hizmet standartlarına uygunluk ve 
performans denetimi” konusu Teşkilat Kanununda Mülkiye Teftiş 
Kurulu’nun görev tanımları arasında düzenlenmelidir. 

• İnsan hakkı ihlallerinin denetimi konusundaki rol tanımı Teftiş Kurulu 
Tüzüğünde  belirlenmelidir. 

• Mülkiye Teftiş Kurulunun “yerel yönetimlerde yolsuzlukla mücadeledeki 
rolü” mevzuatla açık hale getirilmelidir. 

• Yerel Yönetimlerde yolsuzlukla mücadelede Teftiş Kurulunun 
kapasitesini geliştirmeye yönelik proje çalışması yapılmalıdır. 
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 Tespit 3: Değişen mevzuat paralelinde Teftiş Kurulu Tüzüğü, 
Yönetmeliği ve Yönergesinin yenilenme çalışmalarının henüz 
tamamlanamamıştır.  

Tahlil: Zaman içerisinde İl İdaresi Kanunu’nda, Belediye Kanunu’nda İl Özel 
İdaresi Kanunu’nda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ve ilgili diğer kanunlardaki 
değişiklikler sebebiyle Teftiş Kurulu Tüzüğü, Yönetmelik ve Yönergesinin 
ihtiyaçları karşılama düzeyi azalmıştır.  

Teşkilat Kanunundaki görev tanımlamalarının yeni kamu yönetimi anlayışı 
çerçevesinde kullanılan terminoloji dikkate alınarak yeniden belirlenmesi 
gerekmektedir. Mevcut mevzuatın değişen Kanunlar çerçevesinde ve Teftiş 
Kurulu’na verilecek yeni roller çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. Bu çerçevede tüzük değişikliğine ilişkin taslak hazırlanmıştır. Teftiş 
Kurulu Tüzüğü’nün yenilenmesinin ardından mevcut yönetmelik ve yönergenin de 
yenilenmesi gerekmektedir. 

Öneriler:  

• Tüzük Değişikliği için siyasi irade harekete geçirilmelidir. 

• “Konu bazlı teftiş uygulaması” Teftiş Kurulu Tüzüğünde düzenlenmeli ve 
her yıl yaygın problem haline gelmiş konular için teftiş yapılmalıdır. 

• Mülkiye müfettişlerinin teftiş ve soruşturmalarda kullandıkları usul ve 
yöntemler açıklanarak Ceza Muhakemesi Kanunu ile uyumlu hale 
getirilmelidir.   

Tespit 4: Mülkiye Teftiş Kurulunda; “Bakanlığın amaçlarını daha iyi 
gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını 
temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak” 
görevi kapsamında etkili çalışma yürütülememektedir. 

Tahlil: Bu görev kapsamında Teftiş Kurulu Başkanlığında sistematik bir 
çalışma bulunmamaktadır. Bakanlık makamı tarafından zaman zaman Mülkiye 
Teftiş Kuruluna belli konularda çalışma yapılması ve öneri geliştirilmesi görevi 
verilse de, Kanunda belirtilen görevin düzenli olarak yürütülmediği incelenmiştir. 
Bu görevin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için her yıl düzenlenen teftiş 
raporlarının bir bütün halinde incelenmesi, uygulamada karşılaşılan yaygın 
sorunların bir raporla ortaya konulması ve uygulamada yaygın olarak görülen 
aksaklıkların giderilmesi için Bakanlık Makamına öneriler sunulması 
gerekmektedir. Mülkiye müfettişleri tarafından teftişler esnasında karşılaşılan ve 
acil düzeltilmesi gereken konularda inceleme raporları düzenlenmektedir. Bu 
inceleme raporlarına konu olan uygulamaların bazen çok yaygın uygulamalar 
olduğu düzenlenen raporlardan anlaşılmaktadır. Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından 
bu konuların analiz edilerek çözüme yönelik mevzuat değişikliğini kapsayan 
öneriler geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı değişik 
konularda Mülkiye Müfettişlerine İnceleme ve araştırmalar yaptırmaktadır. Bu 
inceleme ve araştırma konularının sonuçlarının öneri haline getirilmesi yönünde 
çalışmalar yapılarak inceleme araştırma faaliyetlerine etkinlik kazandırılabileceği 
değerlendirilmektedir.  

 

 



 238

Öneriler: 

• İnceleme-araştırma çalışmalarının sürekli hale getirilmesine yönelik bir 
sistem oluşturulmalı, bu kapsamda  “inceleme araştırma gurubu” 
oluşturulmalıdır. 

• İnceleme araştırma çalışmalarını koordine edecek ayrı bir başkan 
yardımcılığı oluşturulmalıdır. 

• “Ortak Akıl Platformu” oluşturularak Kurulun Ar-Ge birimleriyle 
yürütebileceği araştırma konularının başlıkları belirlenmelidir. 

• Teftiş ve denetim konularında düzenlenen toplantı ve seminerlere 
müfettişlerin katılımının özendirilmesi sağlanmalıdır. 

• İş programını aksatmayacak şekilde her yıl belli sayıda personelin 
lisansüstü programlara katılımı sağlanmalıdır. 

• İnceleme araştırma faaliyetleri sonucunda elde edilen somut önerilerin 
ilgili birimlere iletilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması sağlanmalıdır. 

Tespit 5: Teftiş sonuçlarının takip edilmesi için merkez birimlerinde 
etkili bir mekanizma kurulamamıştır. Bu durum teftiş faaliyetlerinin 
etkinliğini azaltmaktadır. 

Tahlil: Mülkiye müfettişlerinin yapmış oldukları teftiş sonucunda düzenlenen 
teftiş raporlarının sonuçlarının beklenen etkiyi yaratmaması müfettişlerin 
motivasyonunu azaltan en önemli faktörlerden biridir. Yapılan teftiş faaliyetleri 
sonucunda düzenlenen teftiş raporları 3 nüsha olarak düzenlenmekte, biri teftiş 
edilen birime teslim edilmektedir. Diğer raporların biri Teftiş Kurulunda 
arşivlenirken, biri de Bakanlığın ilgili ana hizmet birimine gönderilmektedir.  

Düzenlenen bu teftiş raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için; 
ana hizmet birimlerince bu raporların okunarak gerekli önlemlerin alınması, 
gerekli tekliflerin Bakanlık Makamına yapılması, genelge hazırlanması, yasa 
değişikliği gerektiren hususlar için yasa değişikliği taslağı hazırlanması 
gerekmektedir. Bakanlığın ana hizmet birimlerinde teftiş raporlarının düzenli ve 
gerektiği şekilde okumadığı, bu raporların izlenmesi için birim oluşturulmadığı, bu 
teftiş raporlarının sonuçlarını takip etmekte gerekli hassasiyetin gösterilmediği 
incelenmiştir. Teftiş, denetim ve hatta soruşturma sonuçları otomatik olarak 
değil, ancak ihtiyaca göre ve düzensiz bir şekilde takip edilmektedir.  

Bakanlık merkezinde bulunan Mülki idare amirlerine yönelik yapılan ankette: 
ankete katılan 202 Mülki idare amirinin % 80’i “Teftiş ve denetim raporlarının 
sonuçlarının takibi konusunda, merkez ve taşrada gerekli bir mekanizma 
kurulmamıştır” şeklindeki kanaate katıldığını belirtmiştir. % 80’ oranında 
katıldığını ifade edenlerin  %49’u bu kanaate “kesinlikle katılıyorum” ibaresini 
işaretlemiştir. Bu kanaate katılmayanların oranı %11 dir. 

Buna karşılık Teftiş Kurulunda teftişlerden sonra müfettişler 
görevlendirilerek teftiş raporlarının okunması ve değerlendirilmesi faaliyeti 
gerçekleştirilmektedir. Ancak bu görev kapsamında raporların okunması ve 
değerlendirilmesi yazım hataları raporlama tekniğine uyum, görev emirlerine 
uygunluğun incelenmesi konularını kapsamaktadır. Yani raporların okunması 
Mülkiye Müfettişlerinin iç kontrolüne yöneliktir. Hâlbuki bu görev kapsamında 
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rapor ve layihaların içeriğinin incelenmesi yaygın görülen aksaklıkların tespit 
edilmesi, bu aksaklıkların giderilmesi için Bakanlık Makamına gerekli önerilerin 
geliştirilmesi, bu konularla ilgili merkez birimleriyle görüşmeler yapılması 
gerektiği değerlendirilmiştir. 

Yapılan teftiş sonucunda düzenlene teftiş raporlarının ilgili birimlerin üst 
yöneticileri tarafından değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması, sonuçlarının 
daha düzenli takip edilmesi için mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir.  

Öneriler: 

• Taşra teşkilatı olan merkez birimlerinde teftiş raporlarının takibi ve 
değerlendirilmesi için uygun teşkilat yapısı oluşturulmalı, bu görev için 
nitelikli personel görevlendirmesi yapılmalıdır. 

• Teftiş raporları merkez birimlerince her yıl okunarak gerekli 
değerlendirmeler yapılmalı ve tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için 
öneriler geliştirilerek Bakanlık makamına sunulmalıdır. 

• Teftişlerden sonra Bakanlıkta birim amirleri ve teftişe çıkan gurup 
başkanlarının katılımıyla teftiş sonuçlarını değerlendirmek amacıyla 
toplantılar düzenlenmelidir. 

• Teftiş ve denetim sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması sağlanmalıdır. 

Tespit 6: Yerel Yönetimlerde ve il idaresinde yolsuzluğun 
önlenmesine yönelik uygun yöntem ve stratejiler geliştirilememiştir. 

Tahlil:  Yolsuzluğun en yaygın kullanılan tanımı “kamu gücünün özel çıkarlar 
için kötüye kullanılması” şeklinde Dünya Bankası tarafından yapılmıştır. 
Çoğunlukla yolsuzluk davranışları, kamu gücünü elinde tutan politikacılar ile 
kamu görevlileri esas alınarak açıklanmaya çalışılmaktadır.  

Genel olarak ülkemizdeki yolsuzluk olayları incelendiğinde, uygulamaların 
yasalara aykırı olması şeklinde değil, daha çok yasal sapmalar yoluyla karşılıklı 
çıkar alışverişinin gerçekleştirildiği gözlenmektedir. Yani yolsuzluk olaylarında 
uygulamalar çoğu kez yasalara uygun olarak yapılmakta, ancak kamu yetkisi, 
kamu görevlilerinin elinde bilinçli olarak çıkar sağlama aracı olarak 
kullanılmaktadır. Yolsuzluk olaylarının bu niteliği, yasalara aykırı eylem ve 
davranışlara göre yolsuzluğun tespit edilmesini ve önleyici çarelerin bulunmasını 
daha zor ve karmaşık hale getirmektedir. 

Bünyesinde kasıt ve gizlilik öğelerini barındıran yolsuzluğun önlenmesi ve 
ortaya çıkarılması - denetim olgusundan farklı - teknik bir konudur. Maalesef 
konunun gerektirdiği teknik bilgilenme ve uzmanlaşma ülkemizde 
yaygınlaşmamıştır. Birçok gelişmiş ülkede, özellikle yolsuzlukların ortaya 
çıkarılması alanında, bilgisayar teknolojisinden yararlanarak, mevcut verilerden 
anlamlar çıkarma tekniği, hem özel sektör hem de kamu kurumlarında yaygın 
olarak kullanılmaktadır.  

Ülkemizde yolsuzlukları önleyebilmenin yolu, kamu yönetimini; yasallık, 
verimlilik etkinlik, tutumluluk, kalite, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu 
ilkeleri çerçevesinde iyileştirilmesinden geçmektedir. Denetimlerin hedefi de bu 
ilkelerin hayata geçirilmesine; kamu yönetiminde işlerin ne kadar iyi gittiği veya 
nelerin kötü gittiği konusunda güvenilir bilgiler sağlamaktır. 
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Öneriler: 

• Yolsuzluğun önlenmesi amacıyla, hukuki boşlukların tespitine yönelik 
inceleme ve araştırmalar yapılmalı, öneriler geliştirilmeli ve kamuoyu ile 
paylaşılmalıdır. 

• Konu bazlı teftiş uygulamasına geçilmelidir. 

• Teftişlerde yeni çıkan mevzuatın “etki değerlendirme analizleri” 
yapılmalı bu konuda birimler Teftiş Kurulu ile koordineli bir şekilde 
çalışmalıdır. 

• Teftişlerden sonra yaygın görülen aksaklıklar konusunda Bakanlık 
makamına sunulmak üzere rapor tanzim edilmelidir. 

• Tespit edilen yasal boşlukların giderilmesi için öneriler geliştirilmelidir. 

• Yolsuzluğun önlenmesine yönelik faaliyetleri yürütmek üzere bir Başkan 
yardımcılığı ihdas edilmelidir. 

• Mülkiye Teftiş Kurulu yolsuzlukla mücadeleye yönelik oluşturulan 
uluslararası network guruplarına üye olmalı ve diğer ülkelerin 
tecrübeleri paylaşılmalıdır. 

Tespit 7: Teftiş ve denetimlerde “rehberlik etme” görevinin etkili bir 
şekilde yürütülemediği yönünde eleştiriler bulunmaktadır. 

Tahlil: Dokuzuncu Kalkınma Planında Teftiş Kurulunun çalışmalarına etki 
edebilecek “Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması” başlığı altında 
aşağıdaki tespitler ve stratejiler belirlenmiştir. 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. Kalkınma 
planında yönetimin bu kavramlar ışığında çağdaş bir yapıya kavuşturulması temel 
strateji olarak benimsenmiştir. Mülkiye Teftiş Kurulu teftiş ve denetimini 
yürüttüğü Kamu birimlerinin kaliteli etkili hızlı ve verimli hizmet sunmaları 
yönünden denetleyecek bu süreçte etkili denetim hizmeti sunarak yönetim 
sürecinin bir parçası olması gerekmektedir.  

Kalkınma planında, kamu personelinin yetkin bir seviyeye ulaştırılması için 
kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlaması yapılamadığı 
tespitinden hareketle, kamu personelinin yeterli hizmet içi eğitime tabi tutulması, 
kamu çalışanlarının işlerini verimli bir şekilde yürütecek bilgi ve beceriye 
kavuşması stratejik amaç olarak benimsenmiştir. Bu strateji doğrultusunda 
Mülkiye Teftiş Kurulu, teftişlerde rehberlik eğitimlerine öncelik vermeli ve 
Bakanlığın düzenleyeceği hizmet içi eğitim programlarında aktif görev almalıdır. 

Öneriler:  

• Mevzuat çerçevesinde teftiş edilecek birimlere rehberlik edecek ve 
teftişin çerçevesini çizen teftiş rehberlerinin hazırlanması sağlanmalı, 
teftiş rehberleri sonuç odaklı olmalıdır. 

• Hazırlanan teftiş rehberlerinin teftiş olunan birimlerin temsilcileriyle 
değerlendirilmesi ve farkındalık meydana getirilmesi sağlanmalıdır. 
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• Teftişlerde rehberlik faaliyetleri için yeterli zaman ayrılmalıdır. 

• Teftiş sonunda müfettişlerce tespit edilen konular, teftiş edilen ilden 
ayrılmadan, teftiş edilenlerin katılımı ile gerçekleştirilecek bir toplantıda 
değerlendirilmelidir. 

Tespit 8: Müfettişlerin değerlendirilmesine yönelik belirlenmiş 
performans kriterleri mevcut değildir. Görev dağılımı için belli 
standartlar geliştirilememiştir. 

Tahlil: Mülkiye Teftiş Kurulunda müfettişlerin değerlendirilmesine yönelik 
belirlenmiş performans kriterleri henüz tespit edilmemiştir. Teftiş Kurulu’nda 
müfettişlere verilen görevler başkan yardımcılarının önerisi başkanın onayı ile 
gerçekleşmektedir.  Görevlendirmelerde göz önünde bulundurulan kıstas 
müfettişin elinde başka bir işin olmamasıdır. Bunun dışında mülkiye 
müfettişlerinin tam kapasite ile çalıştırılmasını sağlamak ve adaletli bir görev 
dağılımını sağlamaya yönelik bir mekanizma oluşturulamamıştır. 
Görevlendirmelerde müfettişlerin performanslarının göz önünde bulundurulmadığı 
ve yıl içerisinde bazı mülkiye müfettişlerine çok fazla görev verilirken bazı 
mülkiye müfettişlerinin oldukça az görevlendirildikleri gözlemlenmiştir.  

Müfettişlerde performans ölçümüne yönelik 2005 yılında yapılan 
görevlendirmeler esas alınarak yapılan bir araştırmada; toplam 166 müfettişten 
69 unun yıl içerisinde teftiş görevi almadığı, 36 müfettişinde teftiş dışında hiç 
görev almadığı, bunun oranının % 22 olduğu, 2005 yılında herhangi bir görev 
almayan müfettiş sayısının %18 olduğu, Kurulda yıllık düzenlenen ortalama teftiş 
raporu sayısının 54 olduğu, 10 ve daha az rapor düzenleyen müfettiş sayısının 89 
olduğu, 5 ve daha az teftiş raporu düzenleyen müfettiş oranının %48 olduğu, 
Teftiş dışında 1 ve daha az rapor düzenleyen müfettiş oranının % 26 olduğu 
ortaya konulmuştur  

Bu çalışma göstermektedir ki, Teftiş Kurulu’nda adaletli görev dağılımını 
sağlayacak bir mekanizma bulunmamaktadır. Görev dağılımındaki olumsuzlukları 
ortadan kaldırabilmek için bilgi teknolojilerinden yararlanılması 
görevlendirmelerin ve takibinin bilgisayar ortamında tutulması 
değerlendirmelerde müfettişlerin fiilen çalışmış oldukları gün sayısının esas 
alınması gerekmektedir. 

Öneriler: 

• Mülkiye Müfettişleri İçin Performans Kriterleri Belirlenmesine yönelik 
proje çalışması başlatılmalıdır. 

• Belirlenen kriterlere göre değerlendirme ve sicil işlemlerinin 
yapılabilmesi için mevzuat değişikliğine yönelik çalışma başlatılmalıdır. 

• Görev dağılımında yaş, kıdem uzmanlaşma alanlarını gözetecek bir 
bilgisayar programı oluşturulmalıdır. 

Tespit 9: Mülkiye Müfettişlerinin motivasyonlarını azaltan unsurlar 
bulunmaktadır.  

 Tahlil: Mülkiye Müfettişlerinin düzenlemiş oldukları raporların sonuçlarının 
yeterince takip edilememesi, aynı konularda farklı yargı kararlarının bulunması, 
uygun çalışma mekânlarının olmaması, teftişe yeni katılan müfettişlerin uzun 
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süre çalışmadan geçici görevle başka birimlerde görevlendirilmesi, raporlar 
aleyhine doğrudan dava açılma olanağı müfettişlerin motivasyonunu 
azaltmaktadır. 

 Öneriler: 

• Müfettişlerin düzenledikleri raporlar sebebiyle açılan tazminat 
davalarında müfettişlere avukat desteği sağlanmalıdır. 

• Benzer konulardaki farklı yargı kararları konusunda araştırma 
başlatılmalı müfettişlerin benzer konularda ortak tutum ve yaklaşım 
sergilemeleri yönünde eğitim çalışmaları yapılmalıdır. 

• Müfettişlerin düzenledikleri raporların sonuçlarının müfettişlere iletilmesi 
konusundaki uygulamalar bir sistem haline hale getirilmelidir. 

• Müfettişlerin teftişlerde düzenledikleri inceleme ve tevdi raporlarının 
sonuçları konusunda bilgilendirilmelerini sağlayacak bir sistem 
geliştirilmelidir. 

• 3 yıldan önce Mülkiye Müfettişlerinin Bakanlık dışı görevlere geçici 
görevlendirilmesi yapılmamalıdır. 

Tespit 10: Mülkiye Müfettişlerinin tamamının mesleki statülerine 
uygun fiziki çalışma koşulları bulunmamaktadır. Bu durum müfettişlerin 
çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Tahlil: Mülkiye müfettişlerinin tamamı, mesleki statülerine uygun fiziki 
çalışma koşullarına sahip olunmadığı kanaatini taşımaktadır. Teftiş Kurulu’ndaki 
müfettişlerden yarıdan fazlasının Ankara’da çalışmalarını sürdürebileceği sosyal 
statülerine uygun olarak ziyaretçilerini kabul edebileceği uygun mekânlara ve 
çalışma odalarına sahip olmadığı görülmektedir. Ankara’da, bulunan Mülkiye 
Müfettişlerinden sadece 53 müfettişe tahsis edilmiş oda bulunmaktadır. Diğer 
müfettişlerin, çalışmalarını yürütebileceği kendilerine tahsisli oda olmadığı gibi, 
çalışmalarını ortak yürütebilecekleri uygun çalışma mekânları da 
bulunmamaktadır.  

Bakanlık merkezinde bulunan Mülki idare amirlerine yönelik yapılan ankette: 
ankete katılan 202 Mülki idare amirinin % 88’i “Merkezde görevlendirilen mülki 
idare amirlerine, taşradaki konumlarına uygun çalışma ortamı 
sağlanmamaktadır.” şeklindeki kanaate katıldığını belirtmiştir. % 88’in %49’u bu 
kanaate “kesinlikle katılıyorum” ibaresini işaretlemiştir. Bu kanaate 
katılmayanların oranı %8 dir. 

Mülkiye Müfettişlerinin uygun çalışma mekânlarının olmaması, bazı 
müfettişlerin kapasitelerini etkin bir şekilde kullanmalarını önlemekte, zaman ve 
iş planlaması yapılamamakta, bu durum iş ve zaman kaybına sebep olmaktadır. 

Öneriler: 

• Mülkiye Müfettişlerine statülerine uygun çalışma mekânı tahsisi 
yapılmalıdır. 

Tespit 11: Mülkiye Müfettişlerine statülerine uygun yeterli lojman 
tahsisi yapılamamıştır. 
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Tahlil: Ankara’da bulunan Mülkiye Müfettişlerine tahsisli lojman sayısı 85’ 
dir. Mülkiye Müfettişlerinin % 56’sı lojman imkanlarından yararlanabilmekte iken  
%44’ ü yararlanamamaktadır. Aynı meslek gurubu içerisinde, hizmet verenlerin 
lojman sıkıntısı içerisinde bulunması, mesleğe olan ilginin azalmasına neden olma 
ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca Mülkiye Müfettişlerinin yapmış oldukları işin niteliği 
sebebiyle ailelerinin güvenli ortamda bulunmaları, meslek gurubu içerisinde 
gerekli dayanışmanın sağlanması gerekmektedir. Ankara’da görevlendirilen bütün 
Mülki İdare Amirlerine lojman tahsisi yapılırken müfettişlere yapılan lojman 
tahsislerinin sayı ile sınırlandırılmış olması meslek gurubu içerisinde olumsuz 
olarak algılanmaktadır. Öte yandan tahsis edilen lojmanlardan bir kısmı uygun 
koşullara sahip değildir. Mülkiye Müfettişlerine mesleki ve sosyal statülerine 
uygun lojman imkânı sağlanması gerekmektedir. 

Öneri: 

• Mülkiye müfettişlerine mesleki ve sosyal statülerine uygun lojman 
imkânı sağlanmalıdır. 
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8. STARTEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 

8.1. Kısa Tarihi Gelişim 

Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2005 yılında çıkarılan 5436 sayılı Kanunla kurulsa 
bile bu birimin kurulmasıyla kaldırılan APK Kurul Başkanlığının görevleri 1960’lara 
kadar gitmektedir. Planlı kalkınma döneminde İçişleri Bakanlığının özellikle yerel 
yönetimler konusunda kalkınma plan ve programlarıyla belirlenen görevleri yerine 
getirebilmesi için 1 Haziran 1967 tarihinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 
bünyesinde “Dördüncü Daire Başkanlığı” kurulmuştur. 1970 yılında ise DPT tarafından 
çıkartılan bir tip yönetmelikle planlama birimi olarak, ilk kez İçişleri Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Biriminin Kuruluş ve Görevlerini Gösterir 
Yönetmelik hazırlanmıştır. 

1970 tarihli Bakanlık onayıyla; Bakanlık Danışma Kurulu, Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Genel Müdürlüğü ve bu birimin taşra organları olarak da “İl Araştırma, 
Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri ve İlçe Planlama Uzmanlıklarının” kuruluşu ve 
görevleri belirlenmiştir. Fakat Genel Müdürlük kadrolarının tamamlamadan 1972 tarihli 
bir onayla Genel Müdürlüğe ait görevler “Tetkik Kurulu Başkanlığına” devredilmiştir. 
1977 tarihli yeni bir onayla yeniden APK Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 1982 yılında 
yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında birimin adı “Tetkik, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı” olarak değiştirilmiş; 1983 yılında Araştırma, 
Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı adı altında yeniden 
örgütlenmiştir. 1984 yılında 202 ve 205 sayılı KHK’lerle birimin adı APK Kurulu 
Başkanlığı olmuş; Bakanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3152 sayılı Kanunla birim 
Bakanlığın Danışma ve Denetim Birimleri arasında sayılmıştır. 

Strateji Geliştirme Başkanlığı bugünkü haline 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetim 
ve Kontrol Kanunu”nun 2005 yılında 5436 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 
gelmiştir. Bu Kanunla yapılan değişiklikle ülke genelindeki bütün “Araştırma Planlama 
ve Koordinasyon Kurulu Başkanlıkları vb. birimlerin” Strateji Geliştirme Başkanlığına 
dönüştürülmesi düzenlemesiyle İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) 
kurulmuştur. 
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8.2. Mevzuat Analizi 

Strateji Geliştirme Başkanlığı’na görev veren mevzuatın önemli bir kısmı aşağıdaki 
gibidir; 

Mevzuat Dayanağı 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 R.G. 

5724 Sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28.12.2007 tarih ve 26740 R.G. 

İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği 15.08.1991 tarihli Bakan Onayı 

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş ve 
Çalışma Yönetmeliği 

18.06.1992 tarih ve 21258 R.G. 

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik 

18.2.2006 tarih ve 26084 R.G. 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik 

26.05.2006 tarih ve 26179 R.G. 
 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik 

17.2.2006 tarih ve 26083 R.G. 

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 31.12.2005 tarih ve 26040 R.G. 

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 08.03.2007 tarih ve 26456 R.G. 

Taşınır Mal Yönetmeliği 18.01.2007 tarih ve 26407 R.G. 

İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 31.12.2005 tarih ve 26040 R.G. 

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 30.12.2006 tarih ve 26392 R.G. 

Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 14.08.2007 tarih ve 26613 R.G. 

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 31.12.2007 tarih ve 26743 R.G. 

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik 

19.10.2006 tarih ve 26324 R.G. 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında 
Yönetmelik 

17.03.2006 tarih ve 26111 R.G. 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin 
Yönetmelik 

02.10.2006 tarih ve 26307 R.G. 

Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

26.04.2006 tarih ve 26150 R.G. 

Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönerge 

09.04.2007 tarihli Bakan Onayı 
 

İçişleri Bakanlığı Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezleri 
Yönergesi 

08.07.2005 tarihli Bakan Onayı 

2008 Yılı Merkezi Bütçe Uygulama Tebliği (sıra no 2) 11.01.2008 tarih ve 26753 R.G. 

2008 Yılı Merkezi Bütçe Uygulama Tebliği (sıra no 4) 21.02.2008 tarih ve 26794 R.G. 

Bakanlık Teşkilat Kanunda yer almayan SGB görev ve yetkileri, yukarıda sayılan 
ve önemine binaen değinilmeyen mevzuatın dışında asıl olarak, 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesine dayanılarak 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan “Strateji 
Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” belirtilen 
görevler ile bu Yönetmeliğe istinaden çıkarılan ve 09.04.2007 tarihinde Bakanlık Onayı 
ile yürürlüğe giren “İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  

Birime görev veren mevzuatın analizinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir; 
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1) SBG mevzuat olarak İçişleri Bakanlığı’nın görev ve yetkilerini düzenleyen 
3152 sayılı Teşkilat Kanunu içinde yer almamıştır. Strateji Geliştirme 
Başkanlıklarının 5018 sayılı Kanunda değişiklik yapan 5436 sayılı Kanunla 
kurulmasıyla, 3125 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat Kanununun 16. maddesi 
ve 3046 sayılı “Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Kanunu”nun 24. 
maddesinde geçen “Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı” kanun metinlerinden çıkarılmıştır. 

Strateji Geliştirme Başkanlıklarını düzenleyen 5436 sayılı kanun daha önce 
bünyesinde APK Kurul Başkanlığı içeren bütün kamu kurumlarının tümünü 
kapsadığından, hem çok genel ve hem de İçişleri Bakanlığının görev 
tanımlarındaki özellik ve önemi içermemektedir. Bu yüzden Bakanlığın klasik 
görev tanımı dışında bir özellik taşıyan SGB’nın teşkilat kanunda yer alması 
ve Bakanlığın ve görev anlayışıyla uyumlu hale getirilmesi için gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  

2) SGB’nın mevcut görevleri dağınık ve kaldırılan “Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı”nın yürüttüğü görevlerle iç içe girmiş 
durumdadır. Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Strateji Geliştirme 
Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen 
“fonksiyonlar”, Bakanlık tarafından çıkarılan 09.04.2007 tarihli SGB’nın 
Yönergesine yansıtılamamıştır. SGB’nın görevlerini düzenleyen Yönergede, tip 
Yönergede yer almayan “İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının tarihlerinin 
belirlenmesi ve ilanı, (yönerge madde: 5/3/ı) “İl Koordinasyon Kurul 
kararlarına ilişkin Valilik yazılarının takibi” (yönerge madde: 5/3/i), 
“Bakanlığın bağlı ve merkez birimlerinin hazırlamış oldukları kanun, tüzük, 
yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici işlemlere ilişkin görüşlerin 
alınmasını ve yürürlük işlemlerini takip etmek” (yönerge madde: 5/3/r) ve 
yine 5/3 üncü maddesinin l, n, o, s, ş, t bentlerinde bahsi geçen görevlere 
yer verilmiştir.  

SGB’nın görevlerini düzenleyen mevzuatta yer almayan bu görevlerin yasal 
dayanağını 5436 sayılı Kanunun 15/g maddesinde yer alan “Bakan ve/veya 
üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak” hükmüne 
dayandırmak mümkündür. Yönergeye bakıldığında “Bakan ve/veya üst 
yönetici tarafından verilecek diğer görev” niteliğini taşıyan önemli miktarda 
“diğer görevin” olduğu, bu görevlerin birimin asıl görevlerine paralel başka 
birim yapısı meydana getirdiği izlenimi oluşmaktadır. Bu durum, yasa 
koyucunun o an yasa da öngörülemeyen, fakat ileride gündeme gelmesi olası 
gelişmeler karşısında idarenin rahat hareket edebilmesi ve yeni duruma kolay 
uyumunu sağlamak için öngörülen bir mekanizmanın amacı dışında 
kullanıldığını göstermektedir. Oysa yasa koyucu, 5436 sayılı kanunun 17. 
maddesinin son bendinde; 

 “3046 sayılı Kanunda sayılan görevleri dışında, kaldırılan Araştırma Planlama 
ve Koordinasyon Kurulu Başkanlıkları ile Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Daire Başkanlıklarına kanunlarla verilmiş olan görevler teşkilat kanunlarında 
yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Bakan ve/veya üst yöneticilerin onayı 
ile belirlenecek birimler tarafından yerine getirilir” diyerek, bu görevlerin 
Strateji Geliştirme Başkalığından ziyade “onayla belirlenecek birimlere” 
verilmesini istemektedir. 
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Diğer yandan yeni kurulan birimin büyük oranda eski görevlerini devam 
ettirmesi, yeni birimle eski birim arasındaki farkı ortadan kaldıracağı gibi, 
değişimin “tabela değişikliğiyle” sınırlı kalmasına neden olacaktır. 

3) Strateji Geliştirme Başkanlığının 09.04.2007 tarihli Yönergesi Başkanlık 
bünyesinde oluşturulan daire başkanlılarının görev ve sorumluklarını 
belirlemede yetersizdir. Örneğin, bahsi geçen yönergenin “Performans ve 
Kalite Ölçütleri Geliştirme Daire Başkanlığı”nı düzenleyen 5/2/c maddesi ile 
“Bilgi Hizmetleri-Mevzuat ve Yayın Daire Başkanlığı”nın görevlerini 
düzenleyen 5/3/f maddelerin tamamen aynıdır. Yani aynı görev iki farklı 
daireye birlikte verilmiştir. Yine, “Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme 
Daire Başkanlığının” bazı görevleri “Stratejik Yönetim ve Planlama Daire 
Başkanlığına” da verilmiştir.(Yönerge 5/1/ i ve j betleri)  

Yönergenin 5/2/ö maddesinde yer alan “Makam onayından çıkan genelgelere 
sayı verilmesi ve bu genelgelerin arşivlenmesi”, gibi Yönergede yer almasına 
gerek olmayan ve görev niteliği taşımayan hususlarda yönergede yer 
almıştır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı SBG’nın görev ve yetkilerinin belirleyen 
Yönergenin yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Yönerge, birimin teşkilat 
yapısı görev ve yetkileri tanımladığından diğer bakanlıklarda olduğu gibi bu 
düzenlemenin bir “Yönetmelikle” yapılması uygun olacaktır. 

4) 4) Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca yerine getirilmesi gereken görevlerden 
yönergede bahsi geçen “ı-) Bakanlığın mülkiyetinde veya kullanımında 
bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek” görevi 
taşınırlar yönünden SGB tarafından yerine getirilirken taşınmazlar yönünden 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı uhdesinde takip edilmektedir.  

5) 5) 5436 sayılı kanunun 17. maddesiyle kaldırılan Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevlerini düzenleyen 3152 sayılı kanun 
16. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik, yönerge ve 
genelge konularında tam bir kargaşa yaşanmaktadır. Dahası, Strateji 
Geliştirme Başkanlığı tarafından, 3152 sayılı kanunun mülga 16. maddesine 
dayanarak “İçişleri Bakanlığı Yayın Yönergesi” hazırlanmış ve 03.05.2007 
tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Hukuk açısından tamamen yok 
hükmünde olan bu yönergenin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Diğer yandan APK Kurulu Başkanlığına görev veren 3152 sayılı kanun 16. 
maddesine 5436 sayılı Kanunla kaldırıldığı için Birimde, daha önce bu 
maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve yönergelerinde kendiliğinden 
kaldırılmış olacağı düşüncesi hâkimdir. Birimdeki uygulamalar genel olarak bu 
yöndedir. Dolayısıyla bugüne kadar dayanak maddesi mülga hale gelmiş 
mevzuatla ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır. Oysa “işlemde paralellik ilkesi” 
gereğince 3152 sayılı kanunun 16. maddesine dayanılarak çıkarılan bütün 
düzenleyici işlemlerin yürürlüğe konuldukları yöntemle yürürlükten 
kaldırılmaları veya yeniden düzenlenmeleri gerekir. Bu kapsamda ele alınacak 
yönetmelik ve yönergelerden bir kısmı aşağıdaki gibidir; 

• 03.05.2007 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Yayın 
Yönergesi, 
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• 08.07.2005 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Kitaplık 
ve Dokümantasyon Merkezleri Yönergesi  

• İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik, 

8.3. Birimin İşlevsellik Analizi 

Strateji Geliştirme Başkanlığının teşkilat yapısı, 5018 sayılı Kanunda değişiklik 
yapan 5436 sayılı Kanun ve 26804 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Strateji Geliştirme 
Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe” dayanılarak 09.04.2007 
tarihinde Bakanlık oluruyla yürürlüğe girmiş olan “SGB Görev Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönerge” ile belirlenmiştir.  

Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları ve strateji 
geliştirme ve malî hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükler tarafından 
yürütülen görevler 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60ıncı 
maddesinin birinci fıkrasında sayılmıştır. Buna göre; 

8.3.1. 5018 sayılı Kanununun 60. maddesindeki görevler; (Mali hizmetler 
birimlerinin görevleri) 

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine 
etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek 

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve 
yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin 
bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı 
harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak 
ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 

ç. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 

d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve 
alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 

e) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini 
yürütmek.  

f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas 
alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 

g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara 
ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. 

h) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama 
sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

i) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini 
yürütmek ve sonuçlandırmak. 

j) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye 
ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 
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k) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

l) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 
konularında çalışmalar yapmak. 

m) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

n) Yayın, kitaplık ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek, 

8.3.1. 5436 sayılı Kanunun 15. madde ki görevler; (SGB Dairesinin 
görevleri) 

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı 
çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, 
amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. 

b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri 
geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve 
verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak. 

d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve 
tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 

e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. 

f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini 
yürütmek. 

g) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

8.3.3. Eski APK Kurulu Başkanlığına Ait Görevler 

3152 Sayılı Kanunda gerekli değişikliklerin yürürlüğe girmesine kadar 29.12.2005 
tarihli Bakanlık Oluru ile kaldırılan APK Kurul Başkanlıkların yürüttüğü aşağıdaki 
görevleri de yürütmeye devam etmektedir. Buna göre: 

a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için 
personel, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir 
şekilde kullanılmasını sağlamak üzere bakanlık bütçesini plan ve program 
esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek, bu görevleri yerine 
getirmek için gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, 

b) Uygulamada bakanlık kuruluşlarında ortayaa çıkan çözümlenmesi gereken 
güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya bakanlıklar arası 
seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve 
metot hizmetlerini yürütmek, 

c) Planlama, koordinasyon, bütçe ve mali işler konularında bakanlıkça verilecek 
diğer görevleri yerine getirmek, bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 

d) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin bakanlık 
görüşünün tespitine yardımcı olmak, 
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 SGB bu görevlerinin bünyesinde bulunan “Stratejik Yönetim ve Planlama Daire 
Başkanlığı”, “Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Daire Başkanlığı” “Bilgi 
Hizmetleri- Mevzuat ve Yayın Daire Başkanlığı” ve “Bütçe- Mali Hizmetler ve İç Kontrol 
Daire Başkanlığı” olmak üzere toplam 4  

daire başkanlığıyla yerine getirmektedir. Birimin teşkilat yapısı aşağıdaki şemada 
olduğu gibidir;  

 

 

SGB henüz yeni kurulan bir birim olduğundan birimlerin işlevlerini yerine getirip 
getirmedikleri konusunda herhangi bir yargıya varmak için yeterli veri 
bulunmamaktadır. Buna rağmen gerek SGB Kamu Mali Yönetin ve Kontrol Kanunun yer 
alması gerekse, bu bütün kamu kurum ve kuruluşları için oluşturulan SGB’nin İçişleri 
Bakanlığın teşkilat kanununda henüz uyarlanmamış olması çeşitli sorunları beraberinde 
getirmektedir. Konuyla ilgili olarak tespit edilen sorunlar aşağıdaki gibidir; 

1) SGB bünyesinde oluşturulan 4 daire başkanlığı, APK Kurulu Başkanlığı 
döneminden kalan görevleri sürekli olarak yürütüp yürütemeyeceği 
belirsizliğini korumaktadır. Türk İdare Dergisi’nin periyodik olarak 
yayımlanmasını ve diğer yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, Bakanlık 
kütüphanesine ilişkin hizmetleri yürütmek, Bakanlık merkez birimlerindeki 
kütüphaneler ile valilik ve kaymakamlıklarda bulunan kütüphanelerin 
çalışmalarını izlemek ve yönlendirmek, İl Planlama Uzman ve Uzman 
Yardımcılarının tezleri ile ilgili işlemleri yapmak, Başkanlığı ilgilendiren 
tercüme işlerini yapmak veya yaptırmak gibi görevler bunlardan bazılarıdır.  

 Eski APK Kurulu Başkanlığı döneminden kalan “Köye Dönüş ve Rehabilitasyon 
Projesi” sekretaryası 05.02.2007 tarihli olurla, İller İdaresi Genel 
Müdürlüğüne, “İLEMOD” Projesi, 25.01.2007/80 tarih ve sayılı olurla, Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanlığına, “İnsan Hakları ve Uluslararası Kuruluşlar Dairesi, 
Bakanlık Makamının 30. 03. 2007 tarihli olurlarıyla, AB Dış İlişkiler 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığına devredilmiştir. Bütün bu düzenlemelere 
rağmen SGB bünyesinde bulunan daire başkanlıklarının halen hangi görevleri 
yürüteceği konusunda tereddütler bulunmaktadır. 

2) SGB’nın Çalışma Yönergesinde daire başkanlıklarına verilen görevlerin tanımı 
ve tasnifi içi içe girmiş durumdadır. Örneğin, Stratejik Yönetim ve Planlama 
Daire Başkanlığına, bir yandan “birimlerce hazırlanacak çalışma programı ve 
yıllık programların stratejik plana uygunluğunu takip etmek” (Yönerge, 5/1/b) 
görevi verilirken, diğer yandan “Bakanlık birimlerinin faaliyetlerinin stratejik 
plan ve yıllık performans programına uygunluğunu izlemek ve 
değerlendirmek” (Yönerge, 5/1/k) şeklinde aynı görev farklı bir cümle ile 
yeniden verilmektedir. Performansla ilgili görevler hem Stratejik Yönetim ve 

STRATEJİ 
GELİŞTİRME 
BAŞKANLIĞI 

Stratejik Yönetim 
ve Planlama 

Dairesi 

Performans ve Kalite 
Ölçütleri Geliştirme 

Dairesi 

Bütçe- Mali 
Hizmetler ve İç 
Kontrol Dairesi 

Bilgi Hizmetleri-
Mevzuat ve Yayın 

Dairesi 
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Planlama Daire Başkanlığına, hem de Performans ve Kalite Ölçütleri 
Geliştirme Daire Başkanlığına verilmiştir. Yine “Görev alanına giren konularda 
bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak” görevi bir yandan Stratejik 
Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığına (Yönerge 5/1/g) verilirken diğer 
yandan aynı görev Bilgi Hizmetleri-Mevzuat ve Yayın Daire Başkanlığının 
görevleri arasında da sayılmıştır (Yönerge 5/3/c). Örnekleri artırmak 
mümkündür. Bütün bunlar, mevcut daire başkanlıklarının görev tanımlarında 
terddütler oluştururken bu görevlerin etkin ve verimli şekilde yerine 
yürütülmesini de olumsuz yönde etkilemektedir. 

3) SGB’nın hali hazırdaki fiili durumu ve örgütlenme yapısıyla kendisine verilen 
görevleri yürütme imkân ve kabiliyeti bulunmamaktadır. 09.04.2077 tarihli 
“Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönerge”nin özellikle 5/2 üncü maddesinde yer alan; 

• Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri 
geliştirmek, 

• Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin 
düzeyini analiz etmek ve araştırmalar yapmak, 

• Hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi amacıyla diğer ülkelerde meydana gelen 
gelişme ve yenilikleri takip etmek, bu amaçla uluslararası kuruluşlarla işbirliği 
yapmak, 

• Bakanlık birimlerinin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu 
değerlendirerek, üst yöneticiye sunmak, 

• Görev alanına giren konularda bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, 

Yönerge”nin özellikle 5/3 üncü maddesinde yer alan; 

• Bakanlığın yönetim ve hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve verileri 
toplamak, analiz etmek ve raporlamak, 

• Görev alanına giren hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi amacıyla bilimsel 
araştırmalar yapmak veya yaptırmak, 

• Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde 
geliştirmek, 

• Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, 

• Hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi amacıyla diğer ülkelerde meydana gelen 
gelişme ve yenilikleri takip etmek, bu amaçla uluslararası kuruluşlarla işbirliği 
yapmak, 

• Başkanlığın yönetim bilgi sistemleri ile ilgili hizmetlerini yürütmek, geliştirme 
çalışmalarını yapmak, 

• Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile mahalli idarelerin görev alanına giren 
konularda ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgileri toplamak ve 
değerlendirmek,  
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 Görevleri gerek birimin görevlerine uygun daire başkanlıklarının 
kurulamaması, gerekse kurulan daire başkanlıklarının SGB’nın görev 
anlayışına uygun uzman personel yokluğu nedeniyle fiilen 
yürütülememektedir. 

 SGB verilen bu görevlerden bir kısmı halen İçişleri Bakanlığının diğer birimleri 
tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığın görev alanına 
giren konularda araştırma ve inceleme yapmak, Araştırma ve Etütler Merkezi, 
Bakanlığın Bilgi sistemleriyle ilgili işi ve işlemeleri Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı ve Hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi amacıyla diğer ülkelerde 
meydana gelen gelişme ve yenilikleri takip etmek, bu amaçla uluslararası 
kuruluşlarla işbirliği yapmak AB Dışişleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 
kısmen yürütülmektedir. 

4) 5018 sayılı kanunla Strateji Geliştirme Başkanlıklarına verilen en önemli 
görevlerden biri, kamu kurumların stratejik planlarının hazırlanmasıdır. 5018 
sayılı kanun 3/n maddesinde stratejik plan, “Kamu idarelerinin orta ve uzun 
vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, 
performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak 
dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. Yine aynı kanunun 9. 
maddesinde kamu kurumaları için stratejik plan hazırlanması zorunlu hale 
getirilmiş ve stratejik planların kalkınma planı ile programlarla 
ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi görevi Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına verilmiştir. 

 Bakanlığın Strateji Planın hazırlama çalışmaları, 2006 yılında başlamıştır. 
Çalışmaların istenen şekilde yürütülmesi amacıyla, Bakanlık Strateji Planı’nın 
hazırlanmasına esas olacak temel politikaların, kurumsal hedef ve amaçlar ile 
ilkelerin belirlenmesi ve Bakanlık Strateji Planı’nın nihai değerlendirmesini 
yapacak olan “İçişleri Bakanlığı Strateji Kurulu” ile “Strateji Plan Yürütme 
Grubu” oluşturulmuştur. Fakat Bakanlığın Stratejik plan hazırlık 
çalışmalarında yurt içi emniyet ve asayiş hizmetlerini yürüten bağlı kuruluşlar 
kapsam dışı bırakmıştır. 

 Bu durum DPT tarafından çıkarılan ve 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliliğin 2. maddesinden kaynaklanmıştır. Buna göre, yerine 
getirmekle yükümlü oldukları hizmetlerin hassasiyeti nedeniyle İçişleri 
Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil 
Güvenlik Komutanlığının stratejik plan hazırlaması zorunluluğu getirilmemiş, 
Emniyet Genel Müdürlüğünün III. Grupta, İçişleri Bakanlığından bağımsız 
olarak Stratejik plan hazırlanması öngörülmüştür. Böylece bakanlığı temel 
görev alanında yer alan iç güvenliği sağlanmasıyla ilgili olarak kırsal kesim ve 
sahiller kapsam dışı bırakılmış, polis bölgelerinde ise hazırlanacak stratejik 
plan Bakanlığın hazırladığı planla ilişkilendirilmemiştir.  

 İçişleri Bakanlığı adına, iç güvenlik hizmetini yürüten Jandarma Genel 
Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının yürüttükleri “iç güvenlik 
hizmetlerinin” stratejik plan kapsamı dışında bırakılması, Emniyet Genel 
Müdürlüğünün “iç güvenlik hizmetlerine” yönelik stratejik planının, Bakanlığın 
Stratejik planıyla ilişkilendirilmeden bağımsız olarak hazırlanması, Bakanlıkla 
bağlı birimler arasındaki “bağlılığın niteliği” sorgulama durumuna getirdiği 
gibi, stratejik planla ulaşılmak istenen amacı da ortadan kaldırmıştır. 
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5) Bakanlık bünyesinde bulunan birimlerin tümü “Stratejik Planın” hazırlanma 
sürecine dahil edilmemişlerdir. Stratejik Plan hazırlama sürecine dahil edilen 
birimler aşağıdaki gibidir 

 İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
 Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 
 KİHBİ Dairesi Başkanlığı 
 Dernekler Dairesi Başkanlığı 
 Teftiş Kurulu Başkanlığı 
 Strateji Geliştirme Başkanlığı 
 Hukuk Müşavirliği 
 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
 Personel Genel Müdürlüğü 
 Eğitim Dairesi Başkanlığı 
 İdari ve Mali İşler Dairesi başkanlığı 
 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
 Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı 

Bakanlık bünyesinde bulunun diğer birimlerin Stratejik Plan hazırlama 
sürecine dahil edilmemiş olması planı kapsayıcı olmaktan çıkaracağı gibi 
Bakanlığı stratejik hedeflerinin tam olarak tespit edilmesini önleyerek planın 
gücünü zayıflatacaktır. 

6) APK Kurulu Başkanlığı döneninden kalan ve 09.04.2007 tarihinde Bakanlık 
oluruyla yürürlüğe giren “SGB Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönerge”nin 5/3/ ş,t, u ve ü maddelerinde Bakanlığın mevzuatla ilgili iş ve 
işlemleri Strateji Geliştirme Başkanlığına verilmiştir. Strateji Geliştirme 
Başkanlığı bu çok kapsamlı görevleri uzman olmayan bir kadroya Bilgi 
Hizmetleri- Mevzuat ve Yayın Daire başkanlığı bünyesinde yürütmeye 
çalışmaktadır. Oysa SG Başkanlıklarının görevlerini belirleyen 5018 sayılı 
kanun ve 5436 sayılı kanun ve bu konuyla ilgili tip Yönetmelikte mevzuatla 
ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

7) Strateji Geliştirme Başkanlığının APK Kurulu Başkanlığı döneminden kalan ve 
09.04.2007 tarihinde Bakanlık oluruyla yürürlüğe giren “SGB Görev Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”nin 5/3 j maddesinde belirtilen 
görevlerinden bir diğeri de “Türk İdare Dergisinin periyodik olarak 
yayınlanmasını ve diğer yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek” görevidir. Bu 
görevde SGB’larının görevlerini tanımlayan 5018 sayılı kanun ve 5436 sayılı 
kanun ve bu konuyla ilgili tip Yönetmelikte yer almamaktadır. Yürüttüğü 
faaliyetlerin niteliği açısından kütüphane ve yayın faaliyetlerinin Araştırma ve 
Etütler Merkezine verilmesi uygun olacaktır. 

8) Daha önce APK Kurulu Başkanlığının denetim ve gözetiminde yürütülen 
Bakanlık kütüphane hizmetleri, Bakanlık onayı ile Strateji Geliştirme 
Başkanlığına verilmiştir. Oysa Strateji Geliştirme Başkanlığına görev veren 
5018 sayılı kanun 5436 kanun ve strateji birimleriyle ilgili tip yönetmelikte 
kütüphane hizmetleriyle ilgili bir görev tanımı bulunmamaktadır. 

Bakanlık Kütüphanesinde 2007 Aralık ayı sonu itibarıyla toplam 17.687 adet 
yayın (3.694 tanesi süreli yayın ve 13.993 tanesi normal yayın) 
bulunmaktadır. 2007 yılı içinde sekiz adet ulusal, dört adet uluslararası 
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gazeteye, ayrıca yedi adet ulusal, üç adet uluslar arası dergi ile 10 adet 
kamuyla ilgili yayın yapan dergilere abone olunmuştur. 

Bilgi teknoloji açısından son derece geri olan bakanlık kütüphanesinde 
bulunan kitapların büyük bölümü güncelliğini kaybetmiş, muhteva olarak 
gelişmelerin gerisinde kalmış, cilt ve kâğıt kalitesi son derce düşük 
kitaplardan oluşmaktadır. 

Kitapların tasnif ve okuyuculara sunulması modası geçmiş yöntemlerle 
yapılan kütüphane fiilen Merkez valilerinin gazete ve dergi okudukları mekân 
haline gelmiştir. Dolayısıyla kütüphanenin çağdaş teknolojilerle donatılması 
güncel ve bakanlığın görev alanına giren konuları kapsayan yerli ve yabancı 
kitaplarla zenginleştirilmesi, internet ortamında okuyucuların hizmetine 
sunulmasında büyük fayda vardır.  

8.4. Birimin İnsan Kaynakları Analizi 

SGB personel durumu aşağıdaki Tabloda görüldüğü gibidir; 

 

Kadrosu 
Kadro Sayısı Fiili Kadro 

Norm Kadro 
Sayısı 

Asıl Geçici 

Strateji Geliştirme Bşk. 1 1 0 

Daire Bşk. (MİA) 3 1 2 

Daire Bşk. (GİH) 1 1 0 

İl Planlama ve Koord. Md. (GİH) - 0 2 

Müdür (Özel) 20 0 0 

Müdür Yrd. (Özel) 20 0 0 

Uzman (Özel) 108 0 0 

Mali Hiz. Uzmanı 12 7 0 

APK Uzmanı – İl Planlama Uzmanı 9 3 5 

Mali Hiz. Uzman Yrd. 6 0 0 

APK Uzm. Yrd. – İl Planlama Uzm. Yrd. 9 3 5 

Araştırmacı (Özel) 494 8 0 

Programcı 1 1 0 

Mütercim 1 0 0 

Şef 1 0 0 

Şef (Özel) 180 0 0 

VHKİ 10 7 18 

Teknisyen Yard., Şoför, Hizmetli - 0 10 

Mühendis (Özel) 1 0 0 

Tekniker (Özel) 16 0 0 

Teknisyen (Özel) 61 0 0 

TOPLAM 954 32 42 

Not: Aşağıdaki rakamlar üstteki tabloya uygun hale getirilmelidir. 

1) Strateji Geliştirme Başkanlığında 32’si daimi 42’si geçici olmak üzere toplam 
74 personel çalışmaktadır. Personelin büyük bölümü daha önce kaldırılan APK 
Kurulu Başkanlığı ve özelleştirme uygulamalarından gelen personelden 
oluşmaktadır. SGB kuruluş amacına uygun olarak birime henüz bir personel 
ataması yapılmamıştır. SGB kurulmasıyla kaldırılan APK’nın iki daire 
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başkanlığında görev yapan daire başkanları atanmalarına rağmen tekrar 
geçici görevle SGB alınmışlardır. 

2) Yine tabloda görüleceği gibi, SGB kadroları özelleştirmeden gelecek personeli 
istihdam etmek için bir depo niteliğindedir. “4046 Sayılı Özelleştirme 
Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince Bakanlığa 
dolayısıyla, Strateji Geliştirme Başkanlığına; 20 müdür, 20 müdür yardımcısı, 
108 uzman, 190 şef 494 araştırmacı, 180 şef, 1 mühendis, 16 tekniker, 61 
teknisyen olmak üzere toplam 954 kadro verilmiştir. Bu kadrolara bugüne 22 
atama yapılmıştır.  

 Özelleştirme nedeniyle SGB bünyesinde 1036 kadronun oluşturulmuş 
olması birimin strateji geliştirme yanında özelleştirmeden gelen kadroları 
istihdam etmek için oluşturulduğu izlenimini vermektedir. Özelleştirme 
sonucu örneğin 494 araştırmacı, 108 uzman, 190 şef gibi personelin sadece 
bir kısmının kurumda göreve başlaması durumunda, SGB’nın ne bu kadar 
personeli istihdam edecek fiziki mekânı, bütçe imkânları ne de bu personelle 
yürütebileceği iş tanımı ve örgütlenme modeli mevcuttur. 

İktisadi niteliği olan bazı kurumların günün değişen şartları, kötü yönetim, 
yetersiz ve niteliksiz personel ve kötü örgütlenme nedeniyle daha fazla kamu 
kaynak ve imkânının israf olmaması için özelleştirilerek kamunun elinden 
çıkarılması günümüzde genel olarak kabul görmektedir. Fakat özelleştirilerek 
kurumların daha verimli ve etkin çalışması bu alanda sunulan hizmetlerin 
kalite ve standardının yükseltilmesi amacı bütün kurumlar için geçerli olmalı 
ve özellilikle özelleştirme sonucu ortayaa çıkan personel ve benzeri sorunlar 
diğer kamu kurumlarına taşınmamalıdır.  

Özeleştirmeden gelen personelin SGB bünyesinde istihdamı, verimsiz bir 
kurumun düzeltilmesine paralel başka bir kurumun verimsiz ve işlemez hale 
getirilmesi anlamına gelmektedir. Doğal olarak özelleştirmeyle kamu 
yönetiminde etkinlik ve verimlilik hedefleniyorsa, bunun sadece 
özelleştirilecek kurumlarda değil, özelleştirme sonucu bundan etkilenen diğer 
kamu kurumlar içinde geçerli olması gereklidir.  

3) SGB halen uzman olarak çalışan personel APK dönemin kurumda çalışan 
uzmanlardan oluşmaktadır. Mevcut uzmanların sayısı 18 dolayında olup 
birimde çalışan personelin %21’ni oluşturmaktadır. SGB personelinin eğitim 
durumunu gösterir tablo aşağıdaki gibidir; 

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 

EĞİTİM DÜZEYİ 

İlköğretim Lise 
Önlisans 
(2 Yıl) 

Lisans 
(Üniversite) 

Yüksek 
Lisans 

Doktora Doçent 

Strateji Geliştirme Başkanı 0 0 0 1 0 0 0 
Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Bşk. 0 0 0 5 1 0 1 
Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme 
Daire Bşk. 

6 6 3 7 1 0 0 

Bilgi Hizmetleri-Mevzuat ve Yayın Daire 
Bşk. 

1 3 1 15 2 0 0 

Bütçe-Mali Hizmetler ve İç Kontrol Daire 
Bşk. 

2 8 3 7 1 0 0 

TOPLAM 9 17 7 35 5 0 1 
GENEL TOPLAM 74 
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Tablodan da anlaşılacağı gibi SGB personelinin nitelikleri, birimin görev 
tanımına uygun değildir. APK Kurulu Başkanlığı görev anlayışına göre 
yetiştirilmiş uzmanların yeni görev anlayışını benimsemeleri ve  bu yönde 
bir performans ortayaa koymalarını beklemek fazla iyimserlik olacaktır. Diğer 
yandan bu personel yeni görev anlayışını benimsemesi halinde bile bu 
kadroların SGB istihdamına imkân yoktur. Çünkü 5436 sayılı kanunla APK 
birimleri kaldırıldığı için birimde bulunan “APK uzmanı ve uzman yardımcılığı” 
kadroları da lağvedilmiş ve yerine henüz bir uzmanlık kadrosu ihdas 
edilmemiştir. Yeni kadroların verilmesi için bir geçiş süreci öngörülmüş 
olmakla birlikte APK uzman ve yardımcılarının durumun ne olacağı 
belirsizliğini hala korumaktadır. 

4) Mülki İdare Amirleri dışında, SGB bünyesinde bulunana tüm personelin APK 
Kurulu Başkanlığı dönemine ait personel olması ve SGB kurulurken eski 
birimin tamamen tasfiye edilecek olması gerçeği nedeniyle mevcut personel 
yeni SGB kendi birimi görme konusunda terddüt içinde bulunmaktadır. Hatta 
SGB kadrolarının oluşturulması durumunda eski personelin burada çalışıp 
çalışmayacağı dahi kesinlik kazanmış değildir. Yine kurumda daha önce daire 
başkanı olarak görev yapan iki kişinin taşra birimlerine atanmalarına rağmen 
geçici görevle eski çalışma yerlerine alınmaları kurumda çalışan personelin 
moral ve motivasyonunu ciddi şekilde düşürmektedir. 

 Görev tanımlarındaki belirsizlik, kurumun teşkilatlanma sürecini 
tamamlanmamış olması, özellikle özelleştirme yoluyla kuruma sürekli yeni 
personel verilmesi ve bu personellin niteliğine göre iş bulmada çekilen 
güçlüğün oluşturduğu belirsizlik ortamı personeli başka birimlerine geçme 
arayışına sevk etmiştir. Örneğin bu maksatla 2006 yılında birime 9 yeni 
personel gelirken 30 dolayında personel başka birimlere geçmiştir. 

5) SGB bünyesinde çalışan personelin özlük imkânları mülki idare amirlerine 
göre kıyaslanmayacak ölçüde geridedir. Mülki idare amirleri dışında kurumda 
çalıştığı halde lojman imkanı olan tek bir personel bile yoktur. Birimde çalışan 
genel idare personelinin özlük hakları diğer bakanlıklarda çalışan emsallerine 
göre son derce yetersiz düzeydir. 

8.5. Fiziki Kaynaklar Analizi 

Strateji Geliştirme Başkanlığı halen Libya Caddesi, Kültür Mahallesi, Becerikli 
Sokak, Ahmetler adresinde yer alan daha önce Bakanlık Eğitim Daire Başkanlığı 
tarafından kullanılan müstakil bir binada hizmet vermektedir.  
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Oda Durumu Masa Sayısı 

Büro 
Sayısı 

Konferans 
Salonu 

Toplantı 
Odası 

Fotokopi 
Odası 

Kantin  Yemekhane Büro 
Tipi 

Büro 
Harici  

34 - 1 1 - 1 79 10 

1) SGB faaliyetlerini Eylül 2006 tarihinden itibaren yeni binasında 
yürütmektedir. Yeni binada 34 oda, 1 toplantı odası, 1 fotokopi odası ve 1 
yemekhane bulunmaktadır. SGB mevcut binasında uygun yer olmasına 
rağmen Başkanlık bünyesinde olan Mali Hizmetler ve İç Kontrol Dairesi 
Bakanlık Emniyet Genel Müdürlüğü binasının 1. katında çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bu durumu, daha önce Maliye Bakanlığının personeli olarak 
görev yapan bakanlık saymanlığının yeni hali olan Mali Hizmetler ve İç 
Kontrol Dairesinin bağımsız birim görüntüsü verdiği için koordinasyon 
sorunlarına yol açmaktadır. Eskiden görev yapan personelin bu birime 
yeniden atanması nedeniyle birimde eski çalışma anlayışı halen devam 
etmektedir.  

2) Strateji Geliştirme Başkanlığı sahip olduğu kişi başına düşen 11,7 m2 ve 
toplam 880 m2 çalışma mekân fiziki imkanları yeterli görülmektedir. Fakat 
birimin Bakanlık merkez binası dışında yer alması, Bakanlık merkezindeki 
işlerin takibi açısından çeşitli yakınmalara yol açmaktadır. 

Araç ve Malzemenin Türü Sayı 
Bilgisayar Sayısı 84 
Yazıcı Sayısı 45 
Faks Cihazı Sayısı 2 
Telefon Sayısı 73 
Fotokopi Makinesi Sayısı 4 
Laptop Sayısı 17 
Projeksiyon Cihazı Sayısı 1 
Scanner (Tarayıcı) Sayısı 3 
UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) 1 
Motorlu Taşıt Sayısı(Hizmet Aracı) 2 

SGB büro ve teknik malzeme açısından yeterli düzeyde olduğu görülmektedir. 
Ancak SGB bünyesinde kurulan yeni daire başkanlıklarının aktif olarak faaliyete 
başlaması halinde mevcut imkânların yeterli olup olmayacağı hususu belirsiz 
durumdadır. 

8.5.1. Makro Planların Analizi  

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen kamu kurumların etkin hale 
getirilmesi, performanslarının ölçülmesi ve stratejik planların hazırlanması gibi hususlar 
2007-2013 yılları için hazırlanan 9. Kalkınma Planı’nın da çok geniş şekilde yer 
almıştır. 30/10/1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunun 28/6/2006 tarihli 121 inci Birleşiminde onaylanan 9. Kalkınma 
Planının da nitelik personelle ilgili öncelileri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür; 
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“Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi ” başlığı 
altında; 

302. Türkiye’de son yıllarda kurumlar kurulurken, bu kurumların yapacakları 
görevleri daha önce yerine getiren bakanlıkların ilgili birimleri veya görevleri yeniden 
düzenlenmemektedir. Yeni kurulan kurumlara verilen görevler, aynı zamanda daha 
önceden bu görevleri yerine getiren bakanlıkların ilgili birimlerinin görevleri arasında 
yer almaya devam etmektedir. 

Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması başlığı altında; 

305. Kamu yönetiminde ve kamu mali yönetiminde başlatılan kapsamlı reformlar, 
kamu idarelerine güvenin güçlendirilmesi, mali etkinliğin sağlanması ve kuruluşların 
etkili kamu hizmeti sunmalarına odaklanmıştır. 

306. Bu çerçevede kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu 
kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine 
bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılmıştır. Son yıllarda yerel yönetimlere ilişkin 
gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı Kanun ile getirilen esaslara uyum 
sağlanmıştır. 

307. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamasına yardımcı 
olacak kılavuzlar hazırlanmıştır. Seçilmiş kamu kuruluşlarında stratejik planlama ve 
performans esaslı bütçeleme pilot çalışmaları 2004 yılında başlatılmış olup sekiz kamu 
kuruluşunda yürütülen stratejik planlama çalışmaları altı kuruluşta tamamlanmıştır. 
Pilot uygulamalardan elde edilen bilgi ve tecrübeler doğrultusunda kılavuzların 
güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir. 

308. Stratejik planlama uygulamasının kamu idarelerine aşamalı bir geçiş 
programı dahilinde yaygınlaştırılması benimsenmiştir. Söz konusu geçiş programının 
veriye ve bilgiye dayanan bir temelde oluşturulmasına yönelik olarak kamu 
kuruluşlarında yönetim süreçleri, yönetim kalitesi ve kurumsal kapasiteyi tespit etmek 
üzere 2005 yılında Stratejik Yönetim Araştırması yapılmıştır.  

309. Kamu idarelerinde stratejik yönetim anlayışının hayata geçirilmesine yönelik 
örgütlenmenin oluşturulması amacıyla 2005 yılı sonunda strateji geliştirme birimleri 
kurulmuştur. İkincil mevzuat düzenlemelerinin bir kısmı tamamlanmıştır. 

692. Kamu kurum ve kuruluşlarında stratejik yönetime geçiş değişim yönetimi 
yaklaşımıyla Plan döneminde tamamlanacaktır.  

693. Kamu yönetiminde politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin 
artırılmasına yönelik reformlar arasında uyumun güçlendirilmesi amacıyla, reformun 
yönetimi konusunda ortak akıl ve vizyon geliştirilecek ve geçiş dönemi planlanacaktır. 
Politika oluşturulması ve uygulanmasında plan hiyerarşisi gereğince, temel referans 
noktası olarak üst politika metinlerinin işlevselliği artırılacaktır. Kalkınma planı, ulusal, 
bölgesel ve sektörel plan, program ve stratejiler arasında uyum ve ilişki 
güçlendirilecek; kamu idarelerinin stratejik planları ile üst politika metinleri arasında 
etkileşim ve bağlantı sağlanacaktır. 

694. Kamu idarelerinde yönetim kalitesinin geliştirilmesi için yönetim kararlarının 
orta ve uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç 
odaklı yönetim anlayışının ve bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında 
yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, katılımcılık ve hesap verme 
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sorumluluğunun tesis edilmesini temin etmek üzere Plan döneminde tüm kamu 
idareleri stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koyacaklardır. Bu süreç kuruluş 
bazında takvime bağlanacaktır. 

8.5.2.Bakanlık Strateji Planı 

Diğer yandan, halen hazırlık aşamasında olan İçişleri Bakanlığı 2010–2014 
Stratejik Planı Stratejik Amaçlar ve Hedeflerleri çalışmasında, Strateji Geliştirme 
Başkanlığının hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Birimin temel stratejisi, Ulusal politikalar, kalkınma planları, programlar ve strateji 
belgeleri ile kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, Bakanlık kaynaklarının etkin ve verimli 
kullanılması ve Bakanlıkta stratejik yönetim anlayışının gelişmesi için çalışmaların 
yapılması olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda  

• 16.1. Stratejik yönetim anlayışı konusunda Strateji Geliştirme Başkanlığı 
uzman personelinin nitelik ve etkinliği artırmak, 

• 16.2. Bakanlıkta stratejik düşünce kapasitesinin artırılmasına ve uygulamaya 
yansıtılmasına yönelik kurumsal dönüşümü gerçekleştirmek, 

• 16.3. Performans esaslı bütçeleme ilke ve esasları doğrultusunda bakanlığa 
tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması 
sağlanacaktır. 

• 16.4 Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının fiziksel ve sosyal imkânlarını, 
hizmette etkinliği ve verimliliği artırmaya yönelik olarak geliştirmek, 

• 16.5.Taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin bilgiler ile yürütülen işlemler 
elektronik ortama aktarılacak ve plan dönemi boyunca bunların takibi 
yapmak, 

• 16.6. Gelişen koşullar ve Bakanlığın üstlendiği görev ve sorumluluklara 
uygun olarak Bakanlık birimlerinin teşkilatları yenilenecek, geliştirilecek ve 
güçlendirilecektir. Strateji Geliştirme Başkanlığının kurumsal yapısı 
güçlendirme olarak belirlenmiştir.  

8.6. Merkez- Taşra İlişkisinin Analizi 

Yeni kurulan SGB’nın taşra teşkilatlarıyla ne tür ilişkiler içerisinde olunacağına 
dair, gerek 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde, gerekse bu kanunda değişiklik yapan 
5436 sayılı kanunun 15. maddesinde herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Strateji 
Geliştirme Başkanlığı taşra ile olan ilişkilerini APK Kurulu Başkanlığı döneminden kalan 
alışkanlıklar ile ve 2007 Yılında bakanlık onayı ile yürürlüğe giren yönerge hükümlerine 
göre yürütmektedir. Adı geçen yönerge de taşra ile çeşitli görevler verilmesine rağmen 
birimde yapılan yüz yüze görüşmelerde birimin taşra kuruluşlarıyla bir bağlantısının 
olmadığı ifade edilmiştir. 

Bu bakış açısından dolayı özellikle taşrada hazırlanan stratejik planlarla ilgili 
birimin hiçbir faaliyet ve koordinasyonu bulunmamaktadır. 
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8.7. Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Tespit 1: Strateji Geliştirme Başkanlığının kuruluşu ve görevleri 3152 
sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna henüz 
yansılamamıştır.  

Tahlil: İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2006 yılında 5018 sayılı 
“Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu”nun da değişiklik yapan 5436 sayılı kanununun 
15 inci maddesine dayanılarak kurulmuştur. SGB’nin kuruluşuna dayanaklık teşkil eden 
5436 sayılı Kanunun 15. maddesinde; 

“Madde 15- Teşkilât kanunlarında, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı ve strateji geliştirme ve malî hizmetlere ilişkin hizmetlerin 
yerine getirildiği Müdürlük birimlerine ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar ikinci 
fıkrada belirtilen görevler ile kanunlarla verilen diğer görevleri de yürütmek üzere; 

Başbakanlık ve bakanlıklarda (Millî Savunma Bakanlığı hariç) Strateji Geliştirme 
Başkanlığı kurulmuştur…” 

5436 sayılı Kanunun 15 maddesinde görüldüğü üzere bütün bakanlıkların teşkilat 
kanunlarında gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar kanunda belirtilen hizmetleri 
yürütmek üzere Strateji Geliştirme Başkanlıkları kurulmuştur. Kanun bütün kamu 
kurumları için gerekli gördüğü ve kurulmasını öngördüğü SGB ilgili olarak her 
bakanlığın kendi teşkilat kanunda ayrıca bir düzenleme yaparak, bu birimin görev ve 
örgüt yapısına uygun hale getirilmesini öngörmüştür. Bu yönüyle Strateji Geliştirme 
Başkanlığıyla ilgili olarak Bakanlık teşkilat kanununda gerekli düzenlemenin yapılması 
yasal zorunluluk haline gelmiştir. Oysa 5436 sayılı kanun 2005 yılından beri yürürlükte 
olmasına rağmen bugüne kadar konuyla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.  

Öneriler: 

• Strateji Geliştirme Başkanlığının, Bakanlığın Ana Hizmet, Danışma ve 
Denetim veya Yardımcı Hizmet gibi hangi birimleri arasında yer alacağı 
konusunda Bakanlık üst yönetimince karar verilmeli, 

• Strateji Geliştirme Başkanlığına 5018 ve 5436 sayılı kanunla verilen görevler 
İçişleri Bakanlığını görev tanımı ve teşkilat yapısına uyarlanmalı,  

• Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri Bakanlıkça çıkarılacak bir 
yönetmelikle belirlenmeli, 

Tespit 2: Strateji Geliştirme Başkanlığının halen yürüttüğü görevler ile 
mevzuatta kendine verilen görevler arasında bir paralellik yoktur. 

Tahlil: Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu 60. maddesi ve bu kanunda değişiklik yapan 5436 sayılı kanunun 
15. maddeleri ile 06.01.2006 tarih ve 2006/ 9972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
çıkarılan ve 18.2.2006 tarih 26804 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Strateji Geliştirme 
Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ve 09.04.2007 tarihinde 
bakanlık onayı ile yürürlüğe giren “İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile belirlenmiştir. 

SGB görevlerini ayrıntılı olarak belirleyen 09.04.2007 tarihli Yönerge, her ne 
kadarda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, bu kanunun 5436 sayılı yasayla 
değiştirilen maddeleriyle ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
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Hakkındaki Kanuna dayanılarak çıkarılsa bile bu kanunlara da yer almayan birçok 
görevi içermektedir. Yönergenin 5/3 maddesinin ı,i,l,r, n, o, s, ş ve t betlerinde yer 
alan görevler bunlardan bazılarıdır. Oysa 5436 sayılı kanunun 17. maddesinin son 
bendi gereğince Strateji geliştirme Başkanlıklarının kurulmasıyla birlikte ortada kalan 
APK’ya ait eski görevlerin yeni kurulan birimden ziyade “yeni bir düzenleme yapılıncaya 
kadar Bakan ve/veya üst yöneticilerin onayı ile belirlenecek birimlere” verilmesini 
düzenlemektedir. 

Kanun koyucunun bu görevleri Strateji Geliştirme Başkanlığından ziyade 
“belirlenecek birimlere” verilmesini istemesine rağmen bu görevlerin “diğer görev 
tanımına” dayanılarak Strateji Geliştirme Başkanlığına yeniden verilmesi düzenlemenin 
ruhuna ve amacına ters düşmektedir. 

Öneriler: 

• Halen Strateji Geliştirme Başkanlığına verilen APK Kurul Başkanlığına ait 
görevler ile çeşitli onaylarla birime verilen görevler yeniden ele alınmalı,  

• Strateji Geliştirme Başkanlığına görev veren mevzuat içinde yer almayan, 
ancak bakan onayı ile “diğer işler” kapsamında bu birime verilen ve APK 
Kurulu Başkanlığı döneminden kalan diğer görevler, Bakanlık bünyesinde 
bulunan ve bu görevleri yürüten en yakın birimlere verilmeli, 

• Bu görevlerden APK Kurul başkanlığına ait görevlerin zorunluluk olmadıkça 
Strateji Geliştirme Başkanlığına yeniden verilmemesine özen gösterilmeli, 

Tespit 3: 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevlerinin Hakkındaki 
Kanunun 16. maddesi, 5436 sayılı Kanunla kaldırılmasına rağmen, bu 
maddeye dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlerin iptali yapılmamıştır. 

Tahlil: İçişleri Bakanlığının Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığının görevlerini düzenleyen 3152 sayılı kanunun 16. maddesi, 5436 sayılı 
kanunun 17. maddesiyle kaldırılmıştır. Bu düzenlemenin doğal bir sonucu olarak 3152 
sayılı kanunun mülga 16. maddesine dayanılarak çıkarılan bütün düzenleyici işlemelerin 
(yönetmelik, yönerge, genelge, vb gibi) kendiliğinden yürürlükten kalktığı kanaatine 
varılmıştır. Bu nedenle dayanak maddesi mülga hale gelmiş mevzuatla ilgili hiçbir işlem 
yapılmamıştır. Oysa “işlemde paralellik ilkesi” gereğince 3152 sayılı kanunun 16. 
maddesine dayanılarak çıkarılan bütün düzenleyici işlemlerin yürürlüğe konuldukları 
yöntemle yürürlükten kaldırılmaları gerekir. Bu kapsamda ele alınacak yönetmelik ve 
yönergelerden bir kısmı aşağıdaki gibidir; 

• 03.05.2007 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Yayın 
Yönergesi (mülga kanun maddesine dayandığı için yok hükmünde), 

• 08.07.2005 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Kitaplık 
ve Dokümantasyon Merkezleri Yönergesi (mülga kanun maddesine dayandığı 
için yok hükmünde), 

• İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliği 

Tespit 4: Strateji Geliştirme Başkanlığın halen yürüttüğü Bakanlık 
mevzuatıyla ilgili iş ve işlemler Birimin görev tanımına uygun değildir. 
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Tahlil: APK Kurulu Başkanlığı döneminden kalan ve 09.04.2007 tarihinde Bakanlık 
oluruyla yürürlüğe giren “SGB Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”nin 
5/3/ ş,t, u ve ü maddelerinde Bakanlığın mevzuatla ilgili iş ve işlemleri Strateji 
Geliştirme Başkanlığına verilmiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığı bu çok kapsamlı 
görevleri uzman olmayan bir kadroya Bilgi Hizmetleri- Mevzuat ve Yayın Daire 
başkanlığı bünyesinde yürütmeye çalışmaktadır. 

Öneriler: 

• Mevzuat işlerinin yürütülmesi Hukuk Müşavirliğine verilmeli, bu maksatla 
Hukuk Müşavirliğinin mevcut yapısında iyileştirme yapılmalı, 

• Görev Hukuk Müşavirliğine verilene kadar geçen sürede SGB’nin mevzuat 
işini yürütecek kadrosu, sayı ve nitelik olarak güçlendirilmeli, 

Tespit 5-: Strateji Geliştirme Başkanlığın “örgütlenmesi”, bu birime görev 
veren mevzuata uygun değildir. 

Tahlil: Strateji Geliştirme Başkanlığına görev veren 5018 sayılı kanunun 60. ve bu 
kanunda değişiklik yapan ve 5436 sayılı kanunun 15. maddesi ile bu kanunlara 
dayanılarak Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte” öngörülen örgütlenme yapısıyla mevcut yapı 
arasında farklılıklar bulunmaktadır.  

Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6.7.8 ve 9 maddelerinde idarenin fonksiyonları; 
“Stratejik Yönetim ve Planlama Fonksiyonu”, “Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme 
Fonksiyonu”, “Yönetim Bilgi Sistemleri Fonksiyonu”, “Mali Hizmetler Fonksiyonu” olarak 
belirlenmiştir. Bunun doğal sonucu olarak “Daire Başkanlıklarının” bu fonksiyonları 
içererek şube müdürlükleri ve şeflikler olarak örgütlenmesi gerekmektedir. Oysa 
Strateji Geliştirme Başkanlığında şube müdürlüğü ve şeflik düzeyinde herhangi bir 
örgütlenme olmadığı gibi, İlgili mevzuatta olmamsına rağmen “Yönetim Bilgi 
Sistemleri” görevini yürüten daire başkanlığı “Bilgi Hizmetleri-Mevzuat ve Yayın 
Dairesi” şekilde örgütlenmiştir. Yayın, mevzuat ve bilgi hizmetleri gibi birbirleriyle ilgisi 
olmayan ve çok kapsamlı görevler, bir daire altında toplanmıştır. Yine bazı görevler, 
birkaç daireye birden verilmiştir. 

Ayrıca bütçe ve performans programı, muhasebe, kesin hesap ve raporlama ve iç 
kontrol hizmetleri görevinin Bütçe- Mali Hizmetler ve İç Kontrol Dairesi gibi tek bir 
daire altında toplanması, işlem yapanla denetleyenin aynı birimde toplanması gibi 
irrasyonel durumu ortayaa çıkarmıştır. 

Öneriler: 

• Strateji Geliştirme Başkanlığı teşkilat yapısı içinde yer alacak Daire 
Başkanlıkları ile bu daire başkanlıklarına bağlanacak şube müdürlükleri için 
Bakanlar Kurulu Kararı, şube müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak şeflikler 
için de Bakan Onayı alınmalı, 

• Yönergede geçtiği şekilde bir görevin birkaç daireye birden verilmesi 
önlenmeli, 

• Bütçe- Mali Hizmetler ve İç Kontrol Dairesi fonksiyonlarına göre bölünerek 
yeniden düzenlenmeli, 
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•  Bilgi Hizmetleri dairesi için yer alan Mevzuat ve Yayın faaliyetleri bu daireden 
ayrılmalı, 

Tespit 6: Strateji Geliştirme Başkanlığın mevcut kadro durumuyla kendine 
verilen görevleri optimum düzeyde yerine getirmesi mümkün 
gözükmemektedir. 

Tahlil: Strateji Geliştirme Başkanlığının kadrolarına bakıldığında, kaldırılan APK 
Kurulu Başkanlığı personeli ile özelleştirme uygulamalarından gelen personelin çalıştığı 
görülmektedir. Mülki İdare Amirleri dışında Strateji Geliştirme Başkanlığının amacına 
uygun herhangi bir personel atanmamıştır. Oysa 5436 sayılı Kanunun 17nci 
maddesinde APK kuruluna ait kadroların devamından ziyade bunların kanunun 
ifadesiyle “31.12.2006 tarihine kadar, kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınmak 
suretiyle bulundukları kamu idarelerinde başka bir kadroya atanmaları” uygun 
görülmüştür. Bu süreç işletilemeyerek personelin başka birimlere ataması 
yapılmamıştır. Ataması il dışına yapılan iki eski daire başkanı ise geçici görevle yeniden 
kurumda görevlendirilmiştir. 

Strateji Geliştirme Başkanlığının bu yapısıyla kendine verilen ve büyük oranda 
uzmanlık isteyen görevleri APK Kurulu Başkanlığından kalan personel ile 
özelleştirmeden gelen ve nitelik olarak sadece kadro işgal eden personelle yürütmesi 
çok zor görünmektedir. 

Öneriler: 

• Strateji Geliştirme Başkanlığının kadroları birimin görevlerine uygun hale 
getirilmeli, mevzuatta tanımlanan görevlere uygun nitelikte uzmanlıklar 
oluşturulmalı, 

• Özelleştirmeden gelecek personelin atanacağı kadrolar SGB bünyesinden 
alınarak Personel Genel Müdürlüğüne verilmeli,  

• Özelleştirmeden gelecek personelinin niteliklerine göre atanma işlemleri 
Personel Genel Müdürlüğünce yapılmalı. 

Tespit 7: Halen hazırlık çalışmaları devam eden “İçişleri Bakanlığı 2010–
2014 yılı Taslak Stratejik Planında “bağlı kuruluşların” kapsam dışı 
bırakılması stratejik planla ulaşılmak istenen amaçları ortadan 
kaldırmaktadır. 

Tahlil: 5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde kamu kurumları için stratejik plan 
hazırlanması zorunlu hale getirilmiş stratejik planların kalkınma planı ve programlarla 
ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığına verilmiştir. 

DPT tarafından çıkarılan ve 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliliğin 
2. maddesinde hangi kurumların Stratejik Plan hazırlayacakları belirtilmiştir. Buna 
göre, yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetlerin hassasiyeti nedeniyle İçişleri 
Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik 
Komutanlığı kapsam dışında tutulmuş, Emniyet Genel Müdürlüğünün III. Gurup Kamu 
kuruluşları arasında, İçişleri Bakanlığıyla ilişkilendirilmeden Stratejik Plan hazırlanması 
öngörülmüştür. 
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İçişleri Bakanlığı adına, iç güvenlik hizmetini yürüten Jandarma Genel Komutanlığı 
ile Sahil Güvenlik Komutanlığının yürüttükleri “iç güvenlik hizmetlerinin” stratejik 
plan kapsamı dışında bırakılması, Emniyet Genel Müdürlüğünün “iç güvenlik 
hizmetlerine” yönelik stratejik planının, Bakanlığın Stratejik planıyla ilişkilendirilmeden 
bağımsız olarak hazırlanması, Bakanlıkla “Bağlı Birimler” arasındaki “bağlılığın 
niteliğini” sorgulanır hale getirdiği gibi, stratejik planla ulaşılmak istenen amacı da 
ortadan kaldırmıştır. 

Diğer yandan, Bakanlık bünyesinde bulunan birimlerin tümü “Stratejik Planın” 
hazırlanma sürecine dahil edilmemişlerdir. Bakanlık bünyesinde bulunun bazı birimlerin 
Stratejik Plan hazırlama sürecine dahil edilmemiş olması planı kapsayıcı olmaktan 
çıkaracağı gibi Bakanlığı stratejik hedeflerinin tam olarak tespit edilmesini önleyerek 
planın gücünü zayıflatacaktır. 

Öneriler: 

• Yönetmelikte her ne kadarda yükümlü oldukları hizmetlerin hassasiyeti 
nedeniyle kapsam dışı bırakılan Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil 
Güvenlik Komutanlığının yürüttükleri görevlerin “iç güvenlik hizmetleri 
bölümü” stratejik plan kapsamına alınmalı, 

• İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer bağlı 
birimlerin stratejik planları birleştirilmeli, bunun mümkün olmaması halinde 
İçişleri Bakanlığının Stratejik Planı bölünerek “Merkez Birimlerine ait stratejik 
plan”, “Bağlı Birimlerin iç güvenlik hizmetlerine ait stratejik plan” olarak alt 
başlıklara ayrılmalı, 

• İçişleri Bakanlığı Merkez Birimlerinin Stratejik planı ile bağlı kuruluşlarının 
stratejik planının uyumlu hale getirilmesi için bir mekanizma kurulmalı, 

• Bakanlık bünyesinde bulunan bütün birimler stratejik plan hazırlama sürecine 
dahil edilmeli, 

 Tespit 8: Her yıl düzenli olarak yayınlanan İçişleri Bakanlığı Faaliyet 
Raporlarının kapsamında belirsizlik vardır. 

Tahlil: Birimlerin her yıl faaliyet raporu hazırlaması 5018 sayılı kanunun 41 
maddesiyle zorunlu hale getirilmiş ve bu maksatla 17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları 
Hakkında Yönetmelik” hazırlanmıştır. Bu yönetmelik uyarınca İçişleri Bakanlığının yıllık 
faaliyet raporu Bakanlığın resmi internet sitesi olan www.icisleri.gov.tr web adresinde 
her yıl düzenli olarak yayınlanmaktadır.  

2008 yılında yayınlanan “İçişleri Bakanlığı 2007 Yılı Faaliyet Raporu”nda Bakanlığın 
bağlı ve ilgili birimleriyle ilgili herhangi bir bilgi ve kayıt yer almamaktadır. Bu durum 
Bakanlığın görevlerini düzenleyen 3152 sayılı kanun 2/ a, b,c,d ve e maddeleriyle ilgili 
sanki hiç bir faaliyetinin olmadığı izlenimini doğurmaktadır.  

Öneriler: 

• İçişleri Bakanlığı faaliyet raporu bağlı ve ilgili birimleri içine alacak şekilde tek 
metin haline getirilmeli 

• Merkez, İlgili ve Bağlı birimlerin faaliyetlerini tek metinde toplanmasına 
imkan olmaması halinde Bakanlığın faaliyet raporları, “İçişleri Bakanlığı 
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Merkez Birimleri Faaliyet Raporu” ve “ilgili Birimler Raporu “ve “Bağlı Birimler 
Raporu” olarak bölümlere ayrılarak Bakanlık resmi web adresinde 
yayınlanmalı, 

• Taşrada vali ve kaymakamların yürüttüğü, ancak diğer bakanlıkların görev 
alanına giren faaliyetlere İçişleri Bakanlığı Faaliyet Raporunda yer 
verilmemeli, 

Tespit 9: Strateji Geliştirme Başkanlığının personeli uzmanlaşma 
açısından yetersiz, özlük hakları düşük ve motivasyonu azdır. 

Tahlil: Strateji Geliştirme Başkanlığının görev tanımına bakıldığında, çağdaş kamu 
yönetimi anlayışı doğrultusunda idareye yeniden yapılandıracak, performans ve kalite 
ölçütleri geliştirecek, araştırma ve değerlendirme yapacak ve birimlerin stratejik 
planlarını hazırlayarak vizyon oluşturacak ve bunu uygulayacak mali ve diğer görevlerle 
donatıldığı görülmektedir. Oysa bu işleri yapacak personelin uzmanlığı, mali ve özlük 
haklarının yetersizliği, personelin geleceğe yönelik karamsarlığı ve birimde sinerji 
meydana getirecek herhangi bir çalışma ve uygulamanın olmaması tam bir çelişik 
durum ortayaa koymaktadır. 

Öneriler: 

• Özellikle genel idare personelinin özlük hakları iyileştirilmeli, 

• Birimin görevlerine uygun uzmanlıklar oluşturulmalı, (İçişleri Bakanlığı 
Uzmanlığı da teklif edilen konular arasında yer almaktadır. Bu husus ile ilgili 
özel bir çalışma yapılmalı). 

 Tespit 10: Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde yürütülen 
kütüphane hizmetleri çağdaş gelişmelerin çok gerisinde kalmıştır. 

Tahlil: Daha önce APK Kurulu Başkanlığının denetim ve gözetiminde yürütülen 
Bakanlık kütüphane hizmetleri, Bakanlık onayı ile Strateji Geliştirme Başkanlığına 
verilmiştir. Oysa Strateji Geliştirme Başkanlığına görev veren 5018 sayılı kanun 5436 
kanun ve strateji birimleriyle ilgili tip yönetmelikte kütüphane hizmetleriyle ilgili bir 
görev tanımı bulunmaktadır. 

Bilgi teknoloji açısından son derece geri olan Bakanlık kütüphanesinde bulunan 
kitapların büyük bölümü güncelliğini kaybetmiş, muhteva olarak gelişmelerin gerisinde 
kalmış, cilt ve kâğıt kalitesi son derce düşük kitaplardan oluşmaktadır. Kütüphanenin 
arşiv tekniği de aynı durumdadır. Kitapların tasnif ve okuyuculara sunulması modası 
geçmiş yöntemlerle yapılmaktadır.  

Öneriler: 

• Görev tanımına göre kütüphane hizmetlerini en iyi şekilde yürütecek birim 
belirlenmeli, teşkilat kanunda yer alması durumunda bu görev Araştırma ve 
Etütler Merkezine verilmeli, 

• Kütüphanenin çağdaş teknolojilerle donatılmalı, 

• Güncel ve Bakanlığın görev alanına giren konuları kapsayan yerli ve yabancı 
periyodik yayın ve kitapların alınması sağlanmalı,  

• Okuyuculara İnternet ortamında kütüphane hizmetini sunulmalı,  
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 Tespit 11: Strateji Geliştirme Başkanlığına görev mevzuatta “periyodik 
yayın yapılmasıyla ilgili” herhangi bir görev bulunmamaktadır. 

Tahlil: Strateji Geliştirme Başkanlığının APK Kurulu Başkanlığı döneninden kalan 
ve 09.04.2007 tarihinde Bakanlık oluruyla yürürlüğe giren “SGB Görev Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönerge”nin 5/3/ j bendinde belirtilen görevlerinden bir diğeri de 
“Türk İdare Dergisinin periyodik olarak yayınlanmasını ve diğer yayın faaliyetlerini 
gerçekleştirmek” görevidir. Bu görevde SGB’larının görevlerini tanımlayan 5018 sayılı 
kanun ve 5436 sayılı kanun ve bu konuyla ilgili tip Yönetmelikte yer almamaktadır.  

Öneri: 

• Yürüttüğü faaliyetlerin niteliği açısından bu görev Araştırma ve Etütler 
Merkezine verilmelidir. 
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9. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

9.1. Tarihi Gelişim 

Personel Genel Müdürlüğü ilk hukuki dayanağını 1913 tarihli “Dahiliye 
Teşkilat Nizamnamesi”nden almış, daha sonraki yıllarda “Memurlar Sicil ve 
Muamelat Umum Müdürlüğü, Zat İşleri Umum Müdürlüğü, Özlük İşleri 
Genel Müdürlüğü” isimleri ile anılmıştır. Son olarak 1985 yılında 3152 Sayılı 
“İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile “Personel Genel 
Müdürlüğü” olarak İçişleri Bakanlığı’nın “yardımcı birimleri” arasında sayılmıştır. 

9.2. Mevzuat Analizi 

9.2.1. Mevzuatta Yer Alan Görevlerin Tanımlanması ve Analizi 

İçişleri Bakanlığı’nın 2007 Yılı Faaliyet Raporu’nda Personel Genel 
Müdürlüğü’nün misyon ve vizyonu Bakanlığın “insan gücü planlaması ve personel 
politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için gerekli 
tekliflerde bulunmak,” olarak tanımlanmaktadır.  

Genel Müdürlüğün görevleri 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: 

“Madde 21-Personel Genel Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır: 

a) a)Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili 
çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde 
bulunmak, 

b) b)Bakanlık Personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri 
yapmak, 

c) c)Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.” 

İçişleri Bakanlığı 2007 Yılı Faaliyet raporunda Genel Müdürlüğün görevlerinin 
bu üç temel görev yanında çeşitli görevler ilave edilmek suretiyle 13 kalemde 
sıralandığı görülmektedir; 

1) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili 
çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde 
bulunmak, 

2) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleri ile ilgili işleri 
yapmak, 

3) Terör eylemleri nedeniyle şehit yakınlarının veya çalışabilecek 
durumdaki malullerinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını 
sağlamak, 

4) Kaymakam adaylarının sınav, atama ve yurtdışı eğitim faaliyetlerinin 
yürütmek, 

5) Özelleştirme kapsamındaki atama iş ve işlemleri,  

6) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili atamalar, 
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7) Bakanlık adına Türk Eczacılar Birliği ile ilgili yazışma ve anlaşmalar, 

8) Kamu konutları kapsamındaki lojmanların tahsisi, 

9) Bakanlığın Mahalli İdareler ve kurdukları birliklere ait eğitim ve 
dinlenme tesisleri ile vilayetler evlerinin yönetimi kapsamındaki iş ve 
işlemler, 

10) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre sendika üye 
sayılarının ve her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve 
bunların bağlı bulundukları konfederasyonların belirlenmesine ilişkin iş 
ve işlemler, 

11) Belediyelerden gelen personelin özlük ve atama iş ve işlemleri, 

12) Bakanlık personeli maaş iyileştirme çalışmalarının yapılması, 

13) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak (Bilgi Edinme, BİMER 
vb.), 

Genel Müdürlük tarafından yürütülen başlıca görevler olarak sayılmıştır. 

İçişleri Bakanlığı geniş kapsamlı yetki ve görevlerle donatılmış olup, 
görevlerinin önemi ve çeşitliliği açısından oldukça özel bir konuma sahiptir. 
Yüklenilen hizmetlerin önemi, bu hizmetleri gerçekleştiren personelin nitelik 
olarak sürekli geliştirilmesini gerektirmektedir. 

İçişleri Bakanlığı’nda Merkez ve Taşra Teşkilatı birlikte ele alındığında 29.751 
kadrosu bulunmaktadır. 2007 yılı itibarıyla bu kadroların 19.751’inin dolu, 
10.540’ının ise boş olduğu görülmektedir. 

İçişleri Bakanlığı 2007 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, İçişleri Bakanlığı Merkez 
Teşkilatında memur toplamının 1.842 olduğu, ayrıca 171 sözleşmeli personel ile 
toplam sayının 2013’e ulaştığı görülmektedir. 2007 yılı itibarıyla Merkez 
teşkilatında GİH Sınıfı 1.261 personel ile en çok sayıya sahip iken, MİAH Sınıfı 
338 personel ile ikinci sırada bulunmaktadır. Yardımcı Hizmetler Sınıfından 130 
personel, Teknik Hizmetler Sınıfından 64 personel, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 
Sınıfından 31 personel ve Sağlık Hizmetleri Sınıfından 18 personelin Bakanlık 
Merkez Teşkilatında görev yaptığı anlaşılmaktadır.  

İlk sırada sayılan “Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile 
ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde 
bulunmak,” görevi aynı zamanda Personel Genel Müdürlüğü’nün misyonu ve 
vizyonu olarak benimsenmiştir. Bu sebeple temel bir görev olduğu 
anlaşılmaktadır. Geniş kapsamlı ve çeşitli alanlarla ilgili bir görev alanına sahip 
olan bir bakanlıkta yaklaşık 30.000 kadro ile ilgili insan kaynakları yaklaşımıyla 
planlamalar, eğitimler, yönlendirmeler yapılmasını gerektiren bir özellik 
taşımaktadır.  

İçişleri Bakanlığı’nda MİAH sınıfının yetiştirilmesine yönelik hizmet-içi eğitim 
aşamalarında yurt-dışı programları uygulamasının sürekli hale getirilmesi, 
özellikle AB uyum sürecinde dil bilen, başka kültürlerle etkileşim tecrübesi 
kazanmış insan kaynağına sahip bir bakanlık olarak İçişleri Bakanlığı’nı öne 
çıkarmaktadır. MİAH sınıfının insan kaynağının nitelikli olduğu, özellikle son 
dönemlerde kamuoyunda da daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Çünkü kamu 
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bürokrasisinin tepe noktası dâhil olmak üzere kamu kurumları ve diğer 
bakanlıkların üst yönetimlerinde MİA kökenli bürokratlar görev üstlenmiş 
durumdadır. 

Bununla beraber, bu görev son derece dinamik ve esnek bir yaklaşımı 
gerektirmektedir. Son dönemlerde küreselleşme olgusu ve bilgi toplumuna geçiş 
süreci gibi dünya üzerinde etkili olan mega eğilimlerin etkisiyle değişen ve gelişen 
koşullara uygun bir yaklaşım içinde olabilmek önemli hale gelmiştir. Bu 
bağlamda, göreve alınma koşul ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi, 
yetiştirilme sürecinin sürekli geliştirilmesi yönünde stratejik nitelikte çalışmalar 
yapılması gerekmektedir. Örneğin, MİA’ların uzmanlık alanlarının planlanması 
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Böyle bir anlayış içinde İçişleri Bakanlığı öngörülü 
(pro-aktif) bir yaklaşım içinde ihtiyaç duyacağı alanlarda (AB, Güvenlik, Mahalli 
İdareler, Dernekler v.b) uzmanlaşmış MİA kadroları için “kariyer planlamasını” 
yapabilecektir. Bu konunun Genel Müdürlük içinde düşünülmeye başlandığı ifade 
edilmektedir (Mülakat, 6). 

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı açısından GİH Sınıfından “uzman” personel 
istihdamı bir sorun olarak gündemde bulunmaktadır. MİA personel ile büro 
personeli arasında görev yapacak “nitelikli” personel istihdamı ihtiyacı Bakanlık 
içinde ciddi olarak hissedildiği gözlenmektedir. Diğer bakanlıklarla yapılan 
kıyaslamalarda bu konudaki ihtiyacı belirgin olarak ortaya koymaktadır (İçileri 
Bakanlığı Beşeri ve Fiziki Kaynaklar Analizi, 2006). Zaten bu konudaki 
çalışmaların “İçişleri Uzmanı” kariyer sistemi olarak “yasa değişikliği tasarısı 
taslağı” içinde yer alma düzeyine ulaştığı görülmektedir. Ancak, yine de 
Bakanlığın misyonu doğrutusunda detaylarının tekrar gözden geçirilmesinin 
yararlı olacağı düşünülmektedir.  

Genel Müdürlüğün ikinci sırada bulunan “Bakanlık personelinin atama, özlük 
ve emeklilik işlemleri ile ilgili işleri yapmak” görevi geniş kapsamlı bir özellik 
taşımaktadır. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadroları birlikte ele alındığında 
kadro sayısının 29.751, mevcut personel sayısının da 19.211 olduğu 
görülmektedir. Gerek sayının büyüklüğü gerekse yurt sathına yaygınlığı dikkate 
alındığında kapsam genişliği daha iyi anlaşılmaktadır. Böylesine kapsamlı bir 
görevi yürütmek, başlıbaşına ciddi bir iş yükünü de beraberinde getirmektedir. 
Bakanlık kadrolarında boş bulunan 10.540 kadroda ihtiyaç doğrultusunda 
istihdam sağlanması gerekmektedir. 

Diğer yandan, son yıllarda MİA atama kararnamelerinin geç çıkarıldığı 
gözlenmektedir. MİA atama kararnamelerinin zamanında yapılabilmesine yönelik 
planlamalar yapılması, düzenlemeler yapılması ve önlemler alınması 
gerekmektedir. 

Üçüncü sıradaki, “terör eylemleri nedeniyle şehit yakınlarının veya 
çalışabilecek durumdaki malüllerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını 
sağlamak” görevi, İçişleri Bakanlığı dışını da kapsar bir nitelik taşımaktadır. 
“Devlet adına” İçişleri Bakanlığı’nın üstlendiği son derece anlamlı bir görevdir.  

 “Kaymakam adaylarının sınav, atama ve yurtdışı eğitim faaliyetlerinin 
yürütülmesi” görevi dördüncü sırada yer almaktadır. Genel Müdürlüğün misyonu 
açısından önemli bir görevdir. MİA mesleğine girişin sağlanması açısından önemli 
olan sınav ve atama işlerinin dikkatle yürütülmesi gerekmektedir. Özellikle 
kaymakam adaylığına girişte “daha geniş kapsamlı kaynak” sistemine 
geçilmesinin giriş ve yetiştirme sürecinin yeniden ele alınması ihtiyacını ortaya 
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çıkardığı tespit edilmiştir (Mülakat, 6). Bu ihtiyaç doğrultusunda bir komisyon 
kurulduğu ve çalışmalara başladığı bilgisine ulaşılmıştır. Kaymakam adaylarının 
yurt-dışı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi görevinin de Genel Müdürlük 
tarafından üstlenildiği ve bu konuda bir tecrübe ve bilgi birikiminin oluştuğu 
görülmektedir. Ancak, Eğitim dairesi Başkanlığı tarafından “yurt-dışı eğitim 
faaliyeti” görevinin üstlenilebileceği de düşünülmelidir. Bu görüşe karşı, Eğitim 
Daire Başkanlığı’nın insan kaynakları yaklaşımı uyarınca, Personel Genel 
Müdürlüğü içinde düşünmenin daha doğru bir yaklaşım olacağı ifade edilmektedir. 

Beşinci sıradaki “Özelleştirme kapsamındaki atama iş ve işlemleri”, görevi ile 
altıncı sırada bulunan “Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili 
atamalar” görevinin Genel Müdürlüğün misyonu ile uyum içinde bulunduğu 
dikkati çekmektedir. 

Yedinci sırada yer alan “Bakanlık adına Türk Eczacılar Birliği ile ilgili yazışma 
ve anlaşmalar yapılması” görevi her ne kadar Genel Müdürlük tarafından 
yürütülmesinde bir sakınca bulunmuyorsa da, Genel Müdürlüğün iş yükünün 
azaltılması yönünde başka bir birime devredilebilecek nitelikte bir görev olarak 
değerlendirilmesi mümkündür. Ancak, birimde yapılan değerlendirmede bu 
görevin işlevinin kalmadığı ifade edilmiştir 

Sekizinci sıradaki, “kamu konutları kapsamındaki lojmanların tahsisi” görevi 
uzun bir süreden bu yana Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
Personelin şahsi dosyalarına sahip olmaktan kaynaklanan bir bilgi avantajı ile iş 
ve işlemlerin yürütüldüğü, atama ve yerdeğiştirmeleri yapan birimin konut 
tahsislerini yapmasının daha rasyonel olduğu ifade edilmektedir. Böylece, görev 
tahsisli, sıra tahsisli konutlarla ilgili işlemler daha isabetli yürütülmektedir. Ancak 
bu konunun İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın misyonu ile daha uyumlu 
olduğu iddia edilmektedir. 

16.03.2006 tarihli Personel Genel Müdürlüğü Teftiş Raporu’nda, kamu 
konutları kapsamındaki lojmanların tahsisi görevinin aslında İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı bünyesinde olması gereken, ancak Personel Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı bulunan“Sosyal İşler Şube Müdürlüğü” tarafından yürütüldüğü tespit 
edilmiştir. Bu bağlamda, söz konusu teftiş raporunda İçişleri Bakanlığı’nın hizmet 
binaları ve lojmanlarının bakım ve onarım giderlerinden sorumlu olan İdari ve 
Mali İşler Daire Başkanlığının lojmanların tahsisi görevini de üstlenmesi gerektiği 
ifade edilmektedir. 

Dokuzuncu sıradaki görevin sekizinci görev ile benzer yönleri bulunmaktadır. 
“Bakanlığın Mahalli İdareler ve kurdukları birliklere ait eğitim ve dinlenme 
tesisleri ile vilayetler evlerinin yönetimi kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek” 
görevi Personel Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Personel 
Genel Müdürlüğü’nün insan kaynakları yaklaşımı içinde personelin motivasyonu 
doğrultusunda bu görevi üstlendiği görülmektedir.  Ancak, bu görevin Personel 
Genel Müdürlüğü’nün görev tanımıyla doğrudan ilgili olmadığı anlaşılmaktadır. Bu 
sebeple İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından üstlenilmesinin 
düşünülmesi gerekmektedir. 

10. sırada yer alan, “4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa 
göre sendika üye sayılarının ve her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri 
sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların belirlenmesine 
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek” görevinin Personel Genel Müdürlüğü’nün misyonu 
ile uyum içinde olduğunu ifade etmek mümkündür. 
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11. görev olan “Belediyelerden gelen personelin özlük ve atama iş ve 
işlemlerini yürütmek” görevi de Personel Genel Müdürlüğü’nün görev tanımı 
içinde bulunmaktadır 

12. görev olarak, “Bakanlık personeli maaş iyileştirme çalışmalarının 
yapılması” görevi insan kaynakları yaklaşımı açısından Genel Müdürlükçe 
yürütülmesi gereken bir nitelik taşımaktadır. Genel Müdürlüğün misyonu ile de 
uyum içindedir. Hem personelin motivasyonu, hem de kurum-içi çalışma barışının 
sağlanması ve sürdürülmesi açılarından son derece hassas bir görevdir. İçişleri 
Bakanlığı’nda bu konuyla ilgili sorunların çözümü amacıyla Genel Müdürlüğün 
çalışmaları ve gayretleri olmaktadır (1.Sınıf Mülki İdare Amirliği gibi). Öte 
yandan, Bakanlıkta görev yapan GİH Sınıfı personelinin maaşlarının yükseltilmesi 
gerektiği yönünde bir “farkındalık” oluştuğu, maaşların iyileştirilmesine yönelik 
çalışmaların sürdürüldüğü görülmektedir. 

13. sıradaki “Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak (Bilgi Edinme, 
BİMER vb.)” görevi, örneklerinden de anlaşılabileceği gibi Bakanlıktaki her birimin 
kendi sorumluluk alanı ile ilgili olarak üstlenmesi gereken bir nitelik taşımaktadır. 
Bu sebeple, bu tür görevlerin doğal olarak sorumluluk alanıyla ilgili Genel 
Müdürlük tarafından yürütülmeleri gerekmektedir. 

Personel Genel Müdürlüğü’nün görevlerine bakıldığında, Bakanlığın bağlı 
birimleri dışındaki tüm birimleri ile merkez ve taşra teşkilatını kapsadığı ortaya 
çıkmaktadır. Hatta bazı görevlerinin (örneğin, şehit yakınlarının atanması) 
Bakanlık dışına taşan etkilerinin olduğu görülmektedir. İçişleri Bakanlığı’nın temel 
ve köklü bir bakanlık olarak devletin taşra örgütlenmesinin temel yapılanmasını 
oluşturması sebebiyle devlet yapısı içinde özel bir konuma sahiptir. Taşra 
yapılanmasında Mülki İdare Amirlerinin devletin ve hükümetin temsilcisi 
konumunda olması, taşradaki kamu hizmetlerinin yürütülmesinde Vali ve 
Kaymakamların etkinliğinin yüksek olması İçişleri Bakanlığı’nın güçlü yönleri 
arasında olduğu tespit edilmiştir (SWOT Analizler Sonuç Raporu, 2007). Bu 
sebeple, MİA atamaları da Bakanlık görev alanı dışındaki kamu hizmetlerini 
doğrudan ve derinden etkilemektedir.  

3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Personel 
Genel Müdürlüğü’ne üç görev vermektedir. Bu yasa ile verilen ilk görevin temel 
bir nitelikte olduğu ve Genel Müdürlük tarafından misyon ve vizyon olarak 
benimsendiği anlaşılmaktadır. Yasanın verdiği ikinci görevin ilk görevle doğrudan 
ilgili olduğu, üçüncü görevin ise “benzeri” görevlerin Genel Müdürlüğe 
verilebileceği ifadesinden oluştuğu görülmektedir. 3152 yasada yer alan bu üç 
görev Genel Müdürlüğün görev tanımını belirlemektedir. 

2007 Yılı faaliyet Raporu’nda Genel Müdürlüğün üstlendiği görevler 13 kalem 
olarak sayılmaktadır. Bunlardan üçü (1,2,13) 3152 sayılı yasada verilen görevler 
iken, 10 görevin daha eklendiği görülmektedir. Bu 10 görevin içindeki 7 görevin 
(3, 4, 5, 6, 10, 11, 12) Genel Müdürlüğün 3152 sayılı yasa ile belirlenen görev 
tanımıyla uyumlu oldukları anlaşılmaktadır. Ancak 4. sıradaki “kaymakam 
adaylarının sınav, atama ve yurtdışı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi” görevinin, 
yurt dışı eğitim faaliyetleri kısmının Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın görev alanı ile 
ilgili olabileceği düşünülmektedir. Ancak, iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi 
konusunda bilgi bikrimi ve tecrübe de göz önüne alınmalıdır. 

Diğer üç görevin (7, 8, 9) ise, İdari ve Mali İşler Daire başkanlığı’nın görev 
alanıyla daha uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Ancak, Genel Müdürlüğün 
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personel atamalarını yapması ve personelle ilgili bilgi kaynaklarına doğrudan 
sahip olmasının getirdiği avantajları da unutmamak gerekir.  

9.2.2.Mevzuatın İhtiyaçları Karşılama Düzeyi 

Genel Müdürlüğün sunduğu hizmetleri belirleyen mevzuatın geniş olduğu 
görülmektedir. 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gibi 
temel kanunlar yanında çok sayıda mevzuatın Genel Müdürlüğe görev verdiği 
anlaşılmaktadır (Ek-1). 

Genel Müdürlüğün sunduğu hizmetleri belirleyen farklı yönetmelik ve 
yönergeler bulunmaktadır. Bu yönetmelik ve yönergelerle iş ve işlemler 
yürütülmektedir. Bunlar: 

• 23.09.1984 gün ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu 
Konutları Yönetmeliği, 

• 28.05.1986 tarihli İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler ve Kurdukları 
Birliklere ait Eğitim ve Dinlenme Tesisleri ile Vilayetler Evlerinin 
Yönetimi Hakkında Yönetmelik, 

• 08.01.2002 tarihli İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı 
Mensuplarının Emekliye Ayrılması veya Vefat Etmeleri Halinde 
Düzenlenecek Berat ve Plaketler Hakkında Yönerge, 

• Genel Müdürlükçe İçişleri Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin 15’inci 
maddesine istinaden hazırlanan ve 20.09.2004 tarihli Bakanlık 
Makamının onayı ile yürürlüğe giren Personel Genel Müdürlüğü İmza 
Yetkileri İç Yönergesi, 

• Kaymakam Adayları Yönetmeliği ile Kaymakamlık Tezi Hazırlanırken 
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge ve İçişleri Bakanlığı 
Mensuplarının Yurtdışında Uyacakları Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge, 

• 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 25.04.1984 tarihli ve 84/8029 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kadro İhdası Serbest Bırakma ve 
Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik, 

• Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği olarak 
sıralanmaktadır. 

Ancak, Personel Genel Müdürlüğü’nün kuruluş, görev ve çalışma usullerini 
gösterir bir yönetmelik ya da yönergenin olmadığı anlaşılmaktadır. Genel 
Müdürlüğün daire başkanlıkları bazında, şube müdürlükleri ve servislerden oluşan 
bürolar oluşturulması, bunların kuruluşu, görevli personelin görev yetki ve 
sorumluluklarını belirten, yazışma kurallarını, iş bölümünü, evraka uygulanacak 
işlemleri, dosyalama usulleri ve tutulacak defterleri gösteren bir  “yönergeye” 
ihtiyacı olduğu belirtilmektedir (Mülakat, 1; Teftiş Raporu, 2006). 

Hazırlanacak yönergede etkin, hızlı ve verimli hizmet sunulmasına yönelik 
olarak iş ve görev tanımlarının yapılması ve hizmet odaklı bir anlayışın egemen 
olması gerekmektedir. 
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Öte yandan, Bakan onayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan bir düzenleme 
(yönetmelik) ile Personel Genel Müdürlüğü’nde işlerin düzenlenemeyeceği görüşü 
de ifade edilmektedir.  

Personel Genel Müdürlüğü’nde yüzyüze yapılan görüşmelerde, mevzuatın 
yürütülen hizmetler açısından yeterli olduğu görüşü dile getirilmiştir. Ancak, 
ayrıntıya inildiğinde meydana gelen gelişmeler ve değişen şartlara uyum 
sağlanması açısından mevzuatın gözden geçirilmesi, yenilenmesi gibi ihtiyaçlar 
olduğu görülmektedir. Bu aslında günümüz dünyasının getirdiği bir zorunluluk 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

9.2.3. Mevzuat Değişikliği İhtiyacı ve Gerekçeleri 

Yukarıda söz edildiği gibi çağdaş gelişmeler ve değişmeler sebebiyle 
mevzuat değişikliği ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar 
aşağıya çıkarılmıştır: 

*Bakanlıkça hazırlanan İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun, Dâhiliye Memurları Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve 190 Sayılı Genel 
Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı Taslağı  Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 03.05.2007 
tarih ve 1274 sayılı yazı ile Başbakanlığa gönderilmiştir. Bu değişiklik ile 
Bakanlığın görev alanına giren konuların çağdaş gelişmeler ve toplumsal 
ihtiyaçlara uygun olarak iç politik tercihlere, il ve ilçelerin genel ve özel 
durumlarına uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi açısından 
personel yapısında daha nitelikli bir yapıya gidilmesi ve bu aşamada Bakanlık 
merkez ve taşra teşkilatlarının güçlendirilmesi, İçişleri Bakanlığının istihdam 
yapılanmasında yeni politikaların benimsenmesi bu çerçevede İçişleri Uzmanlığı 
ihdas edilerek ve kurumun ileriye dönük çalışmalarında zaman kazandıracak 
uzman personel çalıştırılması amaçlanmaktadır. Anılan personelin bu kadrolarda 
tutulabilmesi çok önemli olup, bu da ancak adaletli bir ücret politikasıyla 
olabilecektir. Söz konusu tasarı ile illerde istihdam edilen İl Planlama Uzman 
Yardımcıları ve Uzmanları da ek ödeme getirilerek emsal görev yapanlarla eşit 
düzeyde ücret almaları amaçlanmıştır. 

“İçişleri Uzmanlığı kadro ihdasının” yapılamamış olması Bakanlığın “zayıf 
yönleri” arasında bulunmaktadır (SWOT Analizler Sonuç Raporu, 2007). Özellikle 
kurumsal hafıza ve hizmetlerin niteliğinin artırılmasına yönelik olarak “İçişleri 
Uzmanlığı” ihdas edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak, hazırlanan taslak 
üzerinde “Bakanlığın misyonu ve görev alanı” esas alınmak suretiyle düzeltmeler 
yapılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 

• 5442 sayılı İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı Taslağı; Söz konusu Kanunun 27 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi öngörülmüş olup, bu değişiklik ile kaymakamların kariyerden 
gelerek elde etmiş oldukları bu unvanı herhangi bir görev alanında da 
kullanabilmeleri amaçlanmıştır.  

Böyle bir düzenleme ile meslek mensuplarının başka kurumlarda görev 
yapmaları ve ülkeye her alanda hizmetler sunmalarının kolaylaştırılması 
yönünde olumlu sonuçları olacaktır. 

• 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı; Söz konusu kanun tasarısında 
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İçişleri Bakanlığının Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, bağlı 
kuruluşlar dışındaki ilgili kuruluşlar ve kadro karşılığı sözleşmeli 
personel haricinde, merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan 
personele en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %50’ 
sini geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek usul ve 
esaslar çerçevesinde ek ödeme verilmesi amaçlanmıştır. 

“Bakanlık personeli ücretlerinin emsallerine kıyasla düşük olması 
nedeniyle, yetişmiş personelin Bakanlığı terk etme eğiliminde olması” 
ve “personel devir hızının fazlalığı nedeniyle kurumsal belleğin zayıf 
olması” Bakanlığın zayıf yönleri arasında yer almaktadır (SWOT 
Analizler Sonuç Raporu, 2007). Bu sebeple, kurumsal bellek, kurum-içi 
çalışma barışı ve personelin motivasyonu açılarından mutlaka 
personelin maaşlarında iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. 

• Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin Teklifi Üzerine İstihdam Edileceklerin 
Tabi Olacakları Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te değişiklik 
yapılması konusunun düşünce aşamasında olduğu belirtilmektedir.  

Son dönemlerdeki gelişme ve değerlendirmeler üzerine değişiklik 
ihtiyacı oluştuğu anlaşılmaktadır. 

• Son yıllarda kamu yönetimi alanında meydana gelen anlayış 
değişiklikleri, ülkemizde merkez ve taşra yönetiminin yeniden 
yapılandırılması dikkate alınarak; mülki idare amirlerinin yetiştirilmesi 
sürecinin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.  

Bu konuda çalışma yapmak üzere Bakanlık onayı ile bir komisyon 
oluşturulmuştur. Çalışmalar devam ettiği bilgisi edinilmiştir. 

Öte yandan, taşrada görev yapmakta olan ve Ankara’ya değişik sebeplerle 
gelen MİA’lara hizmet verebilecek nitelikte bir “rehberlik ve danışma merkezi” 
oluşturulması konusunda bir ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Personel Genel 
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulabilecek böyle bir merkezde insan kaynakları 
yaklaşımı çerçevesinde MİA personelle ilgili olarak idari, sosyal, psikolojik gibi 
boyutlarıyla olumlu çalışmalar yürütülmesi mümkün olabileceği 
değerlendirilmektedir (Mülakat, 6). Bu uygulama, merkez ve taşra ilişkilerini 
geliştirmek açısından yararlı olabilir. Taşraya ve Mülki İdare camiasının eğilim ve 
düşüncelerine ilişkin bilgiler derlenmesi sağlanabilir. Birim bünyesindeki Sosyal 
Hizmetler Şubesi nitelikli personel ve donanım ile takviye edildiğinde bu görevi 
üstlenebileceği düşünülmektedir. 

9.3. İşlevsellik Analizi 

Personel Genel Müdürlüğü; Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı 
Personelinden 1 Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcılığı, 4 Daire Başkanlığı ile 
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Personelinden 13 Şube Müdürlüğünden 
müteşekkildir. Genel Müdürlük bu yapılanması ile üstlendiği görevleri yerine 
getirmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir. 
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 2005 2006 2007 

Gelen Evrak Sayısı 47344 43904 41431 

Giden Evrak Sayısı 
 

20320 26927 19863 

Tablo 9.1. Birime Gelen-Giden Evrak Sayısı 

Genel Müdürlüğün görevlerinin kapsamının geniş olmasından kaynaklanan 
bir iş yükü bulunmaktadır. Örneğin, gelen-giden evrak sayılarına bakıldığında 
yoğun bir trafiği olduğu görülmektedir. Gelen evrak sayısında son üç yılda sürekli 
bir düşüş eğilimi dikkati çekmektedir. 2005 yılında 47.344 olan gelen evrak sayısı 
2007 yılında 41.431’e düşmüştür. Öte yandan giden evrak sayısı 2005 yılında 
20.320 iken, 2006 yılında 26.927’ya çktığı, ancak 2007 yılında 19.863 ile 2005 
yılı seviyesinin bile altına düştüğü görülmektedir (Tablo 9.1). 

Onay niteliğindeki işlemlerle ilgili istatistiksel bilgilere bakıldığında ilginç bir 
tablo ile karşılaşılmaktadır. 2007 yılında birim amiri tarafından onaylanan işlem 
sayısı 387 iken, Müsteşar Yardımcısının onay verdiği işlemler sadece 221’dir. Öte 
yandan müsteşar 596 onay işlemine imza atmış iken, Bakan 662 onay niteliğinde 
işlemi imzalamıştır (Tablo 9.2). Bu sayılar Personel Genel Müdürlüğü’nün onay 
niteliğindeki işlerinin çoğunluğunun Müsteşar ve Bakan onayı ile tamamlandığını 
göstermektedir. İçişleri Bakanlığı’nda Personel Genel Müdürlüğü ile ilgili imza 
yetkisi devrinin yeteri kadar olmadığını işaret etmektedir. Ayrıca birim amirinin 
yardımcılarına onay işlemleri bağlamında imza yetkisi devretmediği 
anlaşılmaktadır. 

Toplam Sayı 
Birim Amir Yrd.–

Daire Bşk. 
Birim Amiri 

Müsteşar 
Yardımcısı 

Müsteşar Bakan 

1.866 - 387 221 596 662 

Tablo 9.2. 2007 Yılında Onay Niteliğindeki İşlemler 

Çağdaş yönetim anlayışında örgütlerin üst yönetimi mesaisinin önemli bir 
kısmını misyon ve vizyon yönünde örgüte yön verme işlevine ayırması, mümkün 
olduğunca rutin işlere zaman ayırmaktan kaçınması beklenmektedir. Halbuki 
Tablo 9.2’deki görünüm etkin, hızlı ve verimli bir organizasyon yerine, tepe 
yönetimine bağımlı bir yapılanmaya işaret etmektedir. Böyle yapılardaki 
örgütlerde, üst yönetimin zamanının önemli bir bölümünü rutin işlerin alması 
tehlikesi bulunmaktadır.  

9.3.1. Görevlerin İşlevsellik Durumu 

Genel Müdürlük’te 3152 sayılı Kanun ile belirlenen ancak uygulanamayan 
görev olmadığı ifade edilmektedir (Mülakatlar). Ancak Bakanlık teşkilat yasası 
dışında birime görev yükleyen mevzuat açısından böyle hükümler olduğu 
anlaşılmaktadır. 

• 16.12.1990 tarih ve 430 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve 
Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile açıktan memur ve işçi atama yetkisi 
verilmiştir. Ancak, mevcut kadro olmasına karşın 20.06.1991 tarihinden 
itibaren bu KHK’ya göre açıktan atama yapılmamıştır. Sadece önceden 
atanmış olan personelin kurumlar ve iller arası nakilleri ile sınıf, ünvan 
ve derece değişiklikleri takip edilmektedir. Bu sebeple 430 sayılı KHK 
gereği yürütülen işlevlerde bir daralma meydana gelmiştir. 
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• Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 12. Maddesindeki Bakanlık merkez 
stajı-1(12/A) ve yüksek lisans eğitimini(12/B-b) düzenleyen 
kısımlarının işlevinin kalmadığı anlaşılmaktadır. Kaymakam adaylarının, 
Bakanlıkça belirlenen bir kurumda Yüksek Lisans eğitimine tabi 
tutulması öngörülmüştü. Ancak, en son Bakanlık ile A.Ü Sosyal Bilimler 
Enstitüsü arasında 1997 yılında yapılan sözleşmeyle 87. Dönem 
Kaymakam Adaylarına uygulandığı görülmektedir. Uygulama kabiliyeti 
kalmadığından yönetmelikteki ilgili kısımların çıkarılması gerekmektedir. 

9.3.2. Kurumsal Kapasitenin Etkin Kullanımı 

Birimde kurumsal kapasitenin etkin kullanımı önünde engel olmadığı görüşü 
hâkim görünüyorsa da, özellikle bilgi teknolojileri konusunda alt-yapının 
geliştirilmesinin önemine işaret edilmektedir (Mülakat, 3; 4; 5, 6; 7). Bu konu 
fiziki kaynaklar analizi bölümünde detaylı olarak ele alınacaktır. 

Araştırma esnasında, birimden elde edilen bilgi ve belgelere göre, birimde 
başlanan ve başka birim ve makamların katılımına ihtiyaç duyulmayan bütün 
projelerin uygulamaya yansıtıldığı ancak, üst makamların onayını gerektiren ya 
da başka birimlerle koordineli olarak yürütülmesi gereken projelerde aksamalar 
olduğu görüşü ortaya konulmaktadır. 

Genel Müdürlükte yürütülen bazı iş ve işlemlerin Bakanlığın başka 
birimlerinin görevleri ile çakıştığı ya da birbirlerini tamamladığı görülmektedir: 

• OHAL ile ilgili iş ve işlemler İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Toplumla 
İlişkiler Dairesi ve Personel Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmektedir. Personel Genel Müdürlüğü’nün bir şubesi terör olayları 
sebebiyle şehit ve malül olanların yakınlarını atama işlerini 
yürütmektedir. Bu sebeple diğer birimlerin işleri ile ilgili herhangi bir 
sıkıntı yaşanmadığı ifade edilmiştir (Mülakat, 7). Hatta şube 
çalışanlarının genellikle şehit ve malül yakınlarından oluşması sebebiyle 
görüşmek için gelen şehit ve malül yakınları ile daha sağlıklı ve düzeyli 
ilişki sağlandığı konusuna dikkat çekilmektedir (Mülakat, 7). 

• Araştırma esnasında birimden elde edilen bilgilere göre, İl Özel İdare 
Genel Sekreterlerinin atama işlemlerinin Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü’nce yapılması ve bilgilerin bilgisayar ortamında 
tutulamaması söz konusu iken, özlük ve sicil dosyalarının Personel 
Genel Müdürlüğü’nde muhafazasının problem yarattığı konusu gündeme 
gelmektedir. Ancak iş ve işlemlerin iyi biçimde yürütülmesine engel bir 
durum olmadığı da ifade edilmektedir. 

• 16.03.2006 tarihli birimin teftişine ilişkin raporda, Kaymakam 
adaylarının tez değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesinde sıkıntı 
olmamasına karşın, dikkate değer bulunan tezlerin meslek 
mensuplarının ve araştırmacıların kullanımına açılmasının önemine 
dikkat çekilmektedir. Aslında bu görevin Personel Genel Müdürlüğü’nün 
görev tanımı ile uyumlu olmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple bu 
görevin, Bakanlık içinde misyonu konuyla uyumlu başka bir birimle 
işbirliği içinde yürütülmesi düşünülmelidir. Böylece bu tezlerin 
yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi sonrasında gerek duyulanların 
meslek mensupları ve araştırmacıların kullanımına açılması konusunda 
bir açılım sağlanabilir. Hatta meslek mensuplarının yüksek lisans ve 
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doktora tezlerinin de bu anlamda değerlendirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılabilir. Bu konu mesleki bilgi birikimi oluşturulması anlamında da 
önemlidir.  

9.3.3. Yeni Çalışma Konuları 

Personel Genel Müdürlüğü’nün vizyonu ve misyonu “insan gücü planlaması 
ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin 
geliştirilmesi için gerekli tekliflerde bulunmak,” biçiminde ifade edilmektedir. 
Genel Müdürlüğün görevlerinin çoğunun vizyon ve misyon tanımlaması ile 
uyumlu olduğu görülmektedir. Ancak, bu tanım ile uyumlu olmayan görevler 
çalışma içinde ortaya çıkarılmaktadır. Personel Genel Müdürlüğü’nün misyonu ile 
uyumlu görevleri üzerine daha fazla yoğunlaşmasının sağlanması amacıyla iş 
yükünün azaltılması yoluna gidilebilir. Bu amaçla sözü edilen görevlerin ilgili 
birimlere devredilmesi mümkündür.  

İçişleri Bakanlığı, kamu yönetimindeki çağdaş gelişmeler ve stratejik 
yönetim anlayışı ve stratejik bilgi yönetimi gibi konularda kendini yenileme ve 
geliştirme atılımlarını gerçekleştirme potansiyeline sahiptir. Bakanlığın omurgasını 
oluşturan MİAH Sınıfı personelinin işe alınma ve yetiştirilme süreçlerinde üst-
düzey programlar uygulanmaktadır. 02.10.2007 tarihi itibarıyla 1902 MİA’nın 
farklı sürelerle de olsa eğitim amaçlı olarak yurt-dışı tecrübesine sahip olması bu 
potansiyelin önemli göstergelerinden biridir. 

Personel Genel Müdürlüğü’nde projeye dayalı çalışmalar yürütülmesine 
yönelik bir yaklaşımın gelişmekte olduğu görülmektedir. TODAİE ile AREM birlikte 
üstlendikleri MİAPER (Vali ve Kaymakamların Bireysel Performans Ölçümü 
Araştırma Projesi) projesi, Genel Müdürlük ile işbirliği içinde yürütülmüştür. Bu 
projede performansa ve objektif ölçütlere dayanan bir değerlendirme sistemi 
oluşturulması amaçlanmıştır. Bu proje “2006 yılında tamamlanmış ve 
uygulamaya aktarılmak üzere Personel Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. 
Uygulamaya aktarılması konusunda çalışmaların devam ettiği ifade edilmektedir 
(Mülakat, 2). 

9. Kalkınma Planı başta olmak üzere neredeyse tüm makro planlarda kamu 
kurum ve kuruluşlarında “norm kadro” ugulanmasının önemine vurgu yaptıkları 
görülmektedir. AREM ve TODAİE’nin, Personel Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde 
hazırladıkları “İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Norm Kadro Projesi”nin 
hazır olduğu, uygulanmasına yönelik arayışlara devam edildiği bilgisi edinilmiştir. 
Böylece Bakanlıkta işe göre adam yerine, adama göre iş anlayışından kalan 
düşünceler yerine (Mülakat, 1), çağdaş bir anlayışla işin gerektirdiği nitelikte 
personelin istihdamına imkân veren bir yapının oluşması sağlanmış olacaktır. 

Bakanlıkta yürütülen hizmetlerin kalitesini, etkinliğini artırma ve kurumsal 
hafızayı sağlamak amacıyla “içişleri uzmanı” ihdas etme çalışmaları 
sürdürülmektedir. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı’nda çalışan GİH Sınıfı personelinin 
kurumdan ayrılmalarının önüne geçmek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla 
maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu sorunların 
çözümüne yönelik olarak yapılan çalışmalar “birimin işlevselliği” hakkında olumlu 
göstergeler olarak kabul edilebilir. 

İçişleri Bakanlığı personeli için oluşturulan görevde yükselme sisteminin 
genel olarak iyi biçimde işlediği ifade edilmektedir (Mülakat, 2). Ancak yine de, 
özellikle ödüllendirme konusunda merkez ve taşra teşkilatlarında farklı 
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yakınmalar bulunmaktadır. Taşrada görev yapanların “takdirname”, merkez 
birimlerinde görev yapanların ise “maaş ödülü” bakımından avantajlı oldukları 
iddia edilmektedir. Ancak, bu sakıncaların giderilmesi yönünde çalışmalar 
yürütüldüğü ifade edilmiştir (Mülakat, 2). 

Mülki İdare Mesleğinin her aşamasında objektif ölçütlerin geçerli olacağı bir 
sistemin oluşturulması amacıyla çalışma yapılması ihtiyacı bulunmaktadır. Mülki 
İdare Amirlerinin atama, yerdeğiştirme, terfi işlemlerinin objektif ölçütlere dayalı 
performans değerlendirmelerine göre yapılması, meslek mensuplarını çalışmaya 
ve performansını yükseltmeye yönlendirecektir. Bu meslek açısından, bakanlık 
açısından ve ülke açısından olumlu sonuçlar verebilecek bir yaklaşım olacaktır. 
Aksi halde, iyi yetişmiş nitelikli bir meslek camiasının çalışmaktan uzaklaşması, 
yılgınlığa düşmesi gibi motivasyon kayıpları ortaya çıkabilecektir. Bu bağlamda, 
kaymakam ve vali yardımcısı atamalarının kur’a ile yapılması, görevde bulunma 
süresinin aksatılmadan uygulanması, Bakanlık Merkez Teşkilatında görev almaya 
ve görev sürecine ilişkin kuralların objektif biçimde belirlenmesi konularını 
kapsayacak bir çalışma başlatılarak bir sistem oluşturulması gerekmektedir. 

İçişleri Bakanlığı MİAH sınıfında iyi yetişmiş, dil bilen, taşra tecrübesi olan, 
nitelikli bir personel potansiyeline sahiptir. Ancak bu potansiyelden üst düzeyde 
yararlanmak amacıyla ihtiyaç duyulacak alanlarda uzmanlaşmış personeli 
oluşturma çalışması olmadığı görülmektedir. Her ne kadar mevcut uygulamalarda 
atama ve terfilerde “uzmanlık” alanının dikkate alınmadığı ifade edilmekteyse de 
(Mülakat, 8), bu konuda düşünce aşamasında da olsa gelişmeler olduğu bilgisine 
ulaşılmıştır (Mülakat, 6). Bununla birlikte, MİAH personelinin özelliklerini 
kapsayan bir bilgi bankası ile il ve ilçelerin özelliklerini kapsayan bilgileri içeren 
bir bilgi bankası çalışması ihtiyacı dile getirilmektedir. Böylece memleket 
gereklerine uygun bir atama sisteminin oluşabileceğine dikkat çekilmektedir 
(Mülakat, 1; 6). 

MİAH sınıfı personeli farklı kaynaklardan yani değişik üniversitelerin 
mezunlarından alınmaktadır. Adaylar yazılı sınavlara yoğun çalışma temposu ile 
hazırlanıp yüksek puanlar alabilselerde, yetişme düzeylerinde farklılıklar 
olabilmektedir. Bu sebeple yazılı sınav sonrasında farklı tekniklerden oluşan sınav 
aşamaları (Dışişleri Bakanlığı gibi) geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır 
(Mülakat, 6). Ayrıca adaylık süresindeki eğitimin ciddiyeti ve önemi daha da 
artmaktadır. Bu konuda bir çalışmanın yürütüldüğü bilgisine ulaşılmıştır. 

Mülki İdare Amirleri arasında yaşanan önemli sıkıntılardan birisi de “istisnai 
bir memuriyet” olan Valilik için yeterli kural olmamasıdır. Bu sebeple, Vali olma 
şartları, atama usülleri, görev süresi gibi konularda objektif kurallar tespit 
edilmesine yönelik çalışmalar yapılması düşünülmelidir. 

 “Valilik” beklentisinin özellikle merkez teşkilatındaki görevlerin 
yürütülmesine ve kurumsallaşmanın oluşması üzerine etkileri konusunda ciddi 
araştırmalar yapılmalıdır. Alınacak sonuçlara göre, gerekiyorsa yeni düzenlemeler 
yapılabilmelidir.  

9.3.3. Müdürler Encümeni ve İşlevselliği 

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nda “Müdürler Encümen”i olarak yer 
almakta iken, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun’da “Bakanlık Encümeni” olarak adlandırılmıştır. 



 

  279

1700 sayılı yasanın 18. maddesinde Encümenin oluşumu yer almaktadır. 
Buna göre, Müsteşar başkanlığında, Emniyet Genel Müdürü, Hukuk Müşaviri, 
Mahalli İdareler Genel Müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, Teftiş 
Kurulu Başkanı ve İller İdaresi Genel Müdüründen oluşmaktadır. Ayrıca Personel 
Genel Müdürü’nün bu encümenin raportörü olduğu ifade edilmektedir.  

3152 sayılı yasanın 27. maddesinde “bakanlık encümeni” olarak yer 
almaktadır. Encümenin, Müsteşar başkanlığında, Emniyet Genel Müdürü, bakanlık 
ana hizmet birimleri genel müdürleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri ve 
Personel Genel Müdürü’nden oluştuğu görülmektedir. Ana hatlarıyla her iki 
düzenlemenin birbirine benzediği görülmekle beraber, 3152 sayılı yasa ile üye 
sayısının ana hizmet birimleri genel müdürleri ifadesi ile genişletildiği 
görülmektedir. 

1700 sayılı yasanın 19. maddesinde encümenin görevleri “dâhiliye 
memurlarının mesai ve faaliyetlerini, zati hal ve vaziyetlerini tetkik ve tespit eyler 
ve bu kanunla intihap hakkı kendisine verilmiş olan memurların intihap, terfi ve 
ehliyetlerinin tasdiki ile tahvil hususlarını tezekkür eder” biçiminde ifade 
edilmektedir.  

3152 sayılı yasanın 27. maddesinde encümenin görevleri belirlenmektedir. 
Buna göre, encümen, “birinci sınıfa yükselecek mülki idare amirlerini 
değerlendirmek ve tespit etmek ile genel müdür yardımcıları, daire başkanları, 
hukuk müşavirleri, şube müdürleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, hukuk işleri 
müdürleri, il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürleri, il sivil savunma müdürleri ve il 
özel idare müdürlerinin seçimi, atanması, nakli, terfi ve değerlendirmeleri 
konularını inceleyip karara bağlamak ve Bakanlık makamınca verilecek benzeri 
diğer hususlarda görüş bildirmekle görevlidir.” 

Encümen kararlarının “Bakan Onayı” ile kesinlik kazanacağı her iki yasada 
yer almaktadır. 1700 sayılı yasanın 19. maddesi ile 3152 sayılı yasanın 27. 
maddesi encümen kararlarının Bakanın onayı ile tamamlanacağı 
düzenlenmektedir. 

Encümenin oluşturulması ve görevlendirmesinde atama ve terfilerde 
liyakatin esas alınmasının amaçlandığı görülmektedir. Bu şekilde Müsteşar 
başkanlığında bir Encümen oluşturularak, kurumsal bir yapı oluşturulduğu ve 
Encümen kararlarının Bakan onayına tabi tutulduğu dikkati çekmektedir. Bir ya 
da birkaç kişinin kararından ziyade bir encümen kararı alınması ve kararların 
bakan onayı ile kesinleşmesi, aslında “katılımcılık” esasına dayanan bir karar 
mekanizmasına işaret etmektedir. 

Bu anlamda İçişleri Bakanlığı’nda geleneksel bir yapı bulunmaktadır. 
Encümen Bakanlık üst yönetiminin destek kurulu gibi çalışmaktadır (Mülakat, 9). 
Bakanlıkça yapılan atama iş ve işlemlerinde Bakanlık birim amirlerinin desteğini 
sağlamaktadır. Bu bağlamda encümenin fiili işlevi bulunmaktadır (Mülakat, 9). 

Ancak, araştırma esnasında yapılan mülakatlarda, Bakanlıkta kurumsal bir 
işleyiş yerine Bakanlık üst yönetimine göre belirlenen bir işleyiş mekanizmasının 
oluşmasından söz edilmektedir. Bu sebeple, bakanlık yönetim yapısı içinde 
geleneksel bir yapı haline gelmiş “Encümen” kararlarının işlevselliğinde bir 
azalma olduğu görünümü ortaya çıkmaktadır. Hâlbuki liyakat esasına dayanan bir 
atama ve terfi sistemi içinde kurumsallaşmış bir encümen önemli işlevler 
üstlenebilecek bir özelliğe ve potansiyele sahiptir. 
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9.4. İnsan Kaynakları Analizi 

Personel Genel Müdürlüğü’nde, bir genel müdür, iki genel müdür 
yardımcılığı, dört daire başkanlığı ile 13 Şube Müdürlüğü yapısı içinde görevli 
personel bulunmaktadır. 2008 yılında görev yapan toplam personel sayısı 102’dir. 
Bu personelin 6’sı MİAH sınıfındandır. MİAH sınıfı dışındaki personelin sayısı ise 
96’dır (Tablo 9.3). 

Personelin sayı olarak yeterli düzeyde olduğu ifade edilmektedir. Ancak 
MİAH sınıfı personeli dışındaki personelin düşük maaşlarla çalışıyor olması kurum 
açısından çeşitli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunlar SWOT Analizleri 
Sonuç Raporu (2007)’nda “yetişmiş personelin bakanlığı terk etme eğiliminde 
olması” ve “personel devir hızının fazlalığı nedeniyle kurumsal belleğin zayıf 
olması” olarak yer almaktadır. Bu yüzden, Bakanlığın bakanlıkta yetişmiş ve 
nitelikli personel ihtiyacı bulunmaktadır (Mülakat, 1). 

 Sayısı 
Ortaöğretim 

ve Altı 
Lisans Y Lisans Doktora 

Lojmanda Oturan 
Personel 

MİA Personeli 6  3 2 1 5 

Genel İdare 
personeli 

95 40 55   10 

Yardımcı Hizmet 
Personeli 

      

Teknik Hizmetler 
personeli; 

1 
 

 1    

Diğer       

Tablo 9.3. İnsan Kaynakları Durumu 

GİH sınıfı personelinin maaşlarının düşük düzeyde olması başka olumsuz 
etkiler de oluşturmaktadır. Örneğin KPSS sınavını kazanan adaylar İçişleri 
Bakanlığı’nı ön sıralarda tercih etmemektedir (Mülakat, 1; 2), hatta şehit ve 
malül yakınlarına ilişkin atamalarda da İçişleri Bakanlığı tercih edilmemektedir 
(Mülakat, 7). Ayrıca KPSS sonuçlarına göre başvuranlardan İçişleri Bakanlığı’na 
ataması yapılanlardan bir kısmı görevlerine başlamamaktadırlar (Mülakat, 1; 2).  

Genel Müdürlükten alınan bilgilere göre, görevde bulunan altı MİAH sınıfı 
personelinden birinin “doktora” düzeyinde eğitim aldığı, ikisinin yüksek lisans, 
diğer üç personelin ise lisans eğitimine sahip olduğu görülmektedir. MİAH sınıfı 
dışındaki 96 personelden 56’sının lisan eğitimine, diğer 40 personelin ise 
ortaöğretim düzeyinde eğitim seviyeleri olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 9.3). 
Ayrıca personelin “hizmet-içi eğitim” çalışmaları ile desteklendiği görülse de 
toplam sayı içinde az sayıda personelin bu eğitimlere katılabildiği görülmektedir. 
Bu sebeple, özellikle GİH personelinin kendilerini yenilemelerine yönelik ve 
olabildiğince çalışma ortamları dışında daha etkili ve teşvik edici biçimde hizmet 
içi eğitim programları düzenlenmesi sağlanmalıdır (Mülakat, 4). 

Ayrıca personele sağlanan sosyal imkânlar da yetersiz kalmaktadır. Örneğin, 
Genel Müdürlükte görev yapan MİAH sınıfı dışındaki 96 personelin sadece 10’una 
lojman verilebildiği görülmektedir. 

Personel Genel Müdürlüğü’nde görev yapan personel ile ilgili 1980, 1990 ve 
2000 yıllarında görev yapan personel sayılarına ilişkin bilgilere ulaşılamamıştır. 
Aslında bu durum SWOT Analizleri Sonuç Raporu (2007)’nda yer alan “yetişmiş 
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personelin bakanlığı terk etme eğiliminde olması” ve “personel devir hızının 
fazlalığı nedeniyle kurumsal belleğin zayıf olması” tespitleri ile uyum içindedir. 

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde bu tür basit veri niteliğindeki bilgilere bile 
ulaşılamaması, İçişleri Bakanlığı’nda çağdaş yönetim anlayışının temeli sayılan 
“stratejik bilgi yönetimi” konusunda sorunlar olduğunun bir göstergesidir. 
Bilgilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması ve saklanması-gereksizlerin yok 
edilmesi biçimindeki “bilginin temel yaşam döngüsü” açısından temel sıkıntılar 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, bilişim teknolojileri altyapısının 
oluşturulması yanında, nitelikli personel istihdamının önemi ortaya çıkmaktadır. 

Öte yandan, gerek kurumsal hafıza gerekse daha nitelikli personel ile daha 
etkin hizmetler üretilebilmesi için “İçişleri Uzmanı” biçiminde bir kariyer 
sisteminin getirilmesi bağlamında Bakanlığın ihtiyaç duyduğu alanlarda 
yükseköğrenim görmüş personelin işe alınması, bu personele iyi maaş 
verilebilmesi ve terfi imkânları sağlanması ile Bakanlığın işlevselliği ve etkinliği de 
artırılabileceği ifade edilmektedir (Mülakat, 1; 2; 4; 6; 8).   

İçişleri Bakanlığı’nda kurum-içi “çalışma huzurunun” 1. sınıf MİA uygulaması 
ve özelleştirmeden gelenlerin yüksek maaş alması gibi sebeplerden dolayı 
bozulduğuna ilişkin kanaatlerin yaygınlaştığı görülmektedir (Mülakat, 1; 2; 6). 

Personel Genel Müdürlüğü genel olarak fazla mesai çalışmalarının yoğun 
olarak yapıldığı bir birim olarak görülmektedir. MİAH sınıfı personeli açısından 
mesai saatlerinde rutin işler yürütülürken, mesai sonrasında projeler ve 
planlamalar üzerinde çalışılmaktadır (Mülakat, 1; 2). Bunun yanında şubelerin iş 
yoğunlukları arttığı dönemlerde veya gerektiğinde fazla mesainin yaygın olduğu 
bir çalışma sistemi vardır (Mülakat, 3; 5). Ancak bu fazla çalışmaların tamamen 
personelin özverisine dayandığı ifade edilmektedir. Bu sebeple, fazla mesai yapan 
personele “fazla mesai ücreti” ödenmesi sağlanmalıdır. 

9.5. Fiziki Kaynaklar Analizi 

Personel Genel Müdürlü’nde personele tahsis edilen çalışma ortamlarında 
genel bir yetersizlik dikkati çekmektedir (Tablo 4). Fiziki mekân yetersizliği 
sebebiyle çalışma odaları, hatta koridorlar dosya dolapları ile çevreleri sarılmış 
durumdadır. Bu yüzden Genel Müdürlüğün çalışma ortamının genişletilmesine 
ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle İşlemler Şubesi’nin sınav işlerinin daha iyi 
yürütülmesi için ek bir sınav odasına ihtiyacı bulunmaktadır (Mülakat, 5). 

İlk bakışta büroların donanımı açısından eksiklik olmadığı görülüyorsa da, bir 
donanım sıkıntısı bulunmaktadır. Bilgisayarlar ve bilişim altyapısı günümüz büro 
işlerinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak, Genel Müdürlükte bilgisayarların 
altyapısı, gücü, hızı gibi nitelikleri açısından sorunlar olduğu ifade edilmektedir 
(Mülakat, 3; 4; 5; 6). Örneğin, İşlemler Şubesinin sınav işleri ile ilgili “server” 
niteliğinde bilgisayar ihtiyacı olduğu belirtilmektedir (Mülakat, 5). 
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Çalışma Odaları 
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Plan Yönetim ve Eğitim Şubesi 20 4 4 4 Yetersiz 

Sosyal İşler Şubesi 
15 
25 

1 
3 

1 
4 

1 
4 

Yeterli 
Yetersiz 

Bütçe ve Tah. Şubesi 50 7 7 7 Yetersiz 
Emekli ve Tahsis Şubesi 12 2 3 3 Yetersiz 
İdari Hizmetler Şubesi 10 3 4 3 Yetersiz 

OHAL Şubesi 
10 
35 

1 
8 

1 
8 

1 
8 

Yetersiz 
Yetersiz 

Kaymakam Adayları Şubesi 36 4 5 4 Yetersiz 
Bilgi İşlem Şubesi  20 2 2 2 Yetersiz 
Kadro Şubesi 64 10 10 10 Yeterli 
İşlemler Şubesi 65 11 11 11 Yeterli 
MİA Atama Şubesi 75 11 11 11 Yetersiz 
Disiplin Moral ve Sosyal İşler 
Şubesi 

54 8 9 9 Yetersiz 

Sicil Terfi ve Kıdem Şubesi 
40 
30 

8 
6 

8 
6 

8 
6 

Yetersiz 
Yetersiz 

Tablo 9.4. Birimlerin Çalışma Odalarının Durumu 

İçişleri Bakanlığı’nda toplanan verilerin(data) işlenerek üst-bilgi (knowledge) 
haline getirilmesi birimin amaçları yönünde kullanılarak sağlıklı biçiminde 
depolanması (gereksizlerin yok edilmesi) biçiminde işleyecek bir “döngünün” 
kurulması ihtiyacı bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle, stratejik bilgi yönetimi 
yaklaşımının benimsenmesi gerekmektedir. Bakanlıkta bilgi teknolojileri alt-
yapısı, bilgisayar programları ve nitelikli personel desteklenen bir sistem, içinde 
oluşturulmalıdır. Bakanlık hizmet alanları genişlerken, bilişim hizmetleri 
gelişmektedir. Bu ikisi arasında uyum sağlanmalıdır. Bu konu ihmal edilemeyecek 
özellikte olup, hayati öneme sahiptir. 

E-içişleri uygulamasının İçişleri Bakanlığı açısından iyi bir başlangıç olduğu 
ifade edilmektedir. Ancak firma değişiminden kaynaklanan sorunlar sebebiyle 
“ağır” çalışan, sadece evrak sayısı almak üzere kullanılan ve hem evrak işinin 
hem de elektronik işlemlerin birlikte yürümesi sebebiyle ek yük getiren bir sistem 
olarak görülmektedir (Mülakat, 3; 4; 5). Bu sebeple,  e-içişleri sisteminin yeniden 
ele alınarak geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Personel Genel Müdürlüğü’nün 2007 yılı bütçe dağılım cetveli incelendiğinde 
genel olarak hizmetlerin yürütülmesi yönünde bütçe ödeneklerinin yeterli olduğu 
görülmektedir (Tablo 5). 

AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA ORAN % 

Personel Giderleri 1.545.400 1.913.400 -19,23 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı 74.000 54.619 0,74 

Yolluklar 67.000 32.257 0,48 

Hizmet Alımları 51.000 37.835 0,74 

Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım ve B-O 
Giderleri 

95.000 34.422 0,36 

Tedavi ve Cenaze Giderleri 155.000 122.974 0,79 

Tablo 9.5. 2007 Yılı Bütçe Dağılım Cetveli 
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9.6. Merkez-Taşra İlişkisinin Analizi 

Personel Genel Müdürlüğü’nün, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun’da bir “yardımcı birimi” olarak belirlenmesine karşın 
bakanlık içinde stratejik bir öneme sahip olduğu ifade edilebilir. Çünkü Genel 
Müdürlüğün İçişleri Bakanlığı’nın yurt genelinde görev yapan personel ile ilgili 
görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. 

Genel Müdürlüğün iş ve işlemlerin düzenli yürütülmesine yönelik olarak 
genelgeler çıkardığı bu şekilde taşraya yön verdiği görülmektedir. 

Taşra ile ilgili veya Mülki İdare Amirleri ile ilgili ilişkilerde “diyalog” 
yöntemiyle sağlıklı biçimde yürütülmeye çalışıldığı ifade edilmiştir (Mülakat, 3). 

9.7. Makro Planların Analizi 

2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planı’nda “Yeni görev ve 
sorumlulukların gerektirdiği insan kaynağını yetiştirme konusunda etkili önlemler 
alınacaktır. Bu kapsamda, kamuda nitelikli personel sayısı artırılacak, mevcut 
personelin sürekli eğitimi için gerekli tedbirler alınacaktır,” biçiminde stratejik 
hedefler belirlenmiştir. Bu planda özellikle kamu personelinin gelişmelere ve çağa 
uygun hizmet vermesi için nitelikli olmasına yönelik bir vurgu dikkati 
çekmektedir. 

Ayrıca, Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi başlığı 
altında yapılan tespitler ifade edilmekte, çözüm için 657 sayılı Yasa’nın yerini 
alacak yasal bir düzenlemeye işaret edilmektedir: 

• “Kamu personelinin yetkin bir seviyeye ulaştırılması için kamu kurum 
ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlaması 
yapılamamaktadır. Kamu personelinin yeterli hizmet içi eğitime tabi 
tutulmaması, kamu çalışanlarının işlerini verimli bir şekilde yürütecek 
bilgi ve beceriye kavuşmasını engellemektedir. 

• Kamu kesiminde görevde yükselme konusunun mevzuatta açık ve 
yeterli şekilde tanımlanmamış olması, etkili bir ödüllendirme sisteminin 
bulunmaması ve ücret dengesizliği kamu çalışanlarının kendilerini 
geliştirmesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

• Kamu personelinin kurum ve kuruluşlar arasında dengesiz dağılımı ve 
personel yetersizliği sorunları göze çarpmaktadır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarında norm kadro uygulamasına tam olarak geçilmemiş olması 
kamu hizmetlerinin gerektirdiği personel sayısının ve personelde 
aranacak niteliklerin bilinememesine yol açmaktadır. 

• Söz konusu sorunlara çözüm getirmek amacıyla, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun yerini almak üzere yeni bir kanun çıkarılması 
yönünde yapılan çalışma sürdürülmektedir.” 

Bakanlar Kurulunca 30.05.2006 tarih ve 2006/10508 Karar Sayısı ile kabul 
edilen 2007-2009 yıllarını kapsayan “Orta Vadeli Program”ın “Kamuda İyi 
Yönetişim” başlığı altında: 

“Kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetkilerine uygun teşkilat yapısına 
kavuşturulması, işlevi kalmamış birimlerin kaldırılması ve zorunlu olmadıkça yeni 
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birimlerin oluşturulmaması, hizmet gereklerine uygun sayı ve nitelikte personel 
istihdamı, merkezi ve yerel yönetimler arasında dengeli bir görev ve yetki 
bölüşümünün yapılması, yurttaş odaklı bir hizmet anlayışının benimsenmesi ve 
bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılması esas olacaktır,” ifadesi yer 
almaktadır. 

Ayrıca, “Kamu personelinin kurum ve kuruluşlar arasında nitelik ve nicelik 
açılarından dengeli dağılımını sağlamak ve personelin yetkinliğini artırmak 
amaçlarıyla gerekli önlemler alınacaktır,” biçiminde yine kamu personel 
politikasına ilişkin ifade bulunmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı henüz hazırlık aşamasındadır. 
Ancak stratejik amaçlar ve hedefler belirlenmiş durumdadır. Personel Genel 
Müdürlüğü ile ilgili amaç ve hedefler şu şekildedir: 

Stratejik Amaç 19  

Bakanlığın insan kaynakları yönetimine ilişkin iş ve işlemleri hizmet 
verimliliğini artırmaya yönelik olarak yürütmek. 

Hedefler  

• Bakanlığın görev ve sorumluluklarının gerektirdiği nitelik ve sayıda 
personelin istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
(Personel Genel Müdürlüğü-Sivil Savunma Genel Müdürlüğü-İdari ve 
Mali İşler Daire Başkanlığı-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) 

• Bakanlık personelinin moral ve motivasyonunun artırılmasına yönelik 
olarak özlük ve sosyal hakları başka kurumlardaki emsalleri düzeyine 
getirilecek ve mevcut ödüllendirme sistemi geliştirilecektir.  (Personel 
Genel Müdürlüğü-Sivil Savunma Genel Müdürlüğü) 

• Bakanlık personelinin performansa dayalı bir sistem içerisinde 
değerlendirilmesi sağlanacaktır. (Personel Genel Müdürlüğü) 

9. Kalkınma Planı’nda özellikle nitelikli personel konusuna vurgu 
yapılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları 
planlaması ihtiyacı, görevde yükselme konusunun açık ve yeterli biçimde 
tanımlanması ihtiyacı ile etkili bir ödüllendirme sisteminin oluşturulması ihtiyacına 
vurgu yapıldığı görülmektedir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği personel sayısı ve personelde aranacak nitelikler 
bakımından norm kadro uygulamasının önemine işaret edilmektedir. 

Orta Vadeli Program’da yine hizmet gereklerine uygun sayı ve nitelikte 
personel dağılımından bahisle “norm kadro” uygulaması ima edilmektedir. Ayrıca 
yurttaş odaklı bir hizmet anlayışı ile bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanmanın önemine vurgu yapılmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Plan Taslağı’nda görev ve 
sorumlulukların gerektirdiği nitelik ve sayıda personelin istihdamı, personelin 
moral ve motivasyonunun artırılması için özlük haklarının emsalleri düzeyine 
getirilmesi, ödüllendirme sisteminin geliştirilmesi ve personelin performansa 
dayalı bir sistem içinde değerlendirilmesi konuları öne çıkmaktadır.  
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Aslında bu konularda 2010-2014 yılları beklenmeden faaliyete geçilmesi 
ihtiyacı vardır. Norm kadro uygulanması konusu 9. Kalkınma Planı başta olmak 
üzere her makro planda öne çıkmaktadır. AREM, TODAİE ile birlikte Personel 
Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde “T.C İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra 
Teşkilatının Norm Kadro Yapılanması Araştırma Projesi (NOKAP)” hazırlamıştır. Bu 
projenin başlatılması için 500.000,-YTL’lik bir kaynak ihtiyacı vardır. Bu kaynak 
temin edilerek projenin başlaması sağlanmalıdır. 

Personelin maaşlarının iyileştirilmesi konusundaki çabalar hızlandırılmalı ve 
İşçileri Bakanlığı içinde “iç huzur” sağlanmalıdır. Ayrıca ödüllendirme sisteminin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda Genel Müdürlükte çalışmalar yapıldığı 
ifade edilmektedir (Mülakat, 2). 

Personelin performansa dayalı bir sistem içinde değerlendirilmesi 
konusunda, AREM tarafından TODAİE ile işbirliği içinde gerçekleştirilen MİAPER 
Projesinin uygulamaya aktarılması sağlanmalıdır. Öte yandan elde edilen 
tecrübelerden hareketle MİA dışındaki personel ile ilgili bir araştırma projesi 
yürütülmelidir. 

9.8. Yüz Yüze Görüşme Sonuçları 

Araştırma esnasında Personel Genel Müdürlüğü’nde sekiz görevli ile yüz yüze 
görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde genellikle yazılı olarak elde edilen 
belgelerle uyumlu ve benzer bilgiler elde edilmiştir. Ancak farklı ve ilginç bilgilere 
de ulaşıldığı olmuştur. Bu bulgulardan bazıları bu çalışmada, konuyla bağlantılı 
biçimde mülakat numarası verilmek suretiyle referans olarak kullanılmıştır. Ayrıca 
öneriler oluşturulmasında da bu görüşmelerden yararlanılmıştır. 

Söz konusu yüz yüze görüşmelere ilişkin liste aşağıya çıkarılmıştır: 

Mülakat 1- 14.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 
Mülakat 2- 16.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 
Mülakat 3. 16.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 
Mülakat 4. 16.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 
Mülakat 5- 16.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 
Mülakat 6- 18.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 
Mülakat 7. 21.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 
Mülakat 8. 22.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 
Mülakat 9. 20.05.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 

9.9. Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Tespit 1: Genel Müdürlüğün “görev ve çalışma yönergesi” olmaması. 

Tahlil: Genel Müdürlüğün işleyiş biçimini, üstlendiği görevleri yerine 
getirmek için birimleri arasındaki yetki, görev ve sorumlulukların paylaşımı, iş ve 
görev tanımlarını içeren bir iç yönergesi bulunmamaktadır.  

Her ne kadar yürütülen işlere ilişkin yönetmelik ve yönergeler varsa da, 
kendi işleyişinin etkinliğini artıracak biçimde “hizmet odaklı bir görev ve çalışma 
yönergesi” hazırlanmasına ihtiyaç vardır. 
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Öneri: 

• Personel Genel Müdürlüğü’nün hizmet odaklı bir görev ve çalışma 
yönergesi hazırlanmalıdır. 

Tespit 2: Genel Müdürlüğe “misyonu” ile bağdaşmayan görevler 
yüklenmesi. 

Tahlil: Genel Müdürlüğün misyonu, İçişleri Bakanlığı’nın “insan gücü 
planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin 
geliştirilmesi için gerekli tekliflerde bulunmak” biçiminde tarif edilmektedir. Bu 
misyon doğrultusunda hizmet verebilmesi için dikkatini başka yönlere çekecek 
biçimde ek görevler yüklenmemelidir. Yüklenen bu tür görevler de ilgili birime 
aktarılmalıdır. Böylece genel Müdürlük kendi temel amacı yönünde daha etkin 
biçimde faaliyet gösterebilir. 

Öneriler: 

• Dinlenme kamplarının tahsis iş ve işlemleri İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı’na devredilmelidir. 

• Kaymakam adayı tezleri ile MİA yüksek lisans-doktora tezleri ile ilgili iş 
ve işlemler AREM’le birlikte yürütülmesi değerlendirilmelidir. 

Tespit 3: Genel Müdürlüğün onay niteliğindeki işlemlerinin Bakanlık 
üst yönetimi üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Tahlil: Genel Müdürlüğün 2007 yılındaki onay niteliğindeki işlemleri % 67,4 
oranında Müsteşar ve Bakan tarafından imzalanmaktadır. Bu durum, Bakanlık üst 
yönetiminin iş yükünün hafifletilmesi yönünde “onay” işlemlerine ait imza 
yetkilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret etmektedir. 

Öneri:   

• Genel Müdürlüğün onay niteliğindeki işlemleri ile ilgili imza yetkileri 
yeniden düzenlenmelidir. 

Tespit 4: Genel Müdürlüğe görev yükleyen mevzuatta işlevsiz 
hükümler bulunmaktadır. 

Tahlil: Günümüz dünyasının getirdiği bir zorunluluk olarak meydana gelen 
gelişmeler ve değişen şartlara uyum sağlanması açısından mevzuatın gözden 
geçirilmesi ve yenilenmesine ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda, Genel Müdürlüğe 
görev yükleyen mevzuatta işlevi kalmamış hükümlerin çıkarılması gerekmektedir. 
Örnek, 430 sayılı KHK ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği. 

Öneri:  

• Genel Müdürlüğe görev yükleyen mevzuatın bütüncül bir bakış açısıyla 
gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. 

Tespit 5: İçişleri Bakanlığı’nda çalışan Genel İdare Hizmetleri sınıfı 
personelinin emsallerinden düşük maaş alması. 

Tahlil: İçişleri Bakanlığı’nda GİH sınıfında çalışan personel 
emsallerinden(Maliye Bakanlığı, Emekli Sandığı, Çalışma Bakanlığı, Sağlık 
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Bakanlığı gibi kurumlarda çalışanlar) düşük maaş almaktadır. Bu sebeple 
personelin % 82’sinin bakanlıktan ayrılma eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Bu 
durum Bakanlık için çeşitli sorunlara yol açmaktadır. GİH sınıfı personelin moral 
ve motivasyonu bozulmuştur. Nitelikli, tecrübeli ve kıdemli personel diğer 
bakanlık ve kurumlara naklen geçme eğilimindedir. MİA’ların ve özelleştirmeden 
gelen personelin yüksek maaşları sebebiyle kurum içindeki “çalışma huzuru” 
bozulmuştur. KPSS sınavını kazananlar Bakanlığı tercih etmemekte, hatta 
atananların bazıları görevlerine başlamamaktadırlar. 

İçişleri Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı Taslağı’nın, “Bakanlık 
personelinin moral ve motivasyonunun artırılmasına yönelik olarak özlük ve 
sosyal hakları başka kurumlardaki emsalleri düzeyine getirilecek ve mevcut 
ödüllendirme sistemi geliştirilecektir,” hedefi doğrultusunda çalışma yapılması 
gerekmektedir. 

Öneriler:  

• İçişleri Bakanlığında çalışan Genel İdare Hizmetleri sınıfı personelinin 
özlük hakları acilen iyileştirilmelidir. 

• Bakanlıkta uygulanan mevcut ödüllendirme sisteminin geliştirilmesine 
yönelik yapılan çalışmalar hızlandırılmalıdır. 

Tespit 6: İçişleri Bakanlığı’nın kurumsal hafızanın oluşumu ile etkin 
ve verimli hizmet sunumu için uzman personel ihtiyacı bulunmaktadır. 

Tahlil: İçişleri Bakanlığı’nın her biriminde olduğu gibi Personel Genel 
Müdürlüğü’nde uzman personel çalıştırma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Böylece 
çağdaş gelişmeler karşısında yürütülen hizmetlerin kapsamı ve niteliğinin 
değişmesine, etkin ve verimli biçimde cevap verebilmek mümkün olacaktır.  

Bir kariyer mesleği biçiminde düşünülerek, bakanlığın ihtiyaç duyduğu 
alanlarda eğitim görmüş fakülte mezunları “uzman yardımcısı” olarak işe alınıp 
hizmet-içi eğitimlerle uzmanlığa geçebileceklerdir. Bakanlığın yönetim 
kademelerinde görev yapan MİAH Sınıfı personeli ile uyumlu biçimde 
çalışabilecek, kurumsal hafıza açısından önemi büyük bir “içişleri uzmanlığı” 
kariyer mesleği oluşmuş olacaktır.  

Bu personelin maaşları, çalışma koşulları, terfileri ve sosyal imkânları ile 
bakanlıkta görev yapmaları cazip hale getirilmelidir. 

Öneri: 

• İçişleri Bakanlığı’nda “İçişleri Uzmanı” statüsünde personel istihdamı 
sağlanmalıdır. 

Tespit 7: Mülki İdare Amiri atama, yerdeğiştirme ve terfilerinde 
objektif bir sistemin olmaması. 

Tahlil: İçişleri Bakanlığı MİAH sınıfında iyi yetişmiş, dil bilen, taşra tecrübesi 
olan, nitelikli bir personel potansiyeline sahiptir. Ancak bu potansiyelden üst 
düzeyde yararlanmak amacıyla çalışmayı ve performansı teşvik eden bir liyakata 
dayalı terfi sistemi oluşturulması ihtiyacı vardır. 9.Kalkınma planında “Kamu 
kesiminde görevde yükselme konusunun mevzuatta açık ve yeterli şekilde 
tanımlanmamış olması etkili bir ödüllendirme sisteminin bulunmaması ve ücret 
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dengesizliği kamu çalışanlarının kendilerini geliştirmesini olumsuz yönde 
etkilemektedir” tespiti yapılmaktadır.  

Ayrıca Bakanlığın ihtiyaç duyulacak alanlarda uzmanlaşmış personeli 
oluşturmaya yönelik bir planlama çalışmasının olmadığı görülmektedir. 
9.Kalkınma Planında da yer alan insan kaynakları planlamasına yönelik olarak, 
özellikle AB, Güvenlik, Sınır gibi konularda uzmanlaşmış MİA ile ilgili planlama ve 
atamalarda bu uzmanlık alanlarının esas alınması gerekmektedir.  

Ayrıca performansa dayalı bir değerlendirme sistemine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu açıdan MİAPER projesinin uygulamaya aktarılması önemini 
göstermektedir. 

Bu bağlamda, atama ve terfilerde atanacak kişi ile atanılacak görevin 
uyumuna sağlamaya yönelik bir bilgi sistemine olan ihtiyaç da ortaya 
çıkmaktadır. 

Öneriler: 

• MİA atama, yerdeğiştirme ve terfi işlemleri objektif ölçütlere dayalı bir 
“liyakat sistemine” kavuşturulmalıdır. 

• MİA nitelikleri ile atanılacak göreve ilişkin özellikleri kapsayan bilgi 
sistemleri geliştirilmelidir. 

• MİAH sınıfı personeli için “kariyer planlaması” yapılması sağlanmalıdır. 

• MİAPER projesinin uygulamaya aktarılması sağlanmalıdır. 

Tespit 7: İçişleri Bakanlığı’nda norm kadro uygulamasına 
geçilmemiş olması. 

Tahlil: İçişleri Bakanlığında norm kadro uygulamasına geçilememiş olması 
birçok soruna sebep olmaktadır. 9. Kalkınma Planı’nda da tespit edildiği gibi, 
“norm kadro uygulamasına tam olarak geçilmemiş olması kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği personel sayısının ve personelde aranacak niteliklerin bilinememesine 
yol açmaktadır.” Bu açıdan, hazırlanan “T.C İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra 
Teşkilatının Norm Kadro Yapılanması Araştırma Projesi (NOKAP)” önemli bir fırsat 
sunmaktadır. Bu projenin hayata geçirilmesine yönelik olarak gayret 
gösterilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Öneri: 

• NOKAP Projesinin gerçekleştirilmesi için yeterli kaynak sağlanmalıdır. 

Tespit 8: İçişleri Bakanlığı’nda bilgi teknolojisi alt-yapısının yetersiz 
kalması. 

Tahlil: İçişleri Bakanlığı’nda önemli işlevler yerine getirilmesine karşın, bilgi 
teknolojilerinden yeterince yararlanılamamaktadır. Bu sebeple, Personel Genel 
Müdürlüğü’nün teknik alt-yapısının Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde 
uygun programlarla desteklenmesi gerekmektedir. Bu şekilde hizmetlerin etkinliği 
ve verimliği artırılacaktır.  

Bu yöndeki çalışmalar “makro planların amaçları” ile uyum sağlamak 
açısından da önemlidir. 
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Öneriler: 

• İçişleri Bakanlığı’nda bilişim alt-yapısı geliştirilmelidir. 

• İçişleri Bakanlığı’nda “stratejik bilgi yönetimi” anlayışı yerleştirilmelidir. 

Tespit 9: Personel Genel Müdürlüğü’nde fiziki mekân yetersizliği 
olması. 

Tahlil: Personel Genel Müdürlüğü’nün çalışma mekânlarında bir yetersizlik 
söz konusudur. Hizmetlerin ve hizmet alanlarının genişlemesiyle çalışma 
ortamlarının yetersizliği ortaya çıkmıştır. Çalışma odaları ve koridorlar dosya 
dolapları ile kaplanmış durumdadır. Bu sebeple, çalışma mekânlarının 
genişletilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Öneri: 

• Personel Genel Müdürlüğü’ne ek çalışma mekânları sağlanmalıdır. 
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10. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

10.1. Kısa Tarihi Gelişimi 

Osmanlı İmparatorluğunda Sadr-ı Azam Kethüdası tarafından bugünkü 
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bazı görevler yürütülmekteydi. 18 Ekim 
1859 yılında Dâhiliye Nezareti yeni esaslara göre şekillenmiş, fakat Hukuk 
Müşavirliği birimi bu teşkilatlanmanın içinde yer almamıştır. Meşrutiyetten sonra, 
23 Aralık 1913 yılında yürürlüğe giren “Kanun” niteliğinde bulunan “Nizamname” 
ile Dâhiliye Nezareti merkez teşkilatında Müsteşar Muavini aynı zamanda Nezaret 
Hukuk Müşaviri olarak zikredilmiştir. 22 Mayıs 1930 tarihli 1624 sayılı “Dâhiliye 
Vekâleti Teşkilat Kanununun” 6. maddesinde Hukuk Müşavirliğinin müşavirlik ve 
muhasebat kısımlarından oluştuğu belirtilmiştir. 1700 sayılı Memurları Kanunun 
18 ve 26. maddelerinde Hukuk Müşavirliğine benzer görevler tevdi edilmiştir. 
Halen 14.02.1985 tarih 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un 14 üncü maddesinin (c) fıkrasına göre kurulmuş bir danışma 
birimi olarak görevini ifa etmektedir. 

10.2.  Mevzuat Analizi  

10.2.1. Mevzuatta Yer alan Görevlerin Tanımlanması ve Analizi 

3152 sayılı kanunun 17. maddesinde Hukuk Müşavirliği’nin görevleri 
belirlenmiştir.  

a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, 
cezai sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,   

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki 
tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara 
uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,   

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adli 
davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari 
davalarda Bakanlığı temsil etmek,  

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve 
programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki 
teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,   

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan 
yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarını 
hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek,   

f) Dernekler Kanununa göre dernek tüzüklerini incelemek,  

g) Diğer kanunlarla ve bakanlıkça verilen görevleri yapmak.” 

Hukuk müşavirliği’ni ilgilendiren mevzuat üzerinde yapılan 
incelemelerde aşağıda ki hususlar tespit edilmiştir;  

1) Kanundaki görev tanımları incelendiği zaman birim olarak Hukuk 
Müşavirliğinin amaç tanımlaması bulunmamaktadır. Ancak 17. maddede 
Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirebilmesi, plan ve programlara 
uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri 
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hazırlamak şeklinde görev tanımlaması yapılmıştır. Bu madde kısmen 
de olsa Hukuk Müşavirliğinin amacını tanımlamaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda Hukuk Müşavirliğinin kendini geliştirme ve kabiliyetinin 
bulunduğu söylenebilir; Ancak Hukuk Müşavirliğinin bu hüküm 
doğrultusunda etkili bir faaliyetinin bulunmadığı incelenmiştir.  

2) Hukuk Müşavirliği’nin sunmuş olduğu hizmetleri belirleyen mevzuat ve 
işlevsellik durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Ek: ix.i) 3152 sayılı 
kanunun 17/f bendinde; “Dernekler Kanununa göre dernek tüzüklerini 
incelemek” görevleri konusunda Hukuk Müşavirliğinde yürütülen bir 
faaliyetin bulunmadığı anlaşılmıştır.    

3152 Sayılı Kanunun 17/b bendinde; “Bakanlığın menfaatlerini 
koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, 
anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına 
yardımcı olmak,” görevi bulunmaktadır. Bu görev kapsamında Hukuk 
Müşavirliğinde etkili bir faaliyet yürütülememektedir. Bunun sebebi 
Bakanlık birimlerinin bu görev kapsamındaki anlaşma ve sözleşmeler 
için Hukuk Müşavirliği’nin görüşüne başvurmamalarıdır. 

Teşkilat Kanunun 17/d bendinde; “Bakanlığın amaçlarını daha iyi 
gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin 
etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,” 
görevi kapsamında ise 2006 tarihinden önce etkili bir faaliyet 
bulunmazken, bu tarihten sonra problem olarak tespiti yapılan 
konularda bazı hukuki tekliflerin hazırlandığı incelenmiştir. 

3) İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin Çalışma Usul ve Esasları İle 
Personelin Görev ve Yetkilerini Düzenleyen bir Çalışma Yönergesinin ilk 
defa 2001 tarihinde hazırlandığı ve yürürlüğe konulduğu, bu tarihten 
önce Hukuk Müşavirliğinde yürütülen hizmetlerin usul ve esaslarını 
belirleyen, görev tanımlamalarını ve iş süreçlerini belirleyen bir 
düzenlemenin yapılmadığı, yürütülen iş ve işlemlerin ve 
görevlendirmelerin Birinci Hukuk Müşavirinin sözlü talimatları 
doğrultusunda yürütüldüğü incelenmiştir. 2001 yılında çıkarılan çalışma 
yönergesi 2006 ve 2007 yıllarında yenilenmiş ve güncellenmiştir. Hukuk 
Müşavirliği’nin çalışmalarını düzenleyen bu yönergenin Bağlı 
Kuruluşlarla ilişkileri düzenlemede yetersiz kaldığı, bu sebeple Hukuk 
Müşavirliği Çalışma Yönetmeliği’nin çıkarılması gerektiği 
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yönetmelik taslağı üzerinde çalışıldığı 
ifade edilmiştir.  

4) İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin Çalışma Usul ve Esasları ile 
Personelin Görev ve Yetkilerini Düzenleyen Çalışma Yönergesi ile 
Bakanlık Teşkilat kanununda olmayan 3 adet Hukuk Müşavirliği 
Yardımcısı adı altında görev alanı, çalışma gurupları ve başkanlıkları ve 
Hukuk Müşavirleri Danışma Kurulunun Oluşturulduğu, ayrıca yönerge 
ile oluşturulan görev unvanlarının Hukuk Müşavirliği’nin teşkilat 
şemasında kullanıldığı incelenmiştir. Hukuk Müşavirliği’nin teşkilat 
şeması 2007 yılı brifing raporunda aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 
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Tablo 10.1. Hukuk Müşavirliği Teşkilat Şeması 

3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 
36. maddesinde; “Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile 
kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.” Denilmektedir.  

Yukarıda belirtilen Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerinde kadroların oluşturulması unvanlar verilmesi ancak 
kanunla olacağı hüküm altına alındığından 05.09.2006 tarihinde 
çıkarılan yönerge ile görev unvanlarının oluşturulması ve kullanılması 
yine aynı yönerge ile oluşturulan Hukuk Müşavirleri Danışma Kurulu 
adında bir kurul oluşturulmasının belirtilen Kanunlara uygun olmadığı, 
yönerge ile oluşturulan bu kurulda alınan kararların diğer birimler 
açısından geçerliliği ve bağlayıcılığının olmayacağı anlaşılmaktadır. 

5) 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun 
33 maddesinde “Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları 
hizmetleri; tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle 
düzenlemekle görevli ve yetkilidir.” denilmektedir. Ayrıca Hukuk 
Müşavirliğindeki iş süreçlerine bakıldığı zaman Hukuk Müşavirliği’nin 
çalışma usul ve esaslarının Bakanlığın diğer birimlerini ve bağlı birimleri 
de ilgilendirdiği gözlemlenmiştir. “Hukuki, cezai, mali sonuç doğuran 
işlemler”, “Bakanlık görüşü”, “Hukuki görüş”, “İlgili birimin savunması”, 
“idarenin bütünlüğü” gibi kavramların Bakanlığın diğer birimlerini de 
bağlayıcı nitelikte olan bir yönetmelikte düzenlenmesine ihtiyaç olduğu 
mevcut sorunlardan anlaşılmıştır. 
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10.2.2.  Mevzuat Değişikliği İhtiyacı ve Gerekçeleri 

Hukuk Müşavirliğinin teşkilat yapısının sunulan hizmetleri karşılamadığı 
gerekçesi ile Hukuk Müşavirliği’nin Hukuk ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne 
dönüştürülmesine yönelik 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına yönelik mevzuat değişikliği teklifi 
hazırlanmıştır. Bu değişiklik teklifinin gerekçesi 28.09.2007 tarihli komisyon 
raporunda aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

1) Yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin sağlanması, kamu düzeninin ve 
genel ahlakın korunması, mülki idare bölümlerinin kurulması, 
kaldırılması ve düzenlenmesi, mahalli idarelerin yönlendirilmesi, 
kaçakçılığın men ve takibi, yurt sathında sivil savunma, nüfus ve 
vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi gibi ülkemizde yaşayan her şahsı 
ilgilendiren çok kapsamlı görevlerle yükümlü olan İçişleri Bakanlığı,  bu 
hizmetleri yaparken neden olduğu hizmet kusuru veya bu görevlerden 
dolayı ortaya çıkan kusursuz sorumluluğundan dolayı iptal ve tam yargı 
davaları ile karşı karşıya bulunmaktadır. 

Bakanlığımızın görev alanına giren konularda 39 ilimizde bulunan 61 
idare mahkemesinde idari davalar açılmaktadır. Bu davaların takibi, 
ilgili Valiliklere talimat gönderilerek Hazine Avukatlarının 
görevlendirilmesi suretiyle yapılmaktadır. Dava açma süreleri ve 
dilekçelere belli sürelerde cevap verme zorunluluğu, idari davaları günü 
gününe takip etme zorunluluğunu getirmektedir. Bakanlık merkezinden 
yazışma yapmak suretiyle davaları izlemek her zaman mümkün 
olamamaktadır. Hazine avukatlarının ise idari yargı davalarında yeterli 
tecrübelerinin bulunmadığı, idari işlemlerinin özünü ve mantığını 
kavramakta zorlandıkları görülmektedir. Bakanlığımız lehine 
sonuçlanabilecek bazı davalar, küçük hatalar veya savunma eksiklikleri 
nedeniyle kaybedilmektedir.  

Yıllara göre gittikçe artan dava sayısının, önümüzdeki yıllarda, özellikle 
5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Kaynaklanan Zararların 
Karşılanması Hakkında Kanununun uygulamasından kaynaklanan 
davalar nedeniyle daha da artacağı değerlendirilmektedir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görülmekte olan davaların önemli 
bir kısmı, temelde İçişleri Bakanlığının görevleri ile ilgili konularda 
açılmıştır. Bu davalarla ilgili süreçte savunma hazırlanması, gerekli 
delil, bilgi ve evrakların toparlanması, çoğu zaman olayın cereyan ettiği 
yerin ilgili makamları ile ilişki kurulmasını gerektirmekte, tanınan yasal 
sürelerin kısalığı nedeniyle çoğu zaman sıkıntılar yaşanmaktadır. 3152 
sayılı Kanunda yapılması düşünülen değişiklikle bu tür davalarla ilgili 
işlemlerin Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri arasından 
çıkarılarak Müşavirliğimize devredileceği anlaşılmıştır. 

2) Hukuk Müşavirliğimizin mevcut yapısı ile artan dava yükünü 
karşılamasının, gerektiği biçimde Bakanlığımızın hak ve menfaatlerini 
korumasının zorlaşacağı, hizmet satın alma yoluna gidilse bile, mevcut 
yapı ile denetim işlemlerinin dahi çok büyük zorluklarla yapılabileceği 
düşünülmektedir. 
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Bu nedenlerle, Hukuk Müşavirliğinin, 3152 sayılı Kanunda yapılacak 
değişiklikler kapsamında, Hukuk ve Muhakemat İşleri Genel Müdürlüğü 
olarak teşkilatlanmasının, hizmetin aksamadan ve daha verimli şekilde 
yürütülmesini sağlayacağı değerlendirilmektedir.   

3) Kamuya mal olmuş davalar ile özellik arz eden konularda hukuki 
danışmanlık hizmeti satın alınabilmesi ve bu davalarda çalıştırılmak 
üzere yeterli sayıda daimi kadroda hukukçu istihdam edilmesine imkân 
sağlanması hizmetin kalitesini artıracağından bu yönde gerekli mevzuat 
değişikliklerinin yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

4) Bakanlık Hukuk Müşavirliği bünyesinde belli bir süre çalıştıktan sonra 
deneyim kazanan ve hizmetine ihtiyaç duyulan Mülki İdare Amiri Hukuk 
Müşavirlerinin Mülki İdare Amirleri Atama Yer Değiştirme 
Yönetmeliğindeki süre sınırlamalarına bakılmaksızın çalıştırılmaya 
devam edilmesinin birimin hizmet kalitesinin yükselmesi açısından daha 
uygun olacağı değerlendirilmektedir. 28.09.2007 

Mevzuat değişikliği gerekçe metninde hukuk müşavirliği’nin yürütmüş 
olduğu muhakemat işlerine ağırlık verilmiş ve değişikliğin gerekçesi bu 
işlemlerdeki artışa dayandırılmıştır. Ancak mevzuat değişikliği 
gerekçesinde mevzuatın hazırlanması ve takip sürecinin de analiz 
edilmesi, gerekçe metnine bu alanda oluşan aksaklıkların da ilave 
edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. 

10.2.3.  Mevzuat Değişikliği Taslağı 

3152 Sayılı kanunda Hukuk Müşavirliğinin teşkilat yapısı ve görevlerinde 
değişiklik yapılmasına yönelik değişiklik taslağında Hukuk Müşavirliğinin “Hukuk 
ve Muhakemat İşleri Genel Müdürlüğüne” dönüştürüldüğü mevcut görev 
tanımlarına ilave olarak insan haklarına ilişkin faaliyetleri yürütmek, uygulama ve 
gelişmeleri izlemek, değerlendirmek görevinin ilave edildiği incelenmiştir. 

Hukuk ve Muhakemat İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:   

a) Bakanlığın diğer birimleri ile valilikler tarafından sorulan hukuki konular 
ile hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş 
bildirmek,  

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki 
tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara 
uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,    

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adli 
davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu idari davalarda 
Bakanlığı temsil etmek, Bakanlıkça hizmet satın alma yolu ile temsil 
ettirilen davaları takip ve koordine etmek,  

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, bütçe 
hedeflerine, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla 
gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak  

e) Bakanlığın Anayasada ve kanunlarda yer alan temel insan hak ve 
hürriyetleri alanında üstlendiği görevlerle, taraf olduğumuz uluslararası 
sözleşmeler çerçevesinde insan haklarına ilişkin faaliyetleri yürütmek, 
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uygulama ve gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını 
uygulayıcı birimlere intikal ettirmek,  

f) İnsan haklarına ilişkin olarak Bakanlığın ve bağlı kuruluşların görev 
alanına giren iddia ve şikâyetleri değerlendirmek, gereği için uygulayıcı 
birimlere göndermek ve sonuçlarını takip etmek,    

g) Bakanlığın merkez birimleri, bağlı ve ilgili kuruluşlarının hazırlamış 
oldukları kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici 
işlemler ile ilgili Bakanlık içi ve Bakanlık dışı mutabakat sağlayarak söz 
konusu düzenlemelerin yürürlük işlemlerini takip etmek, diğer kurum 
ve kuruluşların hazırlamış oldukları mevzuat taslaklarına ilişkin Bakanlık 
görüşünü, Bakanlık birimleri ile koordine ederek oluşturmak,  

h) Diğer kanunlarla ve bakanlıkça verilen görevleri yapmak.  Hukuk ve 
Muhakemat Genel Müdürlüğünde yeteri sayıda Mülki İdare Amiri, Hukuk 
Müşaviri olarak görevlendirilir. Genel Müdürlüğün çalışma usul ve 
esasları çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.” 

Mevzuat değişikliği taslağının (e) bendinde yer alan görev Avrupa Birliği ve 
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Dış İlişkiler Dairesinde 
yapılan yüz yüze görüşmelerde bu görevin Dış İlişkiler Daire Başkanlığında olması 
gerektiği ifade edilmiştir. Bu görevin Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından daha 
etkili bir şekilde koordine edileceği vurgulanmıştır. Taslağın (f) fıkrasındaki görev 
ise Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bunun için Kurul 
bünyesinde “İnsan hakları bürosu” oluşturulmuştur. Ayrıca İnsan haklarına ilişkin 
şikâyetlerin incelenmesi ve soruşturma usullerini içeren bir proje Kurul 
bünyesinde yürütülmektedir. Bu sebeplerle taslaktaki görev tanımlarının 
kurumların misyonu bağlamında yeniden incelenmesi bu kapsamda ilgili 
birimlerin katılımıyla bir komisyonun çalışma yapması gerektiği 
değerlendirilmiştir. 

 10.3. Hukuk Müşavirliği’nin İşlevsellik Analizi  

Hukuk Müşavirliği’nin görevleri 3152 sayılı kanunun 17. maddesinde 
tanımlanmıştır. Hukuk Müşavirliğinin işlevselliği yönünde yapılan analizde 
aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 

1) Teşkilat Kanununun 17/a bendinde: “Bakanlığın diğer birimlerinden 
sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak işlemler 
hakkında görüş bildirmek” görev tanımı bulunmaktadır. 

Yıllara göre birimlerden gelen hukuki görüş taleplerinde kısmı bir artış 
olduğu incelenmiştir. 
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Grafik 10.1- Yıllara Göre Hukuki Görüşler 

Hukuk Müşavirliğince verilen hukuki görüşlerin çoğunluğunun yaygın 
olarak diğer birimlerce kullanılmasının söz konusu olmadığı, hukuki 
görüşlerin genellikle belli konular ve olaylar üzerine yoğunlaştığı 
incelenmiştir. Hukuki görüş talepleri incelendiği zaman Bakanlığın bazı 
birimlerinden hukuki görüş talebi hemen hemen hiç yapılmazken 
Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen hukuki görüş taleplerinin çok fazla 
olduğu incelenmiştir. Bağlı birimlerin hangi konularda Hukuk 
Müşavirliğinden hukuki görüş sormaları gerektiği, hangi konularda ise 
kurumun kendi Hukuk Müşavirliğinden görüş alınması gerektiği 
hususunda düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum bağlı birimlerin 
hukuk müşavirlikleri ile Bakanlık Hukuk Müşavirliği’nin ilişkileri ve 
görevlerinin düzenleyici metinle belirlenmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır. 

Hukuk Müşavirliği’nin bütün valilik ve kaymakamlıkların uygulamalarını 
ilgilendiren bir konuda vermiş olduğu bir hukuki görüş konusunda 
bazen Bakanlık birimlerinin Hukuk Müşavirliği’nin vermiş olduğu 
görüşün aksine, Hukuk Müşavirliği’nin bu konudaki görüşü sorulmadan 
veya bu konuda bir görüş olup olmadığına bakılmaksızın görüş 
oluşturdukları bu durumun uygulamada farklılıklara ve kargaşaya 
sebebiyet verdiği teftiş raporunda yer almıştır. Bakanlık Teşkilat 
Kanununa göre hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak işlemler hakkında 
görüş bildirmek görevi Hukuk Müşavirliği’ne verilmiştir. Ancak 
uygulamada Bakanlık birimlerinin birçoğunun değişik konularda taşra 
birimlerine görüş bildirdikleri bazı birimlerin vermiş olduğu görüşlerin 
hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak nitelikte olduğu anlaşılmıştır. 
Bakanlık birimleri tarafından hazırlanan ve hukuki unsurlar içeren yazı, 
genelge, yönerge gibi evrakların Hukuk Müşavirliği ile koordine edilerek 
hazırlanması, “Hukuki Görüş” kavramına mevzuatta açıklık 
getirilmesinin öncelikli önlemlerden biri olduğu değerlendirilmiştir. 

Bakanlık birimlerinin bazen diğer bakanlıklardan ve Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarından değişik konularda uygulamaya ilişkin görüş talebinde 
bulundukları, görüş talep edilen kurumlardan aldıkları görüşlerle birlikte 
Hukuk Müşavirliğinden tekrar görüş talep ettikleri ifade edilmiştir. 
Hukuk Müşavirliğine birimler tarafından gönderilen ve görüş talebinde 
bulunulan konulardan bazılarının kanunlarda herhangi bir tereddüde yer 
vermeyecek şekilde açıkça belirtilmiş konular olduğu, Bakanlık 
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birimlerinin mevzuata aykırı yürütmüş oldukları işlemlerde Hukuk 
Müşavirliğinin görüşlerini dayanak olarak kullanarak sorumluluktan 
kaçma ve Hukuk Müşavirliğini bir araç olarak kullanma yönünde bir 
eğilim içerisinde oldukları yüz yüze görüşmelerde vurgulanmıştır. 

2) Teşkilat Kanununun 17/b bendinde; “Bakanlığın menfaatlerini 
koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, 
anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına 
yardımcı olmak” görev tanımı bulunmaktadır.  

Bu görevle ilgili Hukuk Müşavirliğine genellikle birimler tarafından görüş 
sorulmadığı incelenmiştir. Bakanlık birimleri tarafından gerçekleştirilen 
anlaşma ve sözleşmelerin hukuki açıdan incelenerek gerekli tedbirlerin 
önceden alınabilmesi için bu görev kapsamında yapılması düşünülen 
anlaşma ve sözleşmelerin Hukuk Müşavirliği tarafından incelenmesi 
gerekmektedir.  

Bakanlık birimleri tarafından gerçekleştirilen anlaşmaların Hukuk 
Müşavirliği tarafından incelenmesi gerektiği yönünde birimlere yönelik 
bilgilendirme çalışması yapılması gerektiği değerlendirilmiştir. 

3) Teşkilat Kanununun 17/c bendinde;  “8 Ocak 1943 tarih ve 4353 
sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adli davalarda gerekli bilgileri 
hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil 
etmek” görevidir. 

Bu görev kapsamında Muhakemat Gurubunun bakmış olduğu dosyalar 
ve bu dosyalar kapsamında yapılan savunmalar aşağıdaki tabloda 
karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 

 
Grafik 10.2- 2000–2007Yılları Arasında Muhakemat Dosyaları ve Yapılan Savunmalar 



 298

Grafikler incelendiği zaman yıllara göre dosya sayılarında çok fazla artış 
olmamasına rağmen, mahkemelere yapılan savunma sayılarında 2004 
yılından itibaren ciddi oranda artış olduğu, 2005 yılında azalma olsa da 
2006 yılında tekrar artış olduğu dosya sayısında azalma eğilimi varken 
Mahkemelere yapılan savunmalarda geçmiş yıllardan gelen dosyalar 
sebebiyle artış olduğu gözlemlenmiştir. Hukuk Müşavirliğinin iş yükünü 
önemli ölçüde artıran bu durumun araştırılması gerekmektedir. 
Mahkemelere yapılan savunmalardaki artış göz önünde bulundurularak 
muhakemat gurubunun personel yönünden güçlendirilmesi gerektiği 
ortaya çıkmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davalar birimlerine göre aşağıdaki 
tabloda çıkarılmıştır. 

Birimler 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

İller İdaresi Genel Müd 167 172 101 96 127 441 298 

Emniyet Genel Müdürlüğü 535 455 386 439 697 308 268 

Personel Genel Müdürlüğü 108 98 112 140 145 125 179 

Mahalli İdareler Genel Müd 58 118 85 88 69 84 121 

Nüfus Ve Vatandaşlık İşl G.M 24 33 31 40 33 55 59 

Jandarma Genel Komutanlığı 10 2 - - 5 1 1 

Sivil Savunma Genel  Müd 21 23 9 29 7 25 26 

Dernekler Dairesi Başk - - - - 11 19 4 

Eğitim Dairesi Başk - 3 1 - - - - 

Sahil Güv. Kom 4 7 9 15 80   

Teftiş Kur Başk    2 2 3 4 

Toplam 927 911 734 849 1176 1062 960 

Tablo 10.2- Birimler Bazında Bakanlık Aleyhine Açılan Davalar 

Tablo incelendiği zaman Emniyet Genel Müdürlüğü’nün işlemleri 
sebebiyle Bakanlık aleyhine açılan dava sayılarında yıllara göre azalma 
varken, İller İdaresi Genel Müdürlüğü (Valiliklerin işlemleri), Nüfus 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünün 
işlemlerine karşı açılan davalarda düzenli bir artışın olduğu 
gözlemlenmektedir. 

Personel Genel Müdürlüğü’nün; “Atama ve Yer Değiştirme, Sicil ve 
Değerlendirme Raporlarına” ilişkin yürüttüğü işlemler, Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün; “trafik tescil, hususi pasaportlar, gözaltına alma” 
konularında yürütmüş olduğu işlemler, Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü’nün; ihaleden yasaklama kararları ve çıkarmış olduğu 
genelgeler” gibi işlemlerin yaygın olarak dava konusu yapıldığı Hukuk 
Müşavirliği teftiş raporunda yer almıştır. Dava sayılarındaki artışlar 
incelenerek hangi işlemlere karşı dava sayısında artış olduğu ve bu 
davaların kaybedilme oranları çıkarılarak ilgili genel müdürlüklerin 
yapmış oldukları işlemleri hukuka uygun hale getirmeleri için gerekli 
koordinasyonun oluşturulması, mevzuat eksiklikleri konusunda “hukuki 
tekliflerin” Teşkilat Kanunu’nun 17. maddesinin (d) fıkrası gereğince 
Bakanlık Makamına sunulması gerektiği değerlendirilmiştir. 

Bakanlık aleyhine açılan tazminat davalarının Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve İller İdaresi (Valilikler) işlemleri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 
İller İdaresinin (Valiliklerin işlemleri) üzerine açılan tazminat davalarının 
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çoğunluğunun terörden zarar gören vatandaşların açmış olduğu davalar 
olduğu incelenmiştir. 5233 sayılı Kanun çerçevesinde, Zarar Tespit 
Komisyonlarına bugüne kadar yaklaşık 313.829 müracaat yapılmıştır. 
126.945 Dosya hakkında karar verilmiştir. 62.095 dosya uzlaşma ile 
sonuçlanmış, Uzlaşmazlık zaptı düzenlenen dosyalarla ilgili olarak 
davalar açılmaya başlanmıştır. Komisyon kararlarına karşı toplam 6452 
dava açılmıştır. Günümüze kadar 519 dava sonuçlanmış 105 karar iptal 
edilmiş 414 komisyon kararı ise reddedilmiştir Açılan davalarla ilgili 
olarak idari yargı henüz içtihat oluşturamadığından, bazı mahkemeler 
Bakanlığımızı, bazı mahkemeler Valilikleri, bazıları ise her ikisini birlikte 
hasım mevkiine alarak yargılamayı sürdürmektedir. Ayrıca, uzlaşma ile 
sonuçlanan işlemler ile ilgili manevi tazminat davaları açılmaya 
başlanmıştır.  

Valilikler aleyhine açılan davaların niteliği göz önünde bulundurularak 
Valilik Hukuk İşleri Müdürlüğü bünyesinde Genel İdare Hizmetleri 
Sınıfından Hukuk Müşavirliği kadroları ihdasına gerek olup olmadığı 
hususunun araştırılmasında fayda görülmektedir.  

5233 sayılı Kanun’un uygulaması ile ilgili karşılaşılan güçlükler, 
eksiklikler ve varsa hataların tespit edilerek, uygulayıcılara yol 
göstermek amacı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yerinde incelemeler 
yapılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir.   

Bakanlık aleyhine açılan ve kaybedilen tazminat davaları konularına 
göre aşağıya çıkarılmıştır. 

Dava Konusu Dava Sayısı Talep Edilen Hükmolunan 

İşkence ve Kötü Muamele 11 472.672 160.102 

Yaralanan ve Şehit olan Polis memurlarının 
mağduriyeti 

16 1.456.000 1.043.493 

Polis Tarafından yaralama ve öldürme 
olaylarından dolayı mağdur olama 

6 508.578 231.435 

Suikast ve Bombalama olaylarında mağdur 
olanlar 

14 1.239.345 550.004 

Usulsüz Telefon Dinleme 2 13.000 2.000 

Mahkeme Kararına uymama 1 10.000 8.000 

Kesinleşen mahkeme kararlarına rağmen 
Fiş Kaydının silinmemesi 

3 121.269 7.519 

Adliyede güvenlik önlemi alınmaması 
sebebiyle çıkan olaylarda mağduriyet 

3 105.000 66.000 

Araçlarla ilgili trafik tescil işlemlerinde 
eksiklik sebebiyle Mağdur olama 

8 123.698 63,152 

Diğer 16 408,796 118.108 

Toplam  80 4.458.358 2.186.661 

Tablo 10.3- 2003-2006 Yılları Arasında Bakanlık Aleyhine Açılan ve Kaybedilen Tazminat Davaları ve Miktarı 

Yukarıdaki tablo incelendiği zaman Bakanlık aleyhine açılan ve 
kaybedilen 2003–2006 yılları arasındaki tazminat davalarında 
Bakanlığımızın önemli bir oranda tazminata mahkûm edildiği 
görülmektedir.  
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde yapılan savunmalar daha 
önce APK tarafından yürütülmekte iken Strateji Geliştirme 
Başkanlıklarının kurulması üzerine bu görev Müsteşarlık onayı ile Dış 
İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na verilmiştir. 
Bakanlık Teşkilat Kanununda değişiklik yapılmasına yönelik kanun 
değişikliği teklifinde bu görev Hukuk Müşavirliğinin görevleri arasında 
yer almıştır. Bu konuda Bakanlık üst yönetimi ile gerekli koordinasyon 
kurularak bu görev tanımının hangi birimde olması gerektiğine karar 
verilmesi gerekmektedir. 

2007 yılına kadar Danıştay’a açılan davalara ilişkin muhakemat 
dosyalarının çoğunluğunda yapılan savunmalarda yeterli savunmanın 
yapılmadığı, Danıştay’ın daha önce vermiş olduğu kararların 
savunmalarda kullanılmadığı, aynı konulardaki başka davalarda karar 
metinlerinden yararlanılmadığı, kalıplaşmış savunmaların her davada 
kullanıldığı Hukuk Müşavirliği teftiş raporunda yer almıştır.   

4) Teşkilat Kanununun 17/d bendinde; “Bakanlığın amaçlarını daha iyi 
gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin 
etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak” 
görevidir.  

   Bu görevin icrası konusunda Hukuk Müşavirliğinde 2006 yılına kadar 
bir çalışma olmadığı incelenmiştir. 2006 yılında sonra ise bazı sorunlarla 
ilgili inceleme raporu düzenlenerek ilgili birimlere ve Bakanlık 
makamına sunulduğu anlaşılmıştır. Bu görevin yapılması konusunda 
yeterli kapasite olmaması sebebiyle Bakanlığı ilgilendiren birçok 
mevzuatın Bakanlık dışında hazırlandığı ve Hukuk Müşavirliği’nin de 
görüşlerinin alınmadığı incelenmiştir. 

     Kamuda yeniden yapılanma süreci olarak adlandırılan dönemde 
çıkarılan İçişleri Bakanlığı’nın ve Mülki İdare Amirlerinin görev ve 
yetkilerini doğrudan ilgilendiren ve mülki idarenin görev ve yetkilerinde 
aşınmaya sebep olan ve İl İdaresi Kanunundaki hükümlerle çelişen 
hükümler barındıran kanun tasarılarına ilişkin verilen hukuki görüşler 
konusunda Hukuk Müşavirliği’nin görüş verip vermediği araştırılmıştır. 
Bu araştırma sonucunda:  

• 5393 Sayılı Belediye Kanunu,  
• 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,  
• 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Kamu Yönetimi Temel Kanunu,  
• 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu,  
• Kamu Etik Kurulu Kanunu,  
• 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,  
• 4483 Sayılı Kanun,  
• 5345 Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  

Tasarıları hakkında Hukuk Müşavirliğinden görüş talep edilmediği, bu 
Kanun Tasarılarının hazırlanmasında oluşturulan komisyonda Hukuk 
Müşavirliği’nden Hukuk Müşaviri görevlendirilmediği incelenmiştir.  

• 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Hakkında Kanun,  
• 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,  
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• 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kanunu,  
• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu  

Tasarıları hakkında Hukuk Müşavirliği’nin görüşünün sorulduğu, verilen 
cevapta; “Kanun tasarısı Müşavirliğimizce incelenmiş olup hukuki 
yönden uygun bulunmuştur” şeklinde cevap yazıldığı bunun dışında 
değerlendirmede bulunulmadığı anlaşılmıştır. 

Kamuda yeniden yapılanma sürecinde çıkarılan kanun tasarılarına ilişkin 
kurumların, sivil toplum kuruluşlarının üniversitelerin görüş ve 
değerlendirmelerinin Internette, dergi ve gazetelerde ve tartışma 
platformlarında görüşüldüğü ve konuşulduğu bir süreçte İçişleri 
Bakanlığı’nın bu kanun tasarıları hakkındaki  “Bakanlık Görüşünün”  
oluşturulmamış olması, Hukuk Müşavirliğinde bu tasarılara ilişkin 
inceleme çalışmasının yapılıp Internet ortamında kurum çalışanlarının 
tartışmasına sunulmamış olması, yeni yürürlüğe giren kanunlarda Mülki 
İdare aleyhine yetki ve görev aşınmasının sebeplerini kısmen açıklayıcı 
niteliktedir. Bu görevin Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 
yürütülüyor olması, Hukuk Müşavirliğinin bu konuda etkin çalışma 
yapmasını önlemektedir.  

Bakanlar Kurulu’nca 19.12.2005 tarihinde çıkarılan “Mevzuat 
Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in Görüş alma 
başlıklı 6. maddede; “ (1) Başbakanlığa sunulmadan önce, taslaklar 
hakkında ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri 
alınır. (…..) (2) Taslaklar hakkında konuyla ilgili mahallî idareler, 
üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinden de faydalanılır. (3) 
Kamuoyunu ilgilendiren taslaklar Başbakanlığa iletilmeden önce, teklif 
sahibi bakanlık tarafından Internet, basın veya yayın aracılığıyla 
kamuoyunun bilgisine sunulabilir. Bu suretle taslak hakkında toplanan 
görüşler değerlendirildikten sonra teklifte bulunulur.” Denilmektedir. 
Aynı Yönetmeliğin Görüşlerin Bildirilmesi başlıklı 7. maddede; 
“Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları taslakları öncelikle kendi 
görevleri açısından inceler ve düzenleyici etki analizinde belirtilen 
hususların yerinde olup olmadığını değerlendirir.” denilmektedir. 

Hukuk Müşavirliğine gönderilen kanun tasarılarının, kanun ve 
yönetmelik hükümleri doğrultusunda; “öncelikle İçişleri Bakanlığı’nın 
görevleri açısından incelenmesi ve düzenleyici etki analizinde belirtilen 
hususların yerinde olup olmadığını değerlendirmelerde bulunulması” ve 
bu doğrultuda hukuki görüş oluşturulması gerekmektedir. 

5) Teşkilat Kanununun 17/e bendinde; “Bakanlık kuruluşları tarafından 
hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen 
kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek 
görüşlerini bildirmek” görev tanımı bulunmaktadır.  

3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
16’ncı ve 17’nci maddeleri Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliğinin görevlerini maddeler halinde 
saymıştır.  Ancak 22.12.2005 tarih ve 5436 Sayılı Kanunun 17’nci 
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maddesi ile yapılan düzenleme ile 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanununun 16’ncı maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunun 15’nci maddesi ile Strateji Geliştirme Başkanlıkları kurulmuş 
olup, görevleri bu kanunda maddeler halinde sıralanmıştır. 3152 sayılı 
Kanunun Mülga 16’ncı maddesi (g) bendinde yer alan “Kanun, tüzük 
ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık 
görüşünün tespitine yardımcı olmak” hükmü yeni düzenlemede yer 
almamıştır. Yeni görev tanımında olmayan bu hizmetin yürütülmesi 
konusunda bir boşluk oluşmuştur.  

3152 sayılı Kanunun 17’nci maddesi Hukuk Müşavirliğinin görevlerini şu 
şekilde belirlemiştir: “Hukuk Müşavirliğinin görevleri arasında mevzuat 
incelemesi ile ilgili olarak (d) bendinde; “Bakanlığın amaçlarını daha iyi 
gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin 
etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak” 
e bendinde; “Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya 
diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, 
tüzük, yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek 
görüşlerini bildirmek,” denilmektedir. Daha önce APK Başkanlığının 
görevi olup yeni düzenlemede yer almayan “kanun, tüzük ve 
yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık 
görüşünün tespitine yardımcı olmak” görevi ile Hukuk Müşavirliğine 
verilen görev benzeşmekte ise de, bu görev Strateji Geliştirme 
Başkanlığına yeni Kanun ile verilmediğinden görevin Hukuk 
Müşavirliğince yürütülmesi gerekmektedir.  

Anayasa’nın “Kamu tüzel kişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.” hükmü ile 27.09.1984 tarih ve 
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 
Teşkilatlanma Esas ve Usulleri bölüm başlıklı ve Bakanlık Merkez 
Teşkilatı İle Bakanlık Bağlı Kuruluşlarının Düzenlenmesinde Uyulacak 
Esas ve Usuller madde başlıklı 16’ncı maddesinde; “Bakanlık merkez 
teşkilatı ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının düzenlenmesinde aşağıdaki 
esas ve usuller uygulanır. (...) Genel Müdürlük, müstakil daire 
başkanlığı, danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulması, 
kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir.” 
Denilmektedir.  

Gerek, Anayasa’nın 128’inci maddesi ve gerekse 3046 sayılı Kanun 
doğrultusunda  “Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun 
tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün oluşturulması” görevinde 
meydana gelen boşluğun ortadan kaldırılması ve bu görevin yasa ile bir 
birime verilebilmesi için, 3152 sayılı Kanunun 17/e bendindeki; 
“Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer 
bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük, 
yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini 
bildirmek,” şeklindeki e fıkrasının; “ Bakanlık kuruluşları 
tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut 
Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarını 
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hukuki açıdan inceleyerek bakanlık görüşünü oluşturmak” 
şeklinde değiştirilmesi ile mevzuat işlemlerinin Hukuk Müşavirliği 
bünyesinde yürütülmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. 

6) Teşkilat Kanununun 17/c bendinde; “Dernekler Kanununa göre 
dernek tüzüklerini incelemek” görevi bulunmaktadır. 

Hukuk Müşavirliğine kanunla verilmiş görevlerden “dernek tüzüklerini 
inceleme görevi” dernekler Kanununda yapılan değişiklikten sonra 
Dernekler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmeye başlandığı için bu 
görevin Hukuk Müşavirliğince yürütülme olanağı kalmamıştır.  

7) Hukuk Müşavirliğinde de yürütülen görevlerin ayrıntılı tanımı ve iş 
süreçleri konusunda ayrıntılı çalışma yapılmıştır.  

8) Hukuk Müşavirliği’nde yürütülen işlemlerden onay niteliğindeki işlemler 
2007 yılı itibariyle aşağıda çıkarılmıştır. Bu tablo değerlendirildiğinde 
Hukuk Müşavirliği’ndeki onaylardan üst kademe tarafından kullanılanlar 
hariç tamamının 1. Hukuk Müşaviri tarafından yürütüldüğü 
görülmektedir. Bu durum Hukuk Müşavirliğinde teşkilat yapısının 
yönerge ile oluşturulmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Yani Hukuk 
Müşaviri Yardımcılığının kadro ile değil yönerge ile oluşturulmasından 
kaynaklanmaktadır. 

Konusu 

Birim 
Amir Yard 
ve Daire 
Başkanı 

Birim Amiri M. Yard Müsteşar Bakan 

Görevlendirme Olur’u - 28 - - 3 

İzin Olur’u - 166 - - - 

Hastalık İzin Olur’u - 54 - - - 

İnceleme raporu Onayı  3    
Görüşler   220   

Genelge     2 

Dava süreci ile ilgili Olurlar  78    

Tablo 10.4- Onay Niteliğindeki İşlemlerin ( 2007 yılı ) Sayı ve Konusu 

9) Hukuk Müşavirliği’ne gelen-giden evrak sayılarına ilişkin bilgiler yıllara 
göre aşağıya çıkarılmıştır. Hukuk müşavirliğine yıllara göre gelen evrak 
sayısında belirgin bir artış olmamasına rağmen giden evrak sayısında 
belirgin bir artış olduğu görülmektedir. Giden evrak sayısındaki bu 
belirgin farkın neden kaynaklandığının incelenmesi gerekmektedir. 
Ancak tablo ve grafiklerdeki bilgiler incelendiğinde evrak bazında Hukuk 
Müşavirliğinde yürütülen işlerde belirgin bir artışın olmadığı 
görülmektedir. 
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Tablo 10.5- Birime Gelen-Giden Evrak Sayısı 

10) Hukuk Müşavirliği’nde hazırlanan ve uygulanan herhangi bir proje 
olmadığı incelenmiştir. Ancak Hukuk müşavirliğinde son beş yıl 
içerisinde değişik 15 konuda inceleme ve araştırma yapıldığı ancak bu 
inceleme ve araştırmaların sonucunda nasıl bir düzenleyici işlemin 
yapıldığı konusunda bilgi olmadığı incelenmiştir. (Ek: ix.ii)  

10.4. İnsan Kaynakları Analizi  

Hukuk Müşavirliği, Genel İdare Hizmetleri ve Mülki İdare Amiri olmak üzere 
genel olarak iki tür personel istihdam etmektedir. Hukuk Müşavirliğinin personel 
durumu Tablo- 1’de ki gibidir; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo- 10.6: Hukuk Müşavirliği Personelinin Sayı ve Kadro Durumu 

Personel sayısının yıllar itibariyle artmasına rağmen, personel niteliğinde 
önemli bir değişme meydana gelmemiştir. Hukuk Müşavirliğinde Genel İdare 
Hizmetlerinde ihtiyaç duyulan personelin yarıdan fazlasının (toplam 31 kişiden 
16’sı) Bakanlığın diğer birimlerinden geçici görevlendirme yoluyla karşılandığı, 
kadrosu Müşavirlikte olan 1 GİH personelinin dışarıda görevlendirildiği, geçici 
görevlendirme süresinin 1 yılı aştığı ve bir yönüyle teamül haline geldiği 
görülmüştür. Bulunulan pozisyonlarda uzmanlaşma sağlamak ve bu yolla 
kurumsal hafızayı güçlendirmek maksadıyla Genel İdareden alınan 5 Hukuk 
Müşaviri ve 3 şef kadrosuna henüz atama yapılmamıştır. 

Yıl Mülki İdare Personeli 
Genel İdare ve Diğer 

Personel 
 

 
Mevcut 

Sayı 
Kadro 

Durumu 
Mevcut 

Sayı 
Kadro 

Durumu 

1980 10 14 15 14 (1) 

1990 14 14 16 16  

2000 38 50 17 17 (2) 

2008 46 50 31 22 (3) 

Açıklama 

(1) 4 MİA, 1 GİH kadrosu boş (1980 yılı) 

(2) 12 MİA kadrosu boş (2000 yılı) 

(3) 

 20 MİA Bakanlığın diğer birimlerde geçici olarak 
görevlendirilmiştir, 
 4 GİH Hukuk Müşavirliği, 3 Şef kadrosu boş bulunmaktadır, 
 13 GİH, 3 Yardımcı Hizmetli olmak üzere toplam 16 memur 

geçici görevli olarak çalışmaktadır. (2008 yılı) 
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Halen kadrosu Hukuk Müşavirliğinde bulunan 46 Mülki İdare Amirinin 20’sı 
Bakanlığın diğer birimlerinde görev yapmaktadır. Bakanlığın diğer birimlerinde 
görevlendirme, son zamanlarda çeşitli ihtiyaçlar nedeniyle yönergelerle 
oluşturulan, fakat teşkilat kanununda yer almayan ve kadroları olmayan 
birimlerin personel ihtiyacını karşılama zorunluluğu nedeniyle bulunan bir çözüm 
özelliğini taşımaktadır. 

2008 yılı itibariyle Hukuk Müşavirliğinde çalışan personelin, memuriyet sınıfı,  
eğitim durumu ve lojman gibi sosyal imkânları, Tablo–2’de verilmiştir.  
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MİA Personeli 46 0 40 4 2 24 
Genel İdare Personeli 30 25 5 0 0 2 
Yardımcı Hizmet Personeli 3 3 0 0 0 1 

Tablo 10.7-Hukuk Müşavirliği Personelinin Memuriyet Sınıfı ve Eğitim ve Lojman Durumu 

GİH sınıfında bulunan personelin yaklaşık %85’i ortaöğretim ve alt eğitim 
kurumları mezunudur. Müşavirlik kadrosunda bulunan 46 kişiden sadece 6’sı 
yüksek lisans ve doktora derecesine sahiptir.  

Hukuk Müşavirlerinin meslek içinde yetiştirilmesi ve bilgilerinin yenilenmesi 
maksadıyla düzenlenen hizmetçi eğitimlerin yetersiz olduğu görülmüştür. Örneğin 
son beş yıl içinde Hukuk Müşavirliğinin mesleki eğitimlerini sağlamak amacıyla 
sadece 2008 yılında “İptal ve Tam Yargı Davaları” konulu bir hizmet içi eğitim 
verilmiştir. Hukuk Müşavirliğinde son 5 yılda verilen diğer hizmet içi eğitimler 
Tablo-3’de ki gibidir; 

Yılı Konusu Süresi 
Katılımcı 

Sayısı 
Açıklama 

2003 Bilgisayar Kursu - 3 GİH Personel 

2006  - 3 Yabancı Dil 

2006 İnsan Hakları - 22 MİA 

2006 
Temel Düzey Bilgisayar 
Kursu 

- 17 MİA, 1 GİH Personel 

2007 İleri Düzey Bilgisayar Kursu 1 Hafta 10 MİA 

2007 
Temel Düzey Bilgisayar 
Kursu 

2 Hafta 14 MİA 

2008 İptal ve Tam Yargı Davaları 24 Saat 26 
Müşavirlikte görevli MİA 
Personeli için düzenlenmiştir. 

2008  
Bütçe ve Mali Hizmetler 
Eğitimi 

15 Saat 3 
Personel İdari ve Mali İşler 
Bürosunda görevli 3 Personel 
katılmıştır. 

Tablo 10.8- Hukuk Müşavirliğinde Verilen Hizmetçi Eğitim 

“Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği” sınıfının oluşturulması, saygınlık ve ücret 
yönünden Mülki İdare Amiri personeli üzerinde çok olumlu bir etki meydana 
getirmesine rağmen, bu süreçte GİH ve diğer personelin özlük haklarında 
herhangi bir iyileşme yapılmaması bu personelin moral ve motivasyonunu 
olumsuz yönde etkilemiştir. Yine sosyal imkânlar arasında önemli bir göstergeye 
sahip olan lojman tahsisi, MİA personelinin yarısını içine alacak şekilde adaletsiz 
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bir dağılım arz ederken, GİH personeli için (toplam 35 kişiden 3’üne lojman 
tahsisiyle) neredeyse yok denecek düzeydir. 

Mülki İdare personelinden 24 kişi lojmanda oturuyor görünüyorsa da fiilen 
Hukuk Müşavirliğinde çalışan sadece 12 personele lojman tahsis edilmiştir. 

5. Fiziki Kaynaklar Analizi 

Hukuk Müşavirliği fiziksel imkânları, I.Hukuk Müşaviri ve Sekretaryası 
dışında,  kişi başına düşen 4.28 m2 ile çalışma mekânı bakımından son derece 
yetersiz durumdadır.  Bazı odalarda (örneğin 311’nolu oda) 35m2 alana konulan 
10 masada 10 kişi çalışmaktadır. Bahsi geçen odada çalışmak bir tarafa, 
nerdeyse hareket etme imkânı olmadığı gibi, odanın küçüklüğü çalışan 10 adet 
bilgisayar nedeniyle ihtiyaç duyulan oksijeni almayı dahi zorlaştırmaktadır. Hukuk 
Müşavirliğinin personel sayısına göre çalışma mekânı ve diğer fiziki imkânlarını 
gösterir tablo (Tablo 10.9) aşağıdaki gibidir.  

Çalışma Odaları 
Alan 
(m2) 

Çalışan 
Sayısı 

Masa 
Sayısı 

Bilgisayar 
Sayısı 

Yeterlilik 
Durumu 

I.Hukuk Müşaviri  30 1 1 1 Yeterli 
Sekretarya 15 2 2 2 Yeterli 
301 Numaralı Oda 15 4 3 2 Yetersiz 
302 Numaralı Oda 15 4 3 2 Yetersiz 
303 Numaralı Oda 15 3 3 3 Yetersiz 
304 Numaralı Oda 15 4 3 3 Yetersiz 
307 Numaralı Oda 15 2 2 2 Yetersiz 
308 Numaralı Oda 30 8 7 6 Yetersiz 
309 Numaralı Oda 30 7 7 7 Yetersiz 
310 Numaralı Oda 8 3 3 3 Yetersiz 
311 Numaralı Oda 35 10 10 10 Yetersiz 
312 Numaralı Oda 15 5 5 5 Yetersiz 
313 Numaralı Oda 15 4 3 3 Yetersiz 
314 Fotokopi Odası 15 3 0 0 Yetersiz 
Arşiv 10 0 0 0 Yetersiz 

Tablo 10.9: Hukuk Müşavirliğinin Fiziki Kaynak Durumu 

Tablo 10.9’da görüldüğü gibi, Hukuk Müşavirliğinin nerdeyse tüm çalışma 
odaları yetersizdir. Müşavirlikte yaşanan fiziki mekân yetersizliğinin (Bakanlığın 
diğer birimlerinde ki çok geniş imkânlara göre yapılan kıyaslamada) 
mecburiyetten ziyade Müşavirliğe verilen önemden kaynaklandığı yönündeki 
genel kanaat ve algı özellikle mülki idare amirliği sınıfındaki personelin moral ve 
motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. 

Hukuk Müşavirliğinin 2007 yılı toplam bütçesi 10.307.500 YTL, toplam 
harcaması 10.635.978 YTL, bütçe açığı ise 306.478 YTL olarak gerçekleşmiştir. 
Bütçe harcama kalemleri içerisinde en fazla tutarı 7.677.553 YTL ile Bakanlığın 
aleyhine açılan davalar neticesinde, davacı tarafa ödenen tazminat, yargılama 
giderleri ve vekâlet ücretlerinin toplamı olan görev giderleri oluşturmaktadır.  

Personel giderleri harcama kalemleri arasında bir diğer önemli tutarı 
oluşturmaktadır. 2007 yılı personel gider bütçesi 1.798.000 YTL olarak tahmin 
edilmesine rağmen, harcama 2.486.136 YTL olmuştur. Personel bütçe açığı ise 
688.136 YTL’dir. 
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Hukuk Müşavirliği Harcamaları-2007 

Kurum bütçesinin diğer önemli kalemleri sosyal yardımlar, sağlık giderleri, 
yolluklar, mal alım bakım onarım giderleri, malzeme alımları ve hizmet 
alımlarından oluşmaktadır. Sosyal yardım bütçesi 341.000 YTL harcaması 
213.466 YTL, sağlık giderleri bütçesi 157.000 YTL, harcaması 154.638 YTL, 
yolluklar bütçesi 69.000 YTL, harcaması 59.467 YTL olmuştur. Konuyla İlgili 
grafik aşağıdaki gibidir; 

Grafikten de anlaşılacağı gibi Hukuk Müşavirliğinin harcamalarının %93’ünü 
görev giderleri ve personel harcamaları oluşturmaktadır. Bu durum, Hukuk 
Müşavirliğinin iş ve işlemlerinin büyük oranda maddi sonuçlar ortaya çıkaran 
özelliğini ortaya koymaktadır. 

10.6. Merkez-Taşra İlişkisinin Analizi 

Hukuk Müşavirliği Bakanlık merkez ve bağlı birimlerine olduğu gibi, taşraya 
yönelik hizmetler de yürütmektedir. Müşavirliğin taşraya yönelik hizmetleri 
olmasına rağmen, Valiliklerde yürütülen benzer hizmetlerle ilgili herhangi bir 
koordinasyon sağlama fonksiyonunun olmadığı görülmektedir. Oysa 5233 Sayılı 
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna 
göre oluşturulan zarar tespit komisyonlarının kararlarına karşı açılan tazminat 
davalarının sayısı yüksek olup, aynı nitelikteki davalar, hem Bakanlık hem de 
Valilikler aleyhine açılmaktadır.  

Hukuk Müşavirliğinin mevcut durumda taşraya yönelik hizmetlerde 
koordinasyon ve rehberlik gibi hiçbir işlevi bulunmamaktadır.  

10.7.  Makro Planların Analizi  

Hukuk Müşavirliği’nin mevcut görevleriyle ilgili makro planlarda uygulamaya 
konulması gereken herhangi bir husus yer almamıştır. İçişleri Bakanlığı stratejik 
plan taslağında Hukuk Müşavirliği’nin Stratejik amaç ve hedefleri aşağıdaki 
şekilde belirlenmiştir. 

“Stratejik Amaç 13. İlgili mevzuatın çağdaş normlara uygun olarak 
düzenlenmesi ve uygulamalarda mevzuata uygunluk açısından ortaya 
çıkan duraksamaların giderilmesi yönünde çalışmalar yürütmek; 
Bakanlığı ilgilendiren yargı süreçlerini hukuk devleti ilkeleri 
doğrultusunda etkin biçimde yönetmek. 



 308

Hedefler; H.1-İlgili mevzuat taranarak güncel ihtiyaçlara karşılık vermeyen 
düzenlemeler tespit edilecek, mevzuatın güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. H.2-İlgili mevzuatın güncellenmesine yönelik çalışmalar, bilgi 
teknolojilerinin sunduğu olanaklardan da yararlanılarak yürütülecektir.  H.2- 
Bakanlığımızı ilgilendiren mevzuat ve oluşturulan hukuki görüşler elektronik 
ortamda bütün kullanıcıların hizmetine sunulacaktır. H.3- Bakanlığı ilgilendiren 
yargı süreçleri etkin biçimde yönetilecek ve elektronik ortamda izlenecektir.  

Bakanlık Stratejik Plan taslağında yer alan stratejik amaç ve hedefler 
incelendiği zaman Hukuk Müşavirliği’ne gelecek dönem için verilen rollerin 
Bakanlığı ilgilendiren mevzuatın hazırlanması analiz edilmesi, hukuki tekliflerin 
hazırlanması ve mevzuatla ilgili hukuki görüşlerin oluşturulması ve Bakanlığı 
ilgilendiren yargı süreçlerinin etkili olarak takip edilmesi şeklinde belirlendiği 
görülmektedir.  

10.8. Yüz Yüze Yapılan Görüşme Sonuçları 

Birinci Hukuk Müşaviri Murat KOCA ile 14.03.2008 tarihinde yapılan 
görüşmede Hukuk Müşavirliği’nin teşkilat yapısı hakkında aşağıda 
belirtilen hususlara dikkat çekilmiştir. 

• Hukuk Müşavirliğinde kamu menfaatini doğrudan ilgilendiren ve maddi 
boyutu olan işler yapılmaktadır. Gerek mahkemelere yapılan 
savunmalar, gerekse verilen görüşler kamu menfaatini önemli ölçüde 
etkilemektedir. Kuruma gerekli önem verilmediği için Hukuk 
Müşavirliğinin yerine getirmede zorlandığı hususlarda kaybeden taraf 
hep kamu olmaktadır. Diğer yandan mevzuatla ilgili verilen görüşler 
ayrıca önem taşımaktadır. Bunun fark edilmesi gerekmektedir. 

• Kurumun sorunları iki temel noktada toplanmaktadır bunlardan biri; 
görevlendirilen elamanların niteliklerinin yapılan işe uygun olmaması 
yanında elamanların da iş heyecanı bulunmamaktadır.  

• Diğer sorun da kurumun fiziki mekân yetersizliğidir. Başka birimlerde 
genel idare personelinin bile kendilerine mahsus çalışma odaları varken, 
yıllarca mülki idare amirliği yapmış kişilere bırakın oda vermeyi masa 
bile bulunmamaktadır. Bu durum personelin moral ve motivasyonu 
üzerinde olumsuz etki yapmaktadır.  

• Bazı işler ( örneğin mevzuat oluşturma ve görüş bildirme) birimin 
görevleri arasında olması gerekirken idari tasarrufla başka birimlere 
(Strateji Geliştirme Başkanlığına) verilmiş durumdadır. Bunun 
düzeltilmesi gerekir. 

• Birimin genel müdürlük haline getirilmesi durumunda bazı sorunların 
çözülmesi mümkün olacaktır. 

• Hukuk Müşavirliğinde özellikle “muhakemat” bölümünde uzman 
(çünkü mülki idarenin görevi gereği bu alanda uzmanlaşması pek kolay 
olmamaktadır) ve uzun süreli burada çalışacak elamanlara ihtiyaç 
bulunmaktadır.  

• Hukuk Müşavirliğinde görevli personelin bir kısmı kendi isteği olmadan 
burada görevlendirilmektedir, Hukuk Müşavirliğine kendi isteğiyle 
gelenlerde burada çalışmak yerine, Merkeze (Ankara’ya) gelmenin bir 
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yolu olarak görmektedir. Genel İdare Personeli de Bakanlık merkezinde 
olmanın avantajı nedeniyle burada çalışmayı tercih etmektedir. Bu 
kurumun başarısını, personelin verim ve motivasyonunu 
düşürmektedir. 

• Kurum kadrolarında bulunan Mülki İdare Amirlerinin yarısı Bakanlığın 
başka birimlerinde çalışmaktadır. Bu-da birimi bir çeşit depo kadro 
görevi icra eden birime dönüştürmektedir. 

• Hukuk Müşavirliğindeki işlerin yoğunluğu nedeniyle kadrolu eleman 
sayısı kadar (13 kadrolu + 13 geçici) geçici eleman çalışmaktadır. 

• Kurumda performans ölçümü için herhangi bir sistem 
geliştirilememiştir, personelin başarısı kurum amirinin bireysel gözlem 
ve değerlendirmelerine göre yapılmaktadır. 

• Kurum içinde yükselme imkânı olmadığı için personelin çalışmak için bir 
heyecan ve gayreti bulunmamaktadır. 

• Mülki İdare personelinden bir kısmına lojman verilmişken bir kısmı bu 
imkândan mahrum bulunmaktadır. Lojman dağıtımının hiçbir objektif 
kriteri bulunmamaktadır. 

• Hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak çok ciddi rakamlarla ifade 
edilebilecek görüş taleplerini de yerine getirebilmek için yine bilgili, 
vasıflı, düzgün, çalışkan hukuk müşavirlerine ihtiyaç olduğu 
tartışmasızdır. Diğer bir anlatımla, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 
hakkında sayısız soruşturma geçirmiş, ceza almış, ama bir şekilde 
mahkemelerin toleransına muhatap olanlarla; hasta ve rehabilitasyona 
ihtiyacı olanların yeri olmamalıdır. 

• Hukuk Müşavirliği taşra teşkilatlarıyla herhangi bir bağlantı kurmadan 
işleri yürütmektedir. Zaman zaman Valiliklerden gelen bazı talepleri 
(Valilik aleyhine açılan dava vb gibi) geri göndermektedir. Valilik 
Bünyesinde bulunan Hukuk İşleri Müdürlüklerinin Hukuk müşavirliğiyle 
herhangi bir organik bağı bulunmamaktadır. 

10.9. Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Tespit 1: Mevcut kurumsal yapı Hukuk Müşavirliği’ne verilen işlerin 
etkili yürütülmesi için uygun değildir. 

Tahlil: Hukuk Müşavirliğinde yürütülen işlerin sayısındaki artış sebebiyle 
çıkarılan bir yönerge ile çalışma gurupları oluşturulmuş ve başkan yardımcılığı 
ihdas edilmiştir. Mevzuatla oluşturulması gereken kurumsal yapı yönerge ile 
belirlenmeye çalışılmıştır. Birimdeki Hukuk Müşavirlerinin tamamının mülki idare 
amirliği sınıfından gelmiş olması sebebiyle yönerge ile oluşturulan bu hiyerarşik 
yapılanmada bazı sorunlar ortaya çıkmıştır.  

Hukuk Müşavirliği’nin mevcut teşkilat yapısı birimin yürütmesi gereken 
işlerin etkili bir şekilde yürütülmesi için uygun olmadığı ifade edilmiştir. Bakanlığı 
ilgilendiren mevzuatın hazırlanması, analiz edilmesi mevzuat hakkında hukuki 
görüşlerin oluşturulması işlemleri etkili bir şekilde yürütülememektedir. Son 
yıllarda Bakanlığı ilgilendiren mevzuatın Başbakanlık ve diğer bakanlıklar 
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tarafından hazırlandığı bu sebeple temel mevzuatla çelişen mevzuat hükümlerinin 
ortaya çıktığı görülmektedir.  

Hukuk Müşavirliği’nin teşkilat yapısının Bakanlığı ilgilendiren bütün mevzuat 
işlemlerini ve yargı süreçlerini etkili bir şekilde yürütecek şekilde yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

 Öneriler: 

• Hukuk Müşavirliği’nin “Hukuk ve Muhakemat Genel Müdürlüğü”ne 
dönüştürülmesi şeklindeki mevzuat değişikliği sağlanmalıdır.  

• Hukuk ve Muhakemat Genel Müdürlüğü oluşturulamaması halinde, I. 
Hukuk Müşaviri,  Başhukuk Müşavirleri, Hukuk Müşavirleri şeklinde bir 
kademelenmenin mevzuatla oluşturulması sağlanmalıdır. 

• Bakanlıkla ilgili mevzuatın yazılması ve dil uyumunun sağlanması için 
Hukuk Müşavirliğinde Hukuk Uzmanlığı kadrosu ihdas edilmelidir. 

Tespit 2: Yeni mevzuat tekliflerinin hazırlanması ve mevzuatla ilgili 
hukuki görüşlerin oluşturulması konusundaki görev kanunda yer 
almamasına rağmen Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 
yürütülmektedir. 

Tahlil: 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15’nci 
maddesi ile Strateji Geliştirme Başkanlıkları kurulmuş olup, görevleri bu kanunda 
maddeler halinde sıralanmıştır. 3152 sayılı Kanunun Mülga 16’ncı maddesi (g) 
bendinde yer alan “Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine 
ilişkin Bakanlık görüşünün tespitine yardımcı olmak” hükmü yeni düzenlemede 
yer almamıştır. Yeni görev tanımında olmayan bu hizmetin yürütülmesi 
konusunda bir boşluk oluşmuştur.  

Gerek, Anayasa’nın 128’inci maddesi ve gerekse 3046 sayılı Kanun 
doğrultusunda  “Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin 
Bakanlık görüşünün oluşturulması” görevinde meydana gelen boşluğun ortadan 
kaldırılması ve bu görevin yasa ile bir birime verilebilmesi için, 3152 sayılı 
Kanunun 17/e bendindeki; “Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya 
diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük, 
yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek,” 
şeklindeki e fıkrasının; “ Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya 
diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük, 
yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek bakanlık görüşünü 
oluşturmak” şeklinde değiştirilmesi ile mevzuat işlemlerinin Hukuk Müşavirliği 
bünyesinde yürütülmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.  

İçişleri Bakanlığı Stratejik Plan Taslağında mevzuat işlerinin Hukuk 
Müşavirliğince yürütülmesi yönünde strateji belirlenmiştir. 

Öneriler: 

• Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen mevzuat işleri Hukuk 
Müşavirliğine personeliyle birlikte devredilmelidir. 
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• İlgili mevzuatın taranarak güncel ihtiyaçlara karşılık vermeyen 
düzenlemelerin tespit edilmesi ve mevzuatın güncelleştirilmesine 
yönelik çalışma projelendirilmelidir. 

• Bakanlığı İlgilendiren mevzuatın “etki değerlendirme analizlerinin” 
yapılması için Teftiş Kurulu ile ortak proje geliştirilmelidir. 

Tespit 3: Hukuk Müşavirliği ile bağlı birimlerin bünyesinde bulunan 
Hukuk Müşavirlikleri arasındaki görev ve yetki paylaşımı belirsizdir. 

 Tahlil: Bakanlık Hukuk Müşavirliği ile bağlı birimlerin hukuk müşavirliği ile 
adli müşavirlikleri arasında görev yetki paylaşımının nasıl yürütülmesi gerektiği 
konusunda bir düzenleme mevcut değildir. Bu sebeple bağlı birimlerin hukuk 
müşavirliği ile adli müşavirlikleri bazı konularda kendileri görüş oluştururken, bazı 
konularda Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden görüş talep etmektedir. Ayrıca 
Bakanlık aleyhine açılan bazı davalar bağlı birimlerin hukuk müşavirliği ile adli 
müşavirlikleri tarafından yürütülürken, bazı davalara ilişkin dosyalar Bakanlık 
Hukuk Müşavirliği’ne gönderilmektedir. Bu konuları belirleyen düzenleyici bir 
metnin bulunmaması farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verdiği gibi 
Bakanlık aleyhine açılan davaların etkin olarak takibini de önlemektedir. 

Öneriler: 

• Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ile yapılan ve yasal 
dayanağı olmayan 14.02.2005 tarihli protokol sonlandırılmalıdır. 

• Bağlı birimler ve Bakanlık birimleri arasındaki ilişkileri düzenleyecek 
şekilde “Hukuk Müşavirliği Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” 
çıkarılmalıdır. 

• Bakanlık Hukuk Müşavirliği ve bağlı birimler hukuk müşavirliği ile adli 
müşavirlikleri arasındaki ilişki bu Yönetmelikle belirlenmelidir. 

Tespit 4: 5233 sayılı Kanun gereğince İdare Mahkemelerinde açılan 
davalar sebebiyle iş yükünde önemli derecede artış olmuştur. Valiliklerin 
hasım olarak gösterildiği davalarda uygun teşkilat yapısı ve nitelikli 
personel yetersizliği sebebiyle savunma sürecinde sorunlar ortaya 
çıkmıştır.  

Tahlil: 5233 sayılı Kanun çerçevesinde, Zarar Tespit Komisyonlarına bugüne 
kadar yaklaşık 313.829 müracaat yapılmıştır. 126.945 Dosya hakkında karar 
verilmiştir. 62.095 dosya uzlaşma ile sonuçlanmış, Uzlaşmazlık zaptı düzenlenen 
dosyalarla ilgili olarak davalar açılmaya başlanmıştır. Komisyon kararlarına karşı 
toplam 6452 dava açılmıştır. Günümüze kadar 519 dava sonuçlanmış 105 karar 
iptal edilmiş 414 komisyon kararı ise reddedilmiştir Açılan davalarla ilgili olarak 
idari yargı henüz içtihat oluşturamadığından, bazı mahkemeler Bakanlığımızı, bazı 
mahkemeler Valilikleri, bazıları ise her ikisini birlikte hasım mevkiine alarak 
yargılamayı sürdürmektedir. Ayrıca, uzlaşma ile sonuçlanan işlemler ile ilgili 
manevi tazminat davaları açılmaya başlanmıştır.  

5233 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan sorunlarla ilgili kapsamlı 
bir araştırma henüz yapılmamıştır.  5233 sayılı Kanun’un uygulaması ile ilgili 
karşılaşılan güçlükler, eksiklikler ve varsa hataların tespit edilerek, uygulayıcılara 
yol göstermek amacı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca bu konuya ilişkin özel teftiş 
yapılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir.    
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Valilikler aleyhine açılan davaların takip sürecinde sorunlar olduğu teftiş 
raporlarında yer almakta valilikler tarafından da ifade edilmektedir. Yerel yönetim 
kanunlarında yapılan değişikliklerden sonra Valilerin vesayet makamı olarak etkili 
bir şekilde hukuka uygunluk denetimi yapabilmesi için Valilikler bünyesinde 
“hukuk bürolarının” oluşturulması gerektiği yönünde düşünceler akademik 
çalışmalarda yer almıştır. 

Valilikler aleyhine açılan davaların niteliği göz önünde bulundurularak Valilik 
ve kaymakamlıklar bünyesinde “Hukuk Bürolarının” oluşturulması konusunda 
çalışma yapılması gerektiği değerlendirilmiştir. 

Öneriler: 

• Büyükşehir statüsündeki illerde ataması merkezden yapılan “Hukuk 
Müşavirliği” kadroları oluşturulmalıdır. 

• Valilik ve kaymakamlıklarda hukuki süreçleri takip edecek “Hukuk 
Büroları” oluşturulmalıdır. 

• Büyükşehirlerde oluşturulacak “hukuk büroları” ve var olan “idare 
kurulu büroları” Hukuk Müşavirlerine bağlı olarak çalışmalıdır. 

• Hukuk Bürolarında sözleşmeli hukuk uzmanı unvanlı personel istihdam 
edilmelidir. 

• Valilikler aleyhine açılan davaların takibi konusu ve Valilikler 
bünyesinde oluşturulması öngörülen hukuk büroları konularında ayrıntılı 
çalışma yapılmalıdır. 

• 5233 sayılı Kanun uygulamasının bulunduğu illerde “sözleşmeli avukat 
çalıştırılması” veya “hizmet satın alma” yönteminin uygulanmasına 
yönelik çalışma yapılmalıdır. 

• 5233 sayılı Kanun kapsamında Valiliklerin muhatap kabul edildiği 
davalar konusunda araştırma yapılmalı ve çözüm için Hukuk Müşavirliği 
bünyesinde “koordinasyon mekanizması” oluşturulmalıdır. Bu 
kapsamda davaların takibi ve sürekliliği için konuyla ilgili hizmet içi 
eğitimden geçmiş özel bir “çalışma gurubu” oluşturulmalıdır. 

• 5233 sayılı Kanun uygulamasında ortay çıkan sorunları tespit edebilmek 
ve sağlıklı öneriler geliştirebilmek için komisyonların çalışmaları özel 
teftişe tabi tutulmalıdır. 

Tespit 5: Hukuk Müşavirliğinde iş ve görev tanımları diğer birimleri 
de bağlayıcı nitelikte bir yönetmelikle henüz düzenlenmemiştir. 

Tahlil: İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin Çalışma Usul Ve Esasları İle 
Personelin Görev ve Yetkilerini Düzenleyen bir Çalışma Yönergesinin ilk defa 2001 
yılında hazırlandığı ve yürürlüğe konulduğu, bu tarihten önce Hukuk 
Müşavirliğinde yürütülen hizmetlerin usul ve esaslarını belirleyen, görev 
tanımlamalarını ve iş süreçlerini belirleyen bir düzenlemenin yapılmadığı, 
yürütülen iş ve işlemlerin ve görevlendirmelerin Birinci Hukuk Müşavirinin sözlü 
talimatları doğrultusunda yürütüldüğü incelenmiştir. 2001 Yılında hazırlanan 
yönetmelik 2006 ve 2007 yıllarında güncellenmiştir.  
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Öneri: 

• Hukuk Müşavirliğinin ayrıntılı görev tanımlarının yapıldığı, bağlı birimler 
Hukuk Müşavirlikleri ile görev sınırlarını belirlen çalışma yönetmeliğinin 
çıkarılması sağlanmalıdır. 

Tespit 6: Bakanlık adına hukuki görüş belirtme, Bakanlığın diğer 
birimleri tarafından da kullanılmakta birbiriyle çelişen görüşler ortaya 
çıkmaktadır.  

Tahlil: İçişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nun 17. maddesinin a fıkrasında 
Hukuk Müşavirliği’nin görevleri arasında “Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan 
hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş 
bildirmek” denilmektedir. Kanunun bu maddesine göre hukuki, mali, cezai sonuç 
doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek görevi Hukuk Müşavirliğine 
verilmiştir. Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Hukuk Müşavirliği’nin 
dışındaki birimlerin hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş 
bildirmelerinin önlenmesi, Bakanlık birimleri tarafından hazırlanan ve hukuki 
unsurlar içeren yazı, genelge, yönerge gibi evrakların Hukuk Müşavirliği ile 
koordine edilerek hazırlanması, “Hukuki Görüş” kavramına mevzuatta açıklık 
getirilmesi için gerekli önlemler alınması gerekmektedir. 

Hukuk Müşavirliği’nin “Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları 
önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu 
esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak” görevi kapsamında Hukuk 
Müşavirliğine genellikle birimler tarafından görüş sorulmadığı incelenmiştir. 
Bakanlık birimleri tarafından gerçekleştirilen anlaşma ve sözleşmelerin hukuki 
açıdan incelenerek gerekli tedbirlerin önceden alınabilmesi için bu görev 
kapsamında yapılması düşünülen anlaşma ve sözleşmelerin Hukuk Müşavirliği 
tarafından incelenmesi gerekmektedir.  

Öneriler: 

• Görüş verme konusunda standart geliştirilmeli ve “Bakanlık Görüşü” 
kavramının tanımı yönetmelikle yapılmalıdır. 

• Teknik konularla ilgili hukuki görüş verme yetkisi bağlı birimlerin 
müşavirliklerine sorumluluğu ile birlikte verilmelidir. 

• Hukuki, cezai ve mali sorumluk doğuracak konularda Bakanlık 
birimlerinin hukuki görüş oluşturması mutlaka önlenmelidir. 

• Birimlerin taraf olduğu sözleşme ve anlaşmaların hukuki yönden 
incelenmek üzere Hukuk Müşavirliğine gönderilmeli bu konuda bağlı 
birimler dâhil tüm birimler bir genelge ile bilgilendirilmelidir. 

Tespit 7: Hukuk Müşavirliğinde fiziki çalışma mekânı oldukça 
yetersizdir. 

Tahlil: Hukuk Müşavirliğinde bir odada birden fazla hukuk müşaviri 
çalışmaktadır. Ayrıca çalışan memurların bulunduğu çalışma odaları da oldukça 
yetersizdir. Mekân yetersizliği sebebiyle sürekli kullanılan dosyalar koridorlardaki 
dolaplarda muhafaza edilmektedir. Gurup çalışması için uygun toplantı odası 
mevcut değildir. 
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Öneriler: 

• Hukuk Müşavirliğinin uygun bir çalışma ortamına taşınması sağlanmalı 
veya ilave odalarla çalışma mekânı genişletilmelidir. 

• En fazla 2 hukuk müşavirine 1 çalışma odası tahsis edilmelidir. 

• Hukuk Müşavirliğinde grup çalışmaları için toplantı odası mutlaka temin 
edilmelidir. 

Tespit 8: Hukuk Müşavirliğinde nitelikli personel temin edilmesi 
sorunu bulunmaktadır. 

Tahlil: Hukuk Müşavirliği Mülki İdare Amirlerinin personel havuzu olarak 
değerlendirilmektedir. Hukuk Müşavirliğine yapılan görevlendirmelerde etkili 
hizmet sunma amacından daha ziyade kişisel problemlerin ön planda olduğu 
görülmektedir. Görevlendirilen personel Hukuk Müşavirliğinin yürütmüş olduğu 
işler konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip değildir. 

Öneriler: 

• Hukuk Müşavirliğine atanan personel hizmet içi eğitimden geçirilmelidir. 

• Genel İdareden Hukuk Müşavirliği kadroları kısa zamanda 
doldurulmalıdır. 

• Geçici olarak Hukuk Müşavirliğinde çalışan personelin asaleten 
görevlendirilmeleri sağlanmalıdır. 

• Hukuk Müşavirliğinin norm kadrosu belirlenmeli ve MİA personel 
havuzu olarak kullanılması uygulamasından vazgeçilmelidir. 

• Bakanlığın diğer birimlerinde çalışan MİA sağlanan sosyal imkânlar 
(lojman) Hukuk Müşavirlerine eşit düzeyde sağlanmalıdır. 

• Hukuk Müşavirliğine yapılan görevlendirmeler atama yer değiştirme 
yönetmeliğine uygun olarak sürelere bağlı kalınarak yapılmalıdır. 
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11. KAÇAKÇILIK İSTİHBARAT, HAREKÂT VE BİLGİ TOPLAMA  
    DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

11.1. Tarihi Gelişim 

Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı 3152 sayılı 
İçişleri Bakanlığı Teşkilat Yasasının 8. maddesi uyarınca ana hizmet birimleri 
arasında sayılan bir kuruluştur Milli Güvenlik Kurulu’nun 21 Kasım 1978 gün ve 
237 sayılı kararı ile kaçakçılıkla ile ilgili istihbaratın bir merkezde toplanması ve 
değerlendirilmesi, karşı tedbirlerin saptanması ve uygulamaya konulmasında 
koordinatörlük görevi İçişleri Bakanlığına verilmiş, bu amaçla Bakanlık 
bünyesinde bir İstihbarat ve Harekât Merkezi kurulması öngörülmüştür.  

Başbakanlık tarafından yayınlanan 06.02.1981 gün ve 60/1050 sayılı 
genelge; Kaçakçılıkla ilgili bakanlıklar ve kurumlardan toplanan ya da çeşitli 
kaynaklar tarafından ihbar edilen bilgilerin bir kuruluşta toplanması, 
değerlendirilmesi ve operasyonla ilgili güvenlik kuruluşuna yayımını sağlamak 
üzere, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında 
“Kaçakçılık İstihbarat ve Harekât Merkezi’nin kurulduğu, kaçakçılık istihbarat ile 
ilgili kurumların bu merkez ile uyum ve işbirliği içinde çalışacakları, kaçakçılıkla 
ilgili konulardaki her türlü haberin istihbarat haline getirildikten sonra sürat ve 
azami gizlilikle bu Merkeze ulaştırılması gerektiği emredilmiştir. İçişleri 
Bakanlığı’nın 24.02,1982 gün ve Personel Genel Müdürlüğü 731–0 sayılı onayı ile 
KİHBİ Kurulu Başkanlığı oluşturulmuştur. 

Bilgi Toplama Dairesi, İçişleri Bakanlığının, 26 Mart 1980 gün ve J.Gn. K.lığı: 
0961–1–28- 80TSK. KOOR. (20) sayılı onayı ile kurulmuştur. İçişleri Bakanlığı 
Teşkilatının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin 13.12.1983 Tarih Ve 176 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname Ve Bu Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesiyle Kesinleşen 14.02.1985 Tarih Ve 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkındaki Yasa ile Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama 
Daire Başkanlığı haline gelmiştir. 

11.2. Mevzuat Analizi  

3152 sayılı kanunun 13. maddesinde Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi 
Toplama Dairesi Başkanlığı’nın görevleri belirlenmiştir  

a) Her türlü kaçakçılık faaliyetlerine ait istihbaratı Devlet çapında toplayıp 
değerlendirmek, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli kuruluşlara 
bilgi vermek, bağlı kuruluşların önleme ve yakalama faaliyetlerini 
yönlendirmek ve ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği 
yapılması için gerekli tedbirleri almak,   

b) Kaçakçılıkla mücadele, hedef, taktik ve usullerini tespit etmek ve eğitici 
nitelikte yayımlar yapmak,   

c) Suç işleyip ele geçmeyen kişilerin, çalınan veya kaybedilen motorlu 
taşıtların, ateşli silahların, kimliği ispata yarayan her türlü belgelerin 
kayıtlarını tutarak güvenlik kuvvetlerine bildirmek, görevli kuruluşlarla 
ilgili kuvvetleri arasında koordinasyon sağlamak.  

KİHBİ Daire Başkanlığı’nı ilgilendiren mevzuat üzerinde yapılan 
incelemelerde aşağıda ki hususlar tespit edilmiştir;   
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1) Teşkilat Kanununda üç fıkra halinde düzenlenen görevlerden (a) ve (b) 
bentlerinde belirlenen görevlerin işlevsiz hale geldiği, bu görevler 
konusunda birimde yürütülen bir faaliyet bulunmadığı incelenmiştir. Yüz 
yüze yapılan görüşmelerde KİHBİ’nin kuruluş gerekçesini oluşturan bu 
maddeler konusunda, kurulduğu günden bu yana etkili bir faaliyetin 
yürütülemediği ifade edilmiştir.  

Tüm ülke çapında kaçakçılık istihbaratının toplanıp değerlendirilmesi ve 
bunlara dayalı olarak icracı birimlerin (Emniyet, Jandarma, Sahil 
Güvenlik, Gümrük Muhafaza) yönlendirilmesi görevi kuruluşundan 
itibaren yerine getirilememiştir. Dolayısıyla kuruluşundan beri KİHBİ 
Daire Başkanlığı’nın görevlerinin bu kısmını (yasada belirtildiği halde) 
yerine getirememektedir.  “Her türlü kaçakçılık faaliyetlerine ait 
istihbaratı Devlet çapında toplayıp değerlendirmek, kaçakçılığı men, 
takip ve tahkikle görevli kuruluşlara bilgi vermek, bağlı kuruluşların 
önleme ve yakalama faaliyetlerini yönlendirmek ve ilgili kuruluşlar 
arasında koordinasyon ve işbirliği yapılması için gerekli tedbirleri almak 
ve Kaçakçılıkla mücadele, hedef, taktik ve usullerini tespit etmek ve 
eğitici nitelikte yayımlar yapmak” görevleri konusunda birimde herhangi 
bir faaliyetin olmamasının değişik sebepleri olsa da, birim çalışanları 
tarafından bu görevlerin işlevsiz hale gelmesi istihbarat işinin kendi 
doğasından kaynaklanan bilgi paylaşma zorluklarından kaynaklandığı 
ifade edilmiştir. 

2) KİHBİ Daire Başkanlığı’nın kuruluşu 1978 yılında Milli Güvenlik 
Kurulunda alınan bir karara dayanmaktadır. Bu kararda: “Kaçakçılıkla 
ile ilgili istihbaratın bir merkezde toplanması ve değerlendirilmesi, karşı 
tedbirlerin saptanması ve uygulamaya konulmasında koordinatörlük 
görevi İçişleri Bakanlığına verilmesi, Bu amaçla adı geçen Bakanlık 
bünyesinde bir İstihbarat ve Harekât Merkezi kurulmalıdır.” 
Denilmektedir.  Bu karar doğrultusunda 1981 yılında Bakanlar 
Kurulunda alınan karara göre: “Kaçakçılık İstihbaratının Devlet çapında 
planlanması, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve istihbarat 
değerlendirilmesine göre yapılacak harekâtın sevk ve idaresi 
maksadıyla İçişleri Bakanlığında Kaçakçılık, İstihbarat ve Harekât 
Merkezi kurulmuştur. Bu merkez Bakanlık düzeyinde görevlendirilen bir 
Müsteşar Yardımcılığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür.” 
Denilmektedir. 

Birimin kuruluş gerekçesini oluşturan Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar 
Kurulu kararlarında açıkça görüldüğü gibi bu birimin oluşturulmasındaki 
amaç salt koordinasyonun sağlanması değildir. Birime kaçakçılığa 
yönelik harekâtın sevk ve idaresini sağlama görevi de verilmiştir.  Bu 
görev tanımı; “Kaçakçılık İstihbaratının Devlet çapında planlanması, 
yönlendirilmesi, koordinasyonu ve istihbarat değerlendirilmesine göre 
yapılacak harekâtın sevk ve idaresi” şeklinde ifade edilmiştir. Burada 
açıkça görüldüğü gibi birimin misyonuna göre birim sadece bilgi 
toplayan değil harekât planlayan ve sevk eden konumundadır. 

3) KİHBİ Daire Başkanlığı’na mevzuatla verilen görevler ve bu görevlerden 
işlevsiz hale gelmiş olan bölümleri gösteren tablolar ekte sunulmuştur. 
(Ek: xi.i.) Tabloda görüldüğü gibi KİHBİ Daire Başkanlığı’na verilen 
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harekâta yönelik görevlerin işlevsiz hale geldiği birim çalışanları 
tarafından ifade edilmiştir. 

KİHBİ Daire Başkanlığında Kanunun (c) bendindeki görev tanımı ile ilgili 
faaliyet yürütülmektedir.  Bu görevle ilgili “Bilgi Toplama Yönergesi” 
Çıkarılmıştır. Bilgi toplama Yönergesinin de bazı maddeleri işlevsiz hale 
gelmiştir. Bilgi toplama yönergesinin 8. maddesinin (a) bendinde: 
“İçişleri Bakanlığınca KİHBİ bilgi sisteminde aranması uygun görülen 
askeri suçlular, ASAL Dairesi Başkanlığından manyetik ortamda teslim 
alınarak, KİHBİ Dairesi Başkanlığı tarafından merkezi bilgisayar 
ortamına aktarılır ve aylık olarak güncellenir.” Denilmektedir. (b) 
bendinde ise : “Askerlik Şubelerince, Milli Savunma Bakanlığının 
29.05.2003 gün ve MİY: 0913(4)-21-(03)/ASAL 
D.Er.İşl.Ş.YSDCST.Ks.(588) sayılı Genelgesi uyarınca işlemlerini 
tamamlayan yükümlülere, mülki makam kanalı ile güvenlik kuvvetine 
gönderilen düşüm yazısının bir sureti verilir. Güvenlik kuvvetleri ise 
yaptıkları kontrollerde Bilgi Toplama Programında askeri suçlardan 
“ARANIYOR”  durumunda bulunan şahısların askerlik şubesince verilmiş 
düşüm veya terhis belgesini ibraz etmeleri halinde şahıs gözetim altına 
alınması”  denilmektedir. Bu görevler işlevsiz hale gelmiştir. Birimde bu 
görevlere ilişkin bir faaliyet yürütülmemektedir. 

4) Mevzuatta Olmadığı Halde Birimin Yapmak Durumunda Olduğu 
Görevler: KİHBİ Daire Başkanlığına mevzuatla verilmemiş ancak 
birimin yürütmek zorunda olduğu görevler sorulmuş birimin Kaçakçılık 
İstihbarat Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütme 
görevinin mevzuatla bu birime verilmediği belirtilmiş, bu görevin fiilen 
birim tarafından yürütüldüğü ifade edilmiştir. Birimin düzenlediği 
tablolarda bu görevin yasal olarak bu birime verilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. 

5) Mevzuat Değişikliği İhtiyacı ve Gerekçeleri: 15.07.2002 ve 
16.12.2005 Tarihlerinde APK Kurulu Başkanlığına Sunulmuş Olan Yasa 
Tasarısı Taslağı İle “Kaçakçılık Değerlendirme, Koordinasyon Ve Bilgi 
Toplama Kurulu Başkanlığı” oluşturulması hedeflenmiştir. Bu yasa 
değişikliğinin gerekçeleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. 

“İstihbaratla ilgili birimlerce (Emniyet, Jandarma, MİT, Gümrük vs.) 
istihbarat işinin kendi doğasından kaynaklanan bilgi paylaşma zorlukları 
nedeniyle Daire Başkanlığımıza bugüne kadar bilgi aktarılamadığından, 
kuruluşundan bugüne Kaçakçılık İstihbarat, Harekât görevleri 
Dairemizce yerine getirilememektedir. Kaçakçılıkla mücadelede 
koordinasyon ve etkinlik sağlanamamıştır.  Daire Başkanlığının, bugüne 
kadar yerine getiremediği İstihbarat ve Harekât görevleri kaldırılarak;   
kaçakçılık sonuç raporlarının değerlendirildiği etkin bir yapı 
oluşturulması gerekmektedir.” 

Mevzuat değişikliği gerekçesinde açıkça ifade edildiği gibi Birim 
görevlerini etkin bir şekilde yerine getirememektedir. Birimin olması 
gereken misyonunun değiştirilmesi gerekçesi ile mevzuat değişikliği 
hazırlanmıştır; Ancak birime verilmesi düşünülen “kaçakçılığa ilişkin 
sonuç raporlarının değerlendirilmesi” misyonunun bu birimin ana 
hizmet birimi olarak devam etmesi için yeterli gerekçe olup olmadığının 
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analiz edilmesi gerekmektedir. Birimin mevcut durumunun kurumların 
ihtiyaçlarının analiz edilerek Bakanlık bünyesinde bu birime ana hizmet 
birimi olarak ihtiyaç olup olmadığının ortaya konulması gerekmektedir. 

6) Mevzuat Değişikliği Taslağı:16.12.2005 Tarihlerinde Hazırlanan 
mevzuat değişikliği taslağında “Kaçakçılık Değerlendirme, Koordinasyon 
Ve Bilgi Toplama Kurulu Başkanlığı” olarak belirlenen birimin görev 
tanımları aşağıdaki şekilde yapılmıştır. 

a) Meydana gelen her türlü kaçakçılık faaliyetlerine ait bilgileri Ülke 
çapında toplayıp değerlendirmek, yayınlamak, kaçakçılığı men, 
takip ve tahkikle görevli kuruluşlar arasında koordinasyon ve 
işbirliği yapılması için gerekli tedbirleri alarak bildirmek.  

b) Suç işleyip ele geçmeyen, kaybolan ve yakalansalar dahi bazı 
suçları işlemiş olan kişilerin, çalınan, kaybedilen, bir olaya 
karışmaktan dolayı aranan ve müsaderesine karar verilip ele 
geçirilemeyen motorlu taşıtların ve ateşli silahların, kimliği ispata 
yarayan her türlü belgelerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50 
ve 53. maddeleri ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109. 
maddesinde sayılan adli kontrol ve güvenlik tedbirlerinden, 
Bakanlıkça uygun görülenlerin kayıtlarını tutarak güvenlik 
kuvvetlerine bildirmek. 

c) Genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla kullanılmak 
üzere; bilgi sistemi kurarak kişilere ilişkin çeşitli alanlarda bilgi 
toparlayan kamu kurum ve kuruluşlarından, Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik numaraları esas alınarak bilgi almak. 

d) Merkezde bağlı kuruluşlar arasında Bakanlık Makamınca uygun 
görülen konularda koordinasyon görevini yürütmek.”  

Taslakta yer alan bu görev tanımları incelendiğinde (a) fıkrasındaki 
görev tanımının birimin görevleri arasında zaten bulunduğu ancak bu 
görevin etkili bir şekilde şu ana kadar yürütülemediği incelenmiştir. 
Kamu düzenini sağlamak amacıyla bilgi sistemi kurulması konusunda 
ise Adalet bakanlığının kurumuş olduğu UYAP projesi önemli ölçüde 
amaçlanan bu görevi karşılamaktadır. Mahkeme kararları dışında kayıp 
ve çalıntı eşya, aranan şahısların kamu hizmetlerinden yararlanırken 
takibini sağlayacak bilgi işlem sisteminin kurulup işletilmesi ise Bakanlık 
Bilgi işlem Dairesi ile ilişkilendirilecek bir birim aracılığı ile 
yürütülebileceği değerlendirilmektedir. 

11.3. Birimin İşlevsellik Analizi  

KİHBİ Daire Başkanlığının teşkilat yapısı brifing raporunda aşağıdaki şekilde 
gösterilmiştir. KİHBİ Daire Başkanlığının teşkilat yapısı 3152 sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13/c ve 33’üncü, 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek-7’nci ve Jandarma Teşkilat Görev ve 
Yetkileri Yönetmeliğinin 42/e maddelerine dayanılarak çıkarılan Bilgi Toplama 
Yönergesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.  
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KİHBİ Daire Başkanlığı kurulurken öngörülen şubelerin sayısı ise 5 adettir. 
Personel Genel Müdürlüğü’nün kadro kayıtlarına göre aşağıdaki şubeler 
bulunmaktadır. 

• Fişleme şubesi,  
• Parmak izi Şubesi,  
• Kaçakçılık, Arşiv ve Sicil Şubesi,  
• İdari Hizmetler şubesi,  
• Kaçakçılık, Harekat ve Değerlendirme  

Teşkilat ve kadro durumuna ilişkin tespitler KİHBİ Daire Başkanlığı teftiş 
raporunda da yer almıştır. Bu raporda ; “Teşkilat Kadrosunda Mülki İdareden (1) 
şube müdürü kadrosu mevcut iken buna ilaveten (2) şube müdürü daha atanarak 
(3) şube müdürlüğü oluşturulmuş olmasına rağmen (1) tanesinin İller İdaresi 
Genel Müdürlüğüne çekilmesi KİHBİ’ye ilaveten verilen (2) şube müdürlüğü 
kadrosunun hizmet gereği olmadığı anlamını ortaya çıkarmaktadır.” Şeklinde 
değerlendirmede bulunulmuştur. Bu şube müdürlüğü kadrolarından biri İdari Mali 
İşler Daire Başkanlığında biri ise Personel Genel Müdürlüğünde kullanılmaktadır. 

 

Tablo 11.1. KİHBİ Teşkilat Yapısı 

Birimin teşkilat yapısı içerisinde yer alan ve kuruluşunda kadrosu oluşturulan 
Parmak İzi Şubesinin emirle kurulacağı Bilgi Toplama Yönergesinde yer almıştır. 
Bu Sebeple Parmak İzi Şube Müdürlüğü oluşturulmamıştır. Bilgi Toplama 
Yönergesinde Daire Başkanının ve koordine müdürlüklerinin ve şube müdürlerinin 
görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Ancak bu yetki ve sorumluluklardan bir 
kısmının işlevsiz hale geldiği ve uygulanamadığı yüz yüze yapılan görüşmelerde 
ifade edilmiştir.  

 Hukuk Müşavirliğinin işlevselliği yönünde yapılan analizde aşağıdaki 
hususlar tespit edilmiştir: 
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1) Teşkilat Kanununda yer alan görevlerden birincisi; “Her türlü 
kaçakçılık faaliyetlerine ait istihbaratı Devlet çapında toplayıp 
değerlendirmek, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli kuruluşlara 
bilgi vermek, bağlı kuruluşların önleme ve yakalama faaliyetlerini 
yönlendirmek ve ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği 
yapılması için gerekli tedbirleri almak,” görevidir. Bu madde 
kapsamında verilen görevlerin icrası önündeki engeller aşağıda 
değerlendirilmiştir. 

İstihbarat işinin kendi doğasından kaynaklanan bilgi paylaşma zorlukları 
nedeniyle, tüm ülke çapında kaçakçılık istihbaratının toplanıp 
değerlendirilmesi ve bunlara dayalı olarak icracı birimlerin (Emniyet, 
Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük Muhafaza) yönlendirilmesi görevi 
kuruluşundan itibaren yerine getirilememiştir. Dolayısıyla kuruluşundan 
beri KİHBİ Dairesi, görevlerinin bu kısmını (yasada belirtildiği halde) 
yerine getirememektedir. 

 Bakanlık kuruluş amacında olduğu gibi ülke düzeyinde kaçakçılık 
faaliyetlerini koordine etmek amacıyla gerekli iradeyi ortaya 
koymamıştır. Birimler bilgi ve istihbaratlarını paylaşmaktan 
kaçınmışlardır. Bunlardan önemlisi belirlenen amaç doğrultusunda 
teşkilat yapısı oluşturulamamıştır. Birim içerisinde Koordinasyon 
Müdürlükleri kurulmuş ise de daire başkanı ile koordine müdürlükleri 
arasındaki ilişki hiyerarşi ilişkisi olmaktan uzaktır. 2007 yılı Teftiş 
raporunda; “Jandarma koordinasyon biriminde Bilgi Toplama Şube 
Personeli Görev Tanımları, Kaçakçılık, İstihbarat, Koordinasyon Şube 
Personeli görev tanımları şeklinde personelin görev tanımları ve 
işbölümünün yapılmış olduğunun görüldüğü Ancak söz konusu şubelerin 
görev tanımlamaları yapılırken KİHBİ Daire Başkanının onayının 
alınmadığı yönünde tespit yapılmıştır. Bu durum mevcut teşkilat 
yapısının teşkilat kanununda verilen görevin yerine getirilmesinden 
uzak olduğunu göstermektedir. 

2) Teşkilat kanununda yer alan görevlerden ikincisi:  “Kaçakçılıkla 
mücadele, hedef, taktik ve usullerini tespit etmek ve eğitici nitelikte 
yayımlar yapmak” görevidir. 

Bu görevle ilgili KİHBİ dairesinde yürütülen bir faaliyetin olmadığı 
incelenmiş birim çalışanları tarafından ifade edilmiştir. Bu görev 
alanında birim kurulduğu günden bu yana bir faaliyet olmadığı ifade 
edilmiştir. Oluşturulan teşkilat yapısı kaçakçılıkla mücadelede politika 
ve yöntem belirlemekten oldukça uzaktır. Bu sebeple bu görevin yerine 
getirilmesi konusunda herhangi bir faaliyet yürütülememiştir. 

3) Teşkilat kanununda yer alan görevlerden üçüncüsü: “Suç işleyip 
ele geçmeyen kişilerin, çalınan veya kaybedilen motorlu taşıtların, ateşli 
silahların, kimliği ispata yarayan her türlü belgelerin kayıtlarını tutarak 
güvenlik kuvvetlerine bildirmek, görevli kuruluşlarla ilgili kuvvetleri 
arasında koordinasyon sağlamak.” Görevidir.   

Bu görev kapsamında KİHBİ Bünyesinde Bilgi toplama şubesi 
oluşturulmuştur. İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma 
Komutanlıklarının Bilgi Toplama Büro ve Kısımlarınca tanzim edilip 
Başkanlığa gönderildiği, İl ve İlçe emniyet ile jandarma 
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kuruluşlarındaki; bilgi toplama büro ve kısımları tarafından suç işleyip 
de yakalanamayan kişilerle, kaybedilen her türlü kimlik belgeleri, 
motorlu taşıt ve silahlarla ilgili bilgi kayıtlarının, İçişleri Bakanlığı KİHBİ 
Daire Başkanlığınca arşivlendiği,  bilgi formlarının belli bir düzen içinde 
karteks dolaplarında arşivlendiği gibi aynı zamanda Jandarma Genel 
Komutanlığı karargâhındaki OBİM merkezinde bulunan bilgisayara 
yüklendiği, mahalli güvenlik kuvvetleri; genel aramalarda veya 
kendilerine silah, sürücü belgesi, pasaport, iş yeri açma izni gibi işler 
için başvuranların ülke çapında her hangi bir suçtan aranıp 
aranmadıkları ile genel durumlarını bu arşivden sorguladığı, ayrıca her 
celp döneminde, askere alınan erler, askeri öğrenciler, polis adayları, 
vatandaşlık işlemleri için ilgili kişiler, yurt dışına gönderilecek öğrenciler 
için ilgili Bakanlık kurum ve kuruluşlarca talep edilen bilgilerin de 
merkezde KİHBİ Daire Başkanlığı tarafından cevaplandırıldığı 
incelenmiştir. 

4) Birimin İnisiyatif Kullanma Kabiliyeti: KİHBİ daire Başkanlığında 
2007 yılı içerisinde alınan onaylara ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo incelendiği zaman bir yıl içerisinde birimde alınan onayların 
personel izinleri ve bazı satın almalara yönelik olduğu bunun dışında iş 
tanımı olarak değerlendirilebilecek bir onay alınmadığı görülmektedir. 
Bu durum birimin işlevselliğini kaybettiğini birimin rol ve 
fonksiyonlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır. 

Konusu 
Birim 
Amiri 

Bakan 

Konu:Askeri suçlardan arananların sistemden silinmesi, müzekkeresi 
bulunanların sisteme girilmesi Sayı: 700 

 1 

Konu: Yönerge değişikliği onayı Sayı:3 
 
 

 
1 

Konu: Yıllık izin ve rapor, Seyahat kartı, Internet ve Kablo TV abonelik 
bedeli ihale onay belgesi, Resmi posta pulu, Arşiv çalışması, Bilgi 
Toplama yönergesi baskı ve cilt giderleri, Sayım  
Kurulu oluşturulması, Demirbaş düşüm ve alımı, Bakım ve onarımlar. 

31  

Tablo 11.2 - Onay Niteliğindeki İşlemlerin( 2007 yılı ) Sayı ve Konusu 

5) KİHBİ Daire Başkanlığı’na gelen-giden evrak sayısı grafikte 
gösterilmiştir. Yıllara göre KİHBİ daire başkanlığına gelen- giden evrak 
sayısında azalma olduğu görülmektedir. Bu durum iletişimde bilgi işlem 
programlarının kullanılmasından kaynaklanabileceği gibi iş yükünün 
azalmasından da kaynaklanabileceği değerlendirilmiştir. 
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Grafik 11.1-KİHBİ Birime Gelen-Giden Evrak Sayısı 

6) KİHBİ daire başkanlığında standart iş tanımlarına ilişkin tablo ekte 
sunulmuştur. (Ek: xi.ii.) Tablo incelendiği zaman birimde yürütülen 
işlemlerin büyük çoğunluğunun bilgi işlem programlarıyla ilgili olduğu 
görülmektedir. Bağlı birimlerin bilgi işlem programlarının UYAP ile 
entegre edilmesinden sonra Birimin yürütmüş olduğu iş ve işlemlerin % 
90 oranında ortadan kalkacağı ifade edilmiştir. Bu durum aşağıda 
tanımlanan standart iş tanımlarında da görülmektedir. 

7) Birimin yürütmüş Olduğu Projeler: KİHBİ daire başkanlığının son üç 
yıl içerisinde yürütmüş olduğu proje başlıkları ve kısa bilgiler aşağıya 
çıkarılmıştır. 

KİHBİ Bilgi Toplama Projesi: Şahıslarla ilgili verilerin mahallinden 
girilip, kaldırılmasının sağlanması amaçlanmıştır. 2005 yılı şubat ayı 
başından itibaren işletilmeye başlanmıştır  

KİHBİ Kayıp Eşya ve Belge Programı: Çalınan, kaybolan veya gasp 
edilen ya da müsaderesine karar verilip de ele geçirilemeyen ateşli 
silahların, motorlu taşıtların ve kimliği ispata yarayan belgelerin 
mahallinde sisteme girilmesi, bulunduğunda ise bulunma bilgisi ekleme 
işleminin yapılması amaçlanmıştır. 2006 yılının Nisan ayından itibaren 
işletilmeye başlanmıştır. 

KİHBİ Bilgi Toplama Programı ile UYAP’ın Entegrasyonu: Adli 
yargı yerlerince arananlarla ilgili KİHBİ Bilgi Sistemi yerine, UYAP 
sisteminin kullanılması sağlanacaktır. 2008 yılı ortalarında bitirilmesi 
değerlendirilmektedir. 

Bu proje başlıkları incelendiği zaman birimin gelecek dönemindeki 
misyonunu tanımlamaya destek olacak bir proje bulunmadığı 
incelenmiştir. Ancak Bilgi Toplama Programının UYAP’a entegrasyonu 
tamamlandıktan sonra birimin işlevini kaybedeceği görülmektedir.   
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8) Birimlerin İşlevselliğini Geliştirme Kabiliyeti: Birimde Hazırlanan 
İnceleme-Araştırmalar ve Birimdeki Sorunlarla İlgili Hazırlanan Yıllık 
Değerlendirme Raporları konusunda bilgi talep edilmiş ancak bu 
konularla ilgili çalışma olmadığı belirtilmiş bu konulara ilişkin tablolar 
doldurulmamıştır. KİHBİ Daire Başkanlığının yürütemediği görevler 
konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığı, bu görevlerin daha etkili 
yürütülebilmesi için inceleme ve değerlendirme yapılmadığı 
incelenmiştir. Bu durumda KİHBİ Daire başkanlığının işlevselliğini 
geliştirme kabiliyeti bulunmadığı görülmektedir. 

Sonuç olarak KİHBİ Daire Başkanlığının yürütmüş olduğu görevlerin 
önemli bir kısmının işlevsiz olduğu, UYAP programı ile entegrasyon 
sağlandıktan sonra %90 oranında iş ve işlemlerin azalacağı, dolayısıyla 
bu birimin rol ve fonksiyonlarının yeniden tanımlanması bu birime 
ihtiyaç olup olmadığına karar verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

11.4. İnsan Kaynakları Analizi 

11.4.1. Personel Sayısı ve Nitelikleri  

 Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığında, İçişleri 
Bakanlığından 7, Emniyet Genel Müdürlüğünden 23, Gümrükler Genel 
Müdürlüğünden 3, Jandarma Genel Komutanlığından 18 olmak üzere toplam 51 
personel görev yapmaktadır. MİA kadrosundan 1 Şube Müdürü, Daire 
Başkanlığına vekâlet etmekte, Daire Başkanlığı kadrosu ise boş bulunmaktadır. 
İçişleri Bakanlığı personeli; Genel İdare Hizmetleri sınıfından 1 Şube Müdürü, 5 
VHKİ, 1 şoför, Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli;1 Koordine Müdürü, 2 Emniyet 
Amiri, 1 Baş komiser, 18 polis Memuru, Jandarma Genel komutanlığı Personeli; 1 
Jandarma Koordine Müdürü 1 Yüzbaşı, 4 Astsubay Başçavuş, 11 Jandarma sivil 
Memur, 1 İşçiden oluşmaktadır. Ayrıca Gümrükler Genel Müdürlüğünden 1 
gümrük Koordine Müdürü, 2 VHKİ bulunmaktadır. KİHBİ Daire Başkanlığının 
personel durumu Tablo- 1’de ki gibidir; 

 Sayısı Lisans Y Lisans Doktora 
Lojmanda 

Oturan 
Personel 

MİA Personeli 1 1    

Genel İdare personeli 7 Bakanlık Personeli 1   1 

Yardımcı Hizmet Personeli      

Teknik Hizmetler personeli; 
 
 

    

Diğer 

2 Subay 
4 Astsubay 
11 Askeri Sivil Memur 
1 İşçi 
1 Emniyet Müdürü 
2 Emniyet Amiri 
1 Baş komiser 
1 Teknisyen Yard. 
18 Polis Memuru 

6   12 

Tablo 11.3. KİHBİ İnsan Kaynakları Durumu 

Birime 2005 yılında Altındağ Belediye Başkanlığından 2 personel naklen 
atanmış, 2007 yılında KPSS yi kazanan bir personelin açıktan ataması yapılmış, 1 
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personel Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden, 1 personel ise 
Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığından naklen atanmıştır.    

Geçici Görevlendirmeler: G.İ.H. sınıfından 1 Şube Müdürü,  İller İdaresi 
Genel Müdürlüğünde, 1 Şef, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında, 1 V.H.K.İ. geçici 
görevle Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde çalışmaktadır. Sivil Savunma ile 
Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüklerinden birer adet V.H.K.İ. geçici olarak 
görevlendirilmiştir.          

Personelin Nitelikleri: Başkanlıkta görev yapan 1 MİA personeli ile 7 
Bakanlık Genel İdare personelinden 1 i lisans düzeyinde eğitim görmüştür. 
Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 41 personelden 
ise 6 sı lisans düzeyinde eğitime sahiptir. Birimde yüksek lisans düzeyinde eğitim 
gören personel bulunmamaktadır. Emniyet ve Jandarmaya ait 12 personel lojman 
imkanlarından yararlanırken Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki personelden 
sadece 1 kişi lojmandan yararlanmaktadır. Birimde görev yapan 1 MİA personeli 
ise lojmandan yararlanmamaktadır. 

Kadroların Durumu: Jandarma Koordine Müdürlüğü bünyesinde 1 
Jandarma Binbaşı, 1 Jandarma Yüzbaşı kadrosu doludur. 8 Jandarma Astsubay 
kadrosundan 4 ü, 23 Jandarma Sivil Memur kadrosundan ise 12 si 
doldurulmamıştır. Emniyet Koordine Müdürlüğü bünyesinde, 1 Üçüncü Sınıf 
Emniyet Müdürü, 2 Emniyet Amiri, 1 Baş komiser 18 Polis Memuru kadroları 
tamamıyla doludur.  

Yüz yüze yapılan görüşmeler esnasında, birimde görev yapan personel 
sayısında 2005 yılından itibaren azalma başladığı ve tayin olan özellikle Emniyet 
personelinin yerine atama yapılmadığından sorun yaşandığı dile getirilmiştir. 
Halen şark görevi için tayin listesine alınması düşünülen Emniyet personelinin 
UYAP bağlantısı çalışması tamamlanana kadar bu konuda edindikleri uzmanlıkları 
nedeniyle bu yıl için atamalarının ertelenmesinin ve ayrıca personel desteği 
sağlanmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir. 

11.4.2. Hizmet İçi Eğitimler 

KİHBİ Daire Başkanlığında Bilgi Toplama Biriminde çalışan bu alanda kurs 
görmemiş personelin eğitimi amacıyla hizmet içi eğitimlerin verilmesine devam 
edilmektedir. Birimde son üç yılda verilen hizmet içi eğitimler Tablo-2’de ki 
gibidir; 2006 ve 2008 yıllarında birimin faaliyet alanı ile ilgili olarak toplam 5772 
personele eğitim verilmiştir. 

Yılı Konusu Süresi 
Katılımcı 
sayısı 

Değerlendirme 

2005 --  -- -- Kurs Talep Edilmedi 

2006 Bil.Top.İş,Eş,ve Bel.Kursu 5 Gün 968 
Bilgi Toplama Biriminde çalışan kurssuz 
personelin eğitimi sağlandı. 

2007 
Bil.Top.İş,Eş,ve Belge ve  
Bil.Top.Kursu 

5 Gün 4360 
Bilgi Toplama Biriminde çalışan kurssuz 
personelin eğitimi sağlandı. 

2006 Bilgi Toplama Kursu 1 Hafta 120  

2007 Bilgi Toplama Kursu 1 Hafta 173  

2008 Bilgi Toplama Kursu 1 Hafta 151  

Tablo 11.4 -  KİHBİ Hizmet İçi Eğitimler 

Birimde GİH sınıfında çalışan personelin moral ve motivasyon düzeyinin, 
özlük haklarının yetersiz olması nedeniyle düşüktür.      
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11.5. Fiziki Kaynaklar Analizi 

KİHBİ Daire Başkanlığında, Daire Başkanına 35 m2, Şube Müdürlerine ait 15 
m2 çalışma alanları bulunmaktadır. KİHBİ İdari Büroda çalışan personel hariç 
olmak üzere diğer personel için sağlanmış olan çalıma mekanı yeterlidir. KİHBİ 
İdari Büroda kişi başına düşen çalışma alanı 3 m2 dir. Emniyet Koordine 
Müdürlüğüne ait 9 odada çalışan personel için kişi başına çalışma alanı 14 m2 
dolayındadır. Diğer personel için kişi başına 7 m2 den fazla çalışma alanı 
bulunmaktadır ve yeterlidir. Birimin çalışma mekânı ve diğer fiziki imkânlarını 
gösterir tablo ektedir. (Ek: xi.iii.).   

Birim, 1992 yılından itibaren Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait Boncuk Sokak 
10/A Kurtuluş adresindeki dört katlı binanın üç katında faaliyet göstermekte ve 
binanın elektrik, su ve yakıt giderleri Ankara Emniyet Müdürlüğünce 
karşılanmaktadır.  Mevcut binanın yeterli olduğu belirtilmiştir. 

Yüz yüze görüşmeler esnasında, Daire Başkanlığının Telekom Kurumuna 
ödediği yüksek miktardaki hat kirası ve güvenlik zafiyeti nedeniyle, Emniyet ve 
Jandarma birimlerinin iletişim hatlarının yakınında ve güvenlikli bir yere 
taşınmasının yararlı olacağı dile getirilmiştir. Binanın iç ve dış güvenliğinin takibi 
için kapalı devre kamera sistemi bulunmamaktadır.                 

Birimin 2007 yılı bütçe uygulama sonuçları ise aşağıdaki şekilde 
gerçekleşmiştir KİHBİ Daire Başkanlığının 2007 yılı toplam bütçesi 936.760 YTL, 
toplam harcaması 821.798 YTL, bütçe fazlası ise 115.000 YTL dolayında 
olmuştur. Bütçe harcama kalemleri içinde en fazla tutar 770.760 YTL ile personel 
giderleridir. Tamamı harcanmıştır. Bütçedeki ikinci büyük harcama kalemini 
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları oluşturmaktadır. Ödeneği 83.000YTL 
harcaması 14.576 YTL dir. Bütçede Yolluklar, Tedavi Giderleri vb diğer 
ödeneklerin tamamı harcanmamıştır.   

11.6.  Makro Planların Analizi  

İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı 

İçişleri Bakanlığı stratejik plan taslağında KİHBİ Daire Başkanlığı’nın 
Stratejik amaç ve hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir 

“Stratejik Amaç 9. 

Kamu yararı ve kişi haklarını gözeterek; suç ve suçlular ile kayıp 
veya çalıntı eşya ve belgelere (araç, araç ruhsatı, araç tescil belgesi, 
plaka, silah, silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport, nüfus cüzdanı, 
kurum kimliği vb.) ilişkin kayıtların tutulması, sorgulanması ve 
izlenmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu güçlendirerek 
bilgi toplama çalışmalarını hızlı ve hatasız bir şekilde sürdürmek; 
Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun (KİK) çalışmalarını 
yürütmek ve kararlarının uygulamasını takip etmek.  

Hedefler :H.1- Arananların güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanarak adli 
mercilere teslim edilebilmesi için gerekli verilerin ilgili güvenlik birimlerine 
ulaştırılması konusunda, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği 
güçlendirilecektir H.2-Kayıp veya çalıntı eşya ve belgelerin kayıtlarının eksiksiz 
tutulması ve ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılması konusundaki kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği güçlendirilecektir.  H.3-Mevzuat gereği kurumların ihtiyaç 
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duydukları bilgilerden kısa sürede yararlanmaları ve arşiv araştırmaları 
konusunda işbirliği ve koordinasyon güçlendirilecektir. H.4- Kaçakçılık İstihbarat 
Koordinasyon Kurulu (KİK) sekretarya hizmetleri sürdürülecektir.   

Bakanlık Stratejik Plan taslağında yer alan stratejik amaç ve hedefler 
incelendiği zaman KİHBİ Daire Başkanlığı’na mevzuatla verilen ancak işlevsiz 
hale gelen görev tanımları konusunda bir strateji ve hedef belirlenmediği 
görülmektedir. Birimin brifing raporlarında ve faaliyetin UYAP programı ile 
entegre edilmesinden sonra %80 oranında işlev kaybı olacağı belirtilmesine 
rağmen stratejik plan taslağında bu hususlara ilişkin strateji bulunmadığı 
görülmektedir. Birimin mevcut durumu ve gelecek dönemdeki rol ve fonksiyonları 
analiz edilerek bu birim için Bakanlık stratejik planında tasfiye stratejileri 
belirlenmesi gerektiği değerlendirilmiştir. 

11.7.Yüz Yüze Yapılan Görüşme Sonuçları 

 KİHBİ Daire Başkanlığında 14.04.2008 Pazartesi İlhan TURGUT  (Kaçakçılık 
İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkan Vekili), Cüneyt SEVİM  (Şube 
Müdürü), Mehmet YILIDIRIM (Emniyet Koordine Müdürü),Yusuf CAVLAK 
(Jandarma Koordine Müdürü) ile yapılan yüz yüze görüşmede aşağıdaki konulara 
değinilmiştir. 

• Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı 3152 
sayılı kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde verilen görevlerden a ve 
b bentlerindeki hususlar (Kaçakçılık İstihbaratının toplanması 
değerlendirilerek operasyonel faaliyete dönüştürülmesi görevi) 
kurulduğu tarihten günümüze kadar yerine getirilememiştir.  

• Doğası gereği istihbarat paylaşılamadığı ve icracı birimlerce de 
merkezimize aktarılmadığından kanunda sayılan söz konusu görevler 
birimimiz tarafından icra edilememiştir. 

• Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 
birimlerinde merkez ve taşrada kaçakçılık birimleri oluşturularak gün 
geçtikçe güçlendikleri için KİHBİ bünyesinde söz konusu görevler icra 
edilememiştir. 

• Kanunun 13. maddesi c bende kapsamında belirtilen görevler ise kişiler, 
eşya ve belgelerle ilgili kayıtların tutulmasını sağlanarak, Emniyet ve 
Jandarma teşkilatının eşgüdümü ve birlikte çalıştıkları bir ortam 
oluşturulmuştur. 

• KİHBİ 2005 yılına kadar illerden kâğıt ortamında gelen ve merkezi 
bilgisayar ortamına KİHBİ personeli tarafından girilen veriler, bu 
tarihten sonra polis ve jandarma tarafından mahallinden on-line olarak 
girilmeye başlanmıştır.  

• KİHBİ Bilgi sistemindeki aranan kişilere ait tüm veriler adli makamların 
kararına istinaden girilen verilerdir. 

• Yine bu Kanun maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı ile Adalet 
Bakanlığı bilgi işlem sistemlerinin bilgi paylaşımına ilişkin esasları 
belirleyen protokol imzalanarak güncellemelerin on-line yapılması 
uygulaması çalışmaları devam etmektedir.  
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• Bu uygulama ile polis ve jandarma birimlerinin Adalet Bakanlığı Bilgi 
İşlem Sistemlerine (UYAP) doğrudan erişimi hedeflenmektedir.  

• Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlü ile UYAP bağlantısı sağlanmış ve 
Jandarma UYAP bağlantısı mayıs ayı sonu itibariyle bitirilmesi 
planlanmıştır.  

• Bu uygulama ile aranan kişiler hakkındaki veriler on-line olarak güncel 
kaynağından doğrudan sorgulanmış olacaktır, böylece CMUK ‘ un 
yürürlük ve uygulama şekli hakkında kanunun 16. maddesi gereğince 
adli birimler tarafından güvenlik birimlerine sağlanan geri bildirimleri ile 
güncelliği sağlanmaya çalışılan KİHBİ Bilgi Sisteminin adli makamlarca 
aranan kişilerle ilgili kısmına gerek kalmayacaktır.  

• Askeri yargı mercilerince aranan kişilere ilişkin kayıtlar ile kayıp şahıslar 
hakkında ise UYAP’ ın faaliyete geçmesiyle birlikte KİHBİ tarafından 
yürütülmeye devam edilecektir. Ayrıca arşiv araştırmaları işlemleri de 
KİHBİ tarafından yürütülecektir. UYAP sistemi içerisinde ileriki aşamada 
arşiv araştırması işlemleri de yürütülecektir.  

• Yukarıda belirtilenler UYAP sisteminin düzgün çalışması varsayımı 
üzerine dayanmaktadır. UYAP’ın devreye girmesiyle birlikte polis ve 
jandarma tarafından doğrudan sorgulama yapılacağından birimimizce 
yürütülen işler kısmen azalacaktır. 

• Ancak bağlı birimler ile UYAP bağlantısının test edilmesi ve sürekliliğinin 
izlenerek alınacak sonuçlara göre değerlendirilme yapılmasının uygun 
olacağı düşünülmektedir.  

• Protokol bağlı birimler ve Adalet Bakanlığı arasında olmayıp iki bakanlık 
arasında gerçekleştirilmiştir. 

• Askeri yargı mercilerinden verilen yakalama emirlerinin sistem 
üzerinden UYAP’ a aktarılması uygulaması da düşünce aşamasındadır. 

• Arşiv araştırmaları da UYAP üzerinden yapılması düşünülmektedir. 

• Bu görevle ilgili olarak da taslakta belirtilen kaçakçılık istihbaratının 
etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak bir birim haline 
getirilmesinin de yerinde olacağı düşünülmektedir. 

• Daire Başkanlığımızca ayrıca akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele 
kapsamında İçişleri Bakanlığı bağlı birimlerinin koordinasyonu görevi 
yerine getirilmektedir. 

• Daire Başkanlığının Telekom Kurumuna ödediği yüksek miktardaki hat 
kirası ve güvenlik zafiyeti nedeniyle, Emniyet ve Jandarma birimlerinin 
iletişim hatlarının yakınında ve güvenlikli bir yere taşınmasında yarar 
görülmektedir. 

11.8. Tespit Edilen Sorunlar Ve Çözüm Önerileri  

Tespit 1: Teşkilat Kanununun 13. maddesinde tanımlanan üç 
görevden (a) ve (b) bendindeki görevler işlevsiz hale gelmiştir. (c) 
bendinde belirtilen “bilgi toplamaya” ilişkin görev ise Ulusal Yargı Ağı  
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(UYAP) projesinin devreye girmesiyle büyük ölçüde işlevsiz hale 
gelecektir. 

Tahlil: 3152 sayılı kanunun 13. maddesinde Kaçakçılık İstihbarat, Harekât 
ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı’na üç fıkra halinde verilen görevlerden a ve b 
bendinde belirlenen görevlerin işlevsiz hale geldiği bu görevler konusunda 
birimde yürütülen bir faaliyet bulunmadığı incelenmiştir. Yüz yüze yapılan 
görüşmelerde KİHBİ’nin kuruluş gerekçesini oluşturan bu maddeler konusunda 
kurulduğu günden bu yana etkili bir faaliyetin yürütülemediği ifade edilmiştir. 
Tüm ülke çapında kaçakçılık istihbaratın toplanıp değerlendirilmesi ve bunlara 
dayalı olarak icracı birimlerin (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük 
Muhafaza) yönlendirilmesi görevini kuruluşundan itibaren yerine getirememiştir. 
Bu görevlerin gelecek dönemde de etkin hale getirilme olanağı kalmamıştır.  

Birimin yürütmüş olduğu bilgi toplama ve bağlı birimlerle paylaşma 
konusundaki görevi ise bağlı birimlerin bilgi işlem programlarının UYAP ile 
entegre edilmesinden sonra    % 80 oranında ortadan kalkacağı ifade edilmiştir. 
Bu proje 2008 ortasına doğru tamamlanacaktır. Bu kapsamda Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile UYAP bağlantısı sağlanmış, Jandarma Genel Komutanlığının UYAP 
bağlantısı Mayıs ayı sonu itibariyle bitirilmesi planlanmıştır. “150 – 200 bin 
civarında aranan kişi” kayıtlarının eşleştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu 
işlem gerçekleştikten sonra aranan kişilerin Emniyet Jandarma ve Sahil Güvenlik 
tarafından UYAP üzerinden sorgulama işlemine geçilecektir.  

Öneriler: 

• Birim UYAP projesi ile entegrasyon sağlandıktan sonra tasfiye 
edilmelidir. 

• Birim tarafından yürütülen kolluk birimlerinin koordinasyonuna ilişkin 
görevler Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı ile ilişkilendirilmelidir. 

• Kayıp eşya sorgulaması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile bir yazılım 
projesi geliştirilmelidir. 

• Jandarma Genel Komutanlığında bulunan ana bilgisayarlar Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığına devredilmelidir. 

• UYAP projesi ile entegrasyon sağlanıncaya kadar bilgi toplama 
şubesinin varlığı devam ettirilmelidir. 

• Bakanlık Stratejik Planında bu birim için tasfiye stratejileri 
geliştirilmelidir. 

• Birim için belirlenecek tasfiye stratejisi doğrultusunda mevcut 
personelin görevlendirileceği yerlerin planlaması yapılmalıdır. 

• Halen şark görevi için tayin listesine alınması düşünülen Emniyet 
personelinin UYAP bağlantısı çalışması tamamlanana kadar bu konuda 
edindikleri uzmanlıkları nedeniyle bu yıl için atamalarının ertelenmesi 
sağlanmalıdır 
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12. DERNEKLER DAİRE BAŞKANLIĞI  

12.1. Kısa Tarihi Gelişim 

AB Müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konulan 
03.08.2002 tarih ve 4771 sayılı Kanunun 3. maddesi ile 2908 sayılı Dernekler 
Kanunun 46. maddesinde yapılan değişiklikle; Dernekler ile ilgili hizmetleri 
yürütmek üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dernekler Dairesi Başkanlığının 
kurulması ve aynı Kanunun 73. maddesinde yapılan değişiklikle de; İçişleri 
Bakanlığınca, derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri görmek üzere 
illerde valilikler, ilçelerde de kaymakamlıklar bünyesinde derneklerle ilgili bir 
birim oluşturulması hükmü getirilmiştir. 

31.07.2003 tarihinde çıkartılan 4970 sayılı yasa ile 3152 sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme ile İçişleri 
Bakanlığında Dernekler Dairesi Başkanlığının yeri ve görevleri belirlenmiştir. 

Dernekler Dairesi Başkanlığı ve taşra teşkilatının kuruluş ve görevleri ile ilgili 
olarak hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete’nin 15.10.2002 tarih ve 24907 sayılı 
nüshasında, değişiklikler ise 04.09.2003 tarih ve 25219 sayılı nüshasında 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Derneklere ilişkin bilgi, belge ve dokümanların Emniyet Genel 
Müdürlüğünden devralınması yapılarak, Dernekler Dairesi Başkanlığının merkez 
teşkilatı 9 Ekim 2003 tarihi itibariyle faaliyete geçirilmiş olup, derneklerle ilgili iş 
ve işlemler yürütülmeye başlanılmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığının taşra 
teşkilatları da bu tarihten sonra hızla oluşturularak dernekler ile ilgili iş ve 
işlemler taşra güvenlik birimlerinden devralınmıştır. 

Diğer taraftan,04.11.2004 tarihinde kabul edilen 5253 sayılı Dernekler 
Kanununun 38. maddesi ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun'da ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununda yapılan 
değişiklikle yardım toplama faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütme görevi 
Dernekler Dairesi Başkanlığı ve taşra dernekler birimlerine verilmiştir.  

12.2. Mevzuat Analizi  

12.2.1. Mevzuatta Yer Alan Görev Tanımlamaları ve Analizi 

3152 sayılı kanunun 13/A maddesinde Dernekler Daire Başkanlığı’nın 
görevleri belirlenmiştir. Bu görevler: 

a) Dernekler ile 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması 
Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan birliklerin kuruluş, iş ve 
işlemleri izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek       

b) Derneklerin izne tâbi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.  

c) Dernek ve birliklerin tüzel kişiliklerinin sona ermesi, tasfiyesi ve 
faaliyetten alıkonulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek    

d) Dernek ve birliklere kütük numarası verilmesi, kütükten silinmesi ile 
ilgili işlemleri yürütmek ve izlemek.  
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e) Türk vatandaşları tarafından yurt dışında kurulan derneklerin kayıtlarını 
tutmak, kuruluş ve faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında ilgili 
makamlar aracılığıyla izlemek, değerlendirmek ve bu derneklerle ilgili 
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.  

f) Dernek ve birliklerin yönetici veya üyelerinin yasalara aykırı faaliyetleri 
hakkında, ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak gerekli işlemleri 
yapmak.   

g) Derneklerin yurt dışından sağlayacağı aynî ve nakdî yardımlara ilişkin 
işlemleri yürütmek   

h) (Değişik: 4.11.2004–5253/38 md.) 2860 sayılı Yardım Toplama 
Kanununa göre düzenlenecek yardım toplama faaliyetleriyle ilgili 
işlemleri yürütmek.     

i) 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen 
işlemleri yürütmek   

j) Dernek ve birlikler hakkındaki ihbar, şikâyet ve denetim taleplerini 
incelemek ve değerlendirmek.  

k) Gerekli görülen hallerde, dernek ve birliklerin yönetim yerleri, 
müesseseleri ve her çeşit eklentileri ile defterleri, hesap iş ve 
işlemlerinin dernekler denetçileri tarafından denetlenmesini sağlamak.  

l) l) Görev alanına giren konularda mevzuatla verilen diğer görevleri 
yapmak.    (Ek fıkra: 4.11.2004–5253/38 md.) Derneklerin 
kaydedileceği dernekler kütüğünün şekli, düzenleme ve kayıt esasları 
yönetmelikle düzenlenir    (Ek fıkra: 4.11.2004–5253/38 md.) 
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında 
ayrıca ilçe dernekler büro şeflikleri oluşturulmaz. 

 Kanunda yer alan görev tanımlarına bakıldığı zaman Dernekler Daire 
Başkanlığı’nın derneklerin kayıtlarının tutulması ve kuruluşlarına ilişkin iş ve 
işlemlerin yürütülmesi, derneklerin denetlenmesi görevi dışında bir görev 
tanımlaması bulunmadığı görülmektedir; Ancak Dernekler Daire Başkanlığı’nın 
brifing raporunda; “ Sivil toplum ile ilgili medyada çıkan haberlerin profesyonelce 
takip edilmesinin sağlanması, sivil toplum geliştirme fuarı düzenlenmesi, “yılın 
sivil toplum örgütü” ödülünün verilmesi, kamu kaynaklarından uygun görülen sivil 
toplum kuruluşlarına proje bazında kaynak aktarılması” başlıkları altında 
hedeflenen proje ve faaliyetlerin bulunduğu incelenmiştir.  Sivil toplum kavramı 
derneklerin dışında vakıflar ve sendikalar gibi Dernekler Daire Başkanlığı’na görev 
alanına girmeyen organizasyonları da kapsamaktadır. Dernekler Daire 
Başkanlığı’nın hedeflediği bu faaliyetlere bakıldığı zaman Dernekler Daire 
Başkanlığı’nın, derneklerin kayıtlarının tutulması ve kuruluşlarına ilişkin iş ve 
işlemlerin yürütülmesi dışında, sivil toplumun geliştirilmesi, desteklenmesi 
şeklinde misyon belirlediği görülmektedir. Bu durumda, İçişleri Bakanlığı’nın 
dernekler dışında diğer sivil toplum örgütleriyle ilgili misyonunun ne olması 
gerektiğinin mevzuatla yeniden belirlenmesine ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Dernekler Daire Başkanlığı’nın görevlerini belirleyen 13. maddede, Medeni 
Kanunun 115. maddesinde düzenlenen vakıfların faaliyetten men edilmesine 
ilişkin görevin Dernekler Dairesine verilmiş olduğu görülmektedir. Dernekler 
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Daire Başkanlığı’na 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi uyarınca yabancı 
vakıfların Türkiye’deki faaliyetleri, kurulmuş vakıflarla işbirliğinde bulunabilmeleri, 
temsilcilik kurabilmeleri, şube açabilmeleri, üst kuruluş kurabilmeleri ve kurulmuş 
üst kuruluşlara katılabilmeleri konusunda izin verme işlemlerini yürütmek, yine 
227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi uyarınca Türkiye’de kurulan 
vakıfların uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışında şube açması ve 
yurtdışındaki benzer amaçlı vakıf veya kuruluşlarla işbirliği yapması ile 
yurtdışında kurulmuş vakıf veya kuruluşlara üye olabilmeleri konusunda izin 
verme işlemlerini yürütmek ile yetkili ve görevli iken Vakıflar Kanununda yapılan 
son değişiklik ile bu görev Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.   

Bu görevlerin dışında Yardım Toplamasına İlişkin Kanunun uygulamasını 
takip etme görevinin de dernekler dışındaki sivil toplum örgütlerini ilgilendirmesi, 
Dernekler Daire Başkanlığı’nın görev tanımlarının ve misyonunun sivil toplum-
devlet ilişkileri ekseninde yeniden ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
Kamu düzeninin sağlanması açısından İçişleri Bakanlığı’nın sivil toplum 
konusundaki misyonunun Dernekler Daire Başkanlığı’nın görevleri bağlamında 
yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Dernekler Daire Başkanlığı’nda birimin 
misyonunun ne olması gerektiği konusunda çalışma yapılmış ve misyon 
belirlenmiştir ancak bu tanımlamanın mevzuata yansıtılması gerekmektedir. 

Dernekler Daire Başkanlığı’nın görevlerini tanımlayan mevzuat ekteki 
tabloda gösterilmiştir. (Ek: xii.i.) Dernekler Daire Başkanlığı’na ve taşra 
teşkilatına görev veren mevzuatın ilgili maddeleri tabloda görülmektedir. Bu 
görev tanımlarından bazılarının işlevsiz hale geldiği incelenmiş, görev tanımları ile 
ilgili herhangi bir faaliyetin bulunmadığı yüz yüze görüşmelerde ifade edilmiştir.  

3152 sayılı Kanunun 13./A maddesinin “ Türk vatandaşları tarafından yurt 
dışında kurulan derneklerin kayıtlarını tutmak, kuruluş ve faaliyetlerini yurt içinde 
ve yurt dışında ilgili makamlar aracılığıyla izlemek, değerlendirmek ve bu 
derneklerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak” görevinin işlevsiz olduğu 
bu görevle ilgili Dernekler Daire Başkanlığında bir faaliyetin olmadığı 
incelenmiştir. Bu düzenleme 2908 Sayılı eski Dernekler Kanunu’na göre 
hazırlanmış olup, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre bu konuda Dernekler 
Daire Başkanlığı’nın yetki ve görevi kalmadığı ifade edilmiştir. Bu görev dış 
Türklerden sorumlu Devlet bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu görev 
tanımının mevzuatta yer alırken oluşturulan gerekçesinin incelenerek bu konuda 
İçişleri Bakanlığı’nın misyonunun ne olması gerektiğinin tanımlanması 
gerekmektedir.  

3152 sayılı kanunda yer alan ancak şu ana kadar hiç uygulanmayan bir 
görev tanımı 13. maddenin i fıkrasında yer alan; “Türk Medenî Kanununun 115 
inci maddesinde belirtilen işlemleri yürütmek” görevidir. Bu görevle ilgili şimdiye 
kadar herhangi bir faaliyetin bulunmadığı ifade edilmişse de, kamu düzeni 
açısından bu görev tanımının İçişleri Bakanlığında bulunması gerektiği 
değerlendirilmiştir.  

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı  Merkez Ve Taşra Teşkilatı 
Kuruluş, Görev, Çalışma Ve Esaslarına Dair Yönetmelikte, kanunda olmayan bazı 
görev tanımlarının yönetmelikle Dernekler Daire Başkanlığı’na verildiği 
incelenmiştir. Yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan görev tanımlarından biri: 
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Dernek ve birlikler hakkında tereddütlü konularda görüş bildirmek ya da ilgili 
birimlerden görüş talep etmek,” görevidir. Bakanlık Teşkilat Kanununda hukuki, 
mali, cezai sorumluluk doğuracak konularda Bakanlık adına hukuki görüş verme 
görevi Hukuk Müşavirliği’ne verilmiştir. Dolayısıyla kanunla Hukuk Müşavirliği’ne 
verilen Bakanlık adına hukuki görüş verme yetkisi, yönetmelikle Dernekler Daire 
Başkanlığı’na da verilmiştir. Uygulamada hukuki cezai mali sorumluluk 
doğurabilecek görüşlerin Hukuk Müşavirliğinden alındığı inceleniştir. Ancak 
yönetmelikteki bu düzenlemenin uygulamada farklı görüş ve yaklaşımların ortaya 
çıkmasına sebep olabileceği gibi yetki ve görev karmaşasına da sebebiyet 
vereceği değerlendirilmiştir.  

Kanunda olmayan ancak yönetmelikte düzenlendiği düşünülen görevlerden 
biri de: “s) Dernek yöneticilerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak,” görevidir. 
Kanunda dernek yöneticilerine yönelik eğitici çalışmalarda bulunma şeklinde bir 
görev tanımlaması bulunmadığı gibi bu anlama gelebilecek bir düzenlemede 
bulunmamaktadır. Konu ile ilgili yüz yüze görüşmelerde Derneklerin iş ve 
işlemlerini yürütmek görevinin eğitim sürecini de kapsayacağı ifade edilmiştir. 
Sivil toplum kurumlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi kapsamında 
“dernek yöneticilerine yönelik eğitim çalışması yapmak” görevinin Bakanlığın 
misyonu kapsamında yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

Kanunda olmayan ancak yönetmelikte tanımlanan ve Dernekler Daire 
Başkanlığına farklı bir misyon yükleyen görev tanımlarda biri de yönetmeliğin 15. 
maddesinde yer alan “Dernek kurulması ve faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik 
olarak üniversiteler, ilgili kurum, kuruluşlar ve dernekler ile işbirliği içinde 
bulunmak, projeler geliştirmek” görevidir. Bu görev tanımı Dernekler Daire 
Başkanlığı’na derneklerin kuruluş, iş ve işlemlerine ilişkin faaliyetleri yürütme 
görevinin yanında, derneklerin faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerinin 
geliştirilmesi şeklinde yeni bir misyon yüklemektedir. Bu durum yasa ile 
belirlenmemiş bir görevin yönetmelikle Dernekler Daire Başkanlığı’na verildiği 
anlamına gelmektedir.  

Birçok AB ülkesinde ve ABD ‘de, devlet sivil toplum ile ortak projeler 
yapmakta veya onların projelerine maddi destek vermektedir. Başkanlık 
bütçesine de bu kapsamda değerlendirilebilecek bir ödenek ilk defa 2007 
bütçesinde olmak üzere 2008 yılında konulmuştur. Bu ödenek ile özellikle 
derneklerin kurumsal kapasitelerini geliştirmeye matuf projelerin desteklenmesi 
hedeflenmiştir. Mevzuatta yapılacak değişikliklere bu faaliyetlerin yasal 
dayanağını oluşturacak hükümler konulması gerektiği değerlendirilmiştir. 

12.2.2. Mevzuatta Olmadığı Halde Birimin Yapmak Durumunda 
Olduğu Görevler 

Mevzuatta olmadığı halde birimin yapmak durumunda olduğu bir görev 
bulunmamaktadır. Dernekler Daire Başkanlığı’nın görev tanımları ayrıntılı bir 
şekilde yasa ve yönetmelikte düzenlenmiştir.   

12.2.3. Mevzuat Değişikliği İhtiyacı ve Gerekçeleri 

Dernekler Daire başkanlığının görev alanlarını belirleyen dernekler kanunu 
ve görev tanımlarını belirleyen 3152 sayılı teşkilat kanunda değişiklik yapılmasına 
yönelik mevzuat değişikliği taslağı hazırlanarak Bakanlık makamına sunulmuştur. 
Bakanlık teşkilat kanunda yapılması öngörülen mevzuat değişikliği için 
oluşturulan değişiklik gerekçesi aşağıda sunulmuştur. 
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“AB müktesebatına uyum sürecinde 2908 sayılı Dernekler Kanununun 
yürürlükten kaldırılması ve birçok Kanununda değişiklik yapılması sonucunda, 
Dernekler Dairesinin görevlerini düzenleyen 3152 sayılı Kanunun 13/A maddesi 
söz konusu değişikliklerin paralelinde yeniden düzenlenmiştir.  Bu düzenleme ile 
Dernekler Dairesi Başkanlığının, dernekler, dernek şubeleri, federasyonlar, 
konfederasyonlar, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması 
Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan uluslararası nitelikte birlikler ve 
merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kar amacı 
gütmeyen kuruluşların Türkiye’de bulunan şubeleri ile ilgili olarak yürüteceği 
görevleri sayılmıştır. Siyasi partiler ve sendikalarla ilgili olarak kanunlarla İçişleri 
Bakanlığına verilen görevlerin kolluk kuvvetleri tarafından yürütülmesi işlemine 
son verilmiş ve sivil toplum kuruluşlarının bir çatı altında toplanması sağlanarak, 
bu kuruluşlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca yapılması gereken işlemlerin 
Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılması sağlanmıştır. Ayrıca, Türk 
Medeni Kanununa göre kurulan yeni vakıflarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca 
yapılması öngörülün işlemlerin Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine 
getirilmesine devam edileceği belirtilmiştir.   

“AB müktesebatına uyum çerçevesinde çeşitli kanunlarda değişiklik 
yapılması sonucunda, derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütme görevi; merkezde 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve taşrada kolluk kuvvetlerinden alınarak, Dernekler 
Dairesi Başkanlığı ve bu Dairenin taşra birimleri olan il dernekler müdürlüklerine 
verilmiştir. 4970 sayılı Kanun ile 3152 sayılı içişleri bakanlığı teşkilat ve görevleri 
hakkında kanunda değişiklik yapılarak Dernekler Dairesi Başkanlığı ana hizmet 
birimleri arasında sayılmış ve görevleri belirlenmiştir. Ayrıca, 2860 sayılı Yardım 
Toplama Kanununda 5253 sayılı Kanunla değişiklik yapılarak gerçek kişiler, 
dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler tarafından 
gerçekleştirilen yardım toplama faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 
görevi de kolluk kuvvetlerinden alınarak dernekler birimlerine verilmiştir. Ayrıca, 
bu tasarı ile de Dernekler Dairesi Başkanlığına siyasi partiler, sendikalar ve 
vakıflarla ilgili olarak bazı görevler verilmiştir. 

Dernekler Dairesi Başkanlığı AB müktesebatına uyum çerçevesinde sivil 
toplum örgütlerine yönelik çeşitli çalışmalar yapmaya başlamış, bürokrasinin 
azaltılması ve işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla da e- yazılım projesini 
gerçekleştirmiştir. Ancak, mevcut kadrolarla hizmetin yürütülmesi ve 
devamlılığının sağlanmasında önemli sorunlar yaşanmaktadır. Gerek Dernekler 
Dairesi Başkanlığına yeni verilen görevlerin yürütülmesi gerekse de bu Daireye 
verilen görevlerin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla tasarıya ekli (2) 
sayılı listede gösterilen kadroların ihdası yapılmıştır. Derneklerin önemli bir 
kısmının İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde bulunması bu illerdeki iş ve işlemlerin 
yoğunluğuna sebebiyet vermektedir. Bu nedenle adı geçen illerde il dernekler 
müdür yardımcısı kadroları ihdas edilmesi öngörülmüştür. Aynı zamanda taşra 
teşkilatında bulunan bazı kadrolar iptal edilerek, Daire Başkanlığının merkez ve 
taşra teşkilatında bulunan toplam kadro sayısı otuz adet azaltılmıştır.”   

12.2.4.  Mevzuat Değişikliği Taslakları 

Mevzuat değişikliği taslağında 3152 sayılı kanunun 13/A maddesinde 
aşağıdaki değişikliklerin yapılması öngörülmüştür. Değişiklik taslağı üst yönetime 
sunulmuştur. 
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a) 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa 
göre kurulan dernekler ve üst kuruluşları ile dernek şubelerinin, 3335 
sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun 
hükümlerine göre kurulan birliklerin, merkezleri yurt dışında bulunan 
dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların 
Türkiye’de bulunan şubelerinin; 

1) Kuruluşlarını, iş ve işlemlerini izlemek, kayıtlarını tutmak, 
dosyalarını açmak ve arşivlemek,  

2) Kütüğe kaydedilmeleri ve kütükten silinmeleri ile ilgili işlemleri 
yürütmek ve izlemek,  

3) İzne tâbi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,  

4) Yurt dışından sağlayacakları aynî ve nakdî yardımlara ilişkin 
işlemleri yürütmek,  

5) Sona ermeleri, tasfiyeleri veya faaliyetten alıkonulmaları ile ilgili iş 
ve işlemleri yürütmek.  

b) Merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki 
kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde 
bulunmaları, temsilcilik veya şubeler açmaları, dernek veya üst 
kuruluşlar kurmaları veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara 
katılabilmeleri ile ilgili işlemleri yürütmek.  

c) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre düzenlenecek yardım 
toplama faaliyetleri ile ilgili işlemleri yürütmek.  

d) Dernekler, üst kuruluşlar, birlikler ve merkezleri yurt dışında bulunan 
dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların 
Türkiye’de bulunan şubeleri hakkındaki ihbar, şikâyet ve denetim 
taleplerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli görülen hallerde 
dernekler denetçileri tarafından denetlenmelerini sağlamak ile bu 
kuruluşların yönetici veya üyelerinin yasalara aykırı faaliyetleri 
hakkında, ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak gerekli işlemleri 
yapmak.   

e) Siyasi partiler, sendikalar ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre 
kurulan vakıflarla ilgili olarak kanunlarla İçişleri Bakanlığına verilen 
görevleri yapmak,   

f) Görev alanına giren konularda mevzuatla verilen diğer görevleri 
yapmak.   

Dernekler ve üst kuruluşları ile dernek şubeleri, birlikler ve merkezleri yurt 
dışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen 
kuruluşların Türkiye’de bulunan şubelerinin kaydedileceği kütüğün şekli ve kayıt 
esasları; Dernekler Dairesi Başkanlığı ve il dernekler müdürlüklerinin çalışma usul 
ve esasları yönetmeliklerle düzenlenir. 

İlçelerde, Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler dâhil, dernekler 
birimi kurulmaz. Ancak, ilçelerde bulunan dernekler ile valilikler arasındaki evrak 
akışını, ilçe kaymakamlıkları sağlamakla yükümlüdür. 
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Dernekler Dairesi Başkanlığı ve il dernekler müdürlükleri dernekler hakkında 
açılan davalarla ilgili olarak avukatlık hizmeti satın alabilir.” 

Mevzuat değişikliği taslağı incelendiği zaman Dernekler Daire Başkanlığı’nın 
teşkilatlanma şeklinde bir değişiklik yapılmadığı görülmektedir. Brifing 
raporlarında ve faaliyetlerde sivil toplum ibaresi kullanılmasına rağmen kanun 
değişikliği taslağında bu ibare yer almamıştır. Bu değişiklikle 3152 sayılı kanunda 
işlevsiz hale gelmiş olan görev tanımları çıkarılmış ve siyasi partiler ve 
sendikalarla ilgili Kanunlarla İçişleri Bakanlığı’na Verilen Ve Çoğunlukla Emniyetin 
Yaptığı İşlemlerin Dernekler Dairesi tarafından yürütülmesi yönünde düzenleme 
yapılmıştır. Bu kanun değişikliği taslağı İçişleri Bakanlığının sivil toplum 
üzerindeki rol ve fonksiyonlarını yansıtacak şekilde düzenlenmemiştir.   

12.2.5.  Yasal Görevlerin İcrası Önündeki Engeller 

Dernekler Daire Başkanlığı’na mevzuatla verilen görevlerin icrası önde tespit 
edilmiş bir engel bulunmadığı incelenmiştir. Ancak mevcut durumda verilen 
görevlerin daha etkli ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Dernekler Daire 
Başkanlığı’nın bütün sivil toplum örgütlerini kapsayacak şekilde 
teşkilatlandırılması ve birimde sivil toplum uzmanı adı altında personel 
istihdamının sağlanması gerektiği yüz yüze görüşmelerde ifade edilmiştir. 

12.3.  Birimin İşlevsellik Analizi  

Dernekler Dairesi Başkanlığı 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesi hükmü gereğince İçişleri 
Bakanlığı’nın Ana Hizmet Birimleri arasında yer almıştır.  Daire Başkanına bağlı 
olarak İşlemler Şube Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Eğitim ve Halkla 
İlişkiler Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Arşiv Şube Müdürlüğü ile Denetçiler Büro 
Şefliği şeklinde teşkilatlanmıştır. Derneklerin üzerinde Bakanlığımızın genel 
denetim yetkisini kullanmak üzere Dernekler Denetçileri bulunmaktadır.  

Daire Başkanlığının teşkilat şeması brifing raporunda aşağıdaki şekilde yer 
almıştır. 

 

Tablo 12.1. Dernekler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı 
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 Mevzuatla oluşturulan bu teşkilat yapısının görev tanımları İçişleri Bakanlığı 
Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma 
Ve Esaslarına Dair Yönetmelikte belirlenmiştir.  

26.12.2007 gün ve 26738 sayılı Resmi Gazete Kamu İç Kontrol 
Standardına göre; “İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev 
tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir 
organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.” Denilmektedir. Bu kapsamda 
Yönetmelikte belirlenen ayrıntılı görev tanımlarının uygulamasında herhangi bir 
sorun bulunmadığı incelenmiştir. Dernekler Daire Başkanlığı’nın teşkilatlanması 
ve görev tanımlarının yapılması kamu iç kontrol standardına uygun olarak 
yapılmıştır. Birimde görev tanımlarına dayalı olarak ayrıntılı iş süreçlerini 
belirleyen bir yönerge henüz çıkarılamamıştır; Ancak birimde ayrıntılı iş 
süreçlerini belirleyen bir talimatname hazırlanmıştır ve uygulanmaktadır.  

Dernekler Daire Başkanlığı’nın işlevselliği üzerine yapılan analizde 
aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.   

1) 3152 sayılı kanunun 13. maddesinin (e) bendinde: “ Türk vatandaşları 
tarafından yurt dışında kurulan derneklerin kayıtlarını tutmak, kuruluş 
ve faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında ilgili makamlar aracılığıyla 
izlemek, değerlendirmek ve bu derneklerle ilgili gerekli işlemlerin 
yapılmasını sağlamak” görevin işlevsiz olduğu bu görevle ilgili dernekler 
daire başkanlığında bir faaliyetin olmadığı incelenmiştir. Bu düzenleme 
2908 Sayılı eski Dernekler Kanunu’ na göre hazırlanmış olup, 5253 
Sayılı Dernekler Kanunu’na göre bu konuda Dernekler Daire 
başkanlığı’nın yetki ve görevi kalmadığı ifade edilmiştir. Bu görev 
tanımının mevzuatta yer alırken oluşturulan gerekçesinin incelenerek 
bu konuda içişleri bakanlığının misyonunun ne olması gerektiğin 
tanımlanması gerekmektedir.  

2) 3152 sayılı kanunda olup şu ana kadar hiç kullanılmamış olan bir görev 
tanımı 13. maddenin (i) bendinde yer alan “Türk Medenî Kanununun 
115 inci maddesinde belirtilen işlemleri yürütmek” görevidir. Bu görevle 
ilgili şimdiye kadar herhangi bir faaliyetin bulunmadığı ifade edilmişse 
de kamu düzeni açısından bu görev tanımının içişleri bakanlığında 
bulunması gerektiği değerlendirilmiştir.  

3) İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı 
Kuruluş, Görev, Çalışma Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6. maddesinin 
ü ve v maddesinde yer alan görevlerin Vakıflar Kanununda yapılan 
değişiklik ile işlevsiz hale geldiği incelenmiştir. Bu görevler: “ü) 227 
sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi uyarınca yabancı 
vakıfların Türkiye’deki faaliyetleri, kurulmuş vakıflarla işbirliğinde 
bulunabilmeleri, temsilcilik kurabilmeleri, şube açabilmeleri, üst kuruluş 
kurabilmeleri ve kurulmuş üst kuruluşlara katılabilmeleri konusunda izin 
verme işlemlerini yürütmek, v) 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 
üncü maddesi uyarınca Türkiye’de kurulan vakıfların uluslararası 
faaliyette bulunması, yurtdışında şube açması ve yurtdışındaki benzer 
amaçlı vakıf veya kuruluşlarla işbirliği yapması ile yurtdışında kurulmuş 
vakıf veya kuruluşlara üye olabilmeleri konusunda izin verme işlemlerini 
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yürütmek İle yetkili ve görevlidir.” Şeklinde düzenlenmiştir. 
Yönetmelikte yer alan ve işlevi kalmamış olan bu görev tanımlarının da 
yönetmelikten çıkarılması gerekmektedir.  

4) Dernekler Daire Başkanlığında yürütülen diğer görevlerin iş tanımları ve 
iş süreçlerinin ayrıntılı olarak düzenlendiği ve takip edildiği 
incelenmiştir. Birimde yürütülen iş tanımları ekteki tablada ayrıntılı 
olarak gösterilmiştir. (Ek: xii.ii.) Teşkilatlanma ve iş ve süreç analizleri 
konularında büyük ölçüde ilerleme kaydedilmiştir. Birim olarak tüm 
paydaşlarla değişik vesilelerle Türkiye Kalite Derneği (Kal-Der) ile 
Toplam Kalite Modeline geçiş için bir mutabakat imzalanmış ve 
çalışmalar yapılmıştır.  

5) E- Devlet uygulamaları kapsamında dernekler ile ilgili bütün iş ve 
işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi için bütün İller web 
üzerinden çalışan bilgisayar ağı ile birbirine bağlanmış ve e-dernekler 
kurumsal yazılımı ile bütün veriler merkezi sistemde toplanmaya 
başlanmıştır. Bu şekilde internet üzerinden maliyet ve zaman tasarrufu 
sağlanarak iş ve işlemler yürütülmekte,  il dernekler müdürlüklerinde 
günlük olarak veri girişleri yapılmaktadır. Bugün e-dernekler kurumsal 
yazılımı sayesinde dernekler,  vermekle yükümlü oldukları yıllık 
beyannameleri ve diğer bildirimleri Daire’den aldıkları şifreler sayesinde 
ve bizzat sisteme girerek oturdukları yerden verme imkânına 
kavuşmuşlardır. Daire olarak Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nün 
Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden de işlem yapmakta, gereken hallerde 
isimler bu sistem üzerinden de kontrol edilmektedir.  

6) Dernekler Daire Başkanlığı’na gelen-giden evrak sayısı grafikte 
gösterilmiştir. Yıllara göre Dernekler Daire Başkanlığı’na gelen evrak 
sayısında artış olduğu görülmektedir. Buna karşılık giden evrak sayısı 
çok değişmemiştir.  Gelen evrak sayısındaki artışın ayrıca analiz 
edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. 

 

Grafik 12.1- Dernekler Daire Başkanlığı Birime Gelen-Giden Evrak Sayısı 
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7) Dernekler daire başkanlığının yürütmüş olduğu projeler aşağıya 
çıkarılmıştır: 

Bilgisayar-Güvenlik ve Donanımı Projesi: Proje kapsamında il 
dernekler müdürlüklerinin, doğu ve güneydoğu illerinden başlamak 
üzere tüm il müdürlüklerinin iletişim ağı altyapılarının sağlanması ve bu 
ağ üzerinde çalışacak bilgisayar ve ekipmanlarının alınması 
amaçlanmıştır. Yazılım projelerinin verimli ve hızlı bir şekilde 
çalışabilmesi ve taşra birimleri ile Daire Başkanlığı arasında iletişim 
sağlanması için gerekli ekipmanlar temin edilmiştir.  Proje bütçesi 
744.000 YTL olup 2004 yılında tamamlanmıştır. 

e-Dernek Kurumsal Yazılım Projesi: Kurum personelinin iş ve 
işlemlerinin tamamen web tabanlı ve TCP/IP teknolojileri ile donatılmış 
bir ortamda; iş akışı, doküman ve arşiv yönetimi ile kurumsal 
uygulamalarının bir portal altında bütünleştirildiği kullanımı ve yönetimi 
kolay, ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi 
amaçlanmıştır. e-dernek yazılımının tamamen uygulamaya konulması 
ile birlikte kurumun genel verimlilik ve performans değerlerinin daha 
kolay bir şekilde ölçülmesi, yürütülen hizmetlerin daha kaliteli ve 
vatandaş odaklı hale getirilmesi sağlanmıştır. Proje maliyeti 245.000 
YTL olup 2005 yılında tamamlanmıştır. 

Makine-Teçhizat Alımları Projesi: Proje kapsamında İçişleri 
Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatında 
eksik bulunan bilgisayar ve ekipmanlarının alınması amaçlanmıştır. 
Proje ile ilgili ekipmanlar, Devlet Malzeme Ofisinden temin edilmiştir. 
verimli ve hızlı bir şekilde çalışabilme imkânı oluşmuştur. Proje maliyeti 
423.000 YTL olup 2005 yılında tamamlanmıştır. 

Video Konferans Sistemi Projesi: Yedi bölgede eğitim salonları 
oluşturmak suretiyle bu salonlarda merkezi sistem ile hem kendi 
personelinin eğitimini sağlamak hem de sivil toplum temsilcilerine 
bilgilendirme eğitimleri yapma amaçlanmıştır. Eğitim giderleri ve zaman 
israfının azaltılması, daha demokratik ve daha etkin sivil toplum 
oluşumuna katkıda bulunulması, STK’ların teşvik edilmesi sağlanmıştır. 
Proje bedeli 484.000 YTL olup 2006 yılında tamamlanmıştır. 

Dijital Arşiv Projesi: Başkanlık arşivinde bulunan yaklaşık 190.000 
dernek dosyası içerisinde yer alan yaklaşık 25.000.000 (yirmi beş 
milyon) adet evrakın tümünün scaner ile taratılarak ve indekslenerek 
dijital arşive atılması amaçlanmıştır. Ankara İl Özel İdaresi İmar ve 
Bayındırlık Dairesi Başkanlığı tarafından 31.10.2007 günü 6.500.000 
evrak adedi üzerinden ihale yapılmış ve yüklenici firma işe başlamıştır. 
Projenin süresi 8 aydır.  

STK Yönelik Kamu Hizmeti ve Kalite Standartlarının İyi-
leştirilmesi Projesi: Başkanlığın derneklerle ilgili iş ve işlemleri 
yürütmesi yanında sivil topluma kaliteli hizmeti sunan bir birim haline 
gelmesi amaçlanmıştır. (Hizmet ve kalite standartlarının AB ülkeleri ile 
uyumlu olması amacıyla başlatılan proje, AB tarafından kabul 
edilmiştir.) 2003 yılı sonlarında çalışmalarına başlanan projenin, 
üzerinden geçen üç yıla yakın zaman içerisinde, çeşitli nedenlerle 
sürekli geciktirilmiştir. Proje ihale sürecine 2004 yılı sonunda 
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başlanılması öngörülmüş ancak proje fişi ve eklerinin kabul edilmesini 
müteakip yaklaşık bir yıl süreyle Bakanlık kontrolü dışındaki faktörler 
nedeniyle proje ihale edilerek yürürlüğe girmemiştir. Sonuçta da, 
projenin uygulanması sırasında sürenin yetmesi konusunda yüksek risk 
görüldüğü gerekçesiyle Delegasyon tarafından projenin iptal edildiği 
bildirilmiştir.  

Kurumsal Gelişim Çalıştayları: Başkanlığa ait Vizyon, Misyon, Temel 
Değerlerin, Stratejik Amaçların ve Hedeflerin Belirlenmesi amacıyla 
paydaşlarla birlikte gerçekleştirilen toplantıları kapsamaktadır. 
Düzenlenen çalıştaylarda, paydaşlarla Vizyon, Misyon, Temel Değerler, 
Stratejik Amaçlar ve Hedeflerle ilgili ortak grup çalışmaları yapılarak 
Başkanlığımızın Kurumsal Gelişimi için önemli öneriler elde edilmiştir. 
Başkanlığa ait Vizyon, Misyon, Temel Değerleri Stratejik Amaçlar ve 
Hedefler belirlenmiş, yapılan bu çalışmalar Bakanlığın Stratejik Plan 
çalışmalarına yansıtılmıştır. 

Dernekler daire başkanlığı tarafından son üç yıl içerisinde geliştirilen 
projeler incelendiği zaman bu projelerin tamamının kurumsal kapasiteyi 
geliştirme ve güçlendirmeye yönelik olduğu görülmektedir. Başkanlık 
son üç yılda kurumun hizmet kalitesini güçlendirmek ve Avrupa 
standartlarında kaliteli hizmet sunmak amacıyla merkez ve taşra 
teşkilatının kurumsal kapasitesini güçlendirmiştir.   

8) Dernekler daire başkanlığında onay niteliğinde evrakların yıllık dökümü 
aşağıya çıkarılmıştır. (Ek: xii.iii.) Tabloya bakıldığında işlerin yoğun 
olarak birim amirinde toplandığı görülmektedir. Birimin yürütmüş 
olduğu faaliyetler, teşkilatlanma, işlerin tanımlanması gibi konular 
değerlendirildiği zaman Dernekler daire başkanlığı’nın inisiyatif 
kullanma kabiliyetine sahip olduğu ve birimin daha kaliteli hizmet 
sunması için kendini geliştirme kabiliyetine sahip olduğu 
değerlendirilmiştir.    

12.4.  Makro Planların Analizi  

12.4.1. Dokuzuncu Kalkınma Planı 

Dokuzuncu kalkınma planında sivil toplum örgütleriyle ilgili birçok konuya 
değinilmiş olmasına rağmen özelde Dernekler Dair başkanlığı’nın görev ve 
fonksiyonlarına yönelik stratejiler de bulunmaktadır. Bu hususlar madde başlıkları 
ile aşağıda belirtilmiştir 

 “705. e-Devlet,   kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç 
olarak kullanılacak, yerel yönetimler de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, 
hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetişim ilkelerinin 
benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır.  Bu 
kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna uygunlukları 
bakımından değerlendirilecek ve güçlendirilecektir”  

Bu strateji kapsamında sivil toplum ile İletişim ve işbirliğini artırmak 
suretiyle kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki, denetim fonksiyonunu etkin 
olarak yerine getirerek de sivil toplum kuruluşları ile toplum arasındaki güveni 
güçlendirilmesi yönünde strateji belirlenmiştir.  
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12.4.2. 60. Hükümet Programı Eylem Planı 

60. hükümet eylem planında:  Sivil toplum güçlendirilecek ve etkili bir 
kamuoyu denetimi sağlanacaktır.” Şeklinde bir strateji belirlenmiştir.   Bu 
kapsamda Bakanlık stratejik planında “Sivilleşme ve demokratikleşme sürecinde 
sivil toplum kuruluşlarının (STK), kurumsal ve mali gelişimlerinin önünü açmak, 
uluslararası alanda etkinlik düzeylerini artırıcı çalışmalar yapmak Yardım toplama 
faaliyetlerinin, hukuksal çerçevede ve yardımda bulunanların haklarını koruyacak 
biçimde yürütülmesini sağlayarak toplumumuzda yardımlaşma ve dayanışma 
kültürünü geliştirmek” şeklinde temel stratejiler belirlenmiştir. 

Bu kapsamda Dernekler Daire Başkanlığı’na mevzuatla belirlenmiş 
misyonunun ötesinde bir misyon yüklendiği görülmektedir.  

12.4.3.  Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 

Planda “Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Ortak 
Projeler Yapılması” şeklinde strateji belirlenmiştir.  

Bu kapsamda Bakanlık stratejik planında “İletişim ve işbirliğini artırmak 
suretiyle kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki, denetim fonksiyonunu etkin 
olarak yerine getirerek de sivil toplum kuruluşları ile toplum arasındaki güveni 
güçlendirmek ve Sivilleşme ve demokratikleşme sürecinde sivil toplum 
kuruluşlarının (STK), kurumsal ve mali gelişimlerinin önünü açmak, uluslararası 
alanda etkinlik düzeylerini artırıcı çalışmalar yapmak.” Şeklinde stratejiler 
belirlenmiştir.  

12.4.4. AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal 
Programı (Siyasi Kriterler Bölümü- 2001 Sivil Toplum Kuruluşları) 

2001 Yılı Ulusal Programın Siyasi Kriterler Bölümünde; Türk Hükümetinin, 
sivil toplumun gelişmesine önem verdiği, sivil toplumun güçlenmesinin Türk 
demokrasisinin gelişmesine katkı sağlayacağı, dernek kurma özgürlüğünün daha 
da geliştirilmesi ve sivil toplumun güçlendirilmesiyle, bireylerin toplumsal 
sorunların çözümüne aktif katkıda bulunmaları mümkün olacağı belirtilmiştir. 

Kısa vadede; Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın 
yasalaşması, sivil toplum örgütleri ile ekonomik ve sosyal demokrasinin uzantısı 
niteliğindeki kurumsal yapılanmanın anayasal güvenceye kavuşturulması,  Orta 
vadede ise; dernek kurma özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili 
mevzuatın gözden geçirilmesi öngörülmüştür.  

Siyasi Kriterler Bölümü 2003 Sivil Toplum Kuruluşları):Hükümetin, 
sivil toplumun güçlenmesini ve demokratik yaşama katılımını desteklemeye 
devam edeceği, bu çerçevede ilgili mevzuatın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine 
ve özellikle Sözleşmenin 11. 17. ve 18. maddelerinin lafzına ve ruhuna uygunluk 
açısından gözden geçirilmesine devam edileceği, 

Bu bağlamda; derneklere ilişkin mevzuatın gözden geçirileceği, çeşitli 
kanunlarda yer alan hükümlerin az sayıda kanunda toplanarak yeknesaklık 
sağlanacağı, derneklere ilişkin yasal ve idari değişikliklerin etkili uygulanacağı 
belirtilmiştir. 
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12.4.5. Türkiye İlerleme Raporları 

Türkiye İlerleme Raporu 2006: Dernek kurma özgürlüğüyle ilgili olarak, 
yasal çerçevenin uluslar arası standartlarla genel olarak uyumlu olduğu, Kasım 
2004’te kabul edilen Dernekler Kanunu başta olmak üzere, derneklerle ilgili 
mevzuatta gerçekleştirilen reformların uygulama alanında olumlu etkileri olduğu 
belirtilmiştir. 

Türkiye İlerleme Raporu 2007: Dernek kurma özgürlüğüyle ilgili olarak, 
yasal çerçeveye 2004 yılında getirilen değişikliklerin olumlu sonuçları olduğu, bu 
bağlamda derneklerin ve derneklere üye olanların sayısının arttığı, dini 
derneklerin tesciline ilişkin olumlu gelişmeler olduğu, dernek temsilcilerinin 
mülkiyet sahibi olma, dernek mahali kiralama veya satın alma, bağış kabul etme 
ve hukuki menfaatlerini mahkemede savunabilme konumunda olabileceklerini 
düşündükleri,  

Sivil toplumun gelişimi ve diyalogu alanında son dönemde reformlarla 
başlayan ve son birkaç yıldır gözlenen olumlu eğilimin sürdüğü, sivil toplum 
örgütlerinin politikaların şekillenmesinde ve sosyal, ekonomik ve siyasi konuların 
ele alınmasında daha aktif bir rol alabildikleri, yaklaşım 80.000 kayıtlı dernek 
bulunduğu, bununla birlikte politika oluşturma sürecine katılımın gelişmesi 
halinde siyasi çoğulculuğun güçleneceği belirtilmiştir. 

12.4.6. İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı 

İçişleri Bakanlığı stratejik plan taslağında Dernekler Daire Başkanlığı’nın 
Stratejik amaç ve hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir 

“Stratejik Amaç 10.  

İletişim ve işbirliğini artırmak suretiyle kamu ile sivil toplum 
kuruluşları arasındaki, denetim fonksiyonunu etkin olarak yerine 
getirerek de sivil toplum kuruluşları ile toplum arasındaki güveni 
güçlendirmek. 

Hedefler: H.1-  e-dernek kurumsal yazılımının bütün dernekler tarafından 
etkin olarak kullanılması sağlanacak ve dernekler için hazırlanacak programlar e-
dernek kurumsal yazılımı ile uyumlu hale getirilecektir H.2- Eğitim ve öğretim 
müfredatlarına sivil toplum kuruluşları ile ilgili bölümlerin konulması ve 
üniversitelerde sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili bölümlerin açılması için çalışmalar 
yapılacaktır H.3- Sivil toplum kuruluşlarıyla başta eğitim olmak üzere ortak 
etkinlikler yapılacaktır. H.4- Derneklerin iç ve dış denetimine ilişkin standartlar 
oluşturulacak ve denetimlerin etkinliği artırılacaktır.  H.5- Derneklere ilişkin arşiv 
belgeleri elektronik ortama aktarılarak ilgililerin kullanımına sunulacaktır H.6- 
Dernekler mevzuatında iyileştirmeler yapılacak ve ülke genelinde mevzuatta 
uygulama birliği sağlanacaktır  

Stratejik Amaç 11.  

Sivilleşme ve demokratikleşme sürecinde sivil toplum kuruluşlarının 
(STK), kurumsal ve mali gelişimlerinin önünü açmak, uluslararası alanda 
etkinlik düzeylerini artırıcı çalışmalar yapmak. 

Hedefler: H.1- Sivil toplum kuruluşlarının teknoloji kullanımı teşvik edilecek 
ve Dernekler Dairesi Başkanlığı ile sivil toplum kuruluşları arasında ortak 
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elektronik platformların kullanılması sağlanacaktır H.2- Sivil toplum kuruluşlarına 
ilişkin sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için ortak Ar-Ge 
çalışmaları yürütülecektir. H.3- Sivil toplum kuruluşlarına proje esaslı fonlama 
yapılmasına devam edilecek ve kamu kurumlarının benzer yardımlarını artırmak 
için çalışmalar yapılacaktır. H.4- Türk sivil toplum kuruluşlarının uluslararası 
etkinliklerini artırıcı çalışmalar yapılacaktır.  

Stratejik Amaç 12.  

Yardım toplama faaliyetlerinin, hukuksal çerçevede ve yardımda 
bulunanların haklarını koruyacak biçimde yürütülmesini sağlayarak 
toplumumuzda yardımlaşma ve dayanışma kültürünü geliştirmek  

Hedefler: H.1- Yardım toplama ile ilgili mevzuat etkin bir şekilde 
uygulanacak ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi sağlanacaktır. H.2- 
Sivil toplum kuruluşlarının “izinsiz yardım toplayabilme ve kamu yararına çalışan”  
statüsünü elde etme şartları kolaylaştırılacaktır H.3- Toplanan yardımların 
harcanmasında şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanacaktır.”  

 Bakanlık Stratejik Plan taslağında yer alan stratejik amaç ve hedefler 
incelendiği zaman Dernekler Daire Başkanlığı’na gelecek dönem için verilen 
rollerinin yeniden tanımlandığı görülmektedir. Stratejik amaç ve hedeflerde 
dernekler daire başkanlığının görev alanı sivil toplum örgütlerinin tümünü 
kapsayacak şekilde yapılmıştır ve sivil toplumun güçlendirilmesi ve 
geliştirilmesine yönelik strateji ve hedeflerin belirlenmiş olduğu görülmektedir. Bu 
durum Dernekler Daire Başkanlığı’nın misyonunun yeniden tanımlanması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. 

12.7. İnsan Kaynakları Analizi   

12.7.1. Personel Sayısı ve Nitelikleri 

Dernekler Dairesi Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri, Mülki İdare ve diğer 
hizmet sınıflarından personel istihdam edilmektedir. Dernekler Daire 
Başkanlığının personel durumu Tablo- 1’de ki gibidir; Birim bünyesinde 1 
Başkan, 2 Şube Müdürü olmak üzere 3 MİA personeli görev yapmaktadır. Genel 
İdare Hizmetleri sınıfından personel sayısı 64 diğer hizmet sınıflarından personel 
sayısı 24 dür. Toplam kadro sayısı 112 olan birimde 2 MİA kadrosu dolu iken 
yaklaşık bir yıldır Şube Müdürlüğünde 1 yıldır fiilen çalışan ve kadrosu Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü’nde bulunan bir mülki idare amirinin ne asaleten ne de 
geçici görevlendirmesi henüz yapılmamıştır. Mülki idare dışındaki 109 kadronun 
64 ü doludur. Genel İdare Hizmetleri sınıfından 2 Şube Müdürü kadrosundan 1 i, 
Şef statüsündeki 10 kadrodan 8 i, VHKİ ne ait 24 kadrodan 1 ine henüz atama 
yapılmamıştır. Ayrıca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-B maddesine 
istinaden 14 sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. 

 Sayısı Lisans Y Lisans Doktora 
Lojmanda 

Oturan Personel 

MİA Personeli 3 --- 2 1 2 

Genel İdare Personeli 64 54 --- --- 0 

Diğer 24 13 --- --- 0 

Tablo 12.2- Dernekler Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Durumu 
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Merkez teşkilatında; Daire Başkanına bağlı olarak İşlemler Şube Müdürlüğü, 
Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Eğitim ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Bilgi 
İşlem ve Arşiv Şube Müdürlüğü ile İdari Büro Şefliği ve Denetçiler Büro Şefliği 
bulunmaktadır.  Diğer taraftan, derneklerin üzerinde Bakanlığımızın genel 
denetim yetkisini kullanmak üzere Dernekler Denetçileri bulunmaktadır. Bunun 
yanında, Dernekler Dairesi Başkanlığının taşra teşkilatının tamamında derneklere 
ilişkin işlemler il dernekler birimlerince yürütülmektedir. 

Dernekler denetçisi kadrosunda (12) denetçi görev yapmaktadır. (20) 
denetçi kadrosuna atama yapılması gerekmektedir. Dernekler denetçi yardımcılığı 
kadrosunda ise (18) denetçi yardımcısı bulunmaktadır (22) denetçi yardımcısı 
kadrosunun doldurulmasına ihtiyaç vardır. 

5253 sayılı Dernekler Kanununun 27/3. maddesi: “Kamu yararına çalışan 
dernekler en az iki yılda bir denetlenir” Hükmünü amirdir. Bunun yanında zaman 
içerisinde haklarında iddia ve şikâyet vaki olan ve ülke çapında faaliyet gösteren, 
Kızılay, THK, gibi, çalışma alanları ve mali yapıları oldukça geniş derneklerin 
denetimleri çok uzun zaman almaktadır.  

Birim tarafından hazırlanan 2007 yılı faaliyet raporuna göre ülke genelinde 
77.849 dernek bulunmaktadır. Kamu Yararına çalışan dernek sayısı ise 500 
civarındadır ve her iki yılda bir denetlenmeleri gerekmektedir. Dernekler 
Denetçileri tarafından 2007 yılında 17 kamu yararına çalışan dernek ve 128 diğer 
dernekler olmak üzere toplam 145 dernek denetlenebilmiştir. Mevzuatın verdiği 
diğer görevler kapsamında yürütülmesi gereken denetleme işlemlerinin boyutu 
göz önüne alındığında, Tüm Denetçi ve Denetçi Yardımcılığı kadroları doldurulmuş 
olsa da yetersiz kalacağı değerlendirilmektedir. 

AB üyeliği süreci ve muhtemel üyelik halinde Sivil Toplum Örgütleri ile ilgili 
işlemleri yürütmekle görevli olan bir kurumda, Sivil Toplum Örgütleri ile ilgili rutin 
denetimlerin yanında, haklarında vaki olabilecek iddia ve şikâyetleri de 
inceleme/araştırma yapması gereken birimin kadrosunun sayısal olarak 
artırılması gerekmektedir. Denetim ve gözetim görevinin aksamaması için, 
öncelikle boş kadrolara ivedilikle atama yapılması,  Denetçi ve Denetçi 
Yardımcılığı kadrolarının artırılması önem arz etmektedir. 

Ülke genelinde 2007 yılsonu itibariyle mevcut 77.849 derneğin 28.05 si 
Marmara, 15.377 si İç Anadolu, 11.191 i Ege, 9.390 ı Karadeniz,  7.646 sı 
Akdeniz, 3.129 u Doğu Anadolu, 3.059 u Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Söz 
konusu veriler değerlendirilmek ve Batı Ülkelerindeki uygulamalar da incelenmek 
suretiyle Dernekler Dairesi Başkanlığı taşra teşkilatının yeniden düzenlenmesinin 
uygun olacağı düşünülmektedir.    

Birimde görev yapan 3 MİA personelinin 2 si yüksek lisans 1 i doktora 
düzeyinde eğitim görmüştür. Genel İdare Hizmetleri sınıfından 64 personelin 54 
ü, diğer hizmet sınıflarından 24 personelin 13 ü lisans eğitimine sahiptir. Mülki 
İdare Amirlerinden 2 si lojmandan yararlanmakta iken birimde çalışan diğer 88 
personelden lojmandan yararlanan bulunmamaktadır 

2004–2007 yılları arasında diğer kurumlardan birime atanan personel sayısı 
80, başka birim ve kurumlara geçen personel sayısı 25 dir.  Personel seçiminde 
genç kadroların oluşturulmasına önem verilmekte ve dinamik bir personel yapısı 
kurulmaya çalışılmaktadır.  Öte yandan genç ve dinamik personelin yeterli 
tecrübeye sahip olmaması beraberinde kurumsal zaaflara da neden 
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olabilmektedir. Yetiştirilen personelin Bakanlığımız olanaklarının yetersiz olması 
sebebiyle kurum değiştirme eğilimlerinin engellenebilmesi yönünde tedbir 
alınması gerekmektedir.  

Yüz yüze görüşmeler esnasında, ülkemizde sayı ve işlevleri itibariyle günden 
güne gelişen sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve ilişkilerin nitelik ve nicelik 
açısından daha da ileri boyutlarda yürütülebilmesi için Sivil Toplum Uzmanlığı, 
Sivil Toplum Uzman Yardımcılığı gibi kadroların oluşturularak atamalarının 
yapılmasının uygun olacağı dile getirilmiştir.   

12.7.2. Hizmet İçi Eğitimler 

Dernekler Dairesi Başkanlığında 2004–2008 yılları arasında yurt içinde sivil 
toplum, yabancı dil, yönetim geliştirme, eğiticilerin eğitimi, AB uzmanlığı, bilgi 
işlem, bilgisayar, aday memurların eğitimi, Dernekler Denetçi Yardımcıları 
eğitimi, e-Dernek, e-Bakanlık, insan hakları, üst düzey yöneticilik anlayışı, 
stratejik yönetim, kamuda kalite, denetim hizmetlerinde kapasite geliştirme, 
bütçe, dernekler mevzuatı, AB temel eğitim programı, vb birçok konuda toplam 
1963 gün süre toplam 1584 katılımcıya eğitimler verilmiştir. Dernekler Daire 
Başkanlığında 2004 yılından bu yana verilen hizmet içi eğitimler ekteki tabloda 
sunulmuştur. (Ek: xii.iv.)  

İngiltere, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde Sivil Toplum Gelişiminin 
Teşviki, Hükümet Dışı Organizasyonlar ve Sivil Toplum ve Hükümet İlişkileri, Üst 
Düzey Yöneticilere Yönelik Almanca Eğitimi, Eğitim Projesi Semineri gibi 
konularda toplam 123 gün süre ile 16 katılımcının iştirak ettiği eğitim programları 
uygulanmıştır. İngiltere’de Avrupa Birliği Politikaları konusunda 1 katılımcı yüksek 
lisans yapmıştır. 

Dernekler Daire Başkanlığınca uygulanan eğitim programları esnasında 
modern iletişim tekniklerinden de yararlanılmakta ve video konferans sistemi ile 
eğitimler verilmektedir. Başkanlık ile İstanbul, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Mersin 
ve Van illeri arasında çoklu video konferans sistemi kurulmuş ve yedi bölgede 
eğitim salonları oluşturulmuştur. Bu salonlarda merkezi sistem ile gerek 
dernekler personeline, gerekse sivil toplum kuruluşlarına eğitim verilmesi 
planlanmaktadır.  Video konferans sistemi ile eğitim çalışmalarına 2007 yılında 
başlanılmıştır 

12.8. Fiziki Kaynaklar Analizi 

Dernekler Daire Başkanlığı; Bakanlığımız A-Blok, Kat: 2’de hizmet 
vermektedir. Birimde Başkanlığa ait başkanlık ve toplantı odası olarak kullanılan 
49.5 m2 alanında 1 oda, Özel Kalem ve Şube Müdürlerine ait 66 m2 alanında 4 
oda, Şube Müdürlükleri, Şeflikler ve Proje Grubu Personeline ait 232 m2 alanında 
7 oda, 16.5 m2 alanında arşiv olarak kullanılan 1 oda olmak üzere toplam 364 
m2 alanında 13 oda bulunmaktadır. Birimin, çalışma mekânı ve diğer fiziki 
imkânlarını gösterir tablo (Tablo–3) aşağıdaki gibidir.  Yöneticiler için ortalama 
18 m2 çalışma alanı mevcut iken diğer personel için ortalama çalışma alanı 7m2 
dolayındadır.     

Ayrıca, Dernekler Denetçileri için Tunus Caddesi No: 41, Kat: 2 adresinde 
Özel İdareye ait yaklaşık 300 m2 ve 9 odadan oluşan ek hizmet binası 
mevcuttur. Ek hizmet binasında personel başına düşen çalışma alanı 7.5 m2 dir.  
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Dernekler Dairesinin yerleşim yerinin şimdilik İhtiyaca yeterli olduğu 
söylenebilirse de boş kadrolara atama yapılması durumunda, yer sıkıntısı 
çekileceği, bu nedenle, ilaveten uygun hizmet mekânlarının teminine gidilmesinin 
uygun olacağı değerlendirilmektedir.   

Çalışma Odaları Alan(m2) 
Çalışan 
Sayısı 

Masa 
Sayısı 

Bilgisayar 
Sayısı 

Yeterlilik 
Durumu 

Başkanlık + Toplantı Odası 49,5 1 2 1  

Özel Kalem 16,5 2 2 2  

Şube Müdürü Odası 16,5 1 1 1  
Şube Müdürü Odası 16,5 1 1 1  
Şube Müdürü Odası 16,5 2 2 2  

İdari Büro Şefliği 41,25 7 7 7  

İşlemler Şube Müdürlüğü 41,25 9 9 9  
Eğitim ve Halkla İlş. Şb.Md. 
Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü 

41,25 9 9 10  

İdari Büro Şefliği (Ek Oda) 20,625 3 4 4  
Proje Grubu 20,625 2 5 4  
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 33 5 6 7  
Arşiv ve Dok. Şb.Müdürlüğü 33 4 7 1  
Arşiv 16,5 1 1 0  

Ek Bina (9 Oda) 300 40 19 22  

Tablo 12.3- Dernekler Daire Başkanlığı Birimlerin Çalışma Odalarının Durumu 

Birimin, 2007 yılı bütçesinin kesintili başlangıç ödeneği 17.628.000 YTL’dir. 
Yıl içerisinde 1.958.000 YTL ödenek eklenmiş, 2.611.278 YTL düşülmüş olup, 
yılsonunda bütçe büyüklüğü 16.975.022 YTL olmuştur.  Yılsonu harcama miktarı 
% 102 düzeyinde gerçekleşmiştir. Harcama miktarının artışı personel 
giderlerinden kaynaklanmaktadır. Personel giderleri, prim ödemeleri ve tedavi 
giderleri için konulan kesintili başlangıç ödeneği yıl içerisinde ihtiyacı 
karşılamamıştır. Bu farklılığın, Başkanlığın yeni kurulan bir birim olması nedeniyle 
yıl içerisindeki personel artışından kaynaklandığı görülmektedir 

12.9. Merkez-Taşra İlişkisinin Analizi 

Derneklere ilişkin bilgi ve belgeler, Emniyet Genel Müdürlüğünden teslim 
alınarak, Dernekler Dairesi Başkanlığının merkez teşkilatı 9 Ekim 2003 tarihi 
itibariyle faaliyete geçirilmiş ve derneklerle ilgili iş ve işlemler yürütülmeye 
başlanılmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığının taşra teşkilatları da bu tarihten 
sonra hızla oluşturularak dernekler ile ilgili iş ve işlemler taşrada güvenlik 
birimlerinden devralınmıştır.    

Dernekler Dairesi Başkanlığının 2004 yılından bu yana yürütmüş olduğu 
faaliyetler ve projeler yukarıdaki bölümlerde değerlendirilmiştir. 

Birim tarafından ileriki aşamalarda, Video Konferans Sistemi ile Uzaktan 
Eğitim Projesi, Merkez Teşkilatı Çalışma Ortamının Genişletilmesi, Sivil Toplum 
Uzmanı/Uzman Yardımcısı ve Benzeri Kariyer Kadroların Oluşturularak Kalifiye 
Personel İstihdamının Sağlanması, Dairenin Kamuoyuna Tanıtılması, e-Dernek 
Uygulamasının Yaygınlaştırılarak Tüm Derneklerin Kapsanması, Sivil Toplum ile 
İlgili Medyada Çıkan Haberlerin Profesyonelce Takip Edilmesi, Sivil Toplum 
Geliştirme Fuarı düzenlenmesi, Yılın Sivil Toplum Örgütü’ Ödülünün Verilmesi, 
Hukuk Dışına Çıkan Sivil Toplum Kuruluşlarının İmajını Zedeleyen Sivil Toplum 
Kuruluşları ile İlgili Etkin Yasal Düzenlemelerin Yapılması, Mevzuatın Günümüz 
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Şartlarına Uyarlanması, Yeniden Yapılanma Çalışmaları da Dikkate Alınarak 
Mevcut Kadrolara Atamaların Yapılması ve Personel Sıkıntısının Giderilmesi, Kamu 
Kaynaklarından Uygun Görülen STK’lara Proje Bazında Kaynak Aktarımı 
Sağlayabilmek Amacıyla Başkanlık Bütçesine Tahsis Edilen Ödeneğin Arttırılması, 
Müşteri Memnuniyet Araştırmasının Yapılması gibi proje ve faaliyetlerin 
yürütülmesi hedeflenmektedir. 

Dernekler Dairesi Başkanlığının işlevleri, yürütmüş olduğu faaliyet ve 
projeleri ile hedefleri itibariyle Bakanlığımızın sivil toplum kuruluşları 
bağlamındaki merkez ve taşra ilişkilerinin düzenli yürütümü ve geliştirilmesi 
yönünde işlevsel bir boyut arz ettiği değerlendirilmektedir.  

 12.10. Yüz Yüze Yapılan Görüşme Sonuçları 

• AB Müktesebatına uyum ve AB Katılım sürecinde devletin sivil topluma 
bakış açısında ve yaklaşımında, sivil toplumun gelişimini destekleme 
adına çok önemli farklılıklar yaşanmıştır.  

• Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın kurulması devletin sivil toplum 
örgütlerini bir asayiş sorunu olarak görmek yerine, önemli toplumsal 
aktör ve ortak olarak görmeye başlamasının da göstergesi olmuştur.  

• Dernekler Dairesi Başkanlığının kurulması, ülkemizde sivil toplum ve 
sivilleşme adına tarihi ve en önemli adımlardan birisidir.   

• Bu Teşkilatlanma çalışmalarının yanı sıra ikinci önemli ve tarihi adım 
Mevzuat alanında atılmış ve 12 Eylül ürünü 2908 sayılı Dernekler 
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat belli bir strateji çerçevesinde hızla 
değiştirilmiştir. 

• Halen Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ama sivilleşme adına 
Başkanlığımız tarafından yürütülmesinin uygun olacağı düşünülen siyasi 
partiler ve sendikalara ilişkin iş ve işlemlerin Başkanlığımıza 
devredilmesi amacı ile Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun da değişiklik 
öngören yasa çalışmaları yapılmış ve TBMM’ ne gönderilmiştir.  

• Dernekler Dairesi Başkanlığının mevcut merkez ve taşra teşkilatının 
görev–yetkilerini ve yeni bir teşkilat oluşu dikkate alınarak özellikle 
personel ihtiyaçlarının tam olarak giderilmesi şartıyla orta vadede 
teşkilat yapısı ve devlet içindeki bağlılığı yeniden gözden 
geçirilmelidir. 

• Dernekler Dairesi en önemli fonksiyonlarından biriside ‘denetim 
fonksiyonu’dur.’  

• Dernekler Dairesi Başkanlığı,  derneklerle ilgili iş ve işlemleri yürüten 
bir birim olmaktan çok daha öte önemli işlevlere sahip bir birimdir. 

• Başkanlığımız; “Üçüncü Sektör” adı altında, dünyada yumuşak güç 
olarak bilinen, Ulusal ve Uluslararası ilişkilerde önemli rol oynayan sivil 
toplum kuruluşlarıyla ilgilenen, onlarla iletişimi en doğru şekilde 
yürütmeye çalışan bir birimdir.  



 347

• Yeterli sayıya ulaşıldığında Ankara’nın dışında, İstanbul, İzmir, 
Diyarbakır gibi illerde de dernek denetçileri grup başkanlıkları 
oluşturulması hedeflenmiştir.   

• Dernekler Dairesi Başkanlığı kurulurken,  AB ülkeleri arasından 
Almanya ve İngiltere’deki yapılanma model olarak alınmıştır.  

• Dernekler, siyasi partiler, sendikalar ve vakıflarla ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek üzere uzun vadede İçişleri Bakanlığı ile ilgili veya 
Başbakanlığa bağlı bağımsız bir üst kurul oluşturulması 
düşünülebilir.  

• Bu nihai aşamaya gelmeden önce de orta vadede(3–5 yıl içerisinde) 
Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın taşra teşkilatlarıyla birlikte bir Genel 
Müdürlüğe dönüştürülmesi faydalı olacaktır. Ancak yukarıda da ifade 
edildiği gibi bu aşamaya geçilebilmesi için önümüzdeki 3–5 yıl 
içerisinde öncelikle mevcut yapının sağlamlaştırılması 
gerekmektedir. 

• Yasal görevlerimiz arasında açıkça sivil toplum kuruluşlarının önünü 
açmak dışında bir yükümlülük yoksa da,  Dairenin yönetmeliğin de  
“Sivil Toplumun Gelişmesini Teşvik Etme”  yönünde çalışmalar 
yapmamız öngörülmüştür. 

• İmkânlar nispetinde azami dikkat ve itina ile seçilen mevcut 
personelimize, hiçbir birim de olmadığı kadar yoğun bir hizmet içi 
eğitimi verilmekte (Bu amaçla Başkanlığın bünyesinde aynı anda yedi 
bölgedeki personeli eğitime aldığımız Video-Konferans Sistemi kuruldu) 
hatta yine her fırsat değerlendirilerek personelimizi yurt dışına 
gönderilerek yurt dışı perspektifi verilmeye çalışmaktadır.  

• Teşkilatlanma ve iş ve süreç analizleri konularında büyük ölçüde 
ilerleme kaydedilmiştir. Birim olarak tüm paydaşlarımızla değişik 
vesilelerle ama özellikle de, Türkiye Kalite Derneği (Kal-Der) ile Toplam 
Kalite Modeline geçiş için bir mutabakat imzalanmış ve çalışmalar 
yapılmıştır.  

• E- Devlet uygulamaları kapsamında Dairenin kuruluş yılı olan 2003 
yılından iki yıl sonra dernekler ile ilgili bütün iş ve işlemlerin elektronik 
ortamda yürütülmesi için bütün İller web üzerinden çalışan bilgisayar 
ağı ile birbirine bağlanmış ve e-dernekler kurumsal yazılımı ile bütün 
veriler merkezi sistemde toplanmaya başlanmıştır 

• Bugün e-dernekler kurumsal yazılım sayesinde dernekler,  vermekle 
yükümlü oldukları yıllık beyannameleri ve diğer bildirimleri Daire’den 
aldıkları şifreler sayesinde ve bizzat sisteme girerek oturdukları yerden 
verme imkânına kavuşmuşlardır.  

• Diğer taraftan,  bankalarla ilgili elektronik sistemlerle bir entegrasyon 
kurularak sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu büyük para 
hareketlerinin de banka sistemi üzerinden takip edilmesi sağlanmalıdır. 

• Yine aynı şekilde Adalet Bakanlığı Adli Sicil Genel Müdürlüğü ile bir 
entegrasyon sağlanarak, dernekleri kuran kişilerin adli sicillerine de 
ulaşılması temin edilmelidir. 
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• Sivil toplumun iç politikaya etkileri ve katkıları konusunda bir Ar-Ge 
çalışmasının birimimiz tarafından yapılması veya birimimizin desteği ile 
bizim dışımızdaki herhangi bir kurum tarafından yapılması 
gerekmektedir. 

• Büyükşehir statüsündeki tüm illerde ve bunun dışında diğer 17 ilde, 
Büyükşehir sınırları içerisinde ki ilçe teşkilatlarımız kaldırılmıştır. Diğer 
illerdeki ilçe teşkilatlarının da kaldırılması gerekmektedir.  

• Çok hizmet noktası ve personel yerine teşkilatımız da sivil toplum 
uzmanı olan elemanlarla desteklenmeli, alandaki birimler ve personel 
sayısı da mümkün olduğunca azaltılmalıdır. 

• Think-thank (düşünce kuruluşu) gibi çalışmak ve alanda araştırma 
yapıp, projeksiyon üretmek üzere bir Ar-Ge birimine ihtiyaç vardır. Sivil 
toplum alanında da böyle bir çalışma yapılması gerekmektedir. “Ortak 
Akıl” çalışmalarına ihtiyaç duyulmasına rağmen bugüne kadar 
gerçekleştirilememiştir.  

• Başkanlığımızda faaliyetlerimizi yürüttüğümüz binamız mevcut haliyle 
yeterli değildir. Denetim faaliyetlerimizi yürüten denetçilerimiz ve 
denetçi yardımcılarımız Tunus Caddesindeki ek bina da hizmetlerini 
sürdürmektedirler. Başkanlık olarak iki ayrı binada faaliyetlerimizi 
sürdürmemiz iş ve işlemlerimiz açısından verimliliği düşürmektedir.  

• Dernekler Dairesi Başkanlığı, ülke genelinde sivil toplum örgütlerine ve 
özellikle derneklere yönelik hizmetlerini Avrupa standartlarında ve diğer 
kamu kurumlarına model oluşturabilecek bir seviyede sunmayı 
hedeflemektedir. 

• Birimimize MİA sınıfından atananların belirli bir süre görev yapmalarının 
uygun olacağı düşünülmekte ve önerilmektedir. MİA Sınıfı için belirsizlik 
veya erken beklentiye girme idarede istikrarsızlığı da beraberinde 
getirmektedir.  

• Yasadaki asli görevlerimizin yanında Bakan Onayı ile ilave olarak verilen 
görev bulunmamaktadır.  

12.11. Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Dernekler Dairesi 
Başkanlığı) 

Tespit 1: Derneklerin etkin bir şekilde denetlenebilmesi için kapasite 
yetersizliği bulunmaktadır.  

Tahlil: Birim tarafından hazırlanan 2007 yılı faaliyet raporuna göre ülke 
genelinde 77.849 dernek bulunmaktadır. Kamu Yararına çalışan dernek sayısı ise 
500 civarındadır ve her iki yılda bir denetlenmeleri gerekmektedir. Dernekler 
Denetçileri tarafından 2007 yılında 17 kamu yararına çalışan dernek ve 128 diğer 
dernekler olmak üzere toplam 145 dernek denetlenebilmiştir. Mevzuatın verdiği 
diğer görevler kapsamında yürütülmesi gereken denetleme işlemlerinin boyutu 
göz önüne alındığında, mevcut “denetçi” ve “denetçi yardımcılığı” kadroları 
doldurulmuş olsa da yetersiz kalacağı değerlendirilmektedir. 

Dernekler Denetçisi kadrosunda (12) Denetçi görev yapmaktadır. (20) 
Denetçi kadrosuna atama yapılması gerekmektedir. Dernekler Denetçi 



 349

Yardımcılığı kadrosunda ise (18) Denetçi yardımcısı bulunmaktadır (22) Denetçi 
yardımcısı kadrosunun doldurulmasına ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. 

5253 sayılı Dernekler Kanununun 27/3. maddesi: “Kamu yararına çalışan 
dernekler en az iki yılda bir denetlenir” Hükmünü amirdir. Bunun yanında zaman 
içerisinde haklarında iddia ve şikâyet vaki olan ve ülke çapında faaliyet gösteren, 
Kızılay, THK, gibi, çalışma alanları ve mali yapıları oldukça geniş derneklerin 
denetimleri çok uzun zaman almaktadır.  

AB üyeliği süreci ve muhtemel üyelik halinde Sivil Toplum Örgütleri ile ilgili 
işlemleri yürütmekle görevli olan bir kurumda, Sivil Toplum Örgütleri ile ilgili rutin 
denetimlerin yanında, haklarında vaki olabilecek iddia ve şikâyetleri de 
inceleme/araştırma yapması gereken birimin kadrosunun sayısal ve nitelik olarak 
artırılıp iyileştirilmesi gerekmektedir. Denetim ve gözetim görevinin aksamaması 
için, öncelikle boş kadrolara atama yapılmasına yönelik işlemlere başlanılmalı,  
kadrolarının artırılması ve niteliklerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır. 

Öneriler: 

• Dernek denetimlerinin daha etkili yapılabilmesi için denetim 
kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda proje çalışması yapılmalıdır. 

• Dernek denetçisi sayısının artırılması sağlanmalıdır. 

• İllerde Valiliklerin dernek denetimleriyle ilgili denetim kapasitelerini 
güçlendirmek için nitelikli personel sayısı artırılmalıdır. 

• Kamu yararına çalışan derneklerden bir kısmının Mülkiye Teftiş Kurulu 
tarafından denetlenmesi mevzuatla düzenlenmelidir.  

Tespit 2: AB uyum sürecinde Dernekler Daire Başkanlığı’nın rol ve 
fonksiyonlarının yeniden tanımlanması ve teşkilat yapısının yeniden 
düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Tahlil: Sivil toplum kavramı, derneklerin dışında vakıflar, sendikalar ve 
siyasi partiler gibi Dernekler Daire Başkanlığı’nın görev alanına girmeyen 
organizasyonları da kapsamaktadır. Dernekler Daire Başkanlığı’nın Brifing 
raporlarında, derneklerin kayıtlarının tutulması ve kuruluşlarına ilişkin iş ve 
işlemlerin dışında, sivil toplumun geliştirilmesi, desteklenmesi şeklinde misyon 
belirlendiği görülmektedir.  

Halen Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen siyasi partiler ve sendikalara 
ilişkin iş ve işlemlerin Dernekler daire Başkanlığı’na devredilmesi amacı ile 
Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun da değişiklik öngören yasa çalışmaları 
yapılmış ve TBMM’ ne gönderilmiştir. Ancak yasama döneminin bitmesi ve 
yaşanan süreç dolayısıyla Kanun Tasarısı yasalaşamamıştır. Tasarı da görev 
artışına paralel olarak; mevcut teşkilat yapısı değiştirilmeksizin, ilave şube 
müdürlüklerinin kurulması da önerilmiştir. Ancak ilave edilmesi önerilen Şube 
Müdürlüklerinin uzun vadede yeterli olmayacağı anlaşılmaktadır.  

Dernekler Dairesi Başkanlığı,  derneklerle ilgili iş ve işlemleri yürüten bir 
birim olmaktan çok daha öte önemli işlevlere sahip olduğu,“Üçüncü Sektör” 
olarak bilinen, Ulusal ve Uluslararası ilişkilerde önemli rol oynayan sivil toplum 
kuruluşlarıyla iletişimi yürütmeye çalışan birim olduğu incelenmiştir. İçişleri 
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Bakanlığı’nın dernekler dışında bütün sivil toplumla ilgili misyonunun ne olması 
gerektiğinin mevzuatla yeniden belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu konuya 
ilişkin makro planlarda temel stratejiler belirlendiği gibi İçişleri Bakanlığı’nın 
stratejik plan taslağında da bu konuya ilişkin hedefler belirlenmiştir. Yüz yüze 
görüşmelerde AB uyum sürecinde bütün sivil toplum örgütlerine ilişkin iş ve 
işlemlerin tek elden yürütülmesi bu kapsamda uzun vadede Sivil Toplum Genel 
Müdürlüğü kurularak dernekler, sendikalar siyasi partiler daire başkanlıklarının 
kurulması gerektiği değerlendirilmiştir. 

Öneriler: 

• Sendikalar ve Siyasi partilerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen iş ve işlemlerin Dernekler Dairesi Başkanlığı’na devredilmesi 
sağlanmalıdır.    

• Verilen bu görevlerle birlikte teşkilat yapısı uzun vadede “Sivil Toplum 
Genel Müdürlüğü” şeklinde ana hizmet birimi olarak 
teşkilatlandırılmalıdır. 

• Uzun vadede teşkilatlandırılacak olan Sivil Toplum Genel Müdürlüğü 
bünyesinde dernekler, siyasi partiler ve sendikalar olmak üzere daire 
başkanlıkları ihdas edilmelidir. 

• Devlet-sivil toplum ilişkilerinin yeniden yapılandırılmasında E-dönüşüm 
projeleri araç olarak kullanılmalıdır.   

Tespit 3: Bakanlık birimlerinin sivil toplum kuruluşları ile birlikte 
yürütebilecekleri faaliyetlerle ilgili Ar-Ge başlıklarının belirlenmesi 
konusunda henüz bir çalışma başlatılmamıştır. 

Tahlil: Sivilleşme ve demokratikleşme sürecinde sivil toplum kuruluşlarının 
(STK), kurumsal ve mali gelişimlerinin önünü açmak, uluslararası alanda etkinlik 
düzeylerini artırıcı çalışmalar yapmak, gelecek dönemde Bakanlık için temel 
strateji belirlenmiştir. İçişleri Bakanlığı Stratejik Plan Taslağında; “Sivil toplum 
kuruluşlarına ilişkin sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için 
ortak Ar-Ge çalışmaları yürütülecektir” şeklinde bir hedef belirlenmiştir. Gelecek 
dönemde sivil toplumla ilgili yapılacak düzenlemelerin mutlaka Ar-Ge 
çalışmalarına dayandırılması kamu ve sivil toplum ilişkilerinin bu eksende 
belirlenmesi gerekmektedir.  

Öneriler: 

• Sivil toplum birimlerinin katılımıyla, gelecek dönemde yürütülmesi 
gereken araştırma-geliştirme çalışma başlıklarının belirlenmesi 
sağlanmalıdır. 

• Sivil toplum kuruluşlarının iç politikaya etkileri konusunda bir 
araştırma-geliştirme çalışması başlatılmalıdır. 

• Bu çalışmalar Araştırma Etütler Merkezi ile işbirliği içerisinde 
yürütülmelidir. 

Tespit 4: Dernekler Daire Başkanlığı’nın taşra teşkilatının yeniden 
yapılandırılması ihtiyacı bulunmaktadır. 
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Tahlil: AB Müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe 
konulan 03.08.2002 tarih ve 4771 sayılı Kanunun 3. maddesi ile 2908 sayılı 
Dernekler Kanunun 46. maddesinde yapılan değişiklikle; Dernekler ile ilgili 
hizmetleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dernekler Dairesi 
Başkanlığının kurulması ve aynı Kanunun 73. maddesinde yapılan değişiklikle de; 
İçişleri Bakanlığınca, derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri 
görmek üzere illerde valilikler, ilçelerde de kaymakamlıklar bünyesinde 
derneklerle ilgili bir birim oluşturulması hükmü çerçevesinde örgütlenilmiştir.  

Mevcut teşkilatlanmanın Avrupa Birliği standartlarına uygun olması hizmetin 
etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi, hizmetler yürütülürken bilişim 
teknolojilerinden azami düzeyde yararlanılması gerekmektedir. Bu kapsamda 
Büyükşehir statüsündeki tüm illerde ki ilçe teşkilatları kaldırılmıştır. Sivil 
Toplumun iş ve işlemlerini yürütmek üzere AB Ülkelerinde ortalama 600–700 
Personel istihdam edildiği, yetersiz alt yapı ve personel dolayısıyla hizmetlerde 
kalite ve standart düştüğü, bu kasamda sunulan hizmetlerin il merkezlerinde 
toplanarak yürütülmesinin hizmetlerde kalite sağlayacağı yönünde 
değerlendirmeler bulunmaktadır. Ancak bu konunun hizmetlerin yerindeliği 
prensibine ne ölçüde uygun olduğu sivil toplum örgütlerinin bu konudaki 
algılamalarının ve beklentilerinin ne olduğunun alan araştırması ve pilot 
uygulamalarıyla ortaya konulması gerekmektedir. 

 Ülke genelinde 2007 yılsonu itibariyle mevcut 77.849 derneğin 28.05 si 
Marmara, 15.377 si İç Anadolu, 11.191 i Ege, 9.390 ı Karadeniz,  7.646 sı 
Akdeniz, 3.129 u Doğu Anadolu, 3.059 u Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. 
Verilerin il ölçeğinde de analiz edilmesi,   illerdeki iş ve görev yükünün 
belirlenmesiyle taşra örgütlenmesi işlevselliğinin irdelenmesi gerekmektedir.   

Öneriler: 

• İlçe ölçeğinde teşkilatlanmanın sivil toplumun gelişimine katkısı analiz 
edilmelidir. 

• Büyükşehirlerde dernek işlemlerinin tek merkezde yürütülmesinin sivil 
toplum tarafından nasıl algılandığı alan çalışmasıyla ortaya 
konulmalıdır. 

• Hangi ilçe ölçeğinde ve hangi ilçelerde dernekler bürosunun kaldırılması 
gerektiği bir Ar-Ge çalışmasıyla ortaya konulmalıdır. 

Tespit 5: Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu’nun “etki 
değerlendirme” analizleri henüz yapılmamıştır. 

Tahlil: Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu’nda değişiklik 
yapılması yönünde taslak çalışmalar bulunmaktadır. Her iki kanunda da kısa 
zaman önce değişiklikler yapılmıştır. Vatandaşlar gözünde kanunların değerinin 
yüksek olabilmesi için, kanunların uygulanabilir olması ve değişikliklerin mutlaka 
alan çalışmalarına dayandırılması gerekmektedir. Bu kanunların etki analizleri 
henüz yapılmamıştır. Kanunlardaki değişiklik taslaklarının etki analizlerine 
dayandırılması daha sağlıklı değişiklikler yapılmasına katkı sağlayacaktır. 
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Öneriler: 

Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu’nun sivil toplum kuruluşları 
tarafından algılanması, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve iç politikaya etkisini 
kapsayan etki ve değerlendirme analizleri yapılmalıdır. 

Kanun değişiklikleri alan araştırması ve sosyolojik tahlillere 
dayandırılmalıdır.  

Tespit 6: Sivil Toplum Kuruluşlarının demokratik katılım düzeyinin 
güçlendirilmesi, desteklenmesi güçlü iletişim kurulması ve ortak 
politikalar geliştirilmesi konusunda Bakanlık düzeyinde politika 
belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Tahlil: Bu konuya ilişkin Bakanlık stratejik plan taslağında hedefler 
konulmuş olsa da, Dernekler Daire Başkanlığı’na mevzuatla herhangi bir misyon 
verilmemiştir. Bu konuya ilişkin temel politikaların belirlenmesi sivil toplum ile 
güçlü iletişim kurulması konusunda bir mekanizmanın oluşturulmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır.  

AB üyelik sürecinde geliştirilen AB Genel Sekreterliği’nin yürütmüş olduğu 
Sivil Topluk Kuruluşlarının katılım Düzeylerinin Güçlendirilmesi Projesi (SKİP) 
bulunmaktadır. Bu proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda bir ortak 
anlayış belgesi hazırlanmıştır. “Ortak Anlayış Belgesinin” sürekli gözden 
geçirilmesi ve uygulamanın takip edilmesi maksadıyla bir Sivil Toplum Danışma 
Kurulu’nun kurulması öngörülmüştür. Bu teklif ABGS tarafından henüz 
Başbakanlığa sunulmamıştır. Sivil toplum kuruluşları ile kamu arasında sürekli 
iletişim sağlayacak ve İçişleri Bakanlığının sivil toplumla ilgili politikalarını 
belirleyecek böyle bir kuruma ihtiyaç olduğu yüz yüze yapılan görüşmelerde de 
ifade edilmiştir.  

Öneriler: 

• Bakanlık bünyesinde sivil toplum temsilcilerinin de katılacağı “Sivil 
Toplum Danışma Kurulu” oluşturulmalıdır. 

• Dernekler Dairesi Başkanlığı “Sivil Toplum Danışma Kurulu”nun 
sekretarya görevlerini yürütmelidir. 

• “Sivil Toplum Danışma Kurulu” marifetiyle sivil toplum kuruluşları ile 
kamu kurumları arasında işbirliği ilkelerinin belirlenmesi sağlanmalıdır.   

• Sivil toplum kuruluşlarının demokratik katılım düzeyinin güçlendirilmesi 
konusunda politikalar geliştirilmelidir. 

• “Sivil Toplum Danışma Kurulu” Derneklerin kurumsal kapasitelerini 
geliştirme faaliyet ve çabalarını koordine etmelidir.   

Tespit 7: Dernekler Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü görevlere uygun 
nitelik ve nicelikte uzman personele ihtiyaç bulunmaktadır.  

Tahlil: Dernekler Daire Başkanlığı İçişleri Bakanlığı ile sivil toplum 
kuruluşları arasındaki ilişkileri düzenleyen, sivil toplum kuruluşlarının iş ve 
işlemlerini yürüten bir birimdir. Sivil Toplum Örgütleri ile ilgili mevzuatının 
uygulanmasına yönelik gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile 
ilgililere verilecek eğitim çalışmalarında görev almak, Dernekler Dairesi Başkanlığı 
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görev alanına giren konuları izlemek, araştırmak ve analiz etmek, kurumsal 
stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve 
ülkemizde kurulmuş sivil toplum örgütlerinin yabancı ülkelerdeki faaliyetleri ile 
yabancı sivil toplum örgütlerinin ülkemizdeki faaliyetlerine ilişkin karşılaştıkları 
engellemeleri izlemek, araştırmak ve gerekli önlemlerin alınması konusunda 
önerilerde bulunmak gibi çalışmalar, “Sivil Toplum Uzmanları” tarafından 
gerçekleştirilebilecek çalışmalardır. 

Demokratik katılım düzeyinin güçlendirilmesi sivil toplum kuruluşları ile 
sağlıklı iletişim kurulabilmesi, sivil toplum kuruluşlarının işlemlerinin etkili 
denetiminin sağlanabilmesi için birimde nitelikli uzman personel çalıştırılması 
gereği ortaya çıkmaktadır. Sivil toplum örgütlerine etkin ve verimli bir şekilde 
hizmet sunulabilmesi,  alan bilgisine ve hukuki formasyona sahip, yabancı dil 
bilen personel ile mümkün olabilecektir. Bu kapsamda sivil toplum uzmanı veya 
içişleri uzmanı kadrolarının oluşturulması gerekmektedir.    

Öneriler: 

• Dernekler Daire Başkanlığı’nda “sivil toplum uzmanı” çalıştırılması 
sağlanmalıdır. 

• Mülki idare amirlerinden “şube müdürü” olarak atanacakların asaleten 
ve en az üç yıl görev yapacak şekilde atanmaları sağlanmalıdır. 

• Kadrosu Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde şube müdürü olup birime 
görevlendirmesi yapılmayan ancak yaklaşık bir yıldır birimde çalışan 
şube müdürünün asaleten atamasının yapılması sağlanmalıdır. 
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13.EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

13.1.Kısa Tarihi Gelişim 

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığının tarihi 1967 yılında Bakan onayı 
ile kurulan “Yüksek Eğitim Kurulu’na” kadar gitmektedir. Kurulun ardından 1981 
yılında Bakan Onayı ile “Eğitim Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. Genel Müdürlük 
kurulana kadar geçen dönemde Bakanlığın eğitim hizmetleri Personel Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülmüş ve büyük oranda kaymakam adayı kurslarının 
idaresiyle sınırlı kalmıştır.  

1982 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan Bakanlıkların Yeniden 
Düzenlenmesi ve Çalışma Esasları Hakkında Kararnameye göre Yüksek Eğitim 
Kurulu kaldırılmış, Eğitim Genel Müdürlüğü, "Eğitim ve Öğretim Kurulu 
Başkanlığına” dönüştürülerek Bakanlığın yardımcı birimleri arasına alınmıştır. 17 
Haziran 1982 tarih ve 2680 Sayılı Yasanın verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca 13 Aralık 1983 tarihinde yapılan düzenlemeyle Yardımcı Birimler 
arasında yer alan Eğitim ve Öğretim Kurulu Başkanlığı, "Eğitim Dairesi" olarak 
değiştirilmiştir. Daha sonra 3152 sayılı “İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunla daire “Eğitim Dairesi Başkanlığına” dönüştürülerek Bakanlığın 
“Yardımcı Birimleri” arasında müstakil daire başkanlığı olarak örgütlenmiştir 

13.2.Mevzuat Analizi 

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına görev veren mevzuat, 

 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
22. maddesi,  

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 214 ve 217 sayılı maddeleri 
uyarınca 27.01.1986 tarihli Bakan Onayı ile çıkarılan İçişleri Bakanlığı 
Hizmet-İçi Eğitim Yönetmeliği” 

 14.11.1985 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren “Kaymakam Adayları 
Yönetmeliği”,  

 08.06.2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Görevde 
Yükselme Yönetmeliği”,  

 27.1.1986 tarihinde Bakan onayı ile çıkarılan ve “İçişleri Bakanlığı Aday 
Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik”,  

 27.01.1986 Bakan Onayı İçişleri “Bakanlığı Eğitim Merkezleri 
Yönetmeliği”, 

 30.01.2002 Bakan Onayı İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet-içi 
Eğitim Planı gibi kanun ve yönetmeliklerden oluşmaktadır. 

Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri 3152 sayılı kanunun 22. maddesi ile 
bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde yer almaktadır. Birimde yapılan 
incelemede Eğitim Dairesi Başkanlığının görevlerini düzenleyen mevzuatın özenle 
hazırlanmadığı, bugüne kadar Bakanlığının ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı 
hususunda her hangi bir değerlendirmenin yapılmadığı ve birçok alanda çelişkiler 
içerdiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda; 
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1) 12 Nisan 1982 gün ve 17662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İçişleri 
Bakanlığı Hizmet–İçi Eğitim Yönetmeliği”, 27.01.1986 tarihinde 
çıkarılan ve Bakan Onayı ile yürürlüğü giren yeni Hizmet-İçi Eğitim 
Yönetmeliğinin 47. maddesi gereğince kaldırılmasına rağmen, tesis 
edilen işlem “şekilde paralellik” ilkesine uygun olmadığı için 1982 
tarihli yönetmelik 02.02.2006 tarih ve 26068 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan bir kararla yeniden kaldırılmıştır. İçişleri Bakanlığı Hizmet-İçi 
Eğitimi gibi bir konuyu düzenleyen iki farklı yönetmeliğin 20 yıl boyunca 
beraber yürürlükte kalması ve bu hususun dışarıdan yapılan uyarılara 
kadar fark edilmemiş olması, birim de görev veren mevzuatın çalışma 
konusu yapılmadığı, güncelliği ve usulüne uygun hazırlanıp 
hazırlanmadığı konularına gerekli önemin verilmediğini göstermektedir. 

2) Eğitim Dairesi Başkanlığının görev ve yetkilerini düzenleyen ve halen 
yürürlükte olan 1986 tarihli Hizmet-İçi Eğitim Yönetmeliği, Eğitim 
Dairesinin görevlerini belirleyen 3152 sayılı teşkilat kanununa hiç atıfta 
bulunmayıp, dayanak olarak Devlet Memurları Kanunun kurumların 
memurlarını hizmet içinde yetiştirme esaslarını düzenleyen 214. 
maddesi ile devlet memurları eğitimi genel planını düzenleyen 217. 
maddelerini esas almıştır. Bu maddelere dayanarak Bakanlık 
personelinin nasıl eğitileceğini belirleme imkânı olsa bile, Eğitim 
Dairesinin görev ve yetkilerini belirlemeye imkân yoktur. Yönetmelikte 
yer alan birçok düzenleme bu yönüyle yasal dayanaktan yoksundur. Bu 
nedenle Eğitim Dairesinin görevlerini belirleyen yönetmeliğin birime 
görev veren 3152 sayılı teşkilat kanunun 22. maddesine dayandırılarak 
bağımsız olarak düzenlenmesi gerekir. 

3) Eğitim Dairesinin görev ve yetkilerini düzenleyen 3152 sayılı Kanunun 
22/a maddesinde geçen “Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı 
kuruluşların eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını 
takip etmek”, şeklinde tanımlanan görev, 1986 yılında çıkarılan Hizmet-
İçi Eğitim Yönetmeliğinin 2/b bendiyle sınırlandırılmıştır. Söz konusu 
2/b) bendinde “sivil savunma hizmet ve teşkillerinde görevlendirilmiş 
mükelleflerin, kolej ve burada açılacak öğretimi Eğitim Dairesiyle 
koordineli olarak belirleneceği yine Emniyet Genel Müdürlüğü 
personelin eğitimi için bu birime görev veren mevzuatın özel 
hükümlerinin uygulanacağı” belirtilmektedir.  

Oysa kanun hükmü açık olup, istisna gösterilmeden bağlı kuruluşların 
eğitim planlarını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip 
edilmesi görevi Eğitim Dairesine verilmektedir. Yönetmelikteki bu 
düzenlemeyle, hem kanuna aykırı bir şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Sivil Savunma Genel Müdürlükleri kapsam dışı bırakılmış, hem de 
bağlı kuruluş olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki 
personelin eğitim planının hazırlanması ve uygulanması gibi 
işlemlerinde Eğitim Dairesince yürütüleceği izlenimi verilmiştir. Oysa 
işlevsellik bölümünde analiz edileceği gibi bugüne kadar Eğitim Dairesi, 
bağlı kuruluşların eğitim planları için herhangi bir işlem yapmamıştır. 
Dolayısıyla, yönetmeliğin üstü kapalı olarak verdiği görevler yapılmadığı 
gibi, kanunla verilen bir görevin yönetmelikle sınırlandırılması da 
hukuka aykırı işlem tesis edilmiştir. 
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4) Eğitim Dairesi Başkanlığına görev veren başta Hizmet-İçi Eğitim 
Yönetmeliği olmak üzere diğer mevzuatın yürürlüğe konuldukları 
tarihteki gibi aynen uygulanmaya devam edilmektedir. Örneğin Hizmet-
İçi Eğitim Yönetmeliğinin “Yabancı Diller Merkezinde Eğitime Katılma” 
konusunu düzenleyen 29. maddesi gibi birçok düzenlemesinin fiilen 
uygulanma imkânı kalmadığı halde, mevzuatın ilgili hükümlerinin 
değiştirilmesi yoluna gidilmemiştir.  

Diğer yandan mevzuat yalnızca kurumsal ve hukuki anlamda meydan 
gelen gelişmelerin gerisinde kalmamış, aynı zamanda hızla değişen 
teknolojik gelişmelere göre değişen eğitim metot ve konularına göre de 
geri kalmıştır. 

13.3. Birimlerin İşlevsellik Analizi 

3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22. 
maddesinde Eğitim Dairesi Başkanlığını görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır; 

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların eğitim planını 
hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

b) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet-içi 
eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, 

c) Kalkınma planı ve yıllık programlar gereğince bakanlığın merkez ve 
taşra teşkilatının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, kaynakları 
belirlemek, değerlendirmek ve sağlamak, 

d) Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek için hizmet-
içi eğitim merkezleri ve mesleki eğitim kurumları açmak ve yönetmek, 

e) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini 
yürütmek, 

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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Eğitim Dairesi Başkanlığı bu görevleri aşağıda ki görülen teşkilat yapısıyla 
yürütmektedir. 

 

 

Eğitim Dairesi Başkanlığında bünyesinde; 

 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Şubesi (1. Şb. Müdürlüğü ) 
 Eğitim Merkezleri ve Kurslar Şubesi (2. Şb. Müdürlüğü) 
 Eğitim Uygulama ve Değerlendirme Şubesi (3. Şb. Müdürlüğü) 
 Eğitim Dış İlişkiler Şubesi (4. Şb. Müdürlüğü)  
 Mali ve İdari Hizmetler Şubesi (5. Şb. Müdürlüğü)  
 Yazı İşleri ve Yayın Şubesi (6. Şb. Müdürlüğü, olmak üzere toplam 6 

şube müdürlüğü bulunmaktadır.  

Bu şubelerin dışında doğrudan Eğitim Dairesi Başkanına bağlı olarak “Eğitim 
Uzmanları” görev yapmaktadırlar. Eğitim Dairesindeki Mülki İdare Amirlerine ait 
3, ve genel idareye ait 2 olmak üzere toplam 5 şube müdürü kadrosu 
bulunmasına rağmen, birim fiilen 6 şube müdürlüğü ile çalışmaktadır. Bu 
durum, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında ki kanunun 
teşkilatlanma esas ve usulenini düzenleyen 16/b bendinde geçen “Diğer daire 
başkanlıkları ile şube müdürlükleri hizmetin özelliğine göre ilgili bakanlığın teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, kaldırılır, aynı bakanlık içerisinde 
veya bakanlıklar arasındaki bağlantısı değiştirilir”, düzenlemesine aykırılık teşkil 
etmektedir. 

Genel olarak görevlerin işlevselliği açısından bakıldığında Eğitim Dairesi 
Başkanlığına kanunla verilen görevlerin büyük bölümüm işlevsiz olduğu veya 
yerine getirilmediği görülmektedir. Bu kapsamda;  

1) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 3152 sayılı Kanunun 22/a bentlerinde 
kendine verilen görevleri kısmen yerine getirmektedir. 22/a bendinde 
da geçen “Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların 
eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek”, 
görevinin kanunda açık hüküm olmasına rağmen, “bağlı kuruluşlarla” 
ilgili herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Hatta Hizmet-İçi Eğitim 
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Yönetmeliğinin 2/b bendinde Sivil Savunma ve Emniyet Genel 
Müdürlüğüyle ilgili eğitimler kapsam dışı bırakılmasına rağmen, üstü 
kapalı kapsam içinde kalan, diğer bağlı birimlerinden Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığıyla ilgili bir çalışması yapılmamıştır. Yine Kanunun 
22/b bendinde geçen “mahalli idare birimleri ve bunlara bağlı 
birimlerin” eğitimleriyle ilgili eğitim çalışmaları yok denecek düzeydedir. 

3152 sayılı kanunun 22/a maddesindeki görevlerden “Eğitim Merkez 
Planlarının hazırlanması” görevi yerine getirilirken, bunların 
yayınlanması ve uygulanmasının ve takibiyle ilgili kurumsal bir yapı 
oluşturulmamıştır. Yine taşra teşkilatının Eğitim Planlarının en son 2002 
yılında hazırlanmış olması, taşra ile ilgili de düzenli bir takibin 
olmadığını göstermektedir. 

Bunun dışında Eğitim Dairesi Başkanlığı özellikle Mülki İdare Amirleri 
başta olmak üzere çeşitli hizmet-içi eğitimleri yürütmektedir. Birimde; 
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) İle Yürütülen Proje, Affet 
Yönetimi, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü ile Yürütülen Sosyal Riski Azaltma Projesi, Belediye 
Başkanları Seminerleri, İnsan Hakları Bağlamında Mülki İdare 
Amirlerinin Kolluk Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi, Avrupa İnsan 
Hakları Standartları Terörle Mücadele ve İfade Özgürlüğü, Yerel 
Yönetim Reformuna Destek Projesi gibi projelerle ilgili eğitimler 
yürütülmüştür. Bu kapsamda 1 Ekim 2007- 30 Nisan 2008 tarihleri 
arasında yapılan 45 dönem eğitim faaliyetiyle 569 Mülki İdare Amiri, 
3464 Genel İdare Hizmetlerinden olmak üzere toplam 4033 kişiye 
hizmet-içi eğitim verilmiştir. 

2) Bakanlık teşkilatına yeni alınan personelin yetiştirilmesi konusuyla ilgili 
olarak 3152 sayılı Kanunun 22/b bendinde verilen görev işlevsel olup, 
bununla ilgili gerekli faaliyetler yürütülmektedir. 

3) 3152 sayılı kanunun Eğitim Dairesi Başkanlığına görev veren 22/c ve 
22/d bentlerinin tamamen işlevsiz olduğu, 22/e bendi ile verilen 
görevlerinde kısmen yerine getirildiği görülmektedir. Özellikle 
Bakanlığın eğitim planları ve bu alandaki ihtiyaçlarının kalkınma plan ve 
yıllık programlarla ilişkilendirilmesi, Bakanlığın eğitim politikasının 
başarı düzeyini yükseltme açısından önem arz etmektedir.  

Diğer yandan 3152 sayılı Kanunun 22/d’ de ki “Bakanlık personelini 
yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek için hizmet-içi eğitim merkezleri 
ve mesleki eğitim kurumları açmak ve yönetmek” şeklindeki görevin 
eğitim merkezleri açılarak yürütülmesi günümüz koşulları, kamu 
yönetimine hakim olan anlayış, modern eğitim metotları ve diğer 
imkanlar nedeniyle gereklilik olmaktan çıkmış durumdadır. İşlevsiz olan 
bu görevin ya konseptinin değiştirilmesi ya da yürürlükten kaldırılması 
gerekir. 

4) Bunun dışında 1986 tarihli “İçişleri Bakanlığı Hizmet–İçi 
Yönetmeliğiyle” Eğitim Dairesine görev olarak verildiği halde yerine 
getirilmeyen ve işlevsiz hale gelmiş birçok madde bulunmaktadır. İlgili 
Yönetmelikte geçen, uygulanmayan veya işlersiz hale gelmiş 
görevlerden bazıları;  



 359

• Yönetmeliğin Eğitim Merkezleri ve Kurslar Şubesine görev veren 8. 
maddede geçen görevler, Bakanlıkta eğitim merkezi olmadığı için 
işlevsiz durumdadır. 

• Eğitim ve Dış ilişkiler Şubesine 10. madde ile verilen görevlerden a) 
bendi kısmen uygulanmakta olup kurumsal olarak işlevsiz, b,c,d, g 
bentlerinde verilen görevlerin gerekli olduğu halde yerine 
getirilememekte, Yabancı Diller Merkezi kaldırıldığından Yönetmeliğin f) 
bendince verilen görev ise tamamen işlevsiz hale gelmiştir. 

• Yine, Daire Başkanın bizzat yürüteceği görev ve yetkilerden olan, 
Yönetmeliğin 14/c maddesindeki eğitim planları hazırlanırken kalkınma 
planı ve yıllık planların dikkate alınması ilkesinin dikkate alınmadığı, 
14/h maddesinde her yıl uygulanan eğitim sonuçlarıyla ilgili 
düzenlenecek raporların bakanlık makamına ve diğer birimlere 
gönderilmediği,  

• Yönetmeliğin Yabancı Diller Eğitim Merkezinde eğitime katılma 
maddesiyle ilgili 29. maddesinde ki bütün düzenlemeler, uygulanmayan 
veya işlevsiz olan maddelerden bir kısmıdır. 

5) 1986 tarihli Hizmet-İçi Eğitim Yönetmeliğin 30. maddesiyle Eğitim 
Dairesi Başkanlığına verilen “yurtdışında eğitim ve raporların 
düzenlenmesiyle” ilgili görevle, Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde 
adaylarının tabi olacakları stajlarını düzenleyen 12.maddesinde geçen 
“Kaymakam Adaylarının yurtdışında bulundukları sürede tutum ve 
davranışları ile başarı durumları her üç ayda bir Personel Genel 
Müdürlüğünce mahallinde gözden geçirilir,” şeklindeki görevler aynı 
mahiyette olup iki birime birden verilmiştir. Daha önce Eğitim Dairesine 
verilen bu görev ile, adayların dışındaki Bakanlıktaki diğer personelin 
yurtdışı eğitimlerine ait işlemler hali hazırda Personel Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir.  

6) Eğitim Dairesi Başkanlığın yürüttüğü önemli görevlerden biri 
Kaymakam Adaylarının adaylık süreci içindeki eğitimlerinin 
tamamlanması ve özellikle Kaymakamlık Kursunun yürütülmesidir. 
Kaymakam Adaylarının mesleğe kabul edildikten sonra hangi eğitim 
süreçlerinden geçecekleri 23.03.1994 tarih 21883 Sayılı Resmi 
Gazetede yayınlan “Kaymakam Adayları Yönetmeliği”yle 
belirlenmiştir. Yönetmeliğe bakıldığında Personel Genel Müdürlüğüne 
Kaymakam Adaylarının atama işlemlerinin yapılması, görev başlama 
görevden ayrılma gibi hususların takibi nedeniyle birçok görevin 
verildiği görülmektedir. Fakat Adayların özlük işleriyle alakalı olmayan 
bu görevler, örneğin “Kaymakam Tezleri” gibi işlemler dahi Personel 
Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Kaymakam Adayları 
Yönetmeliğinde yer alan ve özlük işleriyle ilgili olmayan hususların 
konusuna göre ilgili birimlere verilmesi gerekmektedir.  

7) Bakanlık bünyesinde eğitim merkezleri olmadığından 27.01. 1986 tarihli 
bakan onayı ile yürürlüğe giren “İçişleri Bakanlığı Eğitim Merkezleri 
Yönetmeliği” tamamen işlevsiz hale gelmiştir. Konu itibariyle işlevsiz 
hale gelen yönetmeliğin yürürlükte kalmasının herhangi pratik bir 
faydası bulunmamaktadır. 
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8) Eğitim Dairesi Başkanlığının düzenlediği eğitim faaliyetlerinin 
sonuçlarıyla ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmamaktadır. Oysa 
Eğitim Dairesi Başkanlığının sunduğu temel hizmet personelin 
eğitilmesidir. Verilen eğitimlerin personelin niteliklerini geliştirmede ne 
yönde etkide bulunduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Yüz yüze 
görüşmelerde ifade edildiği gibi, konuyla ilgili olarak zaman zaman 
konferansçıların başarısıyla ilgili anket formları doldurulması, eğitime 
katılanların “başka işleri takip etmemesi için” eğitim yerinin Ankara 
dışındaki yerlerden seçilmesi, verilen eğitimin etkinliğiyle ölçmeye 
yönelik hususlar değildir. Verilen eğitimlerin sonuçlarını ölçecek objektif 
standartların geliştirilmesi, dairenin başarısı için büyük önem arz 
etmektedir. 

9) Eğitim Dairesine yeni bir vizyon oluşturmak maksadıyla zaman zaman 
“Mülki İdare Amirleri Akademisi’nin” kurulması gündeme 
getirilmektedir. Birimde yapılan yüz yüze görüşmelerde bu husus dile 
getirilmiş, diğer bakanlıklardaki bu tür uygulamalar örnek gösterilmiştir. 
Oysa örnek gösterilen “Türkiye Adalet Akademisinin” fiilen eğitim 
merkezinden farklı veya fazla bir özelliği bulunmamaktır. Dahası 
kurulacak olan Mülki İdare Akademisinin çok farklı şekilde örgütlenmesi 
öngörülse bile, buraya gidecek mülki idare amirlerinin sayıca azlığı, 
hem konuların sınırlı olması ve Eğitim Dairesinin bugünkü yapı ve 
performansıyla bu görevin yürütülmesinin zor olacağı açıktır. Toplam 
sayısı 2000 dolayında olan ve birçoğu da akademinin içerdiği eğitimden 
faydalanacak durumda olmayan bir meslek grubu için, akademi 
oluşturmanın fazla pratik faydası olmayacaktır. 

Fakat Türkiye’de özellikle yöneticilik dışındaki meslek mensuplarının 
(doktor, mühendis, mimar, hukukçu, eğitimci gibi) yöneticilik 
mesleklerine atandıklarında çok ciddi sorunların yaşandığı herkesçe 
kabul edilen bir durumdur. Mesleğinde çok başarılı bir hekimin 
idarecilikte de aynı düzeyde başarılı olmasını beklemek rasyonel bir 
davranış olmasa gerektir. Yine yerel yönetimlerde seçimi kazan birinin 
iyi idareci olacağı, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanacağını 
beklemekte büyük bir yanılgıdır. Ülkenin kötü yönetilmesine ve kaynak 
israfına sebep olan bu durumun düzeltilmesi için seçimle veya atama 
yoluyla yöneticilik görevi üstlenen veya üstlenecek olanlara bazı temel 
becerilerin kazandırılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu ihtiyacı 
karşılayacak TODAİE gibi bir kurum olmasına rağmen, bu kurumun 
akademik çalışma dışında herhangi bir etkinliği bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla iller idaresi nedeniyle temel görevlerinden biri kamu 
yönetimi alanının düzenlenmesi olan İçişleri Bakanlığının inisiyatif 
alarak harekete geçmesi gerekir. Başka bir ifade ile bütün kamu 
kurumlarında atanma veya seçimle yöneticilik görevine gelenlere veya 
gelecek olan kişilere temel yöneticilik becerini sağlayacak bir eğitime 
tabi tutulması gerekmektedir. İşte bu maksatla, Fransa’daki ENA’ya 
benzer şekilde, “Türkiye Kamu Yönetimi Akademisi”nin kurulması 
faydalı olacaktır. 

10) İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan diğer birimler, özellikle projeye 
dayalı ve finansmanlarını kendilerini sağladıkları hizmet-içi eğitimleri, 
Eğitim Dairesi Barakalığının bilgi ve koordinasyonu dışında 
yürütmektedir. Hizmet-içi eğitimlerin bir elden koordine edilmesi, aynı 
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konuların veya “eğitime değmeyecek konuların” hizmet-içi eğitim adıyla 
verilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.  

11) Eğitim Dairesi Başkanlığında inisiyatif kullanma kapasitesi, birimde 
yürütülen işlerin çoğunun birimin teşkilat yapısı içinde yer almayan, 
kadrosu İller İdaresi Genel Müdürlüğünde bulunan daire başkanı 
aracılığıyla yürütülmesi nedeniyle, tam olarak tespit edilememiştir. 
Yinede birimden alınan verilere göre 2007 yılında birimde onaya 
bağlanan toplam 104 işlemden, 10’u birim amir yardımcıları, 51’i birim 
amiri, 31’i müsteşar yardımcısı, 10’u müsteşar ve 4’ü Bakan tarafından 
gerçekleştirilmiştir.  

13.4. İnsan Kaynakları Analizi 

Eğitim Dairesi Başkanlığında, daire başkanı olarak 1 merkez valisi, kadrosu 
İller İdaresi Genel Müdürlüğünde olan mülki idareden 1 daire başkanı ( ilgili daire 
başkanı Bakanlık dışı göreve atandığından raporun hazırlandığı sırada bu daire 
boş bulunmaktaydı), mülki idareden 3, genel idareden 2 şube müdürü, 6 eğitim 
uzmanı, 7 bilgisayar işletmeni şefi, 14 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, (1’inin 
kadrosu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde) kadrosu Emniyet Genel 
Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesinde bulunan ve geçici görevle çalışan 2 başkomiser 
unvanlı bilgisayar eğitmeni ile birlikte toplam 36 personel görev yapmaktadır. 

Eğitim Dairesin personel sayısı yıllar itibariyle fazla bir değişiklik 
göstermemiştir. 1983 yılında Mülki İdare dışında ki personel sayısı 27 olan 
Dairenin, 25 yıl aradan sonra aynı sayıya yakın personelle hizmet yürüttüğü 
görülmektedir. Eğitim Dairesi personelinin önemli özelliklerinden biri, büyük 
oranda geçici personelden oluşmasıdır. Birim Başkanı da dâhil olmak üzere 
toplam 16 personel, 6 sene ile 6 ay arasında değişen süre de Birimde geçici 
görevle çalışmaktadır. Bazıları bilgisayar eğitimi nedeniyle ihtiyaç duyulanların 
dışında kalanların geçici görevle çalışmalarının makul bir sebebi izah 
edilememiştir. 

13.4.1. Eğitim Uzmanları 

Birimde çalışan diğer personel gurubu, eğitim uzmanlarıdır.  Sayıları 5 
olan ve İçişleri Bakanlığı Hizmet-içi Eğitim Yönetmeliğinin 13. maddesine göre 
Başkana bağlı olarak görev yapan uzmanların nasıl göreve atanacaklarına dair 
08.06.2007 tarih ve 26546 Resmi Gazetede yayınlanan “İçişleri Bakanlığı 
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair 
Yönetmeliğin” 7/l bendinde yapılan düzenleme dışında herhangi bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Birimde çalışan eğitim uzmanlarının Başkanın vereceği 
görevler dışında ne iş yapacakları belli olmadığı gibi, birimde yapılan inceleme de 
Başkanın eğitim uzmanlarına bugüne kadar ne tür görevler verdiğide belli 
değildir. Teknolojik imkanların geliştiği, uzmanlaşmanın arttığı bir dönemde 
eğitim uzmanlarının, ön lisans veya açık öğretim fakültelerinden aldıkları 
birikimlerle Mülki İdare Amirlerinin eğitimlerini uzman olarak sevk ve idare 
etmelerine imkan yoktur. Zaten Eğitim Dairesinde bulunan eğitim uzmanları 
fiilinde uzmanlıktan ziyade “eğitim programı moderatörlüğü” görevine benzer 
işleri yürütmektedirler. Bu nedenle eğitim uzmanlarının statüleri, görev ve 
yetkileri ile niteliklerinin yeniden düzenlenmesinde büyük fayda bulunmaktadır. 
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Eğitim dairesi başkanlığında çalışan personelin eğitim durumuyla ilgili veriler 
tablodaki gibidir; 

Personel Sınıfı 
(kadro+ geçici 
görev) 

Sayı 
Eğitim Durumu 

Ortaöğretim ve 
Altı 

Ön Lisans Lisans Y. Lisans Doktora 

Daire Başkanı  1 -  1 - - 

Şube Müdürü 
(MİA) 

3 -  1 1 1 

Şube Müdürü 
(GIH) 

1   1   

Eğitim Uzmanı 5  4 1   

Şef (GİH) 6 1 2 3   

Şef (özel)       

Öğretmen       

V.H.K.İ. 13 4 5 4   

Eğitim Dairesi Başkanlığı Personelinin Eğitim Durumu 

Eğitim Dairesi Başkanlığında çalışan personelin büyük bölümü geçici görevle 
çalışmakta, özlük hakları (maaş ve diğer sosyal imkanlar) olmak üzere son 
derece sınırlı ve motivasyon düzeyleri düşüktür. Eğitim Dairesinin kendi 
personeliyle eğitim sunma imkânı neredeyse yok denecek düzeydedir. 

Burada ilginç olan hususlardan biri, İçişleri Bakanlığının Hizmet-İçi 
Eğitimlerini planlayan, uygulama ve değerlendirmesini yapan Eğitim Dairesi 
Başkanlığının bünyesinde bulunan Mülki İdare Amirleri dışında, personele birim 
kurulduğu günden beri hiç hizmet–içi eğitim verilmemiş olmasıdır. Kendini 
yenilemeyen, çağdaş gelişmeleri takip edemeyen bir personel yapısıyla, kurumun 
hizmet-içi eğitimi faaliyetlerini başarıyla yürütebileceğini söylemek oldukça 
zordur. 

13.5. Fiziki Kaynaklar Analizi  

Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bakanlık ana hizmet binasından ayrı olarak 
Ahmetler semtinde birbirine bağlı iki ayrı binada faaliyetlerini sürdürmekte iken, 
24 Nisan 2006 tarihinde Yenimahalle-Lalegül semtinde bulunan yeni hizmet 
binasına taşınmıştır. 3 katlı olan yeni hizmet binasının zemin katında, birim amiri 
daire başkanın makam odası, daire başkanı odası ile yazı işleri şubesi ve eğitim 
uzmanları odaları vardır. 1.katta, 1 adet 74 kişilik anfi, 2 adet 44’er kişilik 
dershane, 20 kişilik bilgisayar sınıfı, 4.Şube Müdürlüğü ve büroları, toplantı 
salonu ile 300 kişilik konferans salonu mevcuttur. 2.katta ise diğer şube ve 
büroları, kütüphane ve 20 kişi kapasiteli elektronik kütüphane bulunmaktadır. 
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ÇALIŞMA ODALARI 
ALAN 
(M2) 

ÇALIŞAN 
SAYISI 

MASA 
SAYISI 

BİLGİSAYAR 
SAYISI 

YETERLİLİK 
DURUMU 

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIK 
MAKAM ODASI 

60 1 1 1 YETERLİ 

Z51 TEKNİK ODA 14.50 1 1 1 YETERLİ 

Z52 TEKNİK ODA 14.50 1 1 1 YETERLİ 

Z53 TEKNİK ODA 14.50 1 1 1 YETERLİ 

Z44 SEKRETERLİK 14.50 2 2 1 YETERLİ 

Z42 6. ŞUBE BÜROSU 14.50 2 1 1 YETERLİ 

Z41 6. ŞUBE BÜROSU 14.50 1 1 1 YETERLİ 

Z40 6. ŞUBE MÜDÜRÜ 14.50 1 1 1 YETERLİ 

Z39 EĞİTİM UZMANI 14.50 1 1 1 YETERLİ 

Z38 EĞİTİM UZMANI 14.50 1 1 1 YETERLİ 

Z37 EĞİTİM UZMANI 14.50 1 1 1 YETERLİ 

Z36 EĞİTİM UZMANI 14.50 1 1 1 YETERLİ 

Z34 EĞİTİM UZMANI 14.50 1 1 1 YETERLİ 

Z32 SOFÖR 20 1 2 1 YETERLİ 

Z56 DANIŞMA 9 2 1 1 YETERLİ 

126 4. ŞUBE BÜROSU 14.50 1 1 1 YETERLİ 

127 4. ŞUBE ŞEFİ 14.50 1 1 1 YETERLİ 

128 4. ŞUBE MÜDÜRÜ 14.50 1 1 1 YETERLİ 

129 BİLGİSAYAR ASİSTANI 14.50 1 1 1 YETERLİ 

131 BİLGİSAYAR ŞEFİ 14.50 1 1 1 YETERLİ 

258 5. ŞUBE MÜDÜRÜ 14.50 1 1 1 YETERLİ 

259 5. BÜROSU 30 2 2 2 YETERLİ 

260 5. BÜROSU 30 2 2 2 YETERLİ 

253. 1.ŞUBE BÜROSU 14.50 1 1 1 YETERLİ 

252 BİLGİSAYAR EĞİTMENİ 14.50 1 1 1 YETERLİ 

250 1. ŞUBE BÜROSU 14.50 1 1 1 YETERLİ 

249 1. ŞUBE ŞEFİ 14.50 1 1 1 YETERLİ 

247 2. ŞUBE MÜDÜRÜ 14.50 1 1 1 YETERLİ 

246 2. ŞUBE ŞEFİ 14.50 1 1 1 YETERLİ 

245 2. ŞUBE BÜROSU 14.50 1 1 1 YETERLİ 

244 2. ŞUBE BÜROSU 14.50 1 1 1 YETERLİ 

243 2. ŞUBE BÜROSU 14.50 1 1 1 YETERLİ 

241 3. ŞUBE MÜDÜRÜ 14.50 1 1 1 YETERLİ 

240 3. ŞUBE ŞEFİ 14.50 1 1 1 YETERLİ 

239 3. ŞUBE BÜROSU 14.50 1 1 1 YETERLİ 

238 TEKSİR SORUMLUSU 14.50 1 1 1 YETERLİ 

      

Eğitim Dairesi Başkanlığının odalarının durumu tabloda görüldüğü gibidir 

Eğitim Dairesi Başkanlığının fiziki mekânları, çeşitli dönemlerde 
Kaymakamlık Kursuna çağrılan ve hizmet-içi eğitim verilen personelin 
kalabileceği misafirhane gibi imkânlar nispeten yeterli düzeydedir. Ancak 
Başkanlığın bulunduğu alanın bahçe duvarları, duvarlar üzerindeki parmaklıkları 
ve bahçenin bakımı son derece kötü durumdadır. Hemen bitişikte bulunan Nüfus 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait bahçenin düzen ve bakımına karşılık, 
Eğitim Dairesi Başkanlığı, Araştırma ve Etütler Merkezi ile Toplumla İlişkiler 
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Dairesinin bulunduğu binanın çevre düzenlemesi son derece kötü olması ilgisizlik 
ve sahipsizlik görüntüsü vermektedir. 

13.6.Makro Planların Analizi 

Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “nitelikli personel 
yetiştirilmesi görevi” 2007–2013 yılları için hazırlanan 9. Kalkınma Planı’nın da 
üzerinde durduğu konulardan biridir.  

30/10/1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunun 28/6/2006 tarihli 121 inci Birleşiminde onaylanan 9. 
Kalkınma Planı’nın da nitelikli personelle ilgili tespit ve hedefleri aşağıdaki gibi 
sıralamak mümkündür; 

“Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” başlığı altında; 

• 698. Kamu personelinin kurum ve kuruluşlar ile bölgeler arasında 
dengesiz dağılımı önlenecek, bu amaçla norm kadro uygulamasına 
işlerlik kazandırılarak gerekli sayı ve nitelikte personel istihdamı 
sağlanacaktır. 

• 699. Kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların yetkin bir 
seviyeye ulaştırılması ve değişen koşullara uyum sağlaması için etkili 
bir insan kaynakları planlaması yapılacaktır. Bu kapsamda 
hazırlanacak programlar ile çalışanlar sürekli bir şekilde eğitim, öğretim 
ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek, işlerini verimli bir şekilde 
yürütecek gerekli bilgili ve beceriye kavuşturulacaktır. 

• 703. Uzman kamu personelinin bilgili birikimi ve tecrübelerinden azami 
seviyede faydalanılarak etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla, 
farklı kurum ve kuruluşlarda görevlendirilmelerine imkân tanıyacak 
esnek çalışma modelleri benimsenecek, ilgili mevzuat düzenlemeleri 
gerçekleştirilecektir”,  denilmektedir.  

Yine Kalkınma Planının çeşitli yerlerin de;  

• “54.Yeni görev ve sorumlulukların gerektirdiği insan kaynağını 
yetiştirme konusunda etkili önlemler alınacaktır. Bu kapsamda, 
kamuda nitelikli personel sayısı artırılacak, mevcut personelin 
sürekli eğitimi için gerekli tedbirler alınacaktır”,  

• “266. Sosyal hizmet ve yardımlardan yararlanacak kişi ve grupların 
tespiti için sağlıklı kriterler oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. 
Ancak, sistemde kurumlar arasındaki işbirliği eksikliği ve nitelikli 
personel sıkıntısı nedenleriyle gerçek ihtiyaç sahiplerine istenen 
düzeyde hizmet sunulamamaktadır. Ayrıca, sosyal hizmet ve 
yardımlarda gönüllü kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi ihtiyacı 
sürmektedir.”  

Bu hedefler, özellikle tam üyelik sürecinde nitelikli personelin yetiştirilmesine 
büyük önem verildiğini ve uzman personelden yaralanılması gerektiği 
göstermektedir. Dolayısıyla Eğitim Dairesi Başkanlığının eğitim planlarının bu 
hedefler gözetilerek hazırlanması gereklidir. 
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Diğer yandan, halen hazırlık aşamasında olan İçişleri Bakanlığı 2010-2014 
Stratejik Planı Stratejik Amaçlar ve Hedeflerlerinde Eğitim Dairesi Başkanlığının 
hedefleri, temel Strateji olarak merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlar 
ile yerel yönetimlerdeki personeli, çağın ve hizmetin gereklerine uygun şekilde 
eğiterek hizmet kalitesinin yükseltilmesini sağlamak olarak; aşağıdaki hususların 
gerçekleştirilmesi üzerinde durulmaktadır; 

• 20.1 Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Mülki İdare Amirleri’nin 
dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişim ve gelişmelere uygun 
bilgili ve becerilerle donatılarak, kurumsal bir yapı içinde eğitimleri 
sağlanacaktır 

• 20.2 Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin modern ofis 
araçlarını kullanma ve e-devlet uygulamalarına yönelik eğitimleri 
yapılacaktır 

• 20.3 İnsan odaklı yönetim anlayışını güçlendirmeye yönelik olarak 
merkez, taşra ve yerel yönetim personeline eğitimler düzenlenecektir.  

• 20.4.Bakanlık personelinin yönetim kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 
yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile ulusal ve uluslararası 
kuruluşlarda eğitim yapmaları sağlanacaktır.  

Bakanlık Taslak Stratejik Planında yer alan hedefler büyük oranda halen 
yürütülen genel görevlerden olup, ulaşılması gereken hedef özelliğini 
taşımamaktadır. Bu nedenle hedeflerin revize edilerek yeniden belirlenmesi 
gerekmektedir. 

13.7. Merkez- Taşra İlişkisinin Analizi 

Eğitim Dairesi Başkanlığının taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Ancak Eğitim 
Dairesi kendine görev veren 3152 sayılı “İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 22/a maddesi gereğince Bakanlığın taşra eğitim planlarını da 
hazırlamak durumundadır. Bu manada taşraya yönelik eğitim planının en son 
08.01.2002 yılında Bakan onayı ile hazırlandığı, aradan gecen 6 yıla rağmen 
herhangi bir güncelleştirmenin yapılamadığı anlaşılmaktadır. 

Yine taşra kuruluşlarının eğitim planının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin 
takip edilmesine rağmen bu konuda bir standardın yakalanamadığı, 81 il’de 
yürütülen eğitimlerin sonuçlarıyla ilgili tam bilgililerin bulamaması nedeniyle 
merkez-taşra ilişkisinin zayıf olduğu söylenebilir. 

13.8. Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Tespit 1: 3152 sayılı Kanunla Eğitim Dairesi Başkanlığına verilen 
görevlerin yarısı fiilen işlevsiz hale gelmiştir. 

Tahlil: Eğitim Dairesi Başkanlığının görevlerini belirleyen 3152 sayılı 
kanunun 22/b ve kısmen olmak üzere, 22/a ve 22/e bentleri 
uygulanabilmektedir. Kanunun, 22/a bendi Eğitim Dairesi Başkanlığına verilen 
görevlerden bağlı kuruluşlarla ilgili olanlar ile eğitim planlarının yayınlanması ve 
uygulama sonuçlarının takip edilmesiyle ilgili görevleri içermektedir. Yine 22/e 
bendinde eğitim faaliyetleriyle ilgili dokümantasyon yayın ve arşiv görevlerinden 
kurs notlarının basımı ve kütüphane hizmeti yürütülmektedir. Bunun dışında 
eğitim planlarının kalkınma planları ve yıllık programlarla ilişkilendirilmesi, 
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hizmet-içi eğitim merkezlerinin açılmasıyla ilgili 22/c (Kalkınma planı ve yıllık 
programlar gereğince bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının eğitim ihtiyaçlarını 
tespit etmek, kaynakları belirlemek, değerlendirmek ve sağlamak) ve 22/d 
(Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek için hizmet-içi eğitim 
merkezleri ve mesleki eğitim kurumları açmak ve yönetmek) ,bentlerindeki 
görevler tamamen işlevsiz durumdadır. 

Öneriler: 

• Eğitim Dairesi Başkanlığına görev veren mevzuat özellikle bağlı ve 
ilişkili kuruluşlar açısından yeniden ele alınmalı, 

• Çağdaş gelişmelere göre uygulama imkânı olmayan “eğitim 
merkezlerinin” açılmasıyla ilgili düzenlemeler yeniden ele alınmalı 
veya metinden çıkarılmalı, 

• Eğitim planlarının kalkınma planları ve yıllık programlar esas alınarak 
çıkarılması ve sürekli güncellemesine özen gösterilmeli, 

Tespit 2: Eğitim Dairesi Başkanlığına görev veren 3152 sayılı 
kanunun 22. maddesiyle, Bakanlığın Hizmet-İçi Eğitimiyle ilgili hususları 
düzenleyen Yönetmelik arasında çelişkiler bulunmaktadır.  

Tahlil: 1986 tarihli İçişleri Bakanlığı Hizmet-İçi Eğitim Yönetmeliği, Eğitim 
Dairesi Başkanlığın görev ve yetkilerini düzenleyen 3152 sayılı teşkilat Kanunun 
22. maddesine göre çıkarılmamıştır. Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun “kurumların memurlarını hizmet-içinde yetiştirme esaslarını” 
düzenleyen 214. maddesi ile “devlet memurları eğitimi genel planını” düzenleyen 
217. maddelerine dayandırılmıştır. Oysa bu maddelere dayanarak Bakanlık 
memurlarının nasıl eğitileceğini belirleme imkânı olsa bile, Eğitim Dairesinin 
görev ve yetkilerini belirlemeye imkân yoktur.  

Yine adı geçen Yönetmeliğin 2/b maddesiyle, 3152 sayılı Kanunun 22. 
maddesinde Eğitim Dairesine verilen görevlerden Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü eğitimlerine istisna konularak sınırlama getirilmiştir. 
Oysa kanunla yapılan bir düzenlemenin yönetmelikle sınırlandırılması hukuken 
mümkün değildir. Bu maddeye dayanılarak yapılan tüm işlemler, hukuken 
tartışmalı durumdadır. Başka bir ifade ile hem kanunla belirlenmeyen alanda 
düzenleme yapmak, hem de kanunla belirlenen çerçeveye sınırlama getirmek 
hukuka aykırılık teşkil etmektedir. 

Öneriler: 

• Başta 1986 tarihli İçişleri Bakanlığı Hizmet-İçi Eğitim Yönetmeliği olmak 
üzere Birime görev veren (yönetmelik, yönerge, genelge vb gibi ) bütün 
düzenleyici işlemeler 3152 sayılı kanunun 22. maddesine göre yeniden 
düzenlenmeli, çelişkiler ortadan kaldırılmalı, mevzuat günün koşullarına 
göre yenilenmeli, 

• Hizmet-İçi Eğitim Yönetmeliği, çağdaş kamu yönetimi anlayışı ve bilgi 
teknolojileri ile halen hazırlanma aşamasında olan İçişleri Bakanlığının 
Stratejik Planlarındaki hedef ve öncelikleri karşılar nitelikte olmalı, 
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• Hizmet-İçi eğitimi yürütecek teknik kordonun nitelikleri ve 
görevlendirme usulleri belirlenmeli bu kapsamda birimde halen çalışan 
“eğitim uzmanlarının” durumu gözden geçirilmeli, 

• Daha iyi hizmet-içi eğitim sunmak için piyasa koşullarından hizmet 
satın alma ve uzman personel istihdam etme yolu alternatif olarak 
kullanılmalı, 

Tespit 3: Hizmet-İçi eğitimler, öteden beri bilinen klasik yöntemler 
ve hedef kitle esas alınarak yürütülmektedir. 

Tahlil: Eğitim Dairesi Başkanlığı yürüttüğü en önemli faaliyetlerin başında, 
Kaymakam Adayları Kursu, Mülki İdare Amirleri ve Bakanlığın taşra teşkilatındaki 
personelin hizmet-içi eğitimi gelmektedir. Fakat bu eğitimler genel olarak 
personelinin merkeze çağrılması, konularında profesyonel olmayan uzmanlara 
seminer verdirilmesi şeklinde geçmektedir. Oysa hizmet-içi eğitimlerin, konu 
“anlatma-dinleme” ekseninden çıkarılarak, daha katılımcı hale getirilmesi, örnek 
olay inceleme, yerinde görme, bir süre deneme gibi yöntemlerle 
zenginleştirilmesi önem taşımaktadır. Eğitim programlarının başarısı, 
katılımcı sayısının çokluğu veya çeşitliliğinde ziyade sorun çözümüne 
yaptığı katkıya göre değerlendirilmelidir. 

Öneriler: 

• Hizmet-içi eğitim konuları AB’ne tam üyelik süreci, Kalkınma Planları ve 
Bakanlığın Stratejik Planları göz önünde bulundurularak hazırlanmalı ve 
sürekli güncellenmeli, 

• Hizmet-içi eğitimler anlatma-dinleme yöntemlerinde ziyade örnek olay 
inceleme, yerinde görme, canlandırma, teknolojik imkânlardan 
yararlanma gibi çeşitli yöntemlerle zenginleştirilmeli, 

Tespit 4:  Mülki İdare Amirlerinin daha iyi yetiştirilmesi için zaman 
zaman gündeme gelen “Mülki İdare Akademisi”nin kurulmasından 
ziyade, kamu yönetimi alanında görev alan idarecilerin seçimi, 
yetiştirilmesi ve hizmet-içi eğitimlerinin rasyonel yöntemlere göre 
yapılması daha çok önem ve öncelik arz etmektedir. 

Tahlil: İçişleri Bakanlığına iç güvenliğin sağlanması yanında “il idaresi 
veya taşra idaresi” nedeniyle, kamu yönetimi alanının düzenlenmesi görevi de 
verilmiştir. Bakanlık bu görevini genel olarak İl idaresi yöneticilerini (vali, 
kaymakam, bucak müdürü gibi) atamak veya atama işlemini hazırlamak, görev 
yerlerini değiştirmek, özlük işlerini takip etmek veya görevlerini yürütürken 
bunlara yardımcı olmak gibi dar alana sıkıştırmıştır.  

Diğer yandan Türkiye’de özellikle yöneticilik dışındaki meslek mensuplarının 
(doktor, mühendis, mimar, hukukçu, eğitimci gibi) yöneticilik mesleklerine 
atandıklarında çok ciddi sorunların yaşandığı herkesçe kabul edilmektedir. 
Mesleğinde çok başarılı olan birinin idarecilikte de aynı düzeyde başarılı olmasını 
beklemek büyük bir yanılgıdır. Yine yerel yönetimlerde seçimi kazanan birinin iyi 
idareci (veya belediye başkanı) olacağı, kamu kaynaklarını etkin ve verimli 
kullanacağını beklemekte rasyonel değildir. Ülkenin kötü yönetilmesine ve kaynak 
israfına sebep olan bu durumun düzeltilmesi için seçimle veya atama yoluyla 
yöneticilik görevi üstlenen veya üstlenecek olanlara bazı temel becerilerin 
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kazandırılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu ihtiyacı karşılayacak TODAİE 
gibi bir kurum olmasına rağmen, kurumun çalışmaları bu amaca yönelik olmadığı 
gibi daha çok akademik düzeyde kalmakta ve fiili hiçbir tecrübesi 
bulunmamaktadır. Fakat “il idaresi veya taşra idaresi” nedeniyle, temel 
görevlerinden biri kamu yönetimi alanının düzenlenmesi olan İçişleri Bakanlığı bu 
konuda inisiyatif almak durumundadır. Dolayısıyla Bakanlık bünyesinde kurulacak 
“Türkiye Kamu Yönetimi Akademisi”yle seçim veya atama yoluyla göreve 
gelen veya gelecek kişilerin “yöneticilik becerilerin” artırılması mümkün olacaktır. 

Öneriler: 

• Türkiye’de başta mülki idare amirleri olmak üzere yöneticiliğe seçim 
veya atama yoluyla gelen veya gelecek olan kişilerin eğitilmesi, temel 
yöneticilik becerilerin artırılması gibi alanlarda faaliyette bulunmak 
üzere “Türkiye Kamu Yönetimi Akademisi” kurulmalı,  

• Akademi kamu yönetimi alanında verimli ve etkin hizmet sunmayla ilgili 
temel standartları belirlemeli, 

• Türkiye Kamu Yönetimi Akademisi bütün kamu kurum ve kuruluşların 
bünyesinde görev yapan yöneticilerin yönetimle ilgili sorunlarıyla 
ilgilenmeli, 

• Akademi de yönetici olan veya olacak olanların temel becerileri 
artırmaya yönelik çalışmalar yapmalıdır. 

Tespit 5: Eğitim Dairesi Başkanlığının teşkilat yapısı ve personelinin 
nitelikleri kendine verilen görevleri başarıyla yürütmesine uygun 
değildir. 

Tahlil: Eğitim Dairesi Başkanlığında bulunan şube müdürlüklerinin görev 
tanımları ile 3152 sayılı kanunun 22. maddesine göre Birime verilen görevler 
arasında paralellik bulunmamaktadır. Yine Eğitim Dairesinde bulunan şube 
müdürlüklerinin görev bölüşüşünün etkinliğiyle ilgili bugüne kadar herhangi bir 
değerlendirme yapılmamıştır. Eğitim Dairesinde Başkanla şube müdürleri 
arasında bir kademe olmadığı halde, geçtiğimiz yıllarda kadrosu İller İdaresi 
Genel Müdürlüğünde bulunan ve büyük oranda inisiyatif kullanan bir daire 
başkanı burada görev yapmıştır. Yasal olarak hiçbir görev tanımı bulunmayan 
bahsi gecen daire başkanın başka göreve atanmasıyla, bu görev şu an boş 
bulunmaktadır. Diğer yandan Eğitim Dairesinde görev yapan mülki idare 
amirlerinin şube müdürlüğü dışında doğrudan yükselecekleri kadro olmadığından 
belli bir süre sonra birimden ayrılma durumunda kalmaları, birimde 
kurumsallaşmayı olumsuz yönde etkilemektedir. 

Eğitim Dairesinde genel idareye tahsis edilen 2 şube müdürlüğü kadrosuna 
karşılık, 3 şube müdürlüğü bulunmaktadır. Dairenin personeli büyük oranda 
geçici ve görev tanımları belli olmayan, nitelikleri uzmanlık özelliği taşımayan 
“eğitim uzmanlarından” oluşmaktadır. 

Öneriler: 

• Mülki idare amiri şube müdürlerinin birimde daha uzun süre görev 
yapmalarını sağlayacak yöntemler bulunmalı,  
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• Genel idari hizmetlerinden olup, halen kadrosu bulunmayan bir (1) 
şube müdürlüğü kaldırılmalı veya kadrosu alınmalı, 

• Eğitim uzmanlarının durumu gözden geçirilmeli, nitelik ve görevleri 
yeniden belirlenmeli, başkandan ziyade şube müdürlerine bağlı olarak 
çalışmaları sağlanmalı, 

• Kurum personelinin yaklaşık yarısını oluşturan geçici görevle çalışan 
personelin durumu gözden geçirilmeli, faydalı olanların kadroları 
alınmalı, diğerleri kadrolarının bulunduğu birimlere gönderilmeli, 

• Eğitim Dairesi Başkanlığı bütçe ve nitelikli personel yönünden 
güçlendirilmeli, 

• Özellikle genel idare hizmetlerinde çalışan personelin özlük haklarının 
iyileştirilmesi için çalışma yapılmalı. 

Tespit 6: Hizmet-içi Eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını 
değerlendirmeye yarayacak “ölçme yöntemleri” geliştirilememiştir. 

Tahlil: Eğitim Dairesi Başkanlığının temel görevi Kaymakam Adaylarının 
yetiştirilmesi ve Mülki İdare ile Bakanlık personelinin hizmet-içi eğitimlerinin 
yapılmasından oluşmaktadır. Son yıllarda sayı ve çeşitleri artan bu eğitimlerin 
genel olarak çok faydalı olduğu düşünülmektedir. Oysa bu eğitimlerin gerçekte ne 
oranda faydalı olduklarına dair herhangi bir ölçme veya değerlendirme çalışması 
bulunmamaktadır. Zaman zaman konferansçıların verimli veya kursların faydalı 
olup olmadığına dair metodolojik olmayan anketler, eğitim çalışmalarının 
sonuçlarını ölçmekten çok uzaktır. 

Öneriler: 

• Verilen eğitimlerin sonuçlarının ne yönde etkili olduğunun tespitiyle ilgili 
objektif ölçme veya değerlendirme yöntemleri geliştirilmeli,  

• Eğitim sonuçlarının etkisini ölçmeye yarayacak modellerin 
oluşturulmasıyla ilgili olarak KAMAG programına sunulabilecek projeler 
geliştirilmeli, 

• Yukarıda bahsi geçen çalışmalarla faydasız olduğu tespit edilen “eğitim 
yöntem ve konuları” terk edilmeli, 
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14. İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 

14.1. Mevzuat Analizi  

14.1.1. Mevzuatta Yer Alan Görevlerin Tanımlanması ve Analizi 

3152 sayılı kanunun 23. maddesinde İdari Mali İşler Daire Başkanlığı’nın 
görevleri belirlenmiştir. 

• Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili 
hizmetleri yürütmek,  

• İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini 
yürütmek,  

• Bakanlığın mali işlerle ilgili işlerini yürütmek,  
• Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve taşıma hizmetlerini 

yapmak,  
• Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek 

ve yürütmek  
• Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden 

yararlanmalarını sağlamak,  
• Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakana veya 

Müsteşara sunulmasını sağlamak,    
• Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve 

işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini 
yürütmek,  

• Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,  
• Bakanlığı ilgilendiren toplantı, Brifing ve görüşmeleri düzenlemek, 

bunlara ait önemli not ve tutanakları düzenlemek ve ilgili birimlere 
duyurmak,   

• Genel Evrak, Arşiv ve Haber Merkezinin hizmet ve faaliyetlerini 
düzenlemek ve yürütmek,  

• Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.” 

Kanunda yer alan görev tanımları analiz edildiği zaman İdari Mali İşler Daire 
Başkanlığı’na Kanunla verilen görevlerden bir kısmının fiilen Bakanlığın başka 
birimleri tarafından yürütüldüğü anlaşılmıştır. Birimin 2007 yılı brifing raporunda 
Teşkilat Kanununda on iki fıkrada tanımlanan görevlerden altı adedinin diğer 
birimler tarafından yürütüldüğü belirtilmiştir. Bu görevlerden birincisi (e) 
fıkrasında yer alan “Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri 
düzenlemek ve yürütmek” görevidir. Bu görev tanımının karşısına Personel Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır şeklinde not düşülmüştür. Ancak yapılan 
incelemede bu görev kapsamında Daire Başkanlığının Bakanlık çalışanlarına 
yönelik bir adet kreş çalıştırdığı, ayrıca yemekhane ve buna bağlı eklentilerinde 
personele hizmet sunan tesislerin bulunduğu, bu tesislerin kiralanması 
hizmetlerinin koordinasyonunu Daire Başkanlığı bünyesindeki Sosyal İşler Şube 
Müdürlüğü’nün yürüttüğü incelemiştir. Bu sosyal tesislerin dışında Bakanlığa ait 
herhangi bir sosyal tesisin bulunmadığı İl Özel İdarelerine ait tesislerden 
personelin yararlanmasına yönelik organizasyon işlerinin ise Personel Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü anlaşılmıştır.  
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Başka birimler tarafından yürütülen görevlerden ikincisi g fıkrasında yer alan 
“Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakana veya Müsteşara 
sunulmasını sağlamak” görevidir. Bu görev fiilen Bakanlık Genel Sekreterliği 
tarafından yürütülmektedir. Genel Sekreterlik tarafından yürütülen başka bir 
görev h fıkrasındaki görev tanımıdır. “Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini 
ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol 
hizmetlerini yürütmek,” görevidir.  Bu iki görevin fiilen Genel Sekreterlik 
tarafından yürütülmesi İdari Mali İşler Dairesinin bu görevleri yürütmeye yönelik 
kapasitesinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Bakanlık bünyesinde Genel 
Sekreterlik makamı sürekliliğini koruyacaksa bu görevlerin bu birim tarafından 
yürütülmesinin daha sağlıklı olacağı değerlendirilmiştir. 

Başka birimler tarafından yürütülen bir diğer görev (i) fıkrasında tanımlanan  
“Bakanlığı ilgilendiren toplantı, Brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait 
önemli not ve tutanakları düzenlemek ve ilgili birimlere duyurmak,” görevidir. Bu 
görev daha önce APK tarafından şimdi ise Strateji Geliştirme Başkanlığı 
tarafından yürütülmektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığına verilen görevler göz 
önüne alındığında bu görevin bu birim tarafından yürütülmesinin daha uygun 
olacağı değerlendirilmiştir.  

Başka birimler tarafından yürütülen görevlerden bir diğeri ise (j)fıkrasında 
tanımlanan; “Haber Merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek” 
görevidir. Bakanlıkta Haber Merkezi adı altında bir birim bulunmadığı 
incelenmiştir. Haber Merkezi faaliyetlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki Haber Merkezinden yürütüldüğü ifade edilmiştir. Bakanlıkta Haber 
Merkezinin faaliyetlerine karşılık gelebilecek “şifre memurluğunun” bulunduğu, bu 
birimin de Genel Sekreterliğe bağlı olarak faaliyette bulunduğu incelenmiştir.  
Haber merkezi göreviyle ilgili olabileceği değerlendirilen 24 saat nöbetçi 
memurluğu işlemlerinin İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütüldüğü 
göz önünde bulundurularak İdari Mali İşler Daire Başkanlığının görev tanımları 
arasında yer almasının daha uygun olabileceği değerlendirilmiştir.   

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı zaman içerisinde kendisine verilen 
görevlerden bir kısmını Bakanlığın diğer birimlerine fiilen devretmiştir. Daire 
Başkanlığı daha çok Bakanlığın mali işlemleri ve Bakanlık gayrı menkullerinin 
bakım onarım işlerine odaklanmıştır. 

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görev Yönergesi 2001 yılında 
Bakan onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Bu yönerge ile İdari Mali İşler Daire 
Başkanlığı’nın teşkilat yapısı düzenlenmiştir. 3152 sayılı Kanunda verilmiş olan 
görevlerin hangi şubeler tarafından ne şekilde yürütüleceği konuları yönergede 
yer almıştır. Yönerge incelendiği zaman Teşkilat Kanununda sayılan görevler 
yönergenin başında sayılmasına rağmen, (h) fıkrasında geçen “Bakan ve 
Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, 
Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek” (j) fıkrasında geçen  
“Bakanlığı ilgilendiren toplantı, Brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait 
önemli not ve tutanakları düzenlemek ve ilgili birimlere duyurmak” ve (k) 
fıkrasında geçen “haber merkezinin faaliyetlerini düzenlemek” görevlerinin 
yönergede hangi şube tarafından yürütüleceği konusunda bir düzenleme 
yapılmadığı incelenmiştir. Yönergede bu görevlerin yer almaması bu görevlerin 
uzun zamandır Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülmesinden 
kaynaklandığı değerlendirilmiştir.  
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Teşkilat kanununda yer almayan ancak yönerge ile İdari Mali İşler Daire 
Başkanlığına verilmiş olan görevler de vardır. Bu görevler Bakanlığın “sivil 
savunma ve güvenlik işlerini” yürütme görevidir. Bu görev Kanunda yer 
almamıştır; ancak yönergede Güvenlik Şube Müdürlüğü oluşturulmuş ve şube 
müdürlüğünün görev tanımları yapılmıştır.  

14.1.2. Mevzuatta Olmadığı Halde Birimin Yapmak Durumunda 
Olduğu Görevler 

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı’na mevzuat ile verilmeyen ancak Birimin 
yürütmek zorunda olduğu görevlerin neler olduğu konusunda bilgi sorulmuş 
verilen tablolarda Bakanlıktaki “Atık kâğıdın toplanılması ve Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğüne gönderilmesi” görevinin sözlü talimatla birime verildiği belirtilmiştir. 

14.1.3. Teşkilatlanma ve Alt Mevzuatın İhtiyaçları Karşılama Düzeyi 

Teşkilat Yapısı ve İşlevselliği: 12.09.2001 tarihinde yürürlüğe giren İdari 
Mali İşler Daire Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesine göre Birim; 1 Daire 
Başkanı, Yedi Şube Müdürlüğü,  Ayniyat Saymanlığı, Bakanlık Hekimliği Yemek 
Servis Yönetim Kurulu Başkanlığı Ve Gündüz Bakım Evi şeklinde teşkilat yapısına 
sahiptir.  

13. Ağustos 1984 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan ve İdari Mali 
İşler Daire Başkanlığına tahsis edilen şube müdürlüğü kadroları Bakanlar 
Kuruluna yapılan teklifte aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

• Genel Hizmetler Şubesi,  
• İnşaat Emlak Teknik Hizmetler Şubesi,  
• Güvenlik Şubesi,  
• Levazım Şubesi,  
• Ulaştırma Şubesi,  
• Sosyal İşler Şubesi,  
• Genel Evrak Şubesi, 
• Arşiv Şubesi  
• İdari Hizmetler Şubesi olarak  

Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen ve İdari Mali İşler Daire Başkanlığı’na 
tahsis edilen kadro unvanları ile yönergede oluşturulan şube müdürlükleri 
arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Yönergede Sosyal İşler Şube Müdürlüğü ve 
Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü yer almamıştır.  

Bakanlar Kuruluna sunulan teklif ile yönergedeki teşkilatlanmanın farklı 
olmasının yanında, mevcut teşkilat yapısının da yönerge ile uyumlu olmadığı 
görülmektedir. Yönergede yer almamasına rağmen Genel Hizmetler Şube 
Müdürlüğü ismiyle bir müdürlük faaliyette bulunmaktadır ve Bakanlığın temizlik 
işlerini yürütmektedir. Ayniyat Saymanlığına Şube Müdürü görevlendirmesi 
yapılmıştır ve Ayniyat Şube Müdürlüğü olarak tanımlanmıştır.    Yemek Servis 
Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla oluşturulan birime şube müdürü kadrosuna 
sahip personel görevlendirmesi yapılmıştır. Yönergede yer almamasına rağmen 
Sosyal İşler Şube Müdürlüğü unvanı 2005 yılından itibaren kullanılmaktadır. 
Uygulamada dokuz şube müdürlüğü ve Bakanlık Hekimliği şeklinde teşkilatlanma 
mevcuttur. Buna ilave olarak KİHBİ bünyesinde bulunan MİA şube müdürlüğü 
kadrosu Bakan Onayı ile İdari Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesine aktarılmıştır. 
İdari Mali İşlere bu şekilde aktarılan şube müdürlüğü kadrosu uygulamada 
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Başkan Yardımcılığı unvanıyla kullanılmaktadır. Bu şube müdürlüğüne 
görevlendirilen “Daire Başkan Yardımcısı” şeklinde tanımlan mülki idare amiri ise 
geçici görevle Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne Daire Başkan Vekili 
olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca İdari Mali İşler Daire Başkanlığında şube 
müdürü olan iki personel Bakanlık Kriz Merkezi ve Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne geçici olarak görevlendirilmiştir. Personel istihdamına personel 
analizi bölümünde değinilecektir. 

İdari Mali İşler Daire Başkanlığının teftiş raporunda; Genel Evrak Şube 
Müdürlüğü’nün Bakanlık Genel Sekreterliği’ne bağlı olarak görev yaptığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca Sosyal işler Şube Müdürlüğü, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı 
bünyesinde olmasına rağmen Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde bir şube 
Müdürlüğünün Sosyal İşler Şube Müdürlüğü olarak oluşturulduğu bu şube 
müdürlüğünün başka bir şube müdürlüğünün kadrosunu kullandığı incelenmiştir. 

3046 sayılı Kanunun Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlık bağlı 
kuruluşlarının düzenlenmesinde uyulacak esas ve usuller başlıklı 16. maddesi a 
bendinde; “ Genel Müdürlük, müstakil daire başkanlığı, danışma, denetim ve 
yardımcı birimlerin kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla 
düzenlenir”  b bendinde ise, “Diğer daire başkanlıkları ile şube müdürlükleri 
hizmetin özelliğine göre ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kurulur, kaldırılır, aynı bakanlık içerisinde veya bakanlıklar arasındaki bağlantısı 
değiştirilir” denilmektedir 

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı’nın fiilen diğer birimler tarafından yürütülen 
görevleri ve 5018 sayılı kanun çıktıktan sonra analitik bütçe uygulaması sebebiyle 
birimin görevlerindeki azalma göz önünde bulundurularak Birimin teşkilat 
yapısının yeniden düzenlenmesi, şube müdürlüğü sayısında azalma yapılması 
gerektiği ortaya çıkmıştır. İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün Genel Hizmetler 
Şube Müdürlüğü İle Birleştirilmesi, Ayniyat Saymanlığı’nın Levazım Şube 
Müdürlüğü ile birleştirilmesi diğer şube müdürlüklerinin görev tanımlarının 
ayrıntılı olarak düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.  

İdari Mali İşler Daire Başkanlığının Teşkilat Ve Görev Yönergesi 2001 yılında 
Bakan Onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Bu tarihten sonra birimdeki şube 
müdürlüklerinin görev alanlarında değişiklikler olmasına rağmen yönetmelik 
yenilenmemiştir. Mevcut yönerge ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır. Ayrıca 
yönergede görev tanımları yapılmış ancak iş süreçleri hakkında düzenleme 
yapılmamıştır. 5018 sayılı kanundan sonra mali işlemlerin birçoğu ilgili birimler 
tarafından yürütülmeye başlandığı için İdari Mali İşler Daire Başkanlığı’nın 
yürütmüş olduğu görevlerin bazıları işlevsiz hale gelmiştir. Bu yasal 
değişikliklerde göz önünde bulundurularak şube müdürlüklerinin görev ve 
sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

14.1.4. Mevzuat Değişikliği İhtiyacı ve Gerekçeleri 

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı’na 3152 Sayılı Kanunla verilen görevlerin bir 
kısmı başka birimler tarafından yürütüldüğü için yapılan analizler doğrultusunda 
İdari Mali İşler Dairesi’nin görev ve sorumluluklarının yeniden mevzuatta 
tanımlanması, fiilen yürütemediği veya yürütmek için yeterli kapasitesinin 
bulunmadığı konuların diğer birimlere verilmesi yönünde mevzuat değişikliği 
yapılması gerektiği değerlendirilmiştir. Ancak 3152 Sayılı Kanunda yapılacak 
değişiklikte bu düzenlemelere yönelik bir husus yer almamıştır. Birimde bu 
doğrultuda yapılmış herhangi bir çalışma da bulunmamaktadır. 



 374

14.2.  Birimin İşlevsellik Analizi  

14.2.1. Birime Yasa İle Verilen Görevlerin İşlevsellik Durumu 

Bakanlık Teşkilat Kanunuyla ve diğer mevzuatla İdari Mali İşler Daire 
Başkanlığı’na verilen görevler aşağıda tek tek ele alınarak bu görevlerin yerine 
getirilmesinin önündeki engeller ortaya konulmuş ve çözüme yönelik 
değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

 Kanunun 23. maddesinin (a) fıkrasında; “Bakanlık için gerekli araç, 
gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek”  şeklinde görev tanımı 
yapılmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu yürürlüğe girdikten sonra bu 
görevin kapsamı oldukça daralmıştır. Çünkü Bakanlık birimlerinin ihtiyaç duymuş 
olduğu malzemelerin temini analitik bütçe doğrultusunda ilgili birimler tarafından 
karşılanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla İdari Mali İşler Daire Başkanlığı sadece 
Bakanlık birimlerinin ortak ihtiyacı olan araç gereç ve malzemenin teminini 
yapmaktadır. Bu görevi yürütmekle görevli Şube Müdürlüğü’nün görev 
tanımlarının yeniden belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasında: “İhtiyaç duyulan bina ve 
arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek” görevi yer almıştır. Bu 
görevin etkili bir şekilde yürütülemediği Bakanlık birimlerinden bazılarının fiziki 
çalışma mekânlarına ihtiyacı olmasına rağmen Bakanlık düzeyinde fiziki mekân 
ihtiyacının ne düzeyde olduğu konusunda bir inceleme çalışması yapılmamıştır. 
Bakanlık lojmanlarının birçoğunun çok eski olduğu, bir kısmının Bakanlık 
çalışanlarının sosyal statülerine uygun olmadığı bilinmektedir; Ancak bu 
lojmanların değiştirilmesi yeni yerleşim yerlerinde daha uygun koşullarda lojman 
oluşturulması yönünde bir çalışma yürütülmemiştir. Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü’nün yerleşebileceği çalışma mekânları olmasına rağmen, lojman 
olarak kullanılabilecek binanın işyeri olarak kullanıldığı bu sebeple Bakanlığın 
ihtiyaç duymuş olduğu lojmanların çalışanların kullanımına sunulamadığı tespit 
edilmiştir.  

 Kanunun 23. maddesinin (c) fıkrasında: “Bakanlığın mali işlerle ilgili 
işlerini yürütmek” görevi yer almıştır. 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu 
yürürlüğe girdikten sonra bu görev kapsamında birimin yürütmüş olduğu görevler 
daralmıştır. 5018 Sayılı Kanunla birlikte birimlerde analitik bütçe uygulamasına 
geçilmiştir. Yani Bakanlık birimlerinin her biri kendileri ile ilgili bütçe işlerini kendi 
bünyelerinde yürütmeye başlamışlardır. Dolayısıyla Bakanlığın mali işlemlerini 
yürütmek görevinin bu kapsamda yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.  

Kanunun 23. maddesinin (d) fıkrasında: “Temizlik, aydınlatma, ısıtma, 
bakım onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak”  görevi yer almıştır. Bu görev 
kapsamında yürütülen hizmetler Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Ulaşım 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Temizlik ve taşıma 
işlemleri hizmet satın alma yöntemiyle yürütülmektedir. Ulaşım hizmetlerinde 
herhangi bir sorun bulunmadığı incelenmiş ve ifade edilmiştir. Temizlik 
hizmetlerinin yürütülmesi için hizmet satın alma yöntemiyle Bakanlıkta çalışan 
personelin birimlerde yardımcı hizmetli gibi çalıştırıldıkları incelenmiştir. Ayrıca 
temizlik işlerinde çalışan şirket elemanlarına temizlik işlerini yaptıktan sonra 
bekleyecekleri uygun mekânlar tahsis edilmediği için şirket elemanlarının sürekli 
Bakanlık koridorlarında dolaştıkları gözlemlenmiştir. Bu Şube Müdürlüklerinin 
birleştirilerek yürütülen hizmetlerin tek şube müdürlüğü çatısı altında 
yürütülebileceği değerlendirilmiştir. 
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Kanunun 23. maddesinin (e) fıkrasında: “Sosyal tesislerin kurulması ve 
yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek”  görevi yer almıştır. Bu 
görev kapsamında Bakanlık yemekhanesinin işletilmesi ve Gündüz Bakımevi 
hizmetlerinin yürütüldüğü ifade edilmiştir. Bu görevin birim bünyesinde 
oluşturulan Sosyal İşler Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü ifade edilmiş, 
ancak Sosyal İşler Şube Müdürlüğü ve görevleri Birim Çalışma yönergesinde yer 
almadığı için yürütülen faaliyetler yönerge bağlamında değerlendirilememiştir. Bu 
görev kapsamında olduğu değerlendirilen lojmanların tahsis işlemleri ise Personel 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda Personel Genel 
Müdürlüğü bünyesinde de Sosyal İşler Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu görev 
kapsamında birimlerde bulunan Şube Müdürlüklerinin görevleri analiz edilerek tek 
bir çatı altında toplanması gerektiği değerlendirilmiştir.  

Kanunun 23. maddesinin (f) fıkrasında: “Bakanlık personelinin ve 
ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak” görevi yer almıştır. 
Bu görev kapsamında Bakanlık Hekimliği oluşturulmuştur. Bakanlığın birinci 
katında Bakanlık Hekimliği için uygun mekân tahsisi yapılmıştır. Bu birimde yeteri 
kadar uzman doktor istihdamı da sağlanmaktadır. Bakanlık Hekimliği 
faaliyetlerinde herhangi bir problem bulunmadığı ifade edilmiştir. 

Kanunun 23. maddesinin (g) fıkrasında: “Bakanlığa gelen yazı ve 
mesajlardan gerekenlerin Bakana veya Müsteşara sunulmasını sağlamak”  görevi 
yer almıştır. Bu görev kapsamında İdari Mali İşler Daire Başkanlığında yürütülen 
bir faaliyetin bulunmadığı incelenmiştir. Bu kapsamdaki görevin Bakanlık Genel 
Sekreterliği tarafından yürütüldüğü ifade edilmiştir.  

Kanunun 23. maddesinin (h) fıkrasında: “Bakan ve Müsteşarın direktif 
ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış 
protokol hizmetlerini yürütmek” görevi yer almıştır. Bu görev kapsamında İdari 
Mali İşler Daire Başkanlığında yürütülen bir faaliyetin bulunmadığı incelenmiştir. 
Bu kapsamdaki görevin Bakanlık Genel Sekreterliği tarafından yürütüldüğü ifade 
edilmiştir. 

Kanunun 23. maddesinin (ı) fıkrasında:  “Süreli evrakın zamanında 
işleme konulmasını sağlamak” görevi yer almıştır. Bu görev kapsamında 
yürütülen işlemlerinde Bakanlık Genel Sekreterliği tarafından yürütüldüğü ifade 
edilmiştir. 

 Kanunun 23. maddesinin (i) fıkrasında: “Bakanlığı ilgilendiren toplantı, 
brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları 
düzenlemek ve ilgili birimlere duyurmak”, görevi yer almıştır. Bu görev 
kapsamında İdari Mali İşler Daire Başkanlığında yürütülen bir faaliyet 
bulunmadığı incelenmiştir. Bu görevin Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 
yürütüldüğü ifade edilmiştir. 

 Kanunun 23. maddesinin (j) fıkrasında: “Genel Evrak, Arşiv ve Haber 
Merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek” görevi yer almıştır.  
Bu görev kapsamında yürütülen arşiv hizmetleri personel yetersizliği sebebiyle 
etkili ve düzenli bir şekilde yürütülemediği ifade edilmiştir.  Haber merkezinin 
faaliyetlerinin düzenlenmesi kapsamında birimde yürütülen bir faaliyetin 
bulunmadığı incelenmiştir.  
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Birime gelen- giden evrak sayısını üç yıllık olarak gösteren grafik aşağıya 
çıkarılmıştır. Birime gelen evrak sayısı giden evrak sayının iki katı kadardır. Gelen 
giden evrak sayısında yıllara göre artış olduğu görülmektedir.  
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Grafik 4- Birime Gelen-Giden Evrak Sayısı 

14.2.2. Birimin yürütmüş Olduğu Projeler 

Birimin yürütmüş olduğu projeler sorulmuş alınan tablolarda telsiz alımı, 
taşıt alımı bina onarımı valilik kaymakamlık lojmanlarının yapımı gibi başlıklarda 
proje yürütüldüğü ifade edilmişse de bu çalışmalar bütçede ayrılan ödeneklerin 
kullanımından ibarettir. Birim tarafından yürütülen bir projenin bulunmadığı 
anlaşılmıştır.  

14.2.3. Birimin İnisiyatif Kullanma Kabiliyeti 

İdari Mali İşler Daire Başkanlığında onay niteliğinde evrakların yıllık dökümü 
aşağıya çıkarılmıştır. Tabloya bakıldığında işlerin yoğun olarak birim amirinde 
toplandığı bunun yanında Müsteşar Yardımcısının onayına tabi evrak sayısının da 
fazla olduğu görülmektedir. 
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Konusu 
Birim 
Amiri 

M. Yard Müsteşar Bakan 

Malzeme alımı  18    
Hastalık izni ve yılık izin  465    
Taşıtlar 1 37 4 3 
Telsiz  10   
Demirbaş  60   
Mühür  1   
Yer tahsisi   2  
Rapor 8    
İl dışı araç görevlendirilmesi  47   
Araç tamir bakım onarım işleri 98    
Konferans salonunun tahsisi  16   
Personel görevlendirme 115    
Malzeme alımı 25    
Arşiv araştırması  7   
Malzeme talepleri  10    
3 adet fiyat onayı 30    
Fiyat onayı  -   
Ödenek aktarım onayı   -   

Doğrudan temin onayı 500    
İl özel idarelerine ödenek aktarımı    1 

Tablo 1- Onay Niteliğindeki İşlemlerin( 2007 yılı ) Sayı ve Konusu 

Bakan ve Müsteşar onayına tabi evrak sayısı çok fazla olmasa da onaya tabi 
evrakların yeniden analiz edilmesi gerekmektedir.   

14.3. İnsan Kaynakları Analizi    

14.3.1. Personel Sayısı ve Nitelikleri 

İdari Mali İşler Daire Başkanlığında Mülki İdare Hizmetleri, Genel İdare 
Hizmetleri, Yardımcı Hizmetler ve Teknik Hizmetler sınıfından olmak üzere dört 
sınıf personel istihdam edilmektedir. Birimde ayrıca diğer hizmet sınıflarına ait 7 
personel çalışmaktadır. İdari Mali İşler Daire Başkanlığında görev yapan Mülki 
İdare amiri sayısı, biri daire başkanı olmak üzere 2, Genel İdare Personeli sayısı 
124, Yardımcı Hizmet Personeli sayısı 123, Teknik Hizmet Personeli sayısı ise 23 
tür.  

Birimde görev yapan MİA personeli lisans düzeyinde eğitim görmüştür. 
Genel İdare Hizmetlerinden 17 personel lisans, 1 personel ise yüksek lisans 
düzeyinde eğitim görmüştür. Teknik Hizmetler sınıfındaki 23 personelden 5 i 
lisans eğitimi almıştır. Diğer hizmet sınıflarında bulunan 7 personelin tamamı 
lisans eğitimine sahiptir. Söz konusu personelden biri yüksek lisans bir diğeri ise 
doktora seviyesinde eğitim görmüştür. İdari Mali İşler Daire Başkanlığının 
personel durumu Tablo-2 ’de ki gibidir.    

2008 yılı itibariyle 2 Mülki İdare personeli kadrosu bulunan birimde Daire 
Başkanı ve şube müdürü unvanları ile 2 Mülki İdare Amiri görev yapmaktadır. 
MİA dışındaki personel sayısı 290 kadro durumu ise 339dur 
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Sayısı Lisans Y Lisans Doktora 

Lojmanda 
Oturan 
Personel 

MİA Personeli 2 2   1 
Genel İdare personeli 124 17 1  40 
Yardımcı Hizmet Personeli 123    17 

Teknik Hizmetler personeli; 
 

23 
5   1 

Diğer 7 7 1 1 1 

Tablo–2 İnsan Kaynakları Durumu 

Birimde 1 daire başkanı, 9 şube müdürü, 3 daire tabibi, 1 diş tabibi, 4 
mühendis, 4 tekniker, 13 şef, 63 VHKİ, 4 hemşire, 2 laborant, 15 teknisyen, 35 
şoför, 44 teknisyen yardımcısı, 18 dağıtıcı, 5 bekçi, 57 hizmetli, 4 de 4/b 
kapsamında özel teknisyen görev yapmaktadır. Kadrosu başka birimlerde olduğu 
halde başkanlıkta çalışan personel sayısı 26, kadrosu başkanlıkta olduğu halde 
diğer birimlerde çalışan personel sayısı ise 19 dur.  

2005–2008 yılları arasında özelleştirme uygulamaları kapsamında 6 
personelin birime ataması yapılmış, 3 personel Nüfus ve Vatandaşlık Genel 
Müdürlüğünden, 1 personel Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden naklen 
atanmıştır. Aynı dönemde birime açıktan atanan personel sayısı 14, başka 
birimlere naklen atanan personel sayısı ise 10 olmuştur 

Yüz yüze görüşmeler esnasında, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Güvenlik 
Şube Müdürlüğü bünyesinde, güvenlik hizmetlerinde istihdam edilen personelin 
genelde güvenlik konusunda uzmanlığı bulunmayan ve bu konuda eğitim 
almamış, V.H.K.İ, hizmetli, teknisyen yardımcısı, gibi personelden oluştuğu, 
bunun da güvenlik hizmetlerinin arzu edilen düzeyde yürütülmesine engel teşkil 
ettiği bildirilmiştir. Güvenlik hizmetlerinde istihdam edilen değişik unvanlardaki 
sivil personelin güvenlik hizmeti konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulması 
gerekmektedir. Güvenlik hizmetlerinde kullanılan cihazların bakım onarımı ve 
işletimi için sözleşmeli bir uzman personel istihdamına da ihtiyaç bulunmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği 
kapsamında yürütülmesi gereken arşiv hizmetlerinin daha düzenli bir şekilde 
yürütülebilmesi için Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğünde ihtiyaç duyulan arşiv 
uzmanı kadrolarının tahsis edilerek atamalarının yapılması gerekmektedir. 

14.3.2. Hizmet İçi Eğitimler 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda personelin mesleki beceri ve bilgi 
düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitimler yeterli 
değildir. Birimde 2004 ve 2005 yıllarında temel eğitim bilgisayar ve ileri düzey 
bilgisayar konularında sadece 2 personele eğitim verilirken 2006 yılında ilk 
yardım ve temel düzey bilgisayar eğitimine 7 personel katılmıştır. İleri düzey ve 
temel eğitim bilgisayar kurslarına 2007 yılında katılan personel sayısı ise 18 
olmuştur. Birimde 2004 ve 2007 yılları arasında verilen hizmet içi eğitimler ekteki 
tablolarda gösterilmiştir. Personele Bilgisayar Kullanımı dışında herhangi bir 
hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlenmediği görülmektedir. 

Bakanlığı diğer birimlerinde olduğu gibi İdari Mali İşler Daire Başkanlığında 
çalışan Genel İdare personelinin de moral ve motivasyon düzeyinin düşük olduğu 
gözlenmiştir. Bakanlıkça Genel İdare personeli başta olmak üzere özlük hakları 
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yetersiz düzeyde olan diğer personelin de özlük haklarının düzeltilmesi yönünde 
çalışmalar yapılmalıdır. Bununla birlikte 124 Genel İdare Hizmetleri sınıfından 40 
personele, 123 Yardımcı Hizmetler sınıfından 17 personele lojman sağlanabilmiş 
olması personelin maddi koşullarının iyileştirilmesinde olumlu katkı 
sağlamaktadır. 

14.4. Fiziki Kaynaklar Analizi 

İdari Mali İşler Daire Başkanlığında, daire başkanları ve şube müdürlerine ait 
odalar, büro personeli odaları ve atölyeler olmak üzere üç tür çalışma mekânı 
bulunmaktadır. Bakanlık Hekimliği bu gruplandırmanın dışındadır. Birimin çalışma 
mekânı ve diğer fiziki imkânlarını gösterir tablo ektedir (Ek–)  Genel Evrak Şube 
Müdürü hariç, şube müdürlerine ait odalar ortalama 15 m2 dolayındadır ve 
yeterlidir. Toplam 67 büro personelinin görev yaptığı çalışma bürolarının alanı 
497 m2 dir ve büro personeli başına 7 m2 den fazla çalışma mekânı düşmektedir. 
Gizli evrak bürosu ile gelen ve giden evrak bürolarında çalışan personel ortalama 
4 m2 den az olan yetersiz çalışma mekânlarında görev yapmaktadırlar. Bakanlık 
Hekimliğinde toplam 160 m2 çalışma alanı ve 12 personel bulunmaktadır. 
Bakanlık Hekimliğinin çalışma mekânı yeterlidir. 

Atölyelerdeki çalışma alanları genel olarak yeterlidir. Ambarlar toplam 1160 
m2 alana sahip olmasına rağmen yetersiz olduğu beyan edilmiştir. Ekteki 
tablodan da görüldüğü üzere birimdeki çalışma odalarının çoğunluğunun yeterli 
olduğu belirtilirken bazı çalışma mekânlarının yetersiz olduğu belirtilmiştir.  
Birimin bütün çalışma mekânlarının yeniden düzenlenmesi ihtiyacı olduğu 
görülmektedir.              

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının merkez ve taşra hizmetlerinde 
kullanılmak üzere iki tür bütçesi bulunmaktadır. Taşraya yönelik bütçe, valilik ve 
kaymakamlıkların personel giderleri, tüketim malzemeleri alımları, tedavi 
giderleri vb harcamalarını karşılamak amacıyla düzenlenmektedir.  

Bu çerçevede birimin 2007 yılı bütçe uygulama sonuçları aşağıdaki şekilde 
gerçekleşmiştir. Merkez teşkilatı 2007 yılı toplam bütçesi 9.769.000 YTL, toplam 
harcaması 9.817.000 YTL, bütçe açığı ise 48.000 YTL dir                Valilik ve 
kaymakamlıkların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tanzim edilen 2007 yılı toplam 
bütçe tutarı 576.414.000YTL, toplam harcaması 570.311.000 YTL, bütçe fazlası 
ise 104.000 YTL dir.  

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında merkez ve taşraya yönelik olarak iki 
ayrı bütçe tanzim edilmesi ve Bakanlık merkez binası, lojmanlar, taşrada vali ve 
kaymakam konutları bakım ve hizmetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet 
alımlarının yoğunluğu nedeniyle bütçe tanzimi ve ihale hizmetlerinin konusunda 
uzmanlaşmış, bütçe ve ihale uzmanı kadrolarının birime tahsis edilmesi ve bu 
alanlarda uzman personel istihdamının uygun olacağı dile getirilmiştir. 

14.5. Merkez-Taşra İlişkisinin Analizi 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının taşra teşkilatı ile olan münasebetleri 
genel olarak bütçe uygulamaları çerçevesinde yürütülmektedir. Birim, valilik ve 
kaymakamlıklar için, Bakanlık merkezi ile ilgili bütçe ve harcamalarının dışında 
ayrı bir bütçe tanzim etmektedir. Söz konusu bütçe uygulamaları kapsamında da 
valilik kaymakamlıkların, personel giderleri, tedavi giderleri, tüketim malzemeleri 
alımları, hizmet alımları, yolluklar vb konulardaki temel harcamalarının 



 380

karşılanmasında önemli bir işlev görmektedir. Vali ve kaymakamlara taşıt, telsiz 
alımı, vali konakları ve kaymakam konutlarının bakım ve onarımı gibi hizmetler 
de birim tarafından yürütülmektedir.  

442 sayılı Köy Kanunun 74 ve 75. maddeleri gereğince, Bakanlığımızca teşkil 
olunan Geçici ve Gönüllü Köy Korucularının ihtiyaçları doğrultusunda piyade 
tüfeği,  el telsizi alınarak Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilmekte ve 
dağıtımı yapılmaktadır.   

Merkez taşra ilişkileri bağlamında değerlendirildiği takdirde,  İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanlığının taşra teşkilatı ile yoğun ve sürekli iletişim halinde olan 
Bakanlık birimlerinden biri olduğu söylenebilir. İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığında da tespit edilen sorunlarla ilgili olarak yıllık değerlendirme 
toplantılarının yapılması, başarılan ve başarılamayan işlerin analiz edilerek 
değerlendirme raporuna bağlanması kurumsal hafıza ve bilgi birikimine katkıda 
bulunacağı değerlendirilmektedir.   

14.6. Makro Planların Analizi  

14.6.1. İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı 

İçişleri Bakanlığı stratejik plan taslağında İdari Mali İşler Daire Başkanlığı’nın 
Stratejik amaç ve hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

“Stratejik Amaç 16. 

Ulusal politikalar, kalkınma planları, programlar ve strateji belgeleri 
ile kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda,  Bakanlık kaynaklarının etkin ve 
verimli kullanılması ve Bakanlıkta stratejik yönetim anlayışının gelişmesi 
için çalışmalar yapmak. 

Hedefler: Performans esaslı bütçeleme ilke ve esasları doğrultusunda 
bakanlığa tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması 
sağlanacaktır.  

Stratejik Amaç 21. 

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının fiziksel ve sosyal imkânlarını, 
hizmette etkinliği ve verimliliği artırmaya yönelik olarak geliştirmek. 

Hedefler: H.1- Bakanlık hizmet binalarının ve lojmanlarının büyük 
onarımlarının tamamlanması ve mevcut durumlarının elektronik ortamda 
izlenmesi sağlanacaktır.  H.2-  Bakanlığın fiziki ve sosyal olanakları geliştirilerek 
çalışma ve hizmet sunum koşulları iyileştirilecektir. H.3-Taşınır ve taşınmaz 
mallara ilişkin bilgiler ile yürütülen işlemler elektronik ortama aktarılacak ve plan 
dönemi boyunca bunların takibi yapılacaktır.”   

Bakanlık Stratejik Plan Taslağında yer alan stratejik amaçlar ve hedefler 
incelendiği zaman İdari Mali İşler Daire Başkanlığı’nın mevzuat ve teşkilatlanma 
sorunlarının, bu birimin gelecek dönemde misyonunun belirleyecek hedeflere yer 
verilmediği, valilik ve kaymakamlıkların ihtiyaçlarının karşılanması konusuna yer 
verilmediği görülmektedir. 
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14.7. Yüz Yüze Yapılan Görüşme Sonuçları 

İdari Mali İşler Daire Başkanı Ersin YAZICI ile 26.03.2008 tarihinde yapılan 
görüşmede Daire Başkanlığı’nın teşkilat yapısı hakkında aşağıda belirtilen 
hususlara dikkat çekilmiştir. 

• 5018 sayılı kanundan sonra demirbaş kırtasiye alımları artık bu 
birimden yürütülmüyor. Her birim bu işleri kendisi yürütmektedir. Bu 
sebeple birimin iş yükünde ciddi oranda azalma olmuştur. Bu 
doğrultuda birimin görev tanımlarının yeniden yapılması gerekmektedir. 
Belki teşkilat yapısının da gözden geçirilmesi gerekir. 

• Bakanlık birimlerinde hizmet odalarının yeterli olduğunu düşünüyorum. 
Birimlerde mekân yetersizliği sebebiyle birimimize yapılan bir müracaat 
olmamıştır. 

• (c) fıkrasında geçen “Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek” 
görevinden neyin kastedildiği belli değildir. Bence bu fıkra işlevsiz hale 
gelmiştir. 

• Bakanlıkta temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım işleri düzenli 
olarak yürütülüyor. Bu işlerde bir problem olduğunu sanmıyorum. 

• Sosyal hizmetlerden kasıt yemekhane ise bu işlemler bu birim 
tarafından yürütülüyor. Ancak lojman tahsisleri ve yerel idarelerin 
dinlenme kamplarına personelin gidişi konusundaki düzenlemeler 
Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

• Kanunun (g), (h) ve (j) maddesinde belirtilen görevler konusunda 
birimde yürütülen bir faaliyet bulunmamaktadır bu görevler Genel 
Sekreterlik ve Özel Kalem tarafından yürütülmektedir. 

• Arşiv hizmetleri bu birim tarafından yürütülmektedir. Ancak bu hizmetin 
düzenli olarak yürütülebilmesi için nitelikli personel ihtiyacı 
bulunmaktadır. 

• (k) fıkrasında belirtilen haber merkezinin faaliyetlerini düzenlemek 
görevinden neyin kastedildiğini bilmiyorum bu birim bünyesinde 
oluşturulmuş bir haber merkezi bulunmamaktadır.  

• Valilik ve kaymakamlık lojmanlarının yapımı ve araç alımları bu birim 
tarafından yürütülüyor ancak valilik ve Kaymakamlık lojmanları ve 
araçlarının temini konusunda daha önce il Özel idareleri de yatırım 
yapabilmekteydi. Yeni düzenlemelerden sonra bu konunun merkezden 
yürütülmesinde ve ödenek temininde ciddi sorunlar yaşanacağını 
düşünüyorum. 

• Bakanlık birimlerinde çalışan yardımcı hizmetlilerde ciddi bir sıkıntı 
bulunmaktadır. Bakanlık lojmanlarında görevli yardımcı hizmetlilerin 
bürolarda görevlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum 

• Bu birimde yürütülen işlerin özelliğinden dolayı inisiyatif kullanma 
yetkisi olmalıdır. Özellikle teknik işler konusunda inisiyatif birimde 
olmalıdır. 
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İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürü Can ACAR ile 
26.03.2008 tarihinde yapılan görüşmede Daire Başkanlığı’nın teşkilat yapısı 
hakkında aşağıda belirtilen hususlara dikkat çekilmiştir. 

• Bakanlığımız merkez binası ve ek hizmet binalarında müracaat 
noktalarında görevlilerimiz güvenlik görevi icra etmektedirler. 

• Mesai harici gelen evraklarımızı da ilgilisine göre acil ise Genel 
Sekretere veya Özel Kaleme veya Genel Evrak Şube Müdürlüğüne 
ulaştırmaktadırlar. 

• Mesai haricinde taşrada meydana gelen önemli olayları da nöbetçi 
personelimiz nöbetçi amirlerine iletmektedirler. 

• Güvenlik Hizmetlerinde istihdam ettiğimiz personel genelde güvenlik 
konusunda uzmanlığı bulunmayan ve bu konuda Eğitim almamış 
V.H.K.İ,Hizmetli, Teknisyen Yardımcısı, gibi personelden oluşmaktadır. 
Bu da Güvenlik Hizmetlerinin arzu edilen düzeyde yürütülmesine engel 
teşkil etmektedir.     

• Güvenlik Hizmetlerinde istihdam ettiğimiz değişik unvanlardaki sivil 
personel yerine temizlik hizmetlerinde olduğu gibi, 5188 Sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyarınca Bakanlığımızca Özel 
Güvenlik personeli istihdamının uygun olacağını düşünüyorum. 

• Aynı şekilde Sivil savunma Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme 
Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı gibi ek hizmet binalarında da Özel 
Güvenlik personeli istihdamının Bakanlık Merkez ve ek hizmet 
binalarının korunması bağlamında daha faydalı olacağı 
değerlendirilmektedir. Fayda maliyet analizi yapıldığı takdirde Özel 
Güvenlik Hizmeti alımının daha pahalıya mal alacağını tahmin 
etmiyorum.  

• Güvenlik hizmetlerinde kullandığımız cihazların bakım onarımı ve 
işletimi için sözleşmeli bir uzman personel istihdamı da uygun olacaktır. 

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Yüksel TEKE ile 26.03.2008 
tarihinde yapılan görüşmede Daire Başkanlığı’nın teşkilat yapısı hakkında aşağıda 
belirtilen hususlara dikkat çekilmiştir.   

• Yasal çerçevede, Teşkilat Kanunu ile Başkanlığımıza verilen ancak 
Genel Sekreterlik ve Personel Genel Müdürlüğünce yürütülen görevler 
bulunmaktadır. 

• Genel olarak, birimimizde fiziki mekan sıkıntısı olduğunu söyleyebiliriz. 
Şube Müdürlüğü personelimiz bir odada sıkışık bir konumda hizmet 
vermektedir. Başkanlık olarak 3 veya 4 oda daha verilmesi birimimizi 
rahatlatacaktır. 

• Şube olarak Kamu İhale Yasası doğrultusunda Bakanlık hizmetlerini 
ihale suretiyle temin ediyoruz. Temizlik ihalesi, binek oto, servis, 
akaryakıt ihaleleri tarafımızdan yapılmaktadır. Başkanlığımızın bütçe 
uygulamaları da Şube Müdürlüğümüzce yürütülmektedir 
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• İhale işlemleri, bütçe hazırlıkları, satın alma ile tahakkuk ve ödemeler 
ayrı ayrı uzmanlık isteyen konulardır. Bu işlerin yürütülmesini şubemiz 
bünyesinde ayrı ihtisas alanları olarak organize edilmesi ve bu 
gruplarda ihale uzmanı gibi uzman elemanlar istihdam edilmesi işlerin 
çok daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacaktır. 

• Bakanlık personel politikaları kapsamında özlük haklarının iyileştirilmesi 
yönünde çalışmalar yapılarak çözüm üretilmesi Bakanlık personelinin 
motivasyonunun yükseltilmesinde önemli katkı sağlayacaktır. 

14.8. Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Tespit 1: Birime 3152 sayılı Kanunla verilen görevlerin bir kısmının 
Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülmesi sebebiyle, teşkilat 
yapısı ve görev tanımlarının gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Tahlil: 3152 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (e) bendinde yer alan “Sosyal 
tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek” 
görevi kapsamındaki işlemlerin bir kısmı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 
yürütülmektedir. Birimde Sosyal İşler Şube Müdürlüğü olmasına rağmen, bu 
kapsamda Personel Genel Müdürlüğünde Bakanlar Kurulu Kararına dayanmayan 
Sosyal İşler Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur. Kanunun 23/ g bendinde yer alan 
“Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakana veya Müsteşara 
sunulmasını sağlamak” görevi ve 23/h bendinde yer alan; “Bakan ve Müsteşarın 
direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç 
ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,” görevleri fiilen Bakanlık Genel Sekreterliği 
tarafından yürütülmektedir.  

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde teşkilatlanan Genel Evrak Şube 
Müdürlüğü fiilen Genel Sekreterliğe bağlı olarak çalışmaktadır. Kanunun 23/j 
bendinde yer alan  “Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri 
düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları düzenlemek ve ilgili birimlere 
duyurmak” görevi Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.  23/k 
bendinde yer alan; “Haber Merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve 
yürütmek” görevi konusunda ise birimde bir faaliyet bulunmamaktadır. Bu 
kapsamdaki işlerin bir kısmı Özel Kaleme bağlı bürolar tarafından, bir kısmı Kriz 
Merkezi tarafından yürütülmektedir.  

Bakanlar Kurulu Kararına dayanak teşkil eden önerilerde Genel İşler Şube 
Müdürlüğü ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü yer almasına ve uygulamada bu şube 
müdürlükleri bulunmasına rağmen, birim teşkilat ve çalışma yönergesinde bu 
birimlere yer verilmemiş ve görev tanımları yapılmamıştır. KİHBİ’ye tahsisli bir 
MİA şube müdürlüğü kadrosu İdari Mali İşler Daire Başkanlığı’na verilmiştir. Bu 
şube müdürlüğünde görev yapan personel mevzuatta olmamasına rağmen, 
uygulamada Daire Başkan Yardımcılığı unvanını kullanmaktadır. 

 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte birimin yürütmüş olduğu 
mali işler, satın alma ve ayniyat işlerinde önemli ölçüde azalma olmuştur. Bu 
değerlendirmeler kapsamında birimin mevzuattaki teşkilat yapısının ve görev 
tanımlarının yeniden belirlenmesi gerekmektedir. 

Öneriler:  

• İdari Mali İşler Daire Başkanlığı’nın görevleri  yeniden tanımlanmalıdır. 
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• Fiilen Genel sekreterlik, Özel Kalem ve Strateji Geliştirme Başkanlığı 
tarafından yürütülen görevler bu birimlere devredilmelidir. 

• Personel Genel Müdürlüğü’ndeki Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’nün 
yürütmüş olduğu görevler İdari Mali İşler Daire Başkanlığı’na 
devredilmeli ve bu birimdeki Sosyal İşler Şube Müdürlüğü 
kaldırılmalıdır. 

• Birimdeki şube müdürlülüklerinden bazıları birleştirilerek şube 
müdürlüğü sayısı azaltılmalıdır. Bu kapsamda İdari Hizmetler Şube 
Müdürlüğü ile Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü, Ayniyat İşleri Şube 
Müdürlüğü ile Levazım Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ile 
Ulaşım Şube Müdürlüğü birleştirilebilir. 

Tespit 2: Birimin görev ve çalışma yönergesi değişen koşullar 
doğrultusunda güncellenmemiştir. 

Tahlil: İdari Mali İşler Daire Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görev Yönergesi 2001 
yılında Bakan onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Bu yönerge ile İdari Mali İşler 
Daire Başkanlığı’nın teşkilat yapısı düzenlenmiş ve 3152 sayılı Kanunda verilmiş 
olan görevlerin hangi şubeler tarafından ne şekilde yürütüleceği konuları 
düzenlenmiştir. Yönerge incelendiği zaman Teşkilat Kanununda sayılan 
görevlerden bir kısmının hangi birimler tarafından yürütüleceği konusunda 
düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.  

Yönerge ile oluşturulan teşkilat yapısında birim için Bakanlar Kurulu 
Kararıyla oluşturulan Genel İşler Şube Müdürlüğü ve Sosyal İşler Şube 
Müdürlüğü’nün yönergede yer almadığı görülmektedir. Yönergede yer 
almamalarına rağmen fiilen mevcut olan bu şubelerin görev tanımları da 
yönergede bulunmamaktadır. 5018 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra bu 
kanuna aykırı olan ibareler ve görev tanımları yönergede değişiklik yapılarak 
kanuna uygun hale getirilmemiştir. Yönergede görev tanımları yapılmasına 
rağmen, standart iş tanımlaması ve iş süreçleri konusunda düzenlemeler yer 
almamıştır. 

Öneriler:  

• Bakanlar Kurulu Kararlarına dayanak teşkil eden önerilerde yer 
almayan şube müdürlüğü unvanları kaldırılmalıdır. 

• Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’nü ilgilendiren görevler bir başlık altında 
düzenlenmelidir. 

• Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün görev tanımlarına yönergede yer 
verilmelidir. 

• Mevzuat değişiklikleri doğrultusunda yönerge yenilenmeli mevzuata 
aykırı görev tanımları mevzuattan çıkarılmalıdır. 

Tespit 3: Bakanlık birimlerinden bazılarının ihtiyaç duymuş olduğu 
uygun fiziki mekânlar sağlanamamıştır. 

Tahlil: Bakanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu “bina ve arazinin kiralanma, 
satın alma işlemlerini yürütmek” görevi bu birime verilmiştir. Bakanlık 
bünyesindeki bazı birimlerde fiziki mekân sıkıntısı yürütülen hizmetlerin 
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verimliliğini etkileyecek boyuttadır. Bakanlık birimlerinin birçoğu fiziki mekanlar 
ve birim arşivlerinin yetersizliğini brifing raporlarına çözülmesi gereken problem 
olarak yansıtmışlardır. Bu problemler olmasına rağmen Bakanlık birimlerinin 
ihtiyaç duyduğu fiziki mekânlar konusunda bir çalışma yapılmamıştır.  

Öneriler:  

• Bakanlık birimlerinin tamamında mekân düzenlemesi ve fiziki mekân 
ihtiyacının ne boyutta olduğu konusunda bir çalışma yapılarak üst 
yönetime öneriler getirilmesi sağlanmalıdır. 

• Bakanlık birimlerinin tamamını kapsayacak şekilde “optimum 
yerleşim düzeni planı” hazırlanmalıdır. 

Tespit 4: 5018 sayılı kanun doğrultusunda Daire Başkanlığı’nın 
görev tanımları yeniden yapılmamış, satın alma işlerinden hangilerinin 
Daire Başkanlığınca yürütüleceği belirlenmemiştir. 

Tahlil: 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte mali işlemlerin 
birçoğu ilgili birimler tarafından yürütülmeye başlandığı için İdari Mali İşler Daire 
Başkanlığının yürütmüş olduğu görevlerin bazıları işlevsiz hale gelmiştir. Bu yasal 
değişiklikler de göz önünde bulundurularak şube müdürlüklerinin görev ve 
sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ayrıca mali 
işlerden hangilerinin tek merkezden (İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından) 
yürütülmesi gerektiği belirlenmeli ve bütçe düzenlemesinin bu doğrultuda 
yapılmalıdır. 

Öneriler:  

• Çalışma Yönergesi 5018 Sayılı Kanuna uygun olarak yeniden 
düzenlenmelidir.  

• Satın alma işlerinden hangilerinin tek merkezden yürütülmesi gerektiği 
konusunda onay alınmalı ve ilgili birimlere duyurulmalıdır. 

Tespit 5: İdari Mali İşler Daire Başkanlığı personelinin hizmetçi 
eğitimleri yeterli düzeyde değildir. 

Tahlil:.Birim bünyesinde mülki idare amirleri dışında 290 personel 
çalışmasına rağmen son dört yılda hizmet içi eğitime tabi tutulan personel sayısı 
sadece 27’dir.  

Öneriler 

• Özellikle Güvenlik Şube Müdürlüğünde istihdam edilen personel başta 
olmak üzere Eğitim Dairesi Başkanlığı ile eşgüdüm halinde tüm 
personelin sürekli eğitime tabi tutulması sağlanmalıdır.  

Tespit 6: Personelin moral ve motivasyon düzeyi oldukça düşüktür. 

Tahlil:   Personelin moral ve motivasyon düzeyinin ölçümlemesine yönelik 
çalışmalar yapılmamasına rağmen, yüz yüze görüşmeler ve incelemeler 
esnasında personelin moral ve motivasyon düzeyinin düşük olduğu, bu durumun 
genel idare hizmetleri  personelinin özellikle  özlük haklarının yetersizliğinden 
kaynaklandığı tespit edilmiştir.    
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Öneriler 

• Genel İdare personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde 
çalışmalar yapılmalıdır. 

Tespit 7: Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğünde arşiv uzmanı 
kadroları, Levazım Şube Müdürlüğünde bütçe ve ihale uzmanı kadroları 
bulunmamaktadır.  

Tahlil: İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri 
Yönetmeliği kapsamında yürütülmesi gereken arşiv hizmetlerinin daha düzenli bir 
şekilde yürütülebilmesi için Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğünde ihtiyaç duyulan 
“arşiv uzmanı” kadrolarının tahsis edilerek atamalarının yapılması, ihale işlemleri, 
bütçe hazırlıkları, satın alma ile tahakkuk ve ödemelerin ayrı uzmanlık isteyen 
konular olması nedeniyle, bu işlerin yürütülmesi için Levazım Şube Müdürlüğü 
bünyesinde ayrı ihtisas alanları  oluşturulması ve bu gruplarda bütçe uzmanı, 
ihale uzmanı gibi uzman elemanlar istihdam edilmesi işlerin çok daha etkin ve 
verimli yürütülmesini sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

 Öneriler:  

• Bakanlığımızca yapılacak olan norm kadro çalışmalarında, arşiv 
uzmanlığı, bütçe uzmanlığı, ihale uzmanlığı gibi uzmanlıklara da yer 
verilmeli ve Daire Başkanlığında kullanılmak üzere tahsis edilmelidir. 

Tespit 8: Bakanlık birimlerinin fiziki mekanlarının standardize 
edilmesi yönünde  bir  çalışma yapılmamıştır. 

Tahlil: Bakanlık merkez binasındaki çeşitli birimlere ait WC ve lavaboların 
çeşitli tarihlerde bakım ve onarım görmeleri nedeni ile değişik malzeme ve 
imalattan oluştuğu, pencere ve kapıların standart olmadığı, hatta aynı koridor 
içinde bulunan kapı,pencere vb malzemenin birbirinden çok farklı özellik taşıdığı,  
boya ve badanaların değişik renklerde yapıldığı görülmektedir. Bakanlığın fiziki 
yönden görünümünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkileyen bu tür 
noksanlıkların giderilmesi yönünde WC, lavabo, kapı ve pencerelerdeki 
standardizasyon ihtiyacının giderilmesi bağlamında tüm Bakanlık birimlerinde 
teknik bir inceleme yapılmak suretiyle söz konusu olumsuzlukların giderilmesinin 
uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

Öneriler:  

• Bakanlığın merkez binasındaki birimlerde fiziki görünüm 
standardizasyonu sağlanması amacıyla çalışma başlatılmalıdır. 
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15. ARAŞTIRMA VE ETÜTLER MERKEZİ 

15.1. Teşkilatlanma  

Birim Bakanlık makamının onayıyla 02.03.2000 tarihinde çağdaş ve etkin bir 
kamu yönetimi sistemi oluşturma, yönetimin işleyişini daha etkin ve verimli 
kılma, hizmet sunumunda en yüksek kalite ve memnuniyeti sağlama ve 
gelecekte oluşacak riskleri öngörerek gerekli tedbirleri alma ve kaliteli hizmet 
sunumunda sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla Strateji Merkezi Başkanlığı 
adıyla kurulmuştur. 5436 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 
Değişiklik Yapan Kanun” gereğince APK’ların Strateji Geliştirme Başkanlıklarına 
dönüştürülmesi nedeniyle birimimin ismi 30.12.2005 tarih ve 613 sayılı Bakanlık 
onayıyla Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM) olarak değiştirilmiştir. 

Araştırma ve Etütler Merkezi’nin kuruluş dayanağı olarak İçişleri Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3152 Sayılı Kanunun 31 ve 33. maddeleri 
gösterilmiştir. Bu kanunun 31. maddesinde; “Bakanlık, ana hizmet ve 
görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının 
uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak 
israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve 
yetkilidir. Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin 
faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara 
danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.” 
Denilmektedir. 33. Maddesinde ise; “Bakanlık, kanunla yerine getirmekle 
yükümlü oldukları hizmetleri; tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari 
metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.” Denilmektedir. Kanunun bu 
maddeleri AREM’in teşkilatlanmasına dayanak gösterilmiştir.  

Bu doğrultuda Araştırma ve Etütler Merkezi Yönergesi 25.12.2006 tarih 772 
sayılı Bakanlık makamının onayı ile yürürlüğü girmiştir. Üç ana bölümden oluşan 
yönergenin birinci bölümü, amaç, kapsam, hukuki dayanak ve tanımlardan 
meydana gelmektedir. İkinci bölümde birimin görev ve yetkileri düzenlenmiştir. 
Kuruluş ve çalışma esaslarının düzenlendiği üçüncü bölümde ise, kuruluş, 
değerlendirme kurulu, AREM başkanı, başkan yardımcıları, çalışma grupları, proje 
grupları, sekreterlik, idari büro, bilgi işlem bürosu, yayın bürosu, geçici 
görevlendirme, proje ve faaliyetler, protokol ve sözleşme, yürürlük ve yürütme 
konuları düzenlenmiştir. Birimin teşkilat yapısı brifing raporunda aşağıdaki şekilde 
gösterilmiştir. 
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Yönergenin 7. maddesinde “Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuştur. Kurul; 
Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Başkan ve davet edilen katılımcılardan 
oluşmaktadır. Kurula birim tarafından yürütülecek çalışmalarla ilgili tavsiyelerde 
bulunma ve çalışmaları değerlendirme görevi verilmiştir.  

Bu uygulamalara bakıldığı zaman kanunla kurulması öngörülmeyen bir 
birimin Bakan onayı ile kurulduğu, Bakan onayı ile çıkarılan çalışma yönergesi ile 
teşkilatlanmanın sağlandığı, yönerge ile görev ve unvanlar oluşturulduğu ve 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Anayasa’da “Kamu tüzel kişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulur.” hükmü bulunmaktadır. 3046 sayılı Bakanlıkların 
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun Bakanlık Merkez Teşkilatı İle 
Bakanlık Bağlı Kuruluşlarının Düzenlenmesinde Uyulacak Esas ve Usuller madde 
başlıklı 16’ncı maddesinde; “Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlık bağlı 
kuruluşlarının düzenlenmesinde aşağıdaki esas ve usuller uygulanır. (...) Genel 
Müdürlük, müstakil daire başkanlığı, danışma, denetim ve yardımcı birimlerin 
kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir.” 
Denilmektedir.  3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında 
Kanunu’nun 36. maddesinde; “Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile 
kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.” Denilmektedir.   

 26.12.2007 gün ve 26738 sayılı Resmi Gazete Kamu İç Kontrol Standardına 
göre; “İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak 
belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı 
oluşturulmalıdır.” Denilmektedir. 
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 İlgili kanun hükümlerine bakıldığı zaman, Araştırma ve Etütler Merkezi adlı 
birimin teşkilatlanması ve yönerge ile unvanların oluşturulması ve kullanılmasının 
mevzuata uygun olmadığı görülmektedir. Ancak günümüzde değişen koşullar 
çerçevesinde Bakanlığın görev ve sorumluluk alanlarında Ar-Ge çalışmaları 
yürütecek, bu çalışmaları koordine edecek bir birimin oluşturulmasına ihtiyaç 
olduğu gözlemlenmektedir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2005/5 
Kararıyla, Kamu kurum ve kuruluşlarında Ar-Ge olgusunun içselleştirilmesi, 
sürekliliğin sağlanması, TÜBİTAK tarafından desteklenen “Kamu Araştırma ve 
Geliştirme Programına” önerilecek projelerin yönlendirilmesi ve izlenmesi için 
birimlerin oluşturulması veya görevlendirilmesi kabul edilmiştir.  Bu karar 
Başbakanlık Makamının 2006/31 sayılı Genelgeleriyle bütün kamu kuruluşlarına 
duyurulmuştur. Alınan karar ve yürürlüğe konan genelge gereğince, İçişleri 
Bakanlığı bünyesinde de bir Ar-Ge biriminin oluşturulması gerekmektedir. Avrupa 
ülkelerinin bir kısmında İçişleri bakanlığı’nın faaliyet alanındaki gelişmeleri takip 
etmek ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak, sivil toplum ve akademik 
çevrelerle araştırma çalışmaları yapmak üzere benzer birimlerin oluşturulduğu 
görülmektedir. Yönetim sistemimizin büyük ölçüde benzeştiği Fransa’da “Etütler 
ve Öngörüler Merkezi” adı altında birim oluşturulmuştur ve bu birim Fransa 
İçişleri Bakanlığı’nın görev ve sorumluluk alanlarındaki gelişmeleri takip edip 
analizler yapmakla görevlidir. 

Araştırma ve Etütler Merkezi Daire Başkanlığı’nın kurulduğu günden bu yana 
yürütmüş olduğu faaliyetlere bakıldığı zaman mevcut haliyle Ar-Ge birimi olma 
potansiyelini taşıdığı görülmektedir. Bu sebeple ihtiyaçlar ve gerekçeler göz 
önünde bulundurularak Araştırma ve Etütler Merkezinin teşkilatlanmasının 
kanunla sağlanması görev tanımlarının kanunla düzenlenmesi gerektiği 
değerlendirilmiştir.  

15.2. Mevzuat Analizi  

Araştırma ve Etütler Merkezi görev ve sorumluluklarını belirleyen Yönerge 
25.12.2006 tarih 772 sayılı Bakanlık Makamının onayı ile yürürlüğü girmiştir. Bu 
yönergede AREM’in amacı; “3152 sayılı İçişleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun’unda sayılan ve Bakanlığın görev alanına giren konularda strateji 
ve politikaların tespit edilmesi, kamu yönetimindeki eğilim ve gelişmeleri 
izleyerek öngörülerde bulunmak, üst yönetime alternatif karar seçenekleri için 
objektif öneriler üretmek ile geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmak ve bilimsel 
çalışmalarda bulunmak” şeklinde tanımlanmıştır. Yönergedeki amaç 
tanımlamasına bakıldığı zaman Bakanlığın stratejik plan çalışmalarını yürütmekle 
görevle Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın amaçlarından biri olan; “bakanlığın 
görev alanına giren konularda strateji ve politikaların tespit edilmesi” amacıyla 
örtüşme olduğu görülmektedir.  AREM’in hazırlamış olduğu brifing raporunda ise 
birimin amacı daha kapsamlı bir şekilde tanımlanmıştır. Brifing raporunda birimin 
amacı: “iç güvenlik, sınır, kıyı ve karasularının muhafaza ve emniyeti, trafik, 
önleyici kolluk, kaçakçılık ve organize suçlar, bilgi işlem ortamında işlenen suçlar, 
taşra yönetimi ve mahalli idareler, sivil savunma, tabii afetler ve kriz yönetimi; 
nüfus ve şahsi hal olayları, insan hakları, Avrupa Birliği’ne giriş süreci, sosyal 
değişme ve gelişmeler ile çağdaş teknolojik gelişmeler konularında İçişleri 
Bakanlığı’nın gelecekteki performansının artırılması, geleceğe yönelik vizyon 
oluşturulması, tespit edilen hedeflere yönelik stratejilerin ve eylem planlarının 
tespit edilmesi maksadıyla bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve 
sonuçlarını değerlendirmek”  şeklinde belirlenmiştir. 
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Birim çalışma yönergesinde ve brifing raporlarında yapılan birimin amaç 
tanımlarının çok kapsamlı olduğu ve Bakanlığın bazı birimlerinin amaçlarıyla 
örtüştüğü görülmektedir. 3152 sayılı kanunda birimlere verilen görevlerden 
bazılarının çalışma yönergesi ile AREM’e görev olarak verildiği incelenmiştir. 
Yönergede AREM’in görevleri sekiz fıkra halinde tanımlanmıştır. Aşağıda Çalışma 
yönergesi ile AREM başkanlığına verilen görevler tek tek incelenmiş ve bu görev 
tanımlarının bakanlığın hangi biriminin görevleriyle örtüştüğü ortaya 
konulmuştur. 

Çalışma Yönergesinde tanımlanan bu görevlerden 1.fıkrada belirtilen görev 
3152 sayılı kanunda İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne verilen görevle 
örtüşmektedir. İller idaresine verilen “yurdun iç politikasına ilişkin bilgilerin 
derlenmesi ve değerlendirilmesi”  görevi ile yönergede tanımlanan “siyasi, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve stratejik alanlarda ulusal ve uluslararası eğilim ve 
gelişmeleri izlemek, analiz etmek” görevi aynı içerikteki görevler olarak 
değerlendirilmiştir.  “Yurdun iç politikasına il ve ilçelerin genel ve özel 
durumlarına ilişkin bilgilerin derlenmesi ve değerlendirilmesi” şeklinde tanımlanan 
görev konusunda İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından etkili bir faaliyet 
yürütülmediği incelenmiştir. Dolayısıyla İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 
etkili bir şekilde yürütülemeyen bu görev fiilen AREM tarafından yürütülmeye 
çalışılmaktadır.  

İl ve İlçelerin genel ve özel durumlarına ilişkin bilgilerin derlenmesi 
kapsamında Mülki knaat defteri hazırlama çalışmaları yürütülmüştür. İç Güvenlik 
Stratejisi Belgesi’nin (İGSB) 3. Bölümünde, “Kamu Yönetiminin İyileştirmesine 
Yönelik Uygulama Esasları” başlığı altında yer alan “Valilik ve kaymakamlıklarda, 
daha önce görev yapan idarecilerin bireysel gözlem ve tecrübelerinin 
kendilerinden sonra gelenlere aktarabilmelerine imkan sağlamak amacıyla, 
mahallin etüdü, hassasiyetler, sorunlar ve çözümlere ilişkin değerlendirmeleri 
içeren “mülki kanaat defteri” formatı geliştirilecektir.” ifadesi gereğince, Mülki 
kanaat defteri hazırlama çalışmaları tamamlanarak basım ve dağıtım aşamasına 
geçildiği incelenmiştir. 

Çalışma Yönergesinin 2. fıkrasında tanımlanan “Güvenilir verilerden istifade 
ederek objektif değerlendirmelerde bulunmak; etkin, somut ve uygulanabilir 
çözüm teklifleri hazırlamak” görevin benzeri 3152 sayılı kanunda Teftiş Kurulu 
Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğine verilmiştir. “Bakanlığın amaçlarını daha iyi 
gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek 
amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak” şeklinde tanımlanan 
görev 3152 sayılı kanunla danışma ve denetim birimi olan Teftiş Kurulu 
Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğine verilmiştir; Ancak bu görevin etkili bir şekilde 
yürütülmesi yönünde ilgili birimlerde etkili bir çalışma yürütülmediği 
incelenmiştir. AREM’in yürütmüş olduğu görevler incelendiğinde tanımlanan bu 
görev kapsamında bazı faaliyetlerin AREM tarafından hazırlanarak Bakanlık 
makamına sunulduğu incelenmiştir.  

Çalışma Yönergesinin 3. maddesinde tanımlanan; “Bakanlığı ilgilendiren 
konularda strateji ve politika belirleme” görevi ise stratejik planların hazırlanması 
görevi kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu 
kapsamda Bakanlığın stratejik planının hazırlanması çalışmaları devam 
etmektedir. Dolayısıyla bu görevin yönerge ile AREM’e verilmiş olması aynı 
konuda iki biriminde görevli olması sonucunu doğurmaktadır. Strateji Geliştirme 
Başkanlığı kurulmadan önce AREM tarafından belli konulara ilişkin strateji ve 
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politikalar geliştirildiği ve Bakanlık üst yönetimi tarafından uygulamaya 
konulduğu incelenmiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığı oluşturulduktan sonra bu 
konuda AREM’in ayrıca çalışma yapması anlamlı değildir. Bu konuda kanunla 
kurulmuş olan ve esas görevi Bakanlık için strateji ve politika geliştirmek olan 
birimin görevlerinin başka birimler tarafından yürütülmesi Strateji Geliştirme 
Başkanlığı’nın kurumsallaşmasını önleyeceği gibi kendi görev alanlarından 
uzaklaşmasına da sebebiyet vereceği değerlendirilmiştir. 

Bu görev kapsamında yapılan çalışmalardan bir diğeri İç Güvenlik Stratejisi 
Belgesi’nin hazırlanması çalışmalarının koordine edilmesi faaliyetidir. İç Güvenlik 
Stratejisi Belgesi’nin Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne uyumunun sağlanması ve 
yaşanan gelişmeler çerçevesinde güncellenmesi görevi, Başbakanlığın 20 Aralık 
2005 tarihli Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi direktifiyle Bakanlığa bildirilmiştir. 
2003-İç Güvenlik Stratejisi Belgesi, Başbakanlık, Genel Kurmay Başkanlığı, 
Dışişleri Başkanlığı, MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve MGK Genel Sekreterliği temsilcilerinin katkı ve katılımlarıyla 
güncellenerek Başbakanlığa arz edilmiş, 19 Eylül 2006 tarihinde Başbakan 
tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  

İç Güvenlik Stratejisi Belgesi’nin hazırlanmasından, güncellenmesinden ve 
uygulanmasından İçişleri Bakanlığı sorumludur. Belgenin uygulanmasına ilişkin 
esaslar ve diğer kuruluşlar tarafından yapılacak görevler, Bakanlık tarafından 
takip ve koordine edilmektedir. Bakanlık bünyesinde bu görevler Araştırma ve 
etütler merkezi tarafından yürütülmüştür. Bu çalışma güvenlik birimlerinin 
koordinasyonuyla ilgilidir. Bu görevin yürütülmesi ve güvenlik birimlerinin 
koordinasyonu konusunda Bakanlık bünyesinde kanunla görevlendirilmiş bir birim 
bulunmamaktadır. Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın görev alanı, İç Güvenlik 
Strateji Belgesinin hazırlanması, güncellenmesi çalışmalarının yürütülmesi için 
daha uygun olduğu değerlendirilmektedir.  

Çalışma Yönergesinin 5. maddesinde tanımlanan görevden “yurtiçinde ve 
yurtdışında inceleme araştırma yapmak” görevi 3152 sayılı kanunda Teftiş Kurulu 
Başkanlığı’na verilmiştir ve Teftiş Kurulu Başkanlığı bu görevini etkili bir şekilde 
yürütmektedir. Ancak Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 
inceleme ve araştırma raporlarından Bakanlığın ilgili birimlerinin yeterince 
yararlanmadığı, hazırlanan raporların kamuoyu ile paylaşılamadığı bu sebeple 
yapılan çalışmaların etkili sonuçlar doğurmadığı yüz yüze görüşmelerde ifade 
edilmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın inceleme araştırma çalışmalarında yeterli 
kapasitesi olmasına rağmen, raporlama tekniği ve yapılan çalışmaların kamuoyu 
ile paylaşılamaması, araştırma yapılırken üniversitelerle ve sivil toplum 
örgütleriyle işbirliği yapılamaması, Bakanlık üst yönetiminin bu çalışmalara yeterli 
ilgiyi göstermemesi sebepleri nedeniyle etkili sonuçlar alınamamıştır. Bu 
sebeplerle bazı inceleme araştırma faaliyetlerinin AREM tarafından yürütülmesine 
karar verilmiştir.  AREM tarafından yürütülen inceleme ve araştırma 
faaliyetlerinin birçoğunda da Mülkiye Müfettişleri görev almıştır. Bu uygulamada 
açıkça görülmektedir ki, Bakanlık birimlerine verilen görevler için değişen 
koşullara göre önlem alınmadığı için yeterli kapasite olmasına rağmen görevler 
etkili sonuçlar doğurmamaktadır. AREM Başkanlığı değişen koşullar 
doğrultusunda, esnek teşkilatlanma yapısı sayesinde inceleme araştırma 
görevlerini başarılı bir şekilde koordine etmiştir. 

Yönergenin 5. 6 ve 7. maddelerinde belirtilen  “bilimsel çalışmalar yapmak 
bu kapsamda Yerli ve yabancı üniversiteler, akademiler, sivil toplum kuruluşları, 
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resmi veya özel araştırma kurumları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
işbirliği yapmak, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüt ve proje 
yaptırmak” şeklindeki görevler AREM’in olması gereken misyonuna uygun 
görevlerdir. Bakanlık birimleri içerisinde bu maddelerde tanımlanan görevleri 
etkili bir şekilde yapacak başka bir birim bulunmamaktadır. Yeni Kamu yönetimi 
anlayışı çerçevesinde Bakanlıklar tarafından yürütülen önemli çalışmaların, 
mevzuat değişikliklerinin araştırma-geliştirme çalışmalarına dayandırılması, bu 
çalışmalarda sivil toplum örgütleri üniversitelerle işbirliği yapılması 
gerekmektedir. Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde bakanlık birimlerinin faaliyet 
alanlarında sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerle işbirliği içerisinde 
araştırma–geliştirme faaliyetleri yürütecek bir birimin kurulmasına ihtiyaç olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu birimin misyonuna uyun olarak Avrupa ülkelerinde olduğu 
gibi enstitü şeklinde örgütlenmesi gerekmektedir.    

AREM’in görev tanımlarını düzenleyen yönerge Bakanlığı diğer birimlerine 
verilen görevler kapsamında değerlendirildiğinde; birimin mevzuatla 
teşkilatlandırılması sürecinde misyonunun yeniden tanımlanması gereği ortaya 
çıkmaktadır. AREM’in yürütmüş olduğu görevlerden Bakanlığın diğer birimlerine 
verilen görevlerin analiz edilmesi, AREM’in görev tanımları yapılırken birimin 
olması gereken misyonundan uzaklaştırmayacak şekilde görev tanımlarının 
yapılması gerekmektedir. Teşkilat kanunu ile başka birimlere verilmiş olan, ancak 
ilgili birimler tarafından etkili bir şekilde yürütülemeyen bu sebeple AREM 
tarafından yürütülmeye çalışılan görev tanımlarının yeniden düzenlenmesi ve bu 
doğrultuda teşkilat yapısının yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.    

Birimin mevzuatla teşkilatlandırılması ve görev tanımlarının yapılmasına 
yönelik 3152 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına yönelik mevzuat değişikliği 
taslağı henüz hazırlanmamıştır. 

15.3.  Birimin İşlevsellik Analizi  

15.3.1. Birimin Yürütmüş Olduğu Faaliyetler 

AREM in kuruluş gerekçesi brifing raporunda şu şekilde açıklanmıştır; 
“çağdaş yönetim anlayışında meydana gelen bu gelişmelere uyum sağlamak ve 
yönetimin işleyişini daha etkin ve verimli kılarak geleceğe ilişkin riskleri en aza 
indirmek amacıyla, bazen hiç işlenmemiş ham bilgileri, bazen de birbiri içine 
girmiş karışık ve düzensiz bilgi ve verileri işleyerek bir sistem ve düzen içinde 
başta karar alıcılar olmak üzere toplumun bilgisine sunmak için devlet ve özel 
sektörde çeşitli araştırma ve etüt maksatlı kurum ve kuruluşlar ortaya çıkmıştır. 
İşte Araştırma ve Etütler Merkezi böyle bir anlayışın ürünüdür.” Bu kuruluş 
gerekçesi doğrultusunda AREM’in kurulduğu günden bu yana yürütmüş olduğu 
faaliyetlere bakıldığında bu faaliyetlerin beş başlık altında toplandığı 
görülmektedir. 

Projeler; Bu çalışmalardan birincisi Bakanlığın faaliyet alanları ile ilgili 
değişik konularda sivil toplum kuruluşları veya üniversitelerle yürütülen 
projelerdir. (EK: xv.i.) Bu proje başlıklarına bakıldığı zaman yürütülen projelerin 
politika oluşturmaya, yöneticilerde farkındalık meydana getirmeye yönelik olduğu 
görülmektedir. Bu projelerin bazılarında üniversitelerle sivil toplum örgütleriyle 
ve ilgili kurumlarla işbirliği yapıldığı incelenmiştir. Bu proje başlıkları aşağıda 
sıralanmıştır: 
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• Yolsuzluk Araştırması Projesi  
• Halkın Mülki İdareye Yönelik Tutum ve Beklentileri Araştırması Projesi 
• Ulusal Acil Durum Yönetimi Geliştirilmesi Projesi 
• Türk İtfaiye Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması İçin Bir Model Önerisi 

Projesi 
• Evrensel Değerlerini Koruyan Yaşanabilir Bir İstanbul İçin Yeni Bir 

Yönetim Anlayışı Projesi  
• Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Projesi  
• Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Karar Destek Sistemi Standartlarının 

Oluşturulması Araştırması Projesi  
• Kamu Yönetiminde (Yerel Ve Mülki Birimlerde) Etkin Ve Verimli Hizmet 

İçin Toplam Kalite Uygulamasıyla Bürokratik İşlemlerin Azaltılması İle 
Kurum Performansının Artırılması Araştırması Projesi  

• Kamu Yönetiminde Teknolojik Gelişmelere Uyum (Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerinin Kullanımı) ve E-Dönüşüm/E-Devlet Uygulaması 
Araştırması Projesi  

• Dünya’da Kamu Yönetimi Araştırması Projesi  
• Kent içi Ulaşım ve Trafik Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Bazı 

Trafik Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Araştırması Projesi  
• Köy Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması Araştırması Projesi  
• Afet Yönetimi – Afet İyileştirilmesi Eğitim Projesi  
• Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Araştırması Projesi 
• Mülki ve Yerel Yönetimlerin Sosyal Hizmet Kapasitesinin Artırılması 

Araştırması 16-Sokağa İtilen Çocuklara İlişkin Hizmetleri Geliştirme 
ve Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması Araştırması Projesi   

Bu proje çalışmalarının sonuçlarının uygulamaya ne ölçüde yansıtıldığı 
konusunda bir çalışma olmadığı için bu çalışmalardan yararlanma düzeyi 
hakkında değerlendirme yapmak doğru bir yaklaşım olmayacaktır: Ancak bu 
proje çalışmalarının bazılarının sonuçları doğrultusunda idare tarafından alınması 
gereken önlemlere yönelik yine AREM tarafından hazırlanan Bakanlık genelgeleri 
hazırlandığı incelenmiştir.2001 yılından günümüze kadar AREM tarafından proje 
sonuçları doğrultusunda hazırlanan genelgelerin sayısı 13 adettir. (EK: xv.ii.) Bu 
Genelgelerin önemli bir kısmı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün bir kısmı Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü’nün görev alanıyla ilgili olduğu görülmektedir. AREM 
tarafından hazırlanan genelge başlıkları aşağıda belirtilmiştir. 

• Afet Yönetimi 
• İyi Yönetimin Geliştirilmesi 
• Sosyal Hizmet Kapasitelerinin Artırılması 
• Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Karar Destek Sistemi Standartlarının 

Oluşturulması 
• Sosyal Hizmet Kapasitesinin artırılması (Özürlülere Yönelik olarak Yerel 

Yönetimlerce Alınması Gereken Tedbirler) 
• Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti 
• Özürlüler Hakkında Genelge          (Özürlü Kimlik Kartının Yerel 

Yönetimlerin Sunduğu Hizmetlerde İndirim İçin Geçerli Belge Olarak 
Kabul Edilmesi)  

• Engellilere yönelik hizmetler 
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• Şehit Gazi Dul ve Yetimlerin Ücretsiz ve İndirimli Yararlanacağı 
Hizmetler. 

• İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı 
• Sosyal Hizmet ve Yardımlar (Belediyelerin Sosyal Hizmetlere İlişkin 

Misyonu, İlkeleri ve Hedefleri) 
• Sokak Çocuklarının Korunması ve Rehabilitasyonu 
• Provokatif ve Toplumsal Olayların Önlenmesi 

 Araştırma ve projeyi yürüten birimin uygulamaya yönelik faaliyetlerde de 
bulunması AREM’in amaçlarından sapma olarak değerlendirilebileceği gibi bu 
çalışmaların Bakanlık birimleri ile yeterli düzeyde bir koordinasyon içerisinde 
yürütülemediğini göstermektedir. Bu durum AREM’in diğer birimlerin görev 
alanlarında faaliyet yapmasına sebebiyet verdiği için Bakanlık birimleri tarafından 
AREM’in yeterli düzeyde benimsenmemesinin sebebi de olabilir. 

Yayınlar: AREM tarafından yürütülen faaliyetlerden bir diğeri birim 
tarafından yapılan yayınlardır. Bu yayınlar AREM tarafından yapılan araştırma 
çalışmalarına dayanmaktadır. Bu yayınların Bakanlık yöneticilerinde ve Mülki 
idarede farkındalık meydana getirmeye yöneliktir. Birim tarafından 
gerçekleştirilen yayınların başlıkları aşağıda belirtilmiştir.  

• “Internet ve Bilinçli Kullanımı” Kitap Çalışması  
• “Topluma Yönelen Tehdit Satanizm” kitabı  
• “Yirmi Birinci Yüzyılda Yönetim” Kitabı  
• “Halkın Mülki İdareye Yönelik Tutum Ve Beklentileri” Kitabı  
• “Kentiçi Ulaşım ve Trafik Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Bazı 

Trafik Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri” Kitabı  
• Yerel Yönetimler Sosyal Hizmet Rehberi Kitabı  
• Toplumsal Olay ve Provokasyonları Önleme Rehberi  

Birim tarafından gerçekleştirilen bu faaliyet aslında 3152 sayılı kanunda iller 
İdaresi Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Ancak İller İdaresinin mevcut yapısıyla bu 
görevi yerine getiremediği incelenmiştir. Bu faaliyet aslında Bakanlık teşkilat 
kanununda var olan tanımlanmış bir görevdir. Dolayısıyla AREM’in yürütmüş 
olduğu bu görev aslında yasada tanımlanmış bir görevin fonksiyonel hale 
getirilmesi şeklinde değerlendirilebilir. 

Basın Değerlendirme Raporları: AREM tarafından yürütülen başka bir 
faaliyet basın değerlendirme raporlarıdır. İçişleri Bakanlığı kapsamında, 
Türkiye’nin milli politikalarını ilgilendiren konularda, gerek kamuoyunda, gerekse 
iç ve dış basında gündem oluşturan konularla ilgili olarak Bakan, müsteşar ve 
bakanlık üst yönetimini bilgilendirmek amacıyla basın değerlendirmeleri ve 
raporlar hazırlamaktadır.  Bu kapsamda hazırlanan basın değerlendirme 
raporlarının aşağıda belirtilmiştir. 

• Hükümet Tezkeresinin TBMM'de Kabul Edilmesi (Mart 2003) 
• Lahey Kıbrıs Görüşmeleri (Mart 2003) 
• AİHM'nin Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Yargılanması İle İlgili Verdiği 

Karar (Mart 2003) 
• Savaş Sonrası Kuzey Irak ve Türkiye Konusunun Dış Basındaki 

Yansımaları( 2003) 
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• 5-Paul Wolfowitz'in Açıklamaları, AB-Türkiye İlişkileri ve Kıbrıs'ta 
Serbest Geçiş (Nisan 2003) 

• Kerkük'te Meydana Gelen Son Gelişmeler (Mayıs 2003) 
• Avrupa Birliği Yolunda "3 EKİM KAVŞAĞI " (Ekim 2003) 
• Irak'a Asker Gönderilmesinin İç Güvenliğimize Muhtemel Etkileri (Ekim 

2003) 
• Referandum Sonrası Kıbrıs (Nisan 2004) 
• Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu (Ekim 2004) 
• Avrupa Birliği Anayasal Antlaşması Onay Süreci ve Türkiye'ye Etkileri 

(2005) 
• Sn. Başbakan'ın Aydınlarla Görüşmesi ve Diyarbakır Gezisi (Ağustos 

2005) 
• 17 ARALIK 2004 Bürüksel Zirvesi ve Sonuçları (Aralık 2005) 
• Şemdinli Olayları (Aralık 2005) 
• Bölücü Terör Örgütü Tarafından Son Dönemde Tırmandırılan Olaylara 

İlişkin Değerlendirme (Nisan 2006) 
• Terörle Mücadele Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı (2006) 
• Danıştay’a Yapılan Hain Saldırının İç Basındaki Yansımaları (Haziran 

2006) 

Raporlar 

• OHAL'in Kaldırılması Sonrası Sosyal ve Ekonomik Gelişmenin 
Sağlanması İçin Bir Model Önerisi (Kasım 2002) 

• Muhtemel Irak Operasyonu ve Kuzey Irak'taki Gelişmeler (Mart 2003) 
• Geçmişten Günümüze Kıbrıs ve Annan Planı (Nisan 2003) 
• Elektronik İmza ve Elektronik İmza Kanunu (Şubat 2004) 
• Şehit Aileleri ve Yakınlarının Sorunları (Şubat 2004) 
• Geçmişten Günümüze Ermeni Meselesi (Nisan 2004) 
• Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi (Büyük Ortadoğu Projesi) 

(Temmuz 2004) 
• Yoksullukla Mücadele Stratejisi (Mart 2005) 
• Telafer'e Yönelik Yapılan Operasyonların Nedenleri ve Türkiye'ye Etkisi 

(Eylül 2005) 
• İran Nükleer Krizi ve Muhtemel İran Operasyonun Türkiye'ye Etkileri 

(Şubat 2006) 
• Samarra (Mart 2006) 
• Genelkurmay Başkanlığı Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi 

tarafından yapılan Küresel Terörizm ve Uluslararası İşbirliği Konulu 
Sempozyumun Genel Değerlendirmesi (Mart 2006) 

• Şemdinli Gelişmeleriyle Bazı Doğu ve Güneydoğu İllerinde Yaşanan 
Olaylar (Nisan 2006) 

Bu değerlendirme ve rapor başlıklarına bakıldığı zaman AREM in Bakanlık üst 
yönetimine kapsamlı değerlendirme raporları sunduğu anlaşılmaktadır. Bu 
görevleri yürütmek üzere Bakanlık Teşkilat Kanununda kurulmuş olan birimler 
bulunmaktadır. Bunlar basın Halkla ilişkiler Müşavirliği ve Bakanlık Müşavirleridir. 
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İlgili birimlerin rutinin dışına çıkıp kapsamlı değerlendirmeler yapmaması 
sebebiyle bu görevin AREM tarafından fiilen yürütüldüğü sonucunu çıkarabiliriz. 

 Sempozyum ve Konferanslar: AREM tarafından yürütülen faaliyetlerden 
bir diğeri sempozyum ve konferansların koordinasyonu faaliyetidir. Düzenlenen 
sempozyum ve konferansların bir kısmı Birim tarafından yürütülen projeler 
kapsamında ulaşılan sonuçların kamuoyu ile paylaşılması ve farkındalık meydana 
getirilmesine yöneliktir. Bu faaliyeti bakanlık Birimleri içerisinde etkili bir şekilde 
yürütecek başka bir birimde uygun kapasite bulunmadığı değerlendirilmiştir. Yeni 
yönetim anlayışının bir gereği olan bu faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması ve 
kamuoyunun sürekli bilgilendirilmesinin Bakanlığın görevlerini ve amaçlarını etkili 
bir şekilde yerine getirmesine katkı sağlayacaktır. Birim tarafından 
gerçekleştirilen Konferans ve sempozyumların başlıkları aşağıya çıkarılmıştır. 

• “Yolsuzluk Araştırması” Tanıtım Konferansı  
• Kent İçi Ulaşım ve Trafik Sempozyumu  
• “Yolsuzluk Araştırması” birinci aşama sonuçları tanıtım konferansı  
• Uluslararası İyi Yönetim ve Yolsuzlukla Mücadele Konferansı  
• “Mülki İdarenin Geleceği Araştırması (MİAR)” araştırma sonuçları 

tanıtım konferansı 
• Uluslararası “İtfaiye Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması” konulu 

konferansı 
• Uluslararası CBS Sempozyumu  
• “Kocaeli 1-2 Acil Durum Yönetimi” Konferansı  
• “İstanbul Projesi” 1. Aşama Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme 

Konferansı 
• Uluslararası Dünya Metropol Kentleri ve İstanbul’da Ulaşım 

Sempozyumu  
• “Uluslararası Sosyal Sorunlara Çözüm Arayışları ve Özürlü Hakları” 

Sempozyumu  
• Mülki İdare Amirleri (MİA)–Sivil Toplum Örgütü (STK) Sempozyumu 
• “Sosyal Sorunlara Çözüm Arayışları” Konulu Sempozyum 

Yuvarlak Masa Toplantıları: AREM tarafından yürütülen bir diğer faaliyet 
yuvarlak masa toplantılarıdır. AREM tarafından yürütülen projelerle ilgili olarak 
üniversitelerle, Sivil toplum örgütleriyle, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir 
araya gelinerek bilgi alış-verişine dayanan yuvarlak masa toplantıları yapılmıştır. 
Bunlardan bazıları: “Kamusal Etik, Acil Durum Yönetimi, Toplumsal Şiddet,  
Terörizmin Hukuki Boyutu, Terörizmin Psikolojisi, Uluslararası Terörizm, Bilişim 
Suçlarıyla Mücadele, Terörizmin Sosyal ve Psikolojik Boyutu, Sokağa İtilen 
Çocuklara İlişkin Hizmetleri Geliştirme ve Sosyal Hizmetlerin Yeniden 
Yapılandırılması” başlıklarında yapılmıştır. Bu faaliyet yeni yönetim anlayışında iyi 
yönetişim ve sivil toplumla sürekli iletişim kavramlarıyla örtüşmektedir. Bu 
faaliyetleri Bakanlık bünyesinde esnek bir şekilde yürütebilecek başka bir birim 
bulunmamaktadır. Yeni yönetim anlayışı çerçevesinde üniversitelerle, sivil toplum 
ve kamuoyu ile sürekli iletişim kuracak böyle bir mekanizmanın oluşturulması 
günümüzde bir zorunluluktur.  
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 AREM’in yürütmüş olduğu bu faaliyetler çerçevesinde İçişleri Bakanlığı için 
oldukça işlevsel bir birim olduğu söylenebilir. Ar-ge çalışmalarıyla 
çözümlenebilecek problemlerin ortaya konulması bu kapsamda enstitü ve 
üniversitelerle işbirliği yapılması konusunda başarılı çalışmalar yaptığı 
görülmektedir.  Ancak birimin misyonunun yeniden tanımlanması, faaliyet 
alanlarının sınırının belirlenmesi, birimin proje ve araştırma sonuçlarının 
uygulamaya geçirilmesi aşamasında yer almaması, Bakanlığın diğer birimleriyle 
çakışan görevlerin sınırının belirlenmesi gerekmektedir. Birim mevzuatla 
teşkilatlandırılırken yardımcı birimlerin yatay örgütlenme modelinde daha başarılı 
faaliyetler yaptığı gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Birime gelen- giden evrak sayısı üç yıllık olarak aşağıya çıkarılmıştır.  Gelen 
giden evrak sayısının bakanlığın diğer birimlerine göre oldukça düşük olduğu 
görülmektedir. Bu durum AREMin yürütmüş olduğu faaliyetlerin niteliğinden 
kaynaklanmaktadır. Yani bu gelen giden evrak sayısı birimin iş yükü için bir 
gösterge niteliğinde değildir. 
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Grafik 4- Birime Gelen-Giden Evrak Sayısı 

15.3.2. Birimin İnisiyatif Kullanma Kabiliyeti 

AREM henüz mevzuatla teşkilatlandırılıp ayrı bir bütçe tahsisi yapılmadığı 
için birimin inisiyatif kullanma kabiliyetinin de bulunmadığı söylenebilir. AREM 
tarafından bir yıl içerisinde alınan onaylara bakıldığı zaman, alınan onay 
sayılarının oldukça az olduğu ve alınan onayların Müsteşar tarafından verildiği 
görülmektedir. Dolayısıyla Bu birimin fonksiyonlarının Bakanlık teşkilatlarının 
daha etkin çalışmasına yönelik olduğu göstermektedir. AREM gibi esnek çalışma 
yapısına sahip yardımcı hizmet biriminde birim amirinin daha fazla inisiyatif 
kullanma yetkisine sahip olması gerektiği değerlendirilmiştir. 
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Konusu Birim Amiri Müsteşar 

02. 02 2007  / 31 Görevlendirme - 1 

02.02.2007 / 36 Kitap Basımı - 1 
15.03.2007 / 75 Vekâlet - 1 

22.05.2007 / 168 İç Güvenlik Strateji Belgesi - 1 

13.06.2007 / 209 Değer tespit Komisyonu Personel Görevlendirme - 1 

21.06.2007 / 223 Devir 1 - 
07.1.2007 / 384 Toplantı  1 

20.11.2008 / 414 24 Saat Devamlı Çalışma İşleri 1 - 

Tablo 3- Onay Niteliğindeki İşlemlerin( 2007 yılı ) Sayı ve Konusu 

15.3.3. Birimlerin İşlevselliğini Geliştirme Kabiliyeti 

Birimin yürütmüş olduğu faaliyetler ve çalışma biçimi göz önüne alındığında 
kendisini geliştirme ve işlevselliğini daha da artırma kapasitesine sahip olduğu 
söylenebilir; Ancak birimin teşkilatlanmasının mevzuatla yapılmamış olması 
bağımsız bir bütçesinin bulunmaması, birime görevlendirilen personelin geçici 
olması, inceleme araştırma formasyonuna sahip olmayan MİA personelinin bu 
birimde görevlendirilmesi sebebiyle bu birimin işlevselliğini geliştirme 
kabiliyetinin bulunmadığı görülmektedir. Birimin bu şekildeki bir teşkilatlanma ve 
personel yapısıyla faaliyetlerini devam ettirmesi üst yönetimin yaklaşımına 
bağlıdır. Bu şekilde birimin kurumsallaşması mümkün görünmemektedir. AREM 
başkanı birimin bu şekilde belirsizlik içerisinde kalmasından ise tasfiye 
edilmesinin daha uygun olacağını ifade etmiştir.  

15.4.  Makro Planların Analizi  

15.4.1. Dokuzuncu Kalkınma Planı 

Dokuzuncu Kalkınma Planında AREM’in yürütmüş olduğu görevler ve bu 
birimin olması gereken misyonu konusunda sorun tespiti ve stratejiler 
bulunmaktadır. Kalkınma planında: Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin 
Artırılması başlığı altında temel strateji olarak  “Politika Oluşturma ve Uygulama 
Kapasitesinin Artırılması” temel sosyal gelişme ekseni olarak kabul edilmiştir. 

AREM’in üstlenmesi gereken misyon bağlamında Kalkınma planında Ar-Ge 
çalışmalarının geliştirilmesine geniş yer verilmiştir. Bu kapsamda ülkemizdeki 
sorunların tespitine yönelik Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi başlığı altında:  

• “165- Yenilikçilik, rekabetçi ekonomik yapının en önemli unsurlarından 
biridir ve yeniliklerin büyük kısmı bilgi ve teknoloji üreten Ar-Ge 
faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde Ar-Ge altyapısı büyük 
oranda üniversiteler ve kamu araştırma kurumlarında yer almakta ve 
araştırma faaliyetlerinin çoğunluğu buralarda gerçekleştirilmektedir. Ar-
Ge faaliyetlerini gerçekleştiren, bu faaliyetlere destek sağlayan ve bu 
faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan bilgi ve teknolojiyi kullanan 
kurumlar arasında güçlü bir bağ kurulamamış olması nedeniyle, Ar-Ge 
faaliyetlerinin sonuçları uygulamaya geçirilememekte ya da yapılan 
araştırmalar genellikle sanayinin ihtiyaç ve talebinden uzak olmaktadır.   

• 170- 2005 yılında TÜBİTAK tarafından uygulamaya geçirilen Türkiye 
Araştırma Alanı Programı kapsamında, “Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge 
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Destek”, “Kamu Ar-Ge Destek”, “Sanayi Ar-Ge Destek”, “Savunma ve 
Uzay Ar-Ge Destek”, “Bilim ve Teknoloji Farkındalığını Artırma” ve 
“Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme” Programları başlatılmıştır.   

• 188- Halen kamu eliyle yürütülmekte olan eğitim ve yayım hizmetlerine 
üretici örgütlerinin katkısı sınırlı kalmaktadır. Bunun yanı sıra, kamu 
ana hizmet kurumları tarafından yapılan Ar-Ge çalışmalarının ilgili 
kurumların faaliyetlerini destekleyici şekilde düzenlenmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır.” Şeklinde değerlendirmeler yer almıştır. 

Kalkınma planında kamu kurumları için ar-ge faaliyetleri konusunda 
geliştirilen stratejiler 477,479 ve 480. maddelerde düzenlenmiştir. Bu 
düzenlemeler: 

• “477. Özel sektör başta olmak üzere, toplumun her kesiminde bilim, 
teknoloji ve yenilik kültürünün ve farkındalığının artırılması için 
bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir. 

• 479. Ulusal yenilik sistemi içinde yer alan kurum ve kuruluşlar görev ve 
faaliyetleri itibarıyla gözden geçirilerek kurumlar arası işbirliğini de 
artıracak etkin bir yapı kurmak üzere gerekli yasal ve kurumsal 
düzenlemeler yapılacaktır. Bilim ve teknoloji alanındaki politika, 
program ve projelerin yürütücü kurumlardan bağımsız olarak izlenmesi 
ve değerlendirilmesi yönünde düzenlemeler yapılacaktır.   

• 480. Üniversitelerde desteklenen Ar-Ge faaliyetlerinin ülkenin 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı verecek şekilde 
tasarımlanması ve bu çalışmaların bilimsel yayın dışındaki patent ve 
benzeri sonuçlarının da akademik yükselmede dikkate alınması 
sağlanacaktır.”  

Temel strateji belgesi olan kalkınma planında; bilim ve teknoloji alanlarında 
yenilik anlayışının yaygınlaştırılması, farkındalığın meydana getirilmesi için 
sistemli çalışma yapılması, kurumların görev ve sorumluluk alanlarının gözden 
geçirilerek kurumlar arasında etkili işbirliğinin sağlanması temel stratejiler olarak 
kabul edilmiştir. Bu temel strateji doğrultusunda İçişleri bakanlığı’nın görev 
sorumluluk alanlarındaki yeni gelişmelerin takip edilmesi, yeni yaklaşım ve 
gelişmelerle ilgili araştırma çalışmalarının üniversitelerle işbirliği içerisinde 
yürütülmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu faaliyetlerin sağlanması için esnek 
yapılanmaya sahip teşkilatlanmanın oluşturulması gerekmektedir.   

Kalkınma planında yeni oluşturulan birimlerle ilgili ortaya çıkan sorunlara 
değinilmiştir. Bu sorunlardan biri de, bir kurum oluşturulurken bu kurumun 
üstlenmiş olduğu görevlerin başka kurumlar tarafından yürütülmeye devam 
edimlisidir. Bu konuya ilişkin tespit aşağıda belirtilmiştir:  

“302. Türkiye’de son yıllarda kurumlar kurulurken, bu kurumların 
yapacakları görevleri daha önce yerine getiren bakanlıkların ilgili birimleri veya 
görevlerim yeniden düzenlenmemektedir. Yeni kurulan kurumlara verilen 
görevler, aynı zamanda daha önceden bu görevleri yerine getiren bakanlıkların 
ilgili birimlerinin görevleri arasında yer almaya devam etmektedir”.  

Bu durum İçişleri Bakanlığındaki birimler için geçerli olan bir tespittir. 3152 
sayılı kanunda bakanlığın yetki ve sorumluluk alanları ile ilgili konularda inceleme 
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araştırma yapma, yayınlar yapma, öngörülerde bulunma görevleri farklı birimlere 
görev olarak verilmiş ancak bu görevlerin neredeyse tamamının işlevsiz hale 
geldiği ilgili birimler tarafından bu konularla ilgili çalışma bulunmadığı 
incelenmiştir. Bu sebeple kalkınma planında yer alan tespit ve Bakanlıktaki 
mevcut durum göz önünde bulundurularak, AREM Daire Başkanlığı tarafından 
fiilen yürütülen görevlerin Bakanlığın diğer birimlerinin görev ve sorumluk 
alanından alınarak, kanunla teşkilatlandırılacak yeni birime verilmesi ve görevlere 
işlevsellik kazandırılması gerekmektedir. 

Kalkınma planında TÜBİTAK tarafından uygulamaya geçirilen “Türkiye 
Araştırma Alanı Programı” kapsamında “Kamu Ar-Ge Destek Programının” 
faaliyete geçirildiği kamu ana hizmet kurumları tarafından yapılan Ar-Ge 
çalışmalarının ilgili kurumların faaliyetlerini destekleyici şekilde düzenlenmesine 
ihtiyaç bulunduğu yönünde tespit yapıldıktan sonra Ar-Ge çalışmalarının bilim 
kuruluşları ile kamu birimlerinin işbirliği yapması yönünde stratejiler ortaya 
konulmuştur. Makro planda belirlenen hususların AREM’in misyonunu tanımlarken 
göz önünde bulundurulması, bu birimin teşkilatlanmasının tamamlanması 
sürecinde makro planda yer alan temel politikaların göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. 

15.4.2. İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı 

İçişleri Bakanlığı Stratejik planında AREM Daire Başkanlığı ile ilgili herhangi 
bir strateji ve hedef belirlenmemiştir. Kanunla oluşturulmamış diğer birimler 
stratejik plan çalışmasına katılmasına rağmen, bu birim çalışmalara katılmamış 
ve yürütmüş olduğu görevlere ilişkin strateji ve faaliyet belirlenmemiştir. İçişleri 
Bakanlığı Stratejik Planında bu birimin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yer 
almadığına göre gelecek dönemde AREM adlı birimin Bakanlık bünyesinde 
varlığından söz edilemez. Bu noktada İçişleri Bakanlığı Stratejik planı 
kesinleşmeden önce Bakanlık üst yönetiminin bu birime ihtiyacı olup olmadığı 
konusunda karar vermesi gerekmektedir.  

15.5. İnsan Kaynakları Analizi  

15.5.1. Personel Sayısı ve Nitelikleri 

Kısa adı AREM olan İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler merkezinin kadrolu 
personeli bulunmamaktadır. Merkezde görevli bütün personel İçişleri Bakanlığı 
bünyesinden veya bağlı kuruluşlardan yapılan geçici görevlendirmelerle 
çalışmaktadır. Birimde 6 Mülki İdare, 3 Genel İdare, 11 diğer hizmet sınıflarından 
olmak üzere toplam 20 personel istihdam edilmektedir. AREM’in personel durumu 
tablo 1 deki gibidir. MİA dışındaki diğer personel İçişleri Bakanlığından 1 
kontrolör, Emniyet Genel Müdürlüğünden 4 Emniyet Müdürü, 1 Komiser, 1VHKİ, 
Ankara Emniyet Müdürlüğünden 1 Emniyet Amiri, 1 Baş komiser, 2 Polis Memuru, 
Jandarma Genel Komutanlığından 1 Üsteğmen, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğünden 1 şef 1 VHKİ’den oluşmaktadır.  

AREM bünyesinde görev yapan 6 MİA personelinin 2 si yüksek lisans 
düzeyinde eğitim görmüştür. Genel İdare Personelinin tamamı lisans eğitimine 
sahiptir. Diğer hizmet sınıflarına ait 11 personelin 8 i lisans 3ü ise yüksek lisans 
eğitimi almıştır. MİA personelinden sadece 1 i lojmandan yararlanmakta diğer 
personel lojmandan yararlanmamaktadır. 
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Merkez bünyesinde yürütülen proje ve çalışmaların geçici olarak 
görevlendirilen personel tarafından yürütülmesi ve araştırmacı akademik 
formasyonu bulunmayan personellerden de görevlendirme yapılması nedeniyle 
çalışmalardan yeterli düzeyde verim alınamamaktadır. Ağrı Vali Yardımcısı iken 2 
yıldır geçici görevlendirme ile birimde çalışan 1 MİA personelinin son kararname 
ile Hukuk Müşaviri olarak ataması yapıldığı halde bugüne kadar AREM de 
istihdam edilmesine yönelik Bakanlık onayı alınmamıştır. Personel 
motivasyonunun sağlanması ve yapılan çalışmalarda verimliliğin artırılması için 
kalıcı araştırmacı akademik formasyona sahip personel görevlendirilmesi 
gerekmektedir.  

25/12/2006 tarih 772 sayılı Bakanlık Makamının onayı ile yürürlüğü giren 
Araştırma ve Etütler Merkezi Yönergesine göre, AREM, Değerlendirme Kurulu, 
Arem Başkanı, Başkan yardımcıları, Çalışma Grupları, Proje Grupları, Sekreterlik, 
İdari Büro, Bilgi İşlem Bürosu, Yayın Bürosu şeklinde teşkilatlandırılmıştır. 

Yönergede, İçişleri Bakanlığının bir danışma birimi olarak tanımlanan 
Merkez, Müsteşara bağlı olarak görev yapmaktadır. Merkez tarafından 
yürütülecek çalışmalarla ilgili tavsiyelerde bulunmak ve kurulun görüşüne arz 
edilen çalışmaları değerlendirmekle yetkili olan ve Müsteşar’ın başkanlığında, 
Müsteşar Yardımcıları, Başkan ve davet edilen katılımcılardan oluşan 
Değerlendirme Kurulu merkezin önemli organlarından biridir.  

15.5.2. Hizmet İçi Eğitimler 

İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Merkezinde personelin meslek içinde 
yetiştirilmesi ve bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimler yeterli 
düzeyde değildir. Birimde 2006 yılında orta ve ileri düzey bilgisayar konularında 
sadece 5 personele hizmet içi eğitim verilmiştir. İçişleri Bakanlığı Araştırma ve 
Etütler Merkezi Çalışma Yönergesinin 4’üncü maddesi kapsamında Bakanlığımızı 
ilgilendiren konular başta olmak üzere çeşitli alanlarda araştırma, analiz, proje, 
projeksiyon, danışmanlık, öneri, inceleme, üniversitelerle işbirliği, eğitim ve 
bilgilendirme, değerlendirme, yayıncılık görevleri bulunan AREM’in hizmet içi 
eğitim konusuna özel önem vermesi gerekmektedir.   

15.6. Fiziki Kaynaklar Analizi 

Araştırma ve Etütler Merkezi; Çamlıca Mahallesi, 1. Cadde, Yenimahalle 
adresinde bulunan hizmet binasında faaliyet göstermektedir. AREM’de Başkan, 
Başkan Yardımcıları, Özel Kalem ve Sekretere ait toplam 117 m2 alanında 5 oda, 
arşiv, dokümantasyon, kütüphane, bilgi işlem, ups olarak tahsis edilmiş 127 m2 
alanında 5 oda, çalışan personel bulunmayan 76.5m2 alanında 5 oda, diğer 15 
personele ait 215.5 m2 alanında 11 oda olmak üzere toplam 536 m2 alanında 26 
oda bulunmaktadır. Birimin çalışma mekânı ve diğer fiziki imkânlarını gösterir 
tablo ekte sunulmuştur. (Ek: xv.iii.) Personel başına ortalama çalışma alanının 26 
m2 den fazla olduğu, birimde fiziki mekân durumu yeterli olduğu anlaşılmıştır. 
Merkezin hukuki bir statüye kavuşturulmamış olması nedeniyle kendisine ait bir 
bütçesi ve kadrolu personeli bulunmamaktadır. Bütçe imkânlarına sahip 
olmaması, projelerin yürütülmesinde ve diğer ihtiyaçların temininde güçlüklere 
yol açmaktadır. 
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15.7. Merkez-Taşra İlişkisinin Analizi 

AREM, teşkilat yapısı ve işlevi nedeniyle taşra teşkilatı ile doğrudan ilişkileri 
olan bir birim olmamakla birlikte yapmış ve yapmakta olduğu araştırma, 
inceleme ve proje çalışmalarının doğal bir sonucu olarak, Bakanlığımızın taşra 
ilişkilerinin geliştirilmesinde ve ülke çapındaki sorunların çözülmesinde katkı 
sağlayabilecek bir birim kapasitesi arz etmektedir. Bu çerçevede AREM tarafından 
yapılan çalışma ve projelerden birçoğu kitap haline getirilerek yayınlanmış, 
konferans ve sempozyumlar düzenlenmiştir. AREM’in İçişleri Bakanlığı Teşkilat 
Kanunu bünyesinde hukuki statüsünün belirlenerek bütçe ve personel sorunları 
giderildiği takdirde Bakanlığımız merkez-taşra ilişkileri ile diğer işlevlerinin 
geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayabileceği değerlendirilmektedir.  

15.8. Yüz Yüze Yapılan Görüşme Sonuçları 

AREM Daire Başkanı Yılmaz KURT’un AREM Daire Başkanlığı’nın 
teşkilat yapısı ve işlevselliği hakkındaki görüşleri: (Ek: xv.iv.) 

• Çağdaş yönetim teknikleri açısından bakıldığında İçişleri Bakanlığı statik 
ve bürokratik bir yapıya sahiptir.  

• Bakanlığın yeni değişimlere ayak uydurabilmesi için think-tank görevi 
icra edecek yarı özgür nitelikte bir birime ihtiyacı bulunmaktadır.  

• Kamu sektörünün, düşünce kuruluşları, Üniversiteler ve sivil toplumla 
ilişkileri yürütecek bir teşkilata ihtiyacı vardır. Mevcut haliyle AREM bu 
işlevi yürütecek kapasitede ve nitelikte değildir.  

• Bakanlığın mevcut birimleriyle araştırma, geliştirme faaliyetlerini 
yürütmek mümkün olmadığı için, AREM’in kurulmasına ihtiyaç 
duyulmuştur.  

• AREM’in olması gereken misyona yönlendirmek için etkili bir çalışma 
henüz yapılmamıştır. 

• Strateji Merkezi Başkanlıklarının misyonu ile AREM’in misyonu arasında 
bir karışıklık söz konusudur.  

• Makro planlarda, yeniden yapılanmaya dönük çalışmalarda, Ar-Ge ve 
bilişim projelerinin araç olarak kullanılması yönündeki politikalar alt 
kademelerde içselleştirilememiş ve uygulanmaya aktarılamamıştır. 

• Makro planlarda birimimizin misyonlarını, görevlerini belirleyen 
bölümler, hususlar çıkarılmamıştır. Çünkü AREM’in ne olacağı konusu 
sürekli tartışma konusu ve kurumsal bir belirsizlik söz konusu olmuştur.  

• Yönergemizde belirtilen görevlerin ve misyonların yerine getirilmesinde 
üst yönetimden gelen taleplerin etkili olduğunu söyleyemeyiz.. 

• Mevcut haliyle devam edecek ise AREM’in kaldırılması uygun olacaktır. 
• AREM’de görev yapan 7 mülki idare amirinden sadece 2 kişi sadece 

inceleme- araştırma formasyonuna sahip personelden oluşmaktadır. 
Diğer personel ise AREM’e katkıları olmayan mazeretleri nedeniyle 
burada görevlendirilen personeldir.  

• AREM’in misyonu Bakanlık üst yönetimi ile birlikte belirlenmelidir.  
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15.9. Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Tespit 1: Birimin kuruluşu, teşkilatlanması, görev tanımları kanunla 
yapılmamıştır. Birim için uygun çalışma özerkliği, bütçe ve personel 
yapısı sağlanmamıştır.   

Tahlil: Çağdaş yönetim anlayışında meydana gelen gelişmelere uyum 
sağlamak ve yönetimin işleyişini daha etkin ve verimli kılarak geleceğe ilişkin 
riskleri en aza indirmek amacıyla, Bakan onayı ile 2000 yılında kurulan birim 
sekiz yıldır faaliyetine devam etmektedir. Bu süre içerisinde birim, mevzuatla 
uygun teşkilat ve personel yapısına kavuşturulamamıştır. Birim başkanlığına 
mülkiye müfettişleri veya hukuk müşavirlerinden geçici görevlendirmeler 
yapılmış, bağlı birimlerden ve diğer birimlerden alınan geçici personelle faaliyetler 
sürdürülmüştür. Birimin bu süre içerisinde yürütmüş olduğu faaliyetler ve 
projeler incelendiği zaman; birimin Bakanlık için oldukça işlevsel olduğu, üst 
yönetimin politika geliştirmek için ihtiyaç duymuş olduğu bilgilerin birimin esnek 
yapılanması sayesinde karşılandığı görülmektedir. Bu sebeplerle teşkilat 
kanununda değişiklik yapılarak birim oluşturulamamış olmasına rağmen, birimin 
tasfiye edilmediği aksine birime sürekli önemli görevler verildiği incelenmiştir.   

Birim her ne kadar bu dönem içerisinde işlevsel faaliyetlerde bulunmuş olsa 
da, kurumsallaşamaması, uygun bütçe ve teşkilat yapısına kavuşturulamaması 
sebebiyle, üst yönetici değişikliklerinde birimin mevcut durumu tartışma konusu 
olmaya başlamıştır. Birime bakanlık stratejik plan çalışmalarında yer verilmemiş 
ve gelecek dönem için herhangi bir strateji belirlenmemiştir. 

Mevcut durumda Araştırma Etütler Merkezi’ne yapılan 7 adet mülki idare 
amirinden dört adedinin inceleme ve araştırma formasyonuna sahip olmadığı, 
kişisel mazeretler sebebiyle bu birimde görevlendirildiği, mevcut yapının 
kurumun işlevselliğini ortadan kaldırabileceği değerlendirilmiştir.  

Öneriler: 

• Bakanlık üst yönetimi tarafından Araştırma Etütler Merkezi’ne ihtiyaç 
olup olmadığı konusunda karar verilmesi gerekmektedir.  

• Araştırma inceleme formasyonu olmayan mülki idare amirlerinin bu 
birimde görevlendirilmesi uygulamasına son verilmelidir. 

• Geçici görevlendirmelerin belli proje ve faaliyetlerin yürütülmesine 
yönelik olması sağlanmalıdır. 

• Birim misyonuna uygun teşkilat ve personel yapısına 
kavuşturulmayacak ise,  tasfiye edilmesi sağlanmalıdır. 

Tespit 2: Birimin teşkilatlandırılması sürecinde üstlenmesi gereken 
rol ve fonksiyonların yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tahlil: 2000 yılında Strateji Merkezi olarak faaliyete başlayan birim 2006 
yılında Strateji Geliştirme Başkanlıkları’nın kurulması ile birlikte, Bakan onayı ile 
“Araştırma Etütler Merkezi” adını almıştır. Birimin görev tanımları yönerge ile 
belirlenmiştir. Yönergede; “bilimsel çalışmalar yapmak bu kapsamda yerli ve 
yabancı üniversiteler, akademiler, sivil toplum kuruluşları, resmi veya özel 
araştırma kurumları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, yerli 
ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüt ve proje yaptırmak” 
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şeklindeki görevler Araştırma Etütler Merkezi’nin olması gereken misyonuna 
uygun görevlerdir. Bakanlık bünyesinde bu görevleri etkili bir şekilde yürütecek 
başka bir birim bulunmamaktadır. Yönergede tanımlanan görevlerin bazıları 3152 
sayılı kanunda başka birimlere verilmiştir. Ancak bu birimlerin kanundaki bazı 
görevlerle ilgili faaliyetlerinin olmadığı, bazı görevlerin ise etkili bir şekilde 
yürütülemediği incelenmiştir. Bu görevler; 

• Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen; “Kaymakam adayları 
tez konularının belirlenmesi ve değerlendirilmesi görevi”, 

• Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yürütülen; “yurtdışına gideceklerin 
çalışma alanlarının belirlenmesi, tezlerin değerlendirilmesi faaliyetleri” 

• Strateji Geliştirme başkanlığı tarafından yürütülen; “kütüphane ve 
yayın faaliyetleri” 

• İller idaresi genel müdürlüğü’nün görev alanında olan; “mülki idare 
birimleri ile ilgili yayın yapma görevi” 

 Birimin ilk kurulduğu dönemden bu yana yürütmüş olduğu faaliyetler 
incelendiğinde; yeni yönetim anlayışının gereği olarak uluslararası kuruluşlar, 
sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle işbirliği içerisinde proje ve faaliyetler 
yürüttüğü, Bakanlık yöneticilerinde belli konularda farkındalık meydana getirdiği 
anlaşılmıştır. 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2005/5 Kararıyla, Kamu kurum ve 
kuruluşlarında Ar-Ge olgusunun içselleştirilmesi, sürekliliğin sağlanması, TÜBİTAK 
tarafından desteklenen KAMAG programına önerilecek projelerin yönlendirilmesi 
ve izlenmesi için birimlerin oluşturulması veya görevlendirilmesi kabul edilmiştir.  
Bu karar Başbakanlık Makamının 2006/31 sayılı Genelgeleriyle bütün kamu 
kuruluşlarına duyurulmuştur. Alınan karar ve yürürlüğe konan genelge gereğince 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde de bir Ar-Ge biriminin oluşturulması gerekmektedir. 
Oluşturulacak bu birim yardımcı hizmet birim olduğu için yatay örgütlenme 
modelinin esas alınması, özerk ve esnek yapıda olması gerektiği 
değerlendirilmiştir. 

Öneriler: 

• AREM yardımcı hizmet birimi olarak yatay örgütlenme modeli esas 
alınarak özerk bir birim şeklinde yasa ile teşkilatlandırılmalıdır. 

• Birim üniversitelerle ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapabilen esnek 
bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

• Birim başta TÜBİTAK bünyesindeki KAMAG programı olmak üzere 
araştırma programlarına proje geliştiren bir birim olarak 
yapılandırılmalıdır. 

• Birimin görev ve fonksiyonları, Bakanlık birimlerinin Ar-Ge çalışmaları 
ile çözümleyebileceği konulara odaklanmalıdır.  

• Bakanlık birimlerinin Ar-Ge başlıklarının belirlenmesi için ilgili sivil 
toplumun katılacağı, “ortak akıl platformu” oluşturulmalı, belirlenen 
proje başlıkları üniversitelere ve kamuoyuna duyurulmalıdır. 
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• İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Kanunla verilen “mülki idare 
birimleriyle ilgili yayın yapma” görevi bu birime verilmelidir. 

• Bakanlık teşkilat yapısı içinde yer alması halinde Araştırma, Yayın ve 
Kütüphane görevlerinin Araştırma ve Etütler Merkezine verilmesi 
sağlanmalıdır. 

• Kaymakamlık tez konularının belirlenmesi, takibi, arşivlenmesi görevi 
bu birime verilmelidir. 

• Yurtdışında mastır yapacak mülki idare amirlerinin çalışma yapması 
gereken başlıkların belirlenmesi ve bu çalışmaların değerlendirilmesi bu 
birime görev olarak verilmelidir. 

• Projeler yürütülürken ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmalı, proje 
sonuçlarının uygulaması veya genelge çıkarılması gibi faaliyetler ilgili 
birimlere bırakılmalıdır. 

• Birim Bakanlığın taşra teşkilatlarının yürüteceği Ar-Ge projeleri 
konusunda rehberlik ve gerekli koordinasyonu sağlamalıdır. 

• Görev tanımına göre kütüphane hizmetlerini en iyi şekilde yürütecek 
birim belirlenmeli, teşkilat kanunda yer alması durumunda bu görev 
araştırma ve Etütler Merkezine verilmelidir. 
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16. TOPLUMLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 

16.1. Tarihi Gelişim 

1989 yılından itibaren OHAL uygulamasının sona erdiği 30 Kasım 2002 
tarihine kadar, Başbakanlıkça uygulanması istenilen psikolojik harekât faaliyet 
programlarının İçişleri Bakanlığı ile ilgili olanları Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 
tarafından yerine getirilmiştir. OHAL uygulamasının kaldırılmasıyla, ilgili 
faaliyetlerin, Bakanlık Makamının 13.12.2002 tarihli onayı ile Halkla İlişkiler Daire 
Başkanlığı yerine oluşturulan “Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı” tarafından 
yürütülmesi öngörülmüştür. 

Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun’da yer almayan bir birimdir. Bakanlık görev alanı 
içinde gelişen şartlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde “Bakanlık Makamı Onayı” ile 
oluşturulan ve görevlendirilen bir Daire Başkanlığı niteliğini taşımaktadır. 

16.2. Mevzuat Analizi 

16.2.1. Mevzuatta Yer Alan Görevlerin Tanımlanması ve Analizi 

Daire Başkanlığı’nın temel görevinin, İçişleri Bakanlığı’nda, kolluk kuvvetleri 
tarafından yürütülen görevler dışında kalan ve daha çok sivil idare tarafından, 
sivil bir anlayışla yürütülmesi gereken iç güvenlik hizmetlerinin, toplumla ilişkiler 
bağlamında yürütülmesi olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu çerçevede, Daire Başkanlığının en belirgin görevinin; terörle mücadeleyi 
psikolojik yönden desteklemek ve milli bütünlüğe yönelik tehditlere karşı koymak 
amacıyla hazırlanan ve uygulamaya konulan eylem planlarının izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması olduğu görülmektedir. 

Bakanlık Makamının 30.04.2003 tarihli onayı ile yürürlüğe giren “Toplumla 
İlişkiler Daire Başkanlığı ve İl Toplumla İlişkiler Bürosu Kuruluş, Görev ve Çalışma 
Yönergesi”nin 6. maddesine göre Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır: 

1) İç ve dış tehditlere karşı yetkili makamlarca hazırlanan ve uygulanmak 
üzere Bakanlığımıza gönderilen görevler için Bakanlığın görev alanına 
girenlerini ilgili birimleri ile koordine ederek, yurt düzeyinde her türlü 
psikolojik tedbirleri almak üzere uygulama emirlerini hazırlayarak, 
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatınca tedbirlerin uygulanmasını 
sağlamak, uygulama sonuç raporu düzenleyerek yetkili makamlara 
iletmek,  

2) Halkın milli birlik ve milli değerler etrafında birleşmesini sağlayacak her 
türlü özel ve resmi faaliyetlerden Bakanlığımız görev alanına ait 
olanlarının hedefine ulaşması için gerekli tedbirleri almak ve bu 
faaliyetleri koordine etmek, 

3) Uygulamada etkinliği arttırıcı araştırmalarda bulunarak, prensip ve 
metotlar geliştirmek, 

4) Uygulanmakta olan faaliyetleri izleyerek, İller, Bakanlıklar, kurum ve 
kuruluşlar arası eşgüdümü sağlamak, 

5) Yetkili ve ilgili kurumlar ile Bakanlık merkez ve taşra birimleri ile diğer 
kaynaklardan gelen rapor, bilgi ve teklifleri incelemek öneri ve sonuçları 
ilgili kurumlara ileterek buna göre işlem yapmak, 
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6) Konu dâhilindeki ihtiyaç ve aksaklıkların tespitini yaparak uygulamaya 
dönük tereddüt ve suallerin cevaplandırılmasını gerektiğinde ilgili 
kurumlarla koordine ederek sağlamak, 

7) Uygulama planlarında belirlenen faaliyetlerin hedef kitleye 
ulaştırılmasında yararlanılacak metot ve materyalleri tespit ederek 
gerekiyorsa teminini yetkili makamlardan isteyerek kullanımını 
sağlamak,  

8) Örnek uygulamaları “Bilgi Beslemesi” amacıyla planlayıcı ve uygulayıcı 
birimlere aktarmak, 

9) İşitsel, görsel ve yazılı basın ile diğer kaynaklardan alınan bilgi ve 
belgeleri uygulama planlarının amacı kapsamında değerlendirmek, 

10) İllerdeki Toplumla İlişkiler Büro Personeline Bakanlık içi ve dışındaki 
ilgili birimlerle işbirliği yaparak psikolojik harekât eğitimi planlamak ve 
uygulanmasını takip etmek, 

11) Aksine görevlendirme yapılmadıkça görev alanı ile ilgili her türlü 
Bakanlık içi ve dışı toplantı vb. faaliyetlere iştirak etmek ve Bakanlıkta 
yapılacakları düzenlemek, sonuçları ilgili birimlere duyurmak. 

12) Faaliyet programlarına ait dosyalama işlemini koordinesinde yürüterek, 
gelen ve giden evrakın kayıt, dağıtım, gönderme ve arşivlenmesini 
sağlamak, 

13) OHAL sonrası alınması gereken yasal ve idari düzenlemeler ile ilgili 
çalışmaları yürütmek, 

14) Görev alanına giren konularda yazılı ve sözlü görüş bildirmek, 

15) Bakan tarafından konu kapsamında verilen diğer görevleri yapmak. 

Daire Başkanlığı’nın temel amacı doğrultusunda görevlerinin belirlendiği, bu 
son derece hassas nitelikte yürütülmesi gereken görevlerle bağlantılı, illerde de 
büroların oluşturulmasının “Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı ve İl Toplumla 
İlişkiler Bürosu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi” ile gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Bu Yönerge’nin 1. maddesinde amaç belirlemesi yer almaktadır: 

 “Bu yönergenin amacı,  Devletimizin varlığına, ülkemizin bölünmez 
bütünlüğüne, Anayasal düzenine, toplumun huzur ve güvenliğine yönelik iç ve dış 
tehditlere karşı Türk Milletini Atatürk İlke ve İnkılâpları, milli birlik ve milli 
değerler etrafında birleştirecek, birlik ve beraberlik içerisinde milli hedeflerin 
gerçekleşmesini sağlamak üzere yetkili makamlarca hazırlanan psikolojik 
tedbirlerin Bakanlığımız görev alanına ait olanlarının uygulanmasını sağlayacak 
olan merkezde Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı ve İllerde Toplumla İlişkiler 
Bürolarının kuruluş, görev, çalışma ve işleyişini düzenlemektir.” 

Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi, iş ve görev tanımlarını içermektedir ve 
hizmet odaklı bir anlayışla hazırlanmıştır. Yönerge’de yer alan faaliyetlere ilişkin 
çalışmalar belli zaman dilimleri içinde yürütülmekte, gelen raporlar 
değerlendirilmekte ve koordinasyon sağlandığı görülmektedir. 

Öte yandan, yönergenin 9. maddesinde Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı 
yasası çıkarılıncaya kadar hizmetlerin mevcut ve geçici görevlendirilecek personel 
tarafından yürütülmesi düzenlenmiştir. Böylece, yasa çıkarılması konusu bir 
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“hedef” olarak kayıt altına alınmıştır. Bu sebeple, yürütülen hizmetlerin sivil bir 
inisiyatif ile güçlü biçimde yerine getirilmesi için bu birimin kuruluş, görev ve 
çalışmasına ilişkin hükümlerin 3152 sayılı Bakanlık Teşkilat Kanunu’nda yer 
alması zorunluluğu bulunmaktadır. 

16.2.2. Daire Başkanlığının Kuruluş Gerekçesi 

Birimin kuruluş gerekçesi, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun’da değişiklik öngören “Tasarı Taslağında” açıklanmaktadır. Buna 
göre: 

 “3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 2 
nci maddesinde, “Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç 
güvenliğini ve asayişi, genel ahlak ve kamu düzeni ile temel hak ve hürriyetleri 
koruma” görevleri İçişleri Bakanlığına verilmiştir. Bu konulara yönelik tehditler, 
alınan önlemlere rağmen; gelişen teknoloji, iletişimde ulaşılan hız ile terör 
örgütlerinin uyguladıkları çok yönlü stratejiler nedeniyle çeşitlenerek devam 
etmektedir.  

İçişleri Bakanlığında, kolluk kuvvetleri dışında başka birimler tarafından 
yürütülen, iç güvenlik ile ilgili birçok görev bulunmaktadır. Ayrıca 4963 sayılı 
Kanun ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevlerinde yapılan 
değişiklikten sonra, kolluk kuvvetlerince yürütülen faaliyetler dışında kalan 
görevler açısından, İçişleri Bakanlığının görev yükü daha da artmıştır. Bu 
görevlerde bir boşluk veya aksama olmaması ve bu görevlerin Bakanlığımız ile 
ilgili hususlarının tek merkezde, tek çatı altında toplanarak, verimli ve etkin bir 
şekilde yürütülebilmesi için; İçişleri Bakanlığı bünyesinde, kolluk kuvvetlerince 
yürütülen görevler dışında kalan iç güvenlikle ilgili diğer görevleri en iyi şekilde 
yerine getirebilecek kapasitede, güçlü ve konularında uzman yasal bir birime 
ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca, iç güvenlik hizmetleri ile ilgili uygulamalarda birliği 
sağlayan, iç güvenlik alanında stratejiler belirleyerek ulusal düzeyde planlar 
yapan, hedefleri koyan, uygulayan ve uygulamada etkinlik, verimlilik ve 
koordinasyonu sağlayan bir birim gereklidir. 

Başbakanlıkta Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı’nda 
İç Güvenlik ve Harekât Daire Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nda Güvenlik İşleri 
Genel Müdürlüğü ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nde İç Güvenlik Grup 
Başkanlıklarında; diğer görevler yanında iç güvenlik ile ilgili faaliyetler 
yürütülmeye çalışılmaktadır. Yurdun iç güvenliği ve asayişi, genel ahlak ve kamu 
düzeni, temel hak ve hürriyetler ile ülkemizin ve milletimizin bölünmez 
bütünlüğünü koruma görevi, İçişleri Bakanlığında olmasına karşın, yukarıda 
belirtilen görevlerden kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü görevler dışında kalan 
görevleri yürütecek bir Merkez Birimin olmamasının, Bakanlığımız açısından 
önemli bir eksiklik oluşturduğu değerlendirilmektedir.    

Bu çerçevede; iç güvenlik alanında hizmetin niteliğine göre kurulan farklı 
örgütsel yapılar arasında, kendi görev alanına giren konularda yeterli ve etkili 
düzeyde, tek elden yönetim ve koordinasyonu sağlamak ve iç güvenliğe yönelik 
stratejiler ve politikalar üretmek amacıyla, bu birim oluşturulmaktadır. Böylece, 
ülkemize yönelik yıkıcı ve bölücü propaganda çalışmalarına karşı, milli birlik ve 
beraberliğin güçlendirilerek devamını sağlamak ve kamuoyunu aydınlatıp 
bilinçlendirmek için, Bakanlık onayı ile kurulu bulunan mevcut Toplumla İlişkiler 
Daire Başkanlığınca sürdürülen faaliyetlerin, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkındaki Kanunda yapılacak değişiklikle; Milli Güvenlik Politikaları ve 
yukarda belirtilen çerçevede son gelişmelere uygun bir yapıya dönüştürülerek, 
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daha etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesi sağlanabilecektir. Bu amaçla 
Bakanlığımız bünyesinde “İç Güvenlik Hizmetleri ve Toplumla İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı” adıyla, yeni bir birim” oluşturulması öngörülmektedir. 

Bu gerekçe aslında Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın hangi ihtiyaçlardan 
kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Öte yandan, birimde yapılan yüz-yüze 
görüşmelerden elde edilen bilgilere göre (Mülakat, 1; 3; 4;), 2945 sayılı Milli 
Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu’nda değişiklik 
yapan 07.08.2003 tarih ve 25192 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan 4963 sayılı 
Kanun’dan sonra ihtiyaç daha da artmıştır. Çünkü bu değişiklik ile Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği’nin bazı görevleri “sivil idare” tarafından yürütülmesi 
amacıyla kaldırılmıştır. Kaldırılan bu görevlerin Başbakanlık ve İçişleri 
Bakanlığı’nca yürütüleceği varsayılmıştır. Başbakanlık bu görevleri ilgisine göre 
İçişleri Bakanlığı’na yönlendirmektedir. 

Milli Güvenlik Kurulu, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu toplantıları ile ilgili 
İçişleri Bakanlığı’ndaki sekretarya hizmetleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmektedir. Hâlbuki, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda elde edilecek bilgilerle bu tür 
toplantılara hazırlık ve uygulamaların takip ve koordinasyonu açısından Toplumla 
İlişkiler Daire Başkanlığı bu hizmetlerin koordinasyon ve etkinliğini artıracaktır 
(Mülakat, 1; 2). 

Öte yandan, Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Koordinasyon Kurulu 
(ASİMKK)’na ilişkin iş ve işlemler İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülmekte iken, bir kısmı bu birim tarafından (Karadeniz Eşgüdüm 
Komitesi) yürütülmektedir. Geçici Köy Korucuları İle ilgili iş ve işlemlerin bir kısmı 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülürken, bir kısmı bu birim 
tarafından yürütülmektedir. Ayrıca İller İdaresi genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü 
azınlıklara ilgili iş ve işlemler de bu birim tarafından yürütülebilecek niteliktedir 
(Mülakat, 1; 3). Bu konulardaki iş ve işlemlerin tek merkezden bu birim 
tarafından yürütülmesi ile Bakanlığın iki “ana hizmet biriminin” iş yükünün 
hafifletilmesi yanında, hizmetlerin verimlilik ve etkinliğini de artıracaktır. 

16.2.3. Mevzuat Değişikliği İhtiyacı ve Taslağı 

Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmalarına ilişkin temel düzenlemeleri 
içeren 3046 sayılı Kanuna göre, Toplumla İlişkiler Dairesi’nin, 3152 sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yer alması gerekmektedir. 
Yasal dayanağı olduğunda üzerine düşen görev ve sorumluluklarını etkin ve güçlü 
biçimde yerine getirebilecektir. 

Bu amaçla, Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı ile ilgili mevzuat değişikliğini 
içeren taslak, hazırlanarak, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 03.05.2007 
tarih ve 1274 sayılı yazı ile Başbakanlığa gönderilmiştir. Hazırlanan taslak 
metindeki (İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Dâhiliye 
Memurları Kanunu, Devlet Memurları Kanunu Ve 190 Sayılı Genel Kadro Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı Taslağı) bu Daire Başkanlığını ilgilendiren bölümleri aşağıya çıkarılmıştır: 

MADDE 5- 3152 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“MADDE 14- İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim 
birimleri şunlardır: 
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a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Strateji Geliştirme Başkanlığı, 
c) Hukuk ve Muhakemat İşleri Genel Müdürlüğü, 
d) İç Güvenlik Hizmetleri ve Toplumla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 
e) Bakanlık Müşavirleri, 
f) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

MADDE 8- 3152 sayılı Kanunun 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 17/A maddesi eklenmiştir. 

“İç Güvenlik Hizmetleri ve Toplumla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 17/A – İç Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri 
şunlardır: 

a) Güvenlik ile ilgili teşkil edilen koordinasyon kurullarında, İçişleri 
Bakanlığının koordinatörlüğündeki görevler ile ilgili konularda 
sekretarya hizmeti yapmak, 

b) İç güvenliğe ilişkin konularda uygulamaya konulan tedbir ve faaliyetleri 
planlamak, bu planları yürütmek, takip ve koordine etmek, uygulamada 
etkinliği arttırıcı araştırmalarda bulunmak,  

c) İç güvenlik ile ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, 
yaptırmak, stratejiler geliştirmek ve kamuoyunun aydınlatılmasını 
sağlamak,  

d) İç güvenlik hizmetlerinin sunumunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile toplumun destek ve katılımını 
en üst düzeyde sağlamak, 

e) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde sıkıyönetim veya 
olağanüstü hal ilanına esas olan konulara ilişkin gerekli çalışmaları 
yürütmek, 

f) İç güvenlik hizmetlerinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında yukarıda 
sayılan görevler hususunda koordinasyonu sağlamak, 

g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.” 

MADDE 15- 3152 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelin “Ana Hizmet 
Birimleri” bölümüne “5. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü” ibaresi 
eklenmiş ve diğerleri buna göre teselsül ettirilmiştir. Aynı cetvelin “Danışma ve 
Denetim Birimleri” bölümündeki “2. (Mülga:22/12/2005-5436/17md.)” ibaresi “2. 
Strateji Geliştirme Başkanlığı” olarak, “3. Hukuk Müşavirliği” ibaresi, “3. Hukuk 
ve Muhakemat İşleri Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş ayrıca “4. İç Güvenlik 
Hizmetleri ve Toplumla İlişkiler Dairesi Başkanlığı” ibaresi eklenmiş ve diğerleri 
buna göre teselsül ettirilmiştir. Yine aynı cetvelin “Yardımcı Birimler” bölümüne 
“4. Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” ibaresi eklenmiş ve diğerleri buna göre 
teselsül ettirilmiştir. 

Bu tasarı taslağı ile İçişleri Bakanlığı Teşkilatı içinde “Danışma ve Denetim 
Birimi” olarak “İç güvenlik Hizmetleri ve Toplumla İlişkiler Dairesi Başkanlığı” 
kurulması öngörülmektedir. Bu gerçekleştiğinde,  daimi statüdeki personeli ve 
kendi ödenekleri ile görevlerin etkin ve güçlü biçimde yürütülmesi sağlanmış 
olacaktır. 
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Öte yandan yukarıda bahsedilen 2003 yılındaki yasa değişikliği ile Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin görev alanından çıkarılan hizmetlerin “sivil 
bir anlayış” ile bu birim tarafından üstlenilmesi gerektiğinden, acil biçimde 
kurulması ihtiyacı olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca İç Güvenlik Strateji Belgesi’nde böyle bir birim oluşturulmasını 
gerektiren birçok ifade yer almaktadır. Nitekim Başbakanlığa gönderilen Kanun 
Tasarı Taslağı’nda bu birimin görevleri olarak belirtilen konular ve birim 
tarafından fiilen yürütülen görevlerin İç Güvenlik Strateji Belgesi’ndeki bu ifadeler 
ile ilgili olduğu görülmektedir. 

16.3. İşlevsellik Analizi 

Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı’nda “standart iş tanımları” uyarınca iki 
temel iş grubunun bulunduğu dikkati çekmektedir. Birincisi grup “planlarla ilgili 
işlemler”, ikinci grup “OHAL dönemine ait işlemler ve diğer işlemler” başlığı 
altında toplanmaktadır. 

Özellikle birimin işlevselliği açısından önemi büyük olan birinci grup 
işlemlerin altında, son derece önemli planların yürütüldüğü görülmektedir: 

1) Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı 

2) Hatay İli Aksiyon Planı 

3) İç Göç Özel Uygulama Eylem Planı 

4) Çanakkale İli Gökçeada ve Bozcaada’ya İlişkin Tedbirler 

5) Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Kamuoyu Aydınlatma Planı 

6) Hizbullah Terör Örgütüne Yönelik Eylem Planı 

İkinci grup altındaki çalışmalar yine büyük ölçüde brinci gruptaki 
çalışmalarla yakınlık içindeyse de, hazırlanıp onaylanmış bir plana bağlı olmadan 
yürütülen önemli görevleri içermektedir: 

1) Nevruz Faaliyetleri 

2) Geçici Köy Korucuları ile İlgili Çalışmalar 

3) Kuzey Irak’tan Ülkemize Gönüllü Olarak Geri Dönecek 
Vatandaşlarımızla İlgili Faaliyetler 

4) Özel Harekât ve Operasyon Tazminatına İlişkin Esaslar 

Bu görevlerini yürütürken, illerde oluşturulan “Toplumla İlişkiler Büroları” ile 
taşra bağlantısı da kurulduğundan birimin evrak trafiğinin çok da az olmadığı 
görülmektedir (Tablo 16.1). Üstelik son üç yılın rakamlarına göre gelen evrak 
sayısında düzenli bir artışın olduğu dikkati çekmektedir. 

 2005 2006 2007 

Gelen Evrak sayısı; 1835 2096 2310 

Giden Evrak sayısı 
 

736 1010 684 
 

Tablo 16.1. Birime Gelen-Giden Evrak Sayısı 
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Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı 30.04.2003 tarihli Bakan Onayı ile 
yürürlüğe giren yönerge ile faaliyet göstermekte olup, halen Bakanlık teşkilat 
kanununda yer almamaktadır. Bu sebeple, inisiyatif kullanma alanının oldukça 
dar olması söz konusudur. Bununla birlikte, birim amirine “İçişleri Bakanlığı İmza 
Yetkileri Yönergesi” ile bakanlığın diğer birim amirleri gibi imza yetkisi 
devredildiği görülmektedir. 

Birimin yasal statüye kavuşturulamamış olması, kurumsal kapasitenin etkin 
kullanımı önündeki en önemli engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü birimde 
yürütülen hizmetler geçici personelle ve kendisine ait bütçe ödeneklerinden 
yoksun olarak yürütülmek zorunda kalmaktadır. Bu sebeple, yürütülen 
hizmetlerin bilimsel araştırma çalışmalarına dayandırılarak yapılması hususu da 
istenilen düzeyde değildir.  

Daire Başkanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı’nda, kolluk kuvvetleri tarafından 
yürütülen görevler dışında kalan ve daha çok sivil idare tarafından, sivil bir 
anlayışla yürütülmesi gereken iç güvenlik hizmetlerinin, toplumla ilişkiler 
bağlamında yürütülmesi, misyonu gereğince oldukça önemli görevler 
üstlenmektedir. Birim teşkilat yasasında yer almadığından, kendisine ait bütçesi 
olmadan ve az sayıdaki personeli ile bu görevleri yerine getirmektedir. 

Bu çerçevede Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı’nda, ülke ve bakanlık 
açısından son derece önemli olan terörle mücadeleyi psikolojik yönden 
desteklemek ve milli bütünlüğe yönelik tehditlere karşı koymak amacıyla 
hazırlanan ve uygulamaya konulan eylem planlarının izlenmesi, değerlendirilmesi 
ve koordinasyonun sağlanması iş ve işlemleri yürütülmektedir. Kurumsal 
kapasitenin artırılması için, birimin bakanlık teşkilat yasasında yer alması, 
kendine ait bütçesinin olması ve ihtiyacı oranında personel ile takviye edilmesine 
ihtiyaç vardır.  

16.4. İnsan Kaynakları Analizi 

Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı 3152 sayılı Kanun’da yer almadığı için, 
kendi kadrosu ve kendi personeli bulunmamaktadır. Bu sebeple, hizmetler İçişleri 
Bakanlığı merkez birimleri ile bağlı kuruluşlarından görevlendirilen geçici personel 
ile yürütülmektedir. Bu tür görevlendirmelerle ilgili düzenleme, birimin kuruluş, 
görev ve çalışma yönergesinin 9. Maddesinde yer almaktadır.  

2008 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla bir başkan, iki başkan yardımcısının MİA 
hizmetleri sınıfından (Hukuk Müşavirliği’nden geçici görevli), bir Jandarma Genel 
Komutanlığı’ndan, beş Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ve dört GİH sınıfından 
olmak üzere toplam 12 personelin görev yaptığı anlaşılmaktadır. 

 Sayısı 
Ortaöğretim 

ve Altı 
Ön 

Lisans 
Lisans Y. Lisans Doktora 

Lojmanda 
Oturan 

Personel 

MİA Personeli 3 - - 1 2 - 3 

Genel İdare 
personeli 

4 1 1 2    

Yardımcı Hizmet 
Personeli 

- - - - - - - 

Teknik Hizmetler 
personeli; 

- 
 

- - - - - - 

Diğer 6 - 2 3 1   
 

Tablo 16.2. İnsan Kaynakları Durumu 
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MİA Hizmetleri sınıfından iki, diğer personelden bir olmak üzere üç 
personelin yüksek lisans düzeyinde eğitim gördüğü göze çarpmaktadır. Yedi 
personelin lisans, üç personelin ön lisans ve sadece bir personelin ortaöğretim 
düzeyinde eğitim aldığı görülmektedir. Böylece, birimde görevli personelin eğitim 
düzeyinin oldukça iyi bir düzeyde olduğunu söylemek mümkündür. Ancak, birime 
ait kadro olmadığından personelin “geçici görevlendirme” ile istihdam edilmesi, 
moral ve motivasyon açısından olumsuz bir etki yapmaktadır. Ayrıca, birimde 
görevli olan Mülki İdare Amirlerinin lojmanda ikamet ettikleri anlaşılmaktadır 
(Tablo 16.2). 

Birim Bakanlığın teşkilat yasasında yer aldığında, “geçici görevlendirilen 
personel” yerine kadrolu personel istihdam edilecektir. Ancak, birimin üstlendiği 
hizmetlerin özelliği ve hassasiyeti sebebiyle nitelikli personel ile çalışılması çok 
önemli bir önkoşul olarak karşımıza çıkacaktır. 

Öncelikle “iç güvenlik” konularında araştırmaları olan, kendini yetiştirmiş 
MİAH sınıfından personelin bulunması önemlidir. Ancak mevcut yasa değişikliği 
tasarısı taslağı yasalaştığında Daire Başkanı dışında MİAH sınıfından personel 
istihdam imkânı kalmayacaktır. Hâlbuki hizmetlerin niteliği, etkin biçimde 
yürütülebilmesi ve taşra bağlarının güçlü tutulabilmesi için başkan dışında en az 
3 MİA istihdam edilmesi gerekmektedir (Mülakat, 1; 2; 3 ve 4). Bu nedenle 
bünyesinde en az 3 daire başkanlığı olacak biçimde Başkanlık statüsünde bir 
yapılanma düşünülmelidir. 

Öte yandan, getirilmesi öngörülen “İçişleri Uzmanı” kadrosu içinde “iç 
güvenlik uzmanı” mahiyetinde görev yapmak üzere uzman personele ihtiyaç 
bulunmaktadır. Ayrıca “sosyolog, psikolog” gibi meslek mensuplarının istihdam 
edilmesi gerekmektedir (Mülakat, 1; 2; 3 ve 4). Bu sebeple, mevcut yasa 
değişikliği tasarısı taslağında yer alan “İçişleri Uzmanlığı” uygulamasının 
başlatılmasına ve sosyolog, psikolog meslekleri istihdamı için kadro ihdasına 
ihtiyaç duyulacaktır. 

İç güvenlik hizmetlerinde sivil bir anlayış içinde uyum ve koordinasyonu 
sağlayacak ve hassas konularda sivil toplumla işbirliği içinde topluma yönelik 
çalışmalar üretecek bu birimde, birimin teşkilat kanununda yer alması 
sağlandıktan sonra geçici görevle bulunan “kolluk birimleri” personeline ihtiyaç 
kalmayacağı kanaati egemendir (Mülakat, 2; 3 ve 4). 

16.5. Fiziki Kaynaklar Analizi 

Birimde görev yapan personelin çalışma ortamından kaynaklanan her hangi 
bir problem yoktur. Mevcut personel uygun fiziki mekân ve şartlarda görevlerini 
yerine getirmektedir. Araç- gereç ve büro malzemeleri de hizmetlerin yerine 
getirilmesi için yeterli görünmektedir. Ayrıca bilgi teknolojilerinden yararlanma 
düzeyi iyi olup bilgisayar sayısı ve internet bağlantısı gibi konularda sıkıntı 
yaşanmadığı gözlenmektedir. Ancak birimi oluşturan kuruluş yönergesi ve 
Bakanlık onayı ile yürüttüğü hizmetlerin “gizli” olması sebebiyle “internet sayfası” 
oluşturulmasının düşünülmediği ifade edilmiştir (Mülakat, 2). 

Birimin 3152 sayılı yasada yer almaması nedeniyle bütçe ödenekleri ve 
harcamaları yoktur. Giderleri yıllık dönüşümlü biçimde İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. 2008 yılı 
harcamaları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.  
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16.6. Merkez-Taşra İlişkisinin Analizi 

30.04.2004 tarihli Bakan Onayı ile yürülüğe giren, “Toplumla İlişkiler Daire 
Başkanlığı ve İl Toplumla İlişkiler Bürosu Kuruluş Görev ve Çalışma Yönergesi” 
adında da anlaşıldığı gibi illerde toplumla ilişkiler bürolarının kurulmasını da 
öngörmektedir. Buna göre, “Her ilde Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısının 
sorumluluğunda Toplumla İlişkiler Bürosu kurulur” (7. md).  

Bu düzenleme gereği, her ilde Valilikler bünyesinde geçici görevlendirmeler 
ile oluşturulan bürolar faaliyette bulunmaktadır. Toplumla İlişkiler Daire 
Başkanlığı ilgili Vali Yardımcıları ve bu bürolarda görev yapan personele yönelik 
olarak hizmet-içi eğitim programları organize etmektedir. 

Ayrıca taşraya yön vermek anlamında Nevruz faaliyetleri, GKK uygulamaları 
ve uygulanan eylem planlarıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 

Görüldüğü gibi bu birim yasal güvenceye sahip olmadığı için, bu birimle 
bağlantılı taşradaki bürolar da “geçici personel” ile kurulmuştur. Birimin yasal 
statüye kavuşmasıyla birlikte, illerde oluşturulan büroların da “Valilik ve 
Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nde yer almasının 
sağlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

16.7. Yüz Yüze Görüşme Sonuçları 

Araştırma esnasında Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı’nda dört görevli ile 
yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde genellikle yazılı olarak 
elde edilen belgelerle uyumlu ve benzer bilgiler elde edilmiştir. Ancak farklı ve 
ilginç bilgilere de ulaşıldığı olmuştur. Bu bulgulardan bazıları bu çalışmada, 
konuyla bağlantılı biçimde mülakat numarası verilmek suretiyle referans olarak 
kullanılmıştır. Ayrıca öneriler oluşturulmasında da bu görüşmelerden 
yararlanılmıştır. 

Yüz yüze görüşmelere ilişkin liste aşağıya çıkarılmıştır: 

Mülakat 1- 07.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 

Mülakat 2- 07.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 

Mülakat 3. 07.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 

Mülakat 4. 07.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 

16.8. Tespit Edilen Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 

Tespit 1: Daire Başkanlığı 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun’da yer almamaktadır. 

Tahlil: İç güvenlik hizmetlerinin çağdaş ve sivil bir anlayışla yönlendirilmesi, 

devlet-toplum ilişkilerinin daha iyi biçimde kurulabilmesi amacıyla önemli 

hizmetler üretilmesi için Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın 3152 sayılı İçişleri 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yer alması gereklidir. Öte 

yandan, 2003 yılındaki yasa değişikliğinden sonra Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği’nin görevleri arasından çıkarılan görevler ile İç Güvenlik Strateji 

Belgesi’nde belirtilen görevlerin sivil bir idare tarafından başarıyla 
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uygulanabilmesi için İçişleri Bakanlığı bünyesinde “etkin ve verimli” biçimde 

çalışabilecek böyle bir birime ihtiyaç bulunmaktadır. 

Öneriler: 

• Daire Başkanlığı’nın 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun’da yer alması sağlanmalıdır. 

• Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu sekretaryası hizmetlerinin bu 

birime verilmesi düşünülmelidir. 

Tespit 2: Daire Başkanlığı’nın “nitelikli personel” istihdamına 

ihtiyacı bulunmaktadır. 

Tahlil: Dairenin görev, yetki ve sorumlulukları, yürütülen hizmetlerin 

hassasiyeti dikkate alınarak, dairede nitelikli personel istihdamı hayati öneme 

sahiptir. Bu açıdan, dairede Başkan dışında en az üç MİA istihdam edilmesi 

gerekmektedir. MİA personel atamalarında “iç güvenlik” konusunda kendini 

yetiştirmiş elemanların seçilmesine dikkat edilmesinde yarar vardır.  

Öte yandan, Daire Başkanlığı’nda “İçişleri Uzmanı” istihdamı sağlanması 

hem kurumsal hafıza hem de hizmetlerin etkinliği için önemli bir gerekliliktir.  

Birimde ayrıca yürütülen hizmetlerin niteliği gereği sosyolog, psikolog gibi 

meslek mensuplarının istihdamına da ihtiyaç bulunmaktadır. 

Öneriler: 

• Birimde kendini iç güvenlik konularında yetiştirmiş Daire Başkanı dâhil 

en az dört MİA’nın görev yapması sağlanmalıdır. 

• Birimde yürütülen hizmetlerin etkinlik ve verimliliği için “İçişleri 

Uzmanı” statüsünde nitelikli personel istihdamı sağlanmalıdır. 

• Yürütülen hizmetlerin niteliği gereği Daire Başkanlığı’nda sosyolog, 

psikolog gibi meslek mensuplarının istihdamı sağlanmalıdır. 

 

Tespit 3: Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu 

(ASİMKK) ile ilgili faaliyetlerin bir kısmı İller İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nde, diğer kısmı ise Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı’nda 

yürütülmektedir. 

Tahlil: ASİMKK ile ilgili iş ve işlemler İçişleri Bakanlığı içinde iki ayrı birim 

tarafından yürütülmektedir. İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde bu kurula ait iş ve 

işlemler üstlenilmiş iken, bu kurulun alt komitesi olan Karadeniz Eşgüdüm 

Komitesi’nin sekretaryası ise Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı’nda üstlenilmiştir.  
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ASİMKK ile ilgili tüm iş ve işlemlerin İçişleri Bakanlığı’nda tek bir birim 

tarafından bir bütünlük içinde yürütülmesi etkinlik ve verimliliği artıracaktır. 

Çalışmaların uyum ve koordinasyonu daha kolay sağlanacaktır.  

Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele konusu, Toplumla İlişkiler Daire 

Başkanlığı’nın görev konseptine daha yakın olduğu görülmektedir. 

Öneri: 

• ASİMKK ile ilgili tüm iş ve işlemlerin Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı 

tarafından yürütülmesi sağlanmalıdır. 

Tespit 4: İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen şehit ve 

gazilerle ilgili iş ve işlemlerin Toplumla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nda 

yürütülmesi gerekmektedir. 

Tahlil: İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafında yürütülen şehit ve gazilerle 

ilgili iş ve işlemlerin Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın görev alanı ve konsepti 

ile uyumlu olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu sebeple, söz konusu iş ve işlemlerle ilgili görevler Toplumla İlişkiler Daire 

Başkanlığı’na verilmelidir. Böylece “ana hizmet birimi” olan İller İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nün iş yükü de azaltılmış olacaktır. 

Öneriler: 

• İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafında yürütülen “şehit ve gazilerle 

ilgili iş ve işlemlerin” Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından 

yürütülmesi sağlanmalıdır. 

• TESPİT:5-Geçici Köy Korucuları (GKK) ile ilgili iş ve işlemlerin bir kısmı 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, diğer kısmı da Toplumla İlişkiler 

Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Tahlil: GKK ile ilgili iş ve işlemlerin Bakanlık içinde iki ayrı birim tarafından 

yürütüldüğü tespit edilmiştir. İş ve işlemlerin tek birim tarafından üstlenilmesi 

zaman ve personel israfını önleyecektir. Görev alanı ve konsepti itibarıyla 

Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın bu işleri üstlenmesinin daha uygun olacağı 

anlaşılmaktadır. Böylece “ana hizmet birimi” olan Mahalli İdareler Genel 

Müdürlüğü’ne kendi temel görevlerine yoğunlaşma fırsatı sağlanmış olacaktır. 

Öneri: 

• GKK ile ilgili tüm iş ve işlemlerin Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı 
tarafından yürütülmesi sağlanmalıdır. 
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17. DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

17.1. Teşkilatlanma  

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı(DİAB), 
01.11.2000 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile birimle ilgili kanuni düzenlemeler 
gerçekleştirilinceye kadar,  Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde geçici bir çalışma 
birimi olarak kurulmuştur. Daha sonra 26.02.2001 tarihli Bakanlık Makamı onayı 
ile 01.11.2000 tarihli onay iptal edilmiş ve Daire Başkanlığı, APK Kurulu 
Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesine göre 
Araştırma Planlama Kurulu (APK) bünyesinde hizmet vermeye devam etmiştir. 
Daha sonra 31.10.2001 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile 3152 sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği 
Genel Müdürlüğünün kurulması ile ilgili olarak yapılacak değişiklikler 
tamamlanıncaya kadar, iş ve işlemlerin yeniden Özel Kalem Müdürlüğü 
bünyesinde yürütülmesine karar verilmiştir. Bütün onaylarda personel ihtiyacının 
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatından yapılacak geçici görevlendirmeler yoluyla 
karşılanması öngörülmüştür.  

Bakanlık Makamının 20.10.2003 tarihli Onayında “Bakanlığın görev ve 
faaliyet alanına giren konularda yabancı ülke ve kuruluşlarla olan ilgili 
münasebetleri 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi Hakkında 
Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmek, Avrupa Birliği ile İlişkilerde Bakanlık 
hizmetlerinin verimli, etkili ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve 
gerekli tedbirleri almak, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak üzere APK 
Kurul Başkanlığı ( Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı) 
şeklinde isimlendirilerek tekrar APK bünyesine alınmıştır. 

 Birimin Özel Kalem ve APK ile örgütsel ilişkisi kağıt üzerinde kalmış ve 
faaliyetlerini bağımsız Daire Başkanlığı şeklinde yürütmüştür. Daire Başkanlığının 
kanuni bir dayanakla kurulamaması bütçe ve personel gibi önemli unsurlardan 
mahrum kalmasına sebebiyet vermiş, görev ve sorumlulukların yerine 
getirilmesinde aksamalara yol açmıştır. Dış İşleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği bağlı kuruluşları muhatap almışlar, bu konuda Bakanlığın 
uyarılarını göz ardı etmişlerdir.      

Ülkemizin,19 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca kabul edilen “Avrupa 
Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı”nda yer alan 
taahhütleri kapsamında 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunda yapılacak değişiklikle, Bakanlık ana hizmet birimlerinden Dış 
İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün kurulması öngörülmüştür. Daire 
Başkanlığının kuruluşunun hizmetin gereklerine uygun bir şekilde 3046 sayılı 
Kanunun 16. maddesi çerçevesinde tamamlanarak belirsizliklere son verilmesi, 
bağlı kuruluşların uyarılara rağmen Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı’nın bir koordinasyon ve temas noktası olarak tanımamalarının 
engellenmesi gerekmektedir. 

Avrupa Birliği sürecinde Bakanlık tarafından üstlenilen yetki, görev ve 
sorumluluklar, 2001 yılından bu yana, yasal dayanağı bulunmaksızın, Bakanlık 
Onayı ile fiilen teşkil edilen “Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı”nca yürütülmektedir.  



 418

Daire Başkanlığı’nın yetki ve görevleri, Bakanlık Onayı çerçevesinde ana 
hatları ile aşağıdaki gibi belirlenmiştir;  

1) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, yabancı ülke ve 
kuruluşlarla ilgili münasebetleri, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde 
yürütmek,  

2) Avrupa Birliği ile ilişkilerde Bakanlık hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili 
ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri 
almak,  

3) Bakanlığın görev ve faaliyet alanlarına giren Avrupa Birliği 
müktesebatına uyum ile ilgili görevlerde Bakanlık birimleri arasında 
koordinasyonu sağlamak, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliğinin koordinasyon çalışmalarına yardımcı olmak, bu alanda 
Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, 
uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili faaliyetleri yürütmek,  

4) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.” 

Kuruluş onayı son derece geniş bir görev ve sorumluluk alanı çizmekte fakat 
gerek insan kaynağı ve gerekse araç, donanım ve mali imkânlar konusunda son 
derece zayıf kalmaktadır. Hâlihazırda, Daire Başkanlığına ait mali ihtiyaçlar 
Strateji Geliştirme Başkanlığı bütçesinden, insan kaynağı ise Merkez ve taşradan 
görevlendirmeler yolu ile sağlanmaktadır. 

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığına Strateji Geliştirme 
Başkanlığı bünyesinde yer alan “İnsan Hakları ve Uluslararası Kuruluşlar Dairesi” 
Müsteşarlık Makamının 30.03.2007 tarihli Onay’ı ile verilmiştir. Birim müsteşarlık 
onayı ile Tunus Caddesinde bulunan hizmet binasına taşınmış ve Bakanlık 
Teşkilat Kanun değişikliği taslağına uygun olarak çalışma büroları 
oluşturulmuştur. Bu bürolar:  

• Avrupa Birliği ile İlişkiler Bürosu, 
• Proje Yönetim Bürosu,  
• Dış İlişkiler Bürosu,  
• İnsan Hakları Bürosu,  
• İdari ve Mali İşler Bürosudur.  

Bu bürolar uygulamada şube müdürlüğü olarak adlandırılmıştır. Ayrıca 
Birimde “daire başkanı”, “daire başkan yardımcısı” şeklinde unvanlarda 
yazışmalarda kullanılmaktadır.  

19 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca kabul edilen “Avrupa Birliği 
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı”nda yer alan 
taahhütler arasında, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunda yapılacak değişiklikle, Bakanlık ana hizmet birimlerinden Dış 
İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün kurulması öngörülmüştür. Ancak 
diğer bakanlıklarda bu birim kanunla kurulmuş olmasına rağmen, İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat Kanununda değişiklik yapılamadığı için oluşturulamamıştır. Bu 
birimin oluşturulmadığı üç bakanlıktan biri İçişleri Bakanlığıdır. Tarama 
sürecindeki 35 başlıktan 21 adedi İçişleri Bakanlığı ile ilgili olmasına rağmen bu 
birimin uygun teşkilat yapısına kavuşturulamamış olmasının belirgin bir sebebi 
bulunmamaktadır. 
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Anayasa’nın “Kamu tüzel kişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulur.” hükmü ile 27.09.1984 tarih ve 3046 sayılı 
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki kanunda; “Genel Müdürlük, 
müstakil daire başkanlığı, danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulması, 
kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir.” Denilmektedir.  

3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 36. 
maddesinde; “Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin 
diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre düzenlenir.” Denilmektedir.   

 26.12.2007 gün ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Standardına göre; “İdarelerin misyonu ile 
birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele 
duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır” 
denilmektedir. 

 İlgili kanun hükümlerine bakıldığı zaman Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği 
Dairesi Başkanlığı adlı birimin teşkilatlanması ve yönerge ile unvanların 
oluşturulması ve kullanılmasının mevzuata ve “Kamu İç Kontrol Standardına” 
uygun olmadığı görülmektedir. Ancak günümüzde değişen koşullar çerçevesinde 
Bakanlığın görev ve sorumluluk alanlarında dış ilişkiler ve AB ile ilgili çalışmaları 
yürütecek bu çalışmaları koordine edecek bir birimin oluşturulmasına ihtiyaç 
olduğu gözlemlenmektedir.  

17.2. Mevzuat Analizi  

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı’nın kuruluş, görev ve çalışma 
düzenine ilişkin usul ve esasları kapsayan bir çalışma yönergesi henüz yürürlüğe 
konulamamıştır. Birimin çalışma yönergesi 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 31 ve 33’üncü maddelerine, 31.10.2001 
tarihli Bakanlık Makamı onayına ve 30.03.2007 tarih ve 945 sayılı Makam 
onayına istinaden hazırlanmış ancak Bakanlık Makamınca onaylanmamıştır.  
Hazırlanan bu yönerge, “birimin teşkilatlanmasının yasal dayanağının olmaması, 
yönerge ile teşkilatlanma yapılamayacağı” yönünde bazı birimlerin görüş 
bildirmeleri sebebiyle onaylanmamıştır. Ancak Bakanlıkta birden fazla birim bu 
şekilde faaliyet göstermektedir. Hatta mevzuatla oluşturulmuş birimlerde dahi 
yönerge ile yeni daireler oluşturulmuş ve unvanlar kullanılması öngörülmüştür. 
Sekiz yıldır faaliyette olan bu birimin hangi esaslara göre çalışacağını düzenleyen 
bir yönergenin Bakan onayı ile olmasa bile Birimde geçici olarak görevlendirilen 
birim sorumlusu tarafından uygulamaya konulası gerekmektedir.  Birim 
tarafından yürütülen işlerin niteliği göz önünde bulundurulduğu zaman, iş 
tanımları ve süreçlerini belirleyen bir düzenleme olmadan, birim faaliyetlerinin 
yürütülmesinin ciddi sakıncaları olabileceği değerlendirilmiştir. 

Mevzuatta Olmadığı Halde Birimin Yapmak Durumunda Olduğu 
Görevler 

Birimin yürütmekte olduğu görevlerin çerçevesi 31 Ekim 2001 tarihli Makam 
Onayı ile çizilmiştir.  Ayrıca, “İnsan Hakları ve Uluslararası Kuruluşlar Dairesi 
daha önceki Makam olurunda bulunmadığı halde, Müsteşarlık Makamının 
30.03.2007 tarih ve 945 sayılı Onayı ile Bu birime bağlanmıştır. Birimin fiilen 
yürütmüş olduğu görevlerin tanımlanması birim yöneticilerinden talep edilmiş ve 
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aşağıda sıralan görevlerin mevzuatta olmadığı halde birim tarafından yapıldığı 
ifade edilmiştir.  

a) Bakanlığın görev, sorumluluk ve faaliyet alanına giren konularda diğer 
ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla münasebetleri, 1173 sayılı 
Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında 
Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmek, 

b) Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası 
kuruluşlarla münasebetlerde Bakanlık faaliyetlerinin süratli, düzenli, 
etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri 
almak, 

c) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda uluslararası 
andlaşma ve belgelerle ilgili olarak gerektiğinde Bakanlığın diğer 
birimleri ile koordinede bulunarak görüş bildirmek, yapılan çalışma ve 
görüşmelere katılmak, 

d) Uluslararası kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeleri Bakanlığımızın ilgili 
birimlerine ulaştırmak, 

e) Uluslararası kuruluşlarca yapılan toplantı ve konferanslar için bilgi temin 
etmek ve görüş oluşturmak, toplantı ve konferanslara iştirak etmek, 
sonuç raporlarını ilgili mercilere ulaştırmak ve takip etmek, toplantı ve 
konferans sonrası için gereken bilgilerin hazırlanması işlemlerini 
yürütmek, 

f) Uluslararası kuruluşlar bünyesindeki Bakanlık faaliyetleri ile ilgili 
komitelerde görevlendirilen Bakanlık mensupları arasında 
koordinasyonu sağlamak, 

g) Bakanlık üst yönetiminin diğer ülke temsilcileri ve uluslararası 
kuruluşların yetkilileri ile yapacağı toplantılarda, aksi belirtilmediği 
takdirde, sekretarya hizmetlerini yürütmek, 

h) Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve tam üyelik müzakereleri 
kapsamında, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda 
Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, Dışişleri Bakanlığı, 
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların 
koordinasyon çalışmalarına yardımcı olmak, bu alanda Hükümetin genel 
politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama 
çalışmaları ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 

i) Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili konular hakkında 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarca istenen 
görüşleri bildirmek ve gerektiğinde yapılacak toplantılara katılarak 
Bakanlığı temsil etmek, 

j) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği 
Müktesebatına uyum çerçevesinde, Avrupa Birliği ile işbirliğinin gerekli 
kıldığı yurt içi ve yurt dışı toplantılarda Bakanlık birimleri arasında 
koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde temsilci göndermek ve bu 
konularda Bakanlık görüşü oluşturarak Bakanlık dışı kuruluşlara görüş 
bildirmek, 
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k) Bakanlığın Anayasada yazılı temel insan hak ve hürriyetleri alanında 
üstlendiği görevlerle uluslararası alanda taraf olduğumuz sözleşmeler 
çerçevesinde; insan haklarına ilişkin uygulama ve gelişmeleri izlemek, 
değerlendirmek ve sonuçları uygulayıcı birimlere intikal ettirmek, 

l) İnsan haklarına ilişkin olarak, Bakanlığın ve bağlı kuruluşların görev 
alanına giren iddia ve şikayetleri değerlendirmek, gereği için uygulayıcı 
birimlere göndermek ve sonuçları izlemek, 

m) Bakanlığın politika ve stratejileri doğrultusunda AB ve Uluslar arası 
konularda çalışma ve proje grupları oluşturmak, proje yapmak, 
yaptırmak, yapılan projelere katılmak veya bu projeleri uygulamak, 

n) Görev alanına giren konularla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında 
inceleme, araştırma, danışmanlık ve tercüme yapmak, yaptırmak ve 
yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

o) Gerektiğinde Bakanlığın diğer birimleri ile işbirliği yaparak Bakanlık 
personelinin yurt içi ve yurt dışı eğitim ve diğer faaliyetleri ile ilgili 
işlemlerini yürütmek, 

p) Yerli ve yabancı üniversite, akademi, sivil toplum kuruluşu, resmi veya 
özel araştırma kurumu ile diğer ulusal ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapmak,  

q) Bakanlıkça hazırlanan ve diğer kurumlardan Bakanlığa gelen mevzuat, 
plan, ikili veya çok taraflı uluslar arası anlaşmalar ve benzeri konularla 
ilgili görüş bildirmek,  

r) İhtiyaç duyulan konularda görüş, değerlendirme, bilgi notu ve rapor 
hazırlamak, 

s) Uluslararası kuruluşlarca sağlanan kurs, burs, seminer, proje ve 
programlara ilişkin hazırlık çalışmalarını yürütmek ve sonuçları ilgili 
birimlere ulaştırmak, 

t) Bakanlık üst yönetimince verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Teşkilat 
Kanunu ile oluşturulduktan sonra, görev ve çalışma düzenine ilişkin usul ve 
esasların, iş süreçlerinin bağlı birimlerin dış ilişkiler daire başkanlıkları ile ilişkileri 
de kapsayacak şekilde bir yönetmelikle belirlenmesi gerektiği değerlendirilmiştir. 

 Mevzuat Değişikliği İhtiyacı ve Gerekçeleri 

2006 yılında 3152 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak Dış İlişkiler ve Avrupa 
Birliği Genel Müdürlüğü’nün kurulması için mevzuat değişikliği taslağı 
hazırlanmıştır. Söz konusu değişiklik taslağının gerekçesi aşağıya çıkarılmıştır.  

“Bilindiği gibi, 16-17 Aralık 2005 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği 
(AB) Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde alınan kararlar uyarınca, 
ülkemiz, 3 Ekim 2005 tarihinde Türk Müktesebatının AB Müktesebatına uyumunu 
sağlayamaya yönelik yoğun ve uzun süreli bir müzakere sürecine girmiştir. Anılan 
sürecin, ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik hedefine uygun bir takvim 
dâhilinde ve arzulanan nitelikte sonuçlandırılabilmesi açısından, tüm kurum ve 
kuruluşlarca yürütülecek kapsamlı bir çalışmayı zorunlu kıldığı; bu doğrultuda, 
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ilgili kurum ve kuruluşların, idari ve teknik alt yapılarını, sürecin doğasına uygun 
bir şekilde, bugünden oluşturmaları gerektiği hususu bilinmektedir. Bu 
zorunluluk, ülkemizin idari ve sosyal yapısında önemli ve ağırlıklı bir yeri olan 
İçişleri Bakanlığı açısından daha da belirgindir. 

Müzakere konularının büyük bir bölümünün İçişleri Bakanlığının görev ve 
sorumluluk alanını ilgilendirdiği dikkate alındığında, Avrupa Birliğine tam üyelik 
sürecinde,  Bakanlıkça gösterilecek performansın sonuç açısından belirleyici 
olacağına kuşku bulunmamaktadır. Bu performansın ise, buna uygun bir 
yapılanma ile mümkün olabileceği ortadadır. 

Halen, Bakanlık bünyesinde, AB ile ilgili görev ve sorumlulukların 
koordinasyonu kapsamında faaliyet icra eden, yasal dayanağı olan bir birim 
bulunmamaktadır. Bu sorumluluk, 2001 yılından bu yana, yasal dayanağı 
bulunmaksızın, Bakanlık Onayı ile fiilen teşkil edilen Dış İlişkiler ve AB 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülmeye gayret edilmektedir. Ancak, 
bugün gelinen noktada, anılan görev ve sorumlulukların bu çerçevede 
yürütülebilmesi ve hatta söz konusu görevlerin daire başkanlığı yapılanması ile 
sürdürülebilmesi mümkün görünmemektedir. 

Bu çerçevede, 19 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulunca kabul edilen 
Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programında 
yer alan taahhütlerimiz arasında, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunda yapılacak değişiklikle, Bakanlık ana hizmet birimi 
olarak Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün kurulması 
öngörülmüştür. Bu sebeple, 2001 tarihinde fiilen kurulan ve çalışmalarını geçici 
görevlendirmeler ile yürüten İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği 
Koordinasyon Dairesinin, ülkemizin Avrupa Birliği sürecinde geldiği önemli dönüm 
noktasında, İçişleri Bakanlığının üzerine düşen ciddi sorumlulukları sağlıklı bir 
şekilde yerine getirebilmesini temin için, halen birçok Bakanlıkta da kurulmuş 
bulunan emsalleri gibi, yasal statüye oturtulmuş bir genel müdürlük 
yapılanmasına dönüştürülmesi bir zarurettir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve 
uluslararası diğer kuruluşlar ile Bakanlık arasında Bakanlığın faaliyet ve görev 
alanına giren konularda gerekli çalışmaları yapmak, Avrupa Birliği Mevzuatının 
incelenmesi, mevzuatımıza yansıtılması ve uyumlaştırılması çalışmalarını 
yürütmek ve bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik 
tedbirleri almak üzere, İçişleri Bakanlığı merkez birimleri arasında Dış İlişkiler ve 
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün kurulması öngörülmektedir. 

Kurulacak olan birimin yukarıda sıralanan görevlerini verimli ve etkili bir 
şekilde yerine getirebilmesi; özellikle Avrupa Birliği ile ilgili olarak Bakanlık görev 
ve sorumluluk alanına giren hususların belirli bir düzen ve etkililik içerisinde 
sürdürebilmesi, Bakanlık düzeyinde politika üretilebilmesi için gerekli verilerin 
sağlanması ve bunların değerlendirilmesi açısından iyi yetişmiş, kaliteli personele 
ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle söz konusu birimde, AB uzman ve yardımcılarının 
istihdamı öngörülmektedir.  

Bu gerekçe metninde açıkça görülmektedir ki, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği 
Genel Müdürlüğü’nün teşkilatlanması için makro düzeyde politika ve hedefler 
bulunmaktadır. Yani bu teşkilatlanmanın gerçekleştirilmesinin önünde hiçbir 
engel gözükmemektedir. Bu konu Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine 
İlişkin Türkiye Ulusal Programında yer alan taahhütleri arasında yer almaktadır.  
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Mevzuat Değişikliği Taslakları 

2006 yılında hazırlanan ve 3152 sayılı kanuna eklenmesi önerilen mevzuat 
değişikliği metni aşağıda belirtilmiştir.   

“Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü  

MADDE 12/A – Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri 
şunlardır: 

a) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda diğer ülkeler ve 
uluslararası kuruluşlarla münasebetleri, 1173 sayılı Milletlerarası 
Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun 
hükümleri çerçevesinde yürütmek, 

b) Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşlarla 
münasebetlerde Bakanlık hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli 
bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak, 

c) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda uluslararası 
antlaşma ve belgelerle ilgili olarak gerektiğinde Bakanlığın diğer 
birimleri ile koordinede bulunarak görüş bildirmek, yapılan çalışma ve 
görüşmelere katılmak, 

d) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren Avrupa Birliği Müktesebatına 
uyum ile ilgili görevlerde Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu 
sağlamak, ülke çapında Avrupa Birliği konusunda koordinasyon ile 
görevlendirilmiş kurum veya kuruluşların çalışmalarına yardımcı olmak, 
bu alanda Hükümetin genel politikasına uygun olarak Bakanlık 
politikalarını belirlemek, uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve 
uygulama çalışmaları ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 

e) Avrupa Birliği Müktesebatına uyum ile ilgili konular hakkında 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarca istenen 
görüşleri bildirmek ve gerektiğinde yapılacak toplantılara katılarak 
Bakanlığı temsil etmek, 

f) Avrupa Birliği ile işbirliğinin gerekli kıldığı yurt içi ve yurt dışı 
toplantılara katılmak ve bu toplantılarda Bakanlık birimleri ve bağlı 
kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, 

g) Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler çerçevesinde insan haklarına 
ilişkin faaliyetleri yürütmek, uygulama ve gelişmeleri izlemek, 
değerlendirmek, 

h) Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine ve diğer Uluslar arası İnsan Hakları Sözleşmelerinin 
denetim organlarına iletilecek bilgi ve belgeleri sağlamak, gerektiğinde 
oturumlara temsilci göndermek,          

i) Görev alanına giren konularla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında 
inceleme, araştırma faaliyetlerini yürütmek, bu konularla ilgili tercüme 
yapmak ve yaptırmak, 
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j) Bakanlık, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile proje yapmak veya 
yaptırmak; Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının yürüttüğü 
projelerle ilgili koordinasyon görevini yürütmek, 

k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yürütmek.” 

17.3.  Birimin İşlevsellik Analizi  

17.3.1.  Birimin Yürütmüş Olduğu Görevlerin İşlevsellik Durumu 

Birime mevzuatla verilen herhangi bir görev bulunmamaktadır. Birimin 
yürütmüş olduğu görevlerin çerçevesi Bakan onayı ile belirlenmiştir. Birime fiilen 
verilen görev tanımları yukarıda tek tek sıralanmıştır. Birime fiilen verilmiş olan 
bu görevlerin bir kısmının etkili bir şekilde yürütülmediği incelenmiş ve birimde 
yapılan görüşmelerde ifade edilmiştir. 

Birimin fiilen yürütmüş olduğu görevlerin etkili ve kaliteli bir şekilde 
yürütülmesinin önündeki engellerin başında birime Bakan onayı ile verilen 
görevleri yürütebilmesi için uygun teşkilat, kadro ve bütçe yapısına 
kavuşturulamamış olması gelmektedir. Bu sebeple bu konu ayrıntılı olarak analiz 
edilmemiş birimde görevler yürütülürken karşılaşılan problemler aşağıya 
özetlenmiştir. 

• Birim Bakan onayı ile oluşturulmuş, Bakan onayı ile oluşturulan diğer 
birimlerin görev tanımlarını düzenleyen bir yönerge Bakan onayı ile 
yürürlüğe konulmuş olmasına rağmen bu birimin hazırladığı yönerge 
uygulamaya konulmamıştır. 

• Mevzuatla teşkilatlanmış bir birim olmamasından kaynaklanan, diğer 
bakanlıklar ve AB kurumları nezdinde temsil sorunları yaşanmaktadır. 

• Bağlı birimlerin AB ve Dış İlişkilerinin koordinasyonunda sorunlar 
yaşanmaktadır. 

• Bakanlık bünyesindeki birimlerin yürütmüş olduğu projelerin 
koordinasyonu sağlanamamıştır. Bakanlıkta ihtiyacı olan birimlerden 
daha ziyade proje yapmasını bilen birimler proje geliştirmişlerdir. 

• Birimdeki personel görevlendirmelerinin tamamı geçici olarak başka 
birimlerden yapılmıştır.  Birimde çalışan personelin, çoğunluk itibarıyla 
belirsizlik sebebiyle motivasyon düzeyleri oldukça düşüktür. 

• Birimin kullandığı bütçe Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın bütçesi 
içerisindedir. Parasal kaynağın kullanılmasında sorunlar bulunmaktadır. 

• Birimde yürütülen faaliyetler kurumsal yapıdan daha ziyade şahsi 
çabalar sayesinde yürütülmektedir. 

 Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 2004 yılından bu 
tarafa çıkarılan genelgelere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Genelgenin Konusu Sayısı ve Yılı Değerlendirme 

 Basın Açıklamaları Genelgesi 2004/100 No’lu 

Tüm bu genelgeler, Avrupa Birliği’ne 
uyum sürecinde, Daire Başkanlığımız 
tarafından yayımlanmıştır. 

Toplumsal Olaylar Mücadele ve Esasları Genelgesi 2004/129 No’lu 

İnsan Hakları Savunucuları Rehberi Genelgesi 2004/139 No’lu 

Gayri Müslim Vatandaşlarımız 2007/63 No’lu 

 Kolluk Etik İlkeleri 2007/95 No’lu 

Tablo 17.1- DİAB Tarafından Çıkarılan Genelgeler (Son 10 yıl) 

DİAB tarafından çıkarılan bazı genelgelere bakıldığı zaman genelge 
konularının Bakanlığın bağlı birimleri veya diğer Genel Müdürlüklerin faaliyet 
alanlarıyla ilgili olduğu görülmektedir. Avrupa Birliğine uyum sürecinde gerekli 
görülen ancak Bakanlığın diğer birimlerinin faaliyet alanlarıyla ilgili olan bu 
genelgelerin uygulayıcı birimler tarafından sahiplenilmesinde, günlük iş ve 
işlemlerine yansıtılmasında sorunlarla karşılaşıldığı değerlendirilmiştir.  

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığında 2007 yılı içerisinde 
alınan onaylara ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir. 

Konusu 
Birim Amir Yard 
ve Daire Başkanı 

Birim Amiri M. Yard Müsteşar Bakan 

Yurtdışı 
Görevlendirme 

    28 Adet 

Yurtiçi  
Görevlendirme ve Vekalet 
 

   19 Adet  

Demirbaş Düşümü   2 Adet   

İzin ve Sağlık İzin Onayları  
56 Adet ve 7 

Adet 
   

Satın alma ve  
Görev Dağılımı 

4 Adet     

Tablo 17.2- Onay Niteliğindeki İşlemlerin( 2007 yılı ) Sayı ve Konusu 

Tablo incelendiği zaman birim tarafından alınan onayların personel 
görevlendirmesi ve sağlık izni onayları olduğu görülmektedir. Bunun dışında onay 
niteliğinde herhangi bir evrakın olmaması bu birimin yürütmüş olduğu görevlerde 
etkili bir işlevselliğin olmadığını göstermektedir. Bu durum birimin 
teşkilatlanmasının henüz tamamlanmamış olmasından kaynaklanmaktadır. 

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığına gelen- giden evrak 
sayılarını gösteren grafik aşağıda gösterilmiştir. Birime gelen giden evrak 
sayısında yıllara göre artış olduğu gözlemlenmektedir. Birimin mevzuatla 
teşkilatlanmamış olması sebebiyle gerçek anlamda iş yoğunluğunu ölçmek 
mümkün olmamıştır.  
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Grafik 17.1- Birime Gelen-Giden Evrak Sayısı 

17.3.2. Birimin Yürütmüş Olduğu Projeler.  

Dış İlişkiler ve AB Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü veya etkin koordinasyon 
sağladığı proje başlıkları aşağıya çıkarılmıştır. 

Güvenlik Sektöründe Sivil Gözetimin Artırılması Projesi:  

UNDP tarafından sağlanan 150000 ABD doları kaynak ile gerçekleştirilen 
projenin amacı; konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı kapasitesini gözden geçirmek ve 
Türkiye’nin yönetim sisteminin mevcut kapasitesini artırması amacıyla güvenlik 
sektörünü önemli ölçüde yenileştirmeyi sağlayacak önerilere ulaşmak 
amaçlanmıştır. Başarıyla sonuçlanan proje, İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 
halen yürütülmekte olan “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetimi Projesi” adlı AB 
projesine hazırlık teşkil etmiştir. 

İngiltere Büyükelçiliği İşbirliğiyle Gerçekleştirilen ‘Kolluk 
Kuvvetlerinin Etkin İdaresi Konusunda Vali Yardımcıları Ve 
Kaymakamların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Ve Eğitimi’ Projesi:  

Projenin Amacı;Vali yardımcıları ve kaymakamların, kolluk güçleri üzerindeki 
denetim ve gözetim yetkilerini insan hakları ve AB mevzuatı bağlamında daha 
etkin kullanabilmelerini sağlamaktır. 

Bakanlık ve İngiltere Hükümeti işbirliği ile gerçekleştirilen bu eğitim projesi 
ile yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır: 

• 22–23 Şubat 2006 tarihinde Ankara-Midas Otel’de ‘Mülki İdare 
Amirlerinin Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasında Rolü’ konulu 
seminer düzenlenmiştir. Seminere çoğunluğu mülkiye başmüfettişi 
olmak üzere toplam 193 Bakanlık mensubu katılmıştır. 
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• 26 Mart–1 Nisan 2006 tarihlerinde İstanbul’da eğiticilerin eğitimi 
semineri gerçekleştirilmiştir. Seminere 16 mülkiye başmüfettişi ve 13 
diğer mülki idare amiri (vali yardımcısı, kaymakam ve merkez 
görevlerinde) iştirak etmiştir. 

• 28 Mayıs–27 Aralık 2006 tarihleri arasında toplam 12 hafta süreyle 
Ankara-Kızılcahamam’da gerçekleştirilen eğitim seminerleriyle toplam 
1450 kaymakam, vali yardımcısı, mülkiye başmüfettişi ve Bakanlık 
merkez birimlerinde görevli mülki idare amirlerine eğitim verilmiştir.  

Verilen eğitimin içeriği: Mülki İdare Amirlerinin, bulundukları yerde kolluğun 
en üst amiri sıfatıyla denetim ve gözetim yetkileri, güvenlik hizmetinin sunuluşu 
sırasında insan haklarına saygı, mevzuata uyum, AB uyum sürecinde 
mevzuatımızda yapılan değişiklikler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu 
hususlardaki örnek kararları gibi hususlardır. 

İnsan Hakları Reformlarının Uygulanmasına Destek Projesi: 
Türkiye’de insan hakları alanında yapılan reformların uygulamasının 
desteklenmesi ve Avrupa insan hakları standartlarına yönelik, özellikle, kolluk 
kuvvetlerinin, hukuk profesyonellerinin, İnsan Hakları Başkanlığı’nın ve İnsan 
Hakları Kurullarının ulusal kapasitenin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. Proje 30 Kasım 2007 tarihinde tamamlanmıştır. Projenin Bakanlığı 
ilgilendiren bileşenleri, iki tür bilgilendirme seminerlerini ve bu seminer 
konularıyla bağlantılı çeşitli çalışma ziyaretlerini kapsamaktadır. 4 milyon EURO 
harcanmıştır. 

İnsan Ticareti ile Mücadelede Türkiye’nin Çabalarına Destek ve 
İnsan Ticaretine Konu Kişilerin Adalete Erişimini Teşvik Projesi: Proje 
kapsamında, alanda faaliyet gösteren kolluk görevlilerine ve yargı mensuplarına 
ileri düzey eğitim verilerek insan ticareti suçunu işleyenlerin kimliğinin tespit 
edilmesi, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Proje devam etmektedir. Maliyeti 3.000.000 Avro’dur 

Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü ile Birlikte, “İçişleri Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişlerinin Teftiş Tekniklerinin 
Artırılması Projesi: 

Projenin temel amacı; Hükümetimizin “İşkenceye Karşı Sıfır Tolerans” ve 
“İşkencenin Köklerinin Kurutulması” politikaları kapsamında, polis (kolluk 
organları) üzerindeki gözetim ve teftiş kabiliyetlerinin artırılması, insan hakları 
ihlâlinde bulunan kolluk mensuplarının cezalandırılmalarının önündeki engellerin 
kaldırılması çerçevesinde, müfettişlerin daha iyi performans göstermelerinin 
temini ve bu surette Türkiye’de insan hakları uygulamalarının daha ileri 
gitmesinin teminidir. 

Bağımsız Kolluk Şikâyet Mekanizması Kurulması Projesi:  

Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülmektedir. Projenin amacı, kolluk 
hakkındaki şikâyetlerin incelenmesi, izlenmesi ve Sonuçlandırılmasını sağlayan 
mevcut mekanizmaların daha etkili ve seri işlemesini temin Etmek, ayrıca kolluk 
şikâyetlerinde saydamlığı sağlamak sureti ile kolluk kuvvetlerimizin töhmet 
altında kalmalarını önlemektir. 
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Sınır Aşan Suçlarla Mücadelede Kurumlar Arası İşbirliği Projesi:  

Temmuz 2007 tarihinde başlayıp 31 Mart 2008 biten bu proje İngiltere ile  
işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. 

Projenin ana yararlanıcı kurumu: İçişleri Bakanlığı’dır. (Dış İlişkiler ve AB 
Koor. Daire Başkanlığı eşgüdümünde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Personel Genel Müdürlüğü ve 
KİHBİ) 

Yararlanıcı Diğer Kurum/Birimler: Adalet Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve 
MASAK’tır. 

Proje Bütçesi: 250.000 İngiliz Sterlini (İngiltere Uyuşturucu ve Suç Fonu 
Kurumu) 

Projenin genel amacı; sınır aşan suç olarak kabul edilen insan ticareti, 
göçmen kaçakçılığı, bilişim suçları (kredi kartı sahtekarlığı ile Internet bankacılık 
suçları ve çocuk pornografisi), uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlarla mücadele eden 
ulusal kurumların, suçla mücadele ve kendi aralarında işbirliği kapasitelerinin 
arttırılmasıdır. 

Projenin ülkemizde sınır aşan nitelikli suçlarla mücadele eden kurumların 
suçla mücadele ve kendi aralarında işbirliği kapasitelerini arttırdığına 
inanılmaktadır.  

Birimler tarafından hazırlanan bu projelerin etkili bir şekilde koordine 
edilemediği, birimlerin projelerin başlatılması ve yürütülmesinde birimden gerekli 
desteği almadıkları projelerin yürütülmesine sonradan katıldıkları ifade edilmiştir.  

17.3.3. Birimin İnisiyatif Kullanma ve Kendini Geliştirme Kabiliyeti 

Birim mevzuatla teşkilatlanmadığı, ihtiyaca göre personel istihdamı 
sağlayamadığı ve bütçe imkânları olmadığı için birimin kendini geliştirme inisiyatif 
kullanma kabiliyeti bulunmadığı değerlendirilmiştir. 

17.4.  Makro Planların Analizi  

17.4.1. Dokuzuncu Kalkınma Planı 

Dokuzuncu kalkınma planında Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın görev ve 
fonksiyonlarına yönelik stratejiler bulunmaktadır. Bu hususlar madde başlıkları ile 
aşağıda belirtilmiştir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı, “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil 
paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna 
dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” 
vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanmıştır.  Bu 
anlayışla hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı, AB’ye üyelik sürecine katkı 
sağlayacak temel strateji dokümanı olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle Plan 
dönemi AB mali takvimi dikkate alınarak 2007-2013 yıllarını kapsacak şekilde 7 
yıllık olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede kalkınma planında aşağıdaki temel 
stratejiler belirlenmiştir. 

“51. Kısa bir zaman içinde çok sayıda hukuki düzenlemenin yapılmasını 
gerektirecek olan katılım sürecinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin etkin bir 
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şekilde bilgilendirilmesi ve uyumun gerektirdiği hızda karar alabilmesi için gerekli 
tedbirler alınacaktır.  52. Uyum amacıyla yapılan yasal düzenlemelerin etkili bir 
şekilde uygulanması için gerekli idari kapasite oluşturulacak, uygulamadan 
kaynaklanan aksaklıklar tespit edilerek giderilecektir. 53. Katılım sürecinin ve 
üyelik sonrası koşulların gerektirdiği idari yapılanmaya gidilirken, kamu 
yönetimini ve düzenleyici çerçeveyi etkin kılacak tedbirler alınacaktır. Bu 
çerçevede, yeniden yapılanma çalışmaları hızlandırılacak, bürokrasi azaltılacak, 
görev ve yetki örtüşmeleri giderilecek, koordinasyon mekanizmaları geliştirilecek, 
karar alma süreçleri iyileştirilerek toplumun katılımı artırılacaktır. 54. Yeni görev 
ve sorumlulukların gerektirdiği insan kaynağını yetiştirme konusunda etkili 
önlemler alınacaktır. Bu kapsamda, kamuda nitelikli personel sayısı artırılacak, 
mevcut personelin sürekli eğitimi için gerekli tedbirler alınacaktır. 55. Ulusal 
kaynaklar ve katılım sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen AB mali yardımları, 
ülkemizin AB ortalamalarına yakınsamasına katkıda bulunacak alanlarda 
kullanılacaktır. Yapısal fonlara hazırlık açısından da büyük önem taşıyan katılım 
öncesi fonların etkin kullanımı için gerekli idari yapılanma tamamlanacak, strateji 
geliştirme, programlama, proje havuzu oluşturma, izleme ve değerlendirme 
mekanizmaları geliştirme alanlarına yoğunlaşılacaktır.” 

Dokuzuncu kalkınma planındaki vizyon ve temel stratejilere bakıldığı zaman 
İçişleri bakanlığı bünyesinde AB ilişkileri bağlamında bir teşkilatlanmanın 
geciktirilemeyecek kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. 

17.4.2. İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı 

İçişleri Bakanlığı stratejik plan taslağında Dış İlişkiler ve AB Daire 
Başkanlığı’nın Stratejik amaç ve hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir 

Stratejik Amaç 18. 

Uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve yasalarla garanti altına alınan 
kişi hak ve hürriyetlerinin Bakanlık hizmet ve uygulamalarında esas 
alınmasını sağlamak. 

Hedefler: H.1- Bakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarının çalışma ve 
uygulamalarında, insan haklarının gözetilmesine yönelik olarak personelin 
kapasite ve bilinç düzeyleri geliştirilecektir. H.2-İnsan hakları ihlallerinin 
önlenmesi amacıyla izleme ve değerlendirme sistem ve yöntemleri 
geliştirilecektir.  

Stratejik Amaç 23.  

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Bakanlığın hizmet alanlarında 
gerekli uyum çalışmalarını yürütmek ve uluslararası düzeydeki 
etkinliğini artırmak 

Hedefler: H.1- Bakanlığı ilgilendiren müzakere fasıllarında, Avrupa Birliği 
müktesebat uyum sürecine yönelik gerekli yasal düzenlemeler tamamlanacaktır. 
H.2- Bakanlık Birimlerinde Avrupa Birliği’ne uyum için gerekli olan kurumsal 
kapasite oluşturma ve geliştirme çalışmaları yürütülecektir. H.3- Proje 
Koordinasyon ve Destek Merkezi”ne işlerlik kazandırılarak Bakanlık birimlerince 
Avrupa Birliği, ikili anlaşmalar ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen projelerin 
etkin olarak izlenmesi sağlanacaktır. H.4-Bakanlığın uluslararası işbirliği 
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faaliyetlerine ilişkin veri tabanı oluşturularak, elde edilecek bilgiler ilgili 
kurum/birimlerle paylaşılacaktır.   

Bakanlık Stratejik Plan taslağında yer alan stratejik amaç ve hedefler 
incelendiği zaman Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Daire Başkanlığı’na gelecek 
dönem için verilen rollerin de belirlendiği görülmektedir. Daire Başkanlığının 
gelecek dönemdeki fonksiyonları konusunda hedefler belirlenmiştir ancak bu 
hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli teşkilat yapısının ve mevzuat 
altyapısının oluşturulması için hedefler belirlenmemiştir. Bu hedeflerin 
gerçekleştirilmesi için Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Daire Başkanlığı’na verilen 
görevlerle orantılı teşkilatlanma yönünde hedeflerin belirlenmesi ve 3152 sayılı 
kanun değişikliği taslağında yer alan görevlerin tamamını kapsayıcı nitelikte 
strateji ve hedef belirlenmesi gerektiği değerlendirilmiştir. 

17.5. İnsan Kaynakları Analizi    

17.5.1. Personel Sayısı ve Nitelikleri 

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Daire Başkanlığında, Genel İdare Hizmetleri 
ve Mülki İdare Amiri ile Bakanlık Bağlı Kuruluşlarından görevlendirilen personel 
istihdam edilmektedir. Ayrıca Yardımcı Hizmetler sınıfından 1 personel mevcuttur. 
Birimin personel durumu Tablo- 1’de ki gibidir; Birimde 4 MİA, 18 Genel İdare, 1 
Yardımcı Hizmetler sınıfı bağlı kuruluşlardan da 1 Jandarma Yüzbaşı, 1 Emniyet 
Müdürü, 1 Başkomiser, 2 Komiser olmak üzere toplam 28 personel görev 
yapmaktadır.  4 MİA personelinin; 1’i Daire Başkanı, 3’ü Daire Başkan Yardımcısı, 
18 Genel İdare personelinin 6’sı Uzman, 3’ü Şef, 6’sı V.H.K.İ. 1’i sekreter, 1’i 
şoför, 1’i de hizmetliden oluşmaktadır. 

 Sayısı Lisans Y Lisans Doktora 
Lojmanda 

Oturan 
Personel 

MİA Personeli 4 1 3  2 

Genel İdare personeli 18 11 4  2 

Yardımcı Hizmet Personeli 1     

Teknik Hizmetler personeli 
 
 

    

Diğer 

1J Yzb 
1 Emn. Müd. 
1 Başkom. 
2 Komiser 

    

Tablo 17.3- DİAB  İnsan Kaynakları Durumu 

Birimde görev yapan 4 MİA personelinin 3 ü, 18 Genel İdare personelinin ise 
4 ü yüksek lisans seviyesinde eğitim görmüştür. Genel idare personelinin 11’i 
lisans düzeyinde eğitime sahiptir. Mülki idare amirlerinin lojman imkânlarından 
yararlanma oranı %50 iken genel idare personelinin lojmandan yararlanma oranı 
son derece düşüktür. 

DİAB’ a 2004–2007 yılları arasında Bakanlıktan ve diğer Bakanlıklardan 
görevlendirme ile özelleştirme uygulamaları çerçevesinde 19, belediyeden 1 
olmak üzere toplam 20 personel geçici olarak görevlendirilmiş, son üç yılda ise 
17 personel birimden başka kurumlara geçmiştir. 
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Daire Başkanlığının kuruluş kanununun olmaması ve kadro tahsisinin 
yapılamaması nedeniyle geçici görevlendirmeler Devlet Memurları Geçici 
Görevlendirme Yönetmeliğinin 7. maddesi kapsamında yapılamamaktadır. Geçici 
görevlendirmeler nedeniyle personel devir hızının fazla olması kurumsal hafızanın 
güçlenmesine ve kurumsallaşmaya engel teşkil etmektedir. Kurumsallaşmanın 
sağlanabilmesi için personel hareketlerine kısıtlama getirilmesi yönünde tedbirler 
alınması gerekmektedir.  

17.5.2. Hizmet İçi Eğitimler 

Birimde 2007 yılında İngilizce eğitimine 2 ve Avrupa Topluluğu Araştırma ve 
Uygulama Merkezinde (ATAUM) Avrupa Birliği Uzmanlık programlarına katılan 2 
olmak üzere 4 personele, 2008 yılı Mayıs ayı itibariyle İngilizce 1, ATAUM 2 ve 
bilgisayar 8 olmak üzere toplam 11 personele hizmet içi eğitim verilmiştir. Diğer 
personelin de 2008 yılında bilgisayar konusunda eğitilmeleri için planlama 
yapılmıştır.   

Yılı Konusu Süresi 
Katılımcı 

sayısı 
Değerlendirme 

2007 İngilizce 9 ay 2  

2007 ATAUM 4 ay 2  

2008 İngilizce 9 ay 1  

2008 ATAUM 4 ay 2  

2008 Bilgisayar 5 gün 8  

Tablo 17.4- DİAB- Hizmet İçi Eğitimler. 

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığında personelin 
meslek içinde yetiştirilmesi ve mevcut bilgilerinin geliştirilmesi maksadıyla 
düzenlenen Hizmetçi eğitimlerin yeterli olduğu değerlendirilmekle birlikte DİAB’da 
geçici olarak görevlendirilen personelin değişik birimlerden ve farklı uzmanlık 
alanlarından gelmeleri nedeniyle Daire Başkanlığının görevleriyle ilgili konularda 
sık periyotlarla hizmet içi eğitimine devam edilmesi önem arz etmektedir.  

Birimde yurtdışı toplantılarının organizasyonu ile bu toplantılara bizzat 
katılım kavramları arasında bir ayrım yapılmasına ihtiyaç vardır.  Bu toplantılara 
hangi birim yetkililerinin katılacağı ile katılımcıların sahip olması gereken nitelikler 
konusunda çalışma yapılması, Bakanlığımızın uluslar arası toplantılardaki başarısı 
ve ülkemizin uluslar arası platformlardaki menfaatlerinin korunması açısından 
önem arz etmektedir.      

17.6. Fiziki Kaynaklar Analizi 

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı Tunus Caddesi 
No:41 KAVAKLIDERE adresinde bulunan İl Özel İdaresine ait binanın 3. ve 1.  
katında faaliyet göstermektedir. DİAB’da, Başkan, Başkan Yardımcıları ve 
Sekretere ait toplam 107 m2 alanında 5 oda, İnsan Hakları Şubesine ait 64 m2 
alanında 2 oda, Dış İlişkiler Şubesine ait 32 m2 alanında 1 oda, AB Şubesine ait 
39 m2 alanında 1 oda, Projeler Şubesine ait 179 m2 alanında 2 oda, 36 m2 
alanında 2 boş oda ve 15m2 alanında 1 toplantı odası olmak üzere toplam 516 
m2 alanında 14 oda bulunmaktadır. Birimin çalışma mekânı ve diğer fiziki 
imkânlarını gösterir tablo (Tablo–3) aşağıdaki gibidir. Personel başına ortalama 
çalışma alanının 23 m2 den fazla olduğu birimde fiziki mekân durumu hâlihazırda 
çalışan personel mevcudu için yeterlidir. Ancak birimin teşkilat kanunu çıktıktan 
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sonra kadro sayısı artacağı için mevcut fiziki mekânın yeterli olup olmadığı 
yeniden değerlendirilmelidir. 

Binanın 3. katında Başkanlık ve İnsan Hakları Şubesi, 1. katında AB, Dış 
İlişkiler, Projeler ve İdari Büro bulunmaktadır. Dernekler Dairesi Başkanlığı 
Dernek Denetçilerinin binanın ikinci katına yerleşmiş olmalarının birim 
hizmetlerinin bütünlüğü açısından uygun olmadığı değerlendirilmektedir. 

                     
Çalışma Odaları 

Alan(m2) 
Çalışan 
Sayısı 

Masa 
Sayısı 

Bilgisayar 
Sayısı 

Yeterlilik 
Durumu 

Daire Başkanı 44 1 1 1 Yeterli 

Başkan Yrd. 1  18 1 1 1 Yeterli 

Başkan Yrd. 2 18 1 1 1 Yeterli 

Başkan Yrd. 3 18 1 1 1 Yeterli 

İnsan Hakları 32 3 3 3 Yeterli 

İnsan Hakları 32 2 2 2 Yeterli 

Dış İlişkiler 32 4 4 4 Yeterli 

AB Şubesi 39 4 4 4 Yetersiz 

Projeler 179 2 2 2 Yetersiz 

İdari Büro 39 4 5 4 Yeterli 

Sekreterlik 15 1 1 1 Yeterli 

Boş Oda (2) 36  1   

Toplantı Odası 15    Yetersiz 

TOPLAM 516 22    

Tablo 17.5 - Birimlerin Çalışma Odalarının Durumu 

Daire Başkanlığının kuruluş kanununun olmaması nedeniyle kendisine ait bir 
bütçesi bulunmamaktadır. Birimin cari harcamaları, Bakanlığımız Strateji 
Geliştirme Başkanlığı Bütçesinden, Personel giderleri ile yurt dışı ve yurt içi görev 
yollukları ise ilgili personelin kadrosunun yer aldığı Bakanlığımız merkez birimi 
veya bağlı kuruluşun bütçesinden karşılanmaktadır. 

17.7. Merkez-Taşra İlişkisinin Analizi 

Bakanlık Makamının 20.10.2003 tarihli onayı kapsamında DİAB, temel 
olarak Bakanlığın dış ülkelerle ve AB Ülkeleri ile olan münasebetlerinin Dışişleri 
Bakanlığı, AB Genel Sekreterliği ve Bakanlık birimleri arasındaki 
koordinasyonundan sorumlu bir birimdir.   Başkanlık, bu alanda Hükümetin genel 
politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları 
ile ilgili faaliyetleri yürütmek ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmakla 
yükümlüdür. Birim ana hatları itibariyle Avrupa Birliği ile ilişkiler kapsamında 
çalışmalar yapmakta, Bakanlığımızın diğer dış ülkelerle olan münasebetlerini 
yürütmekte ve bu iki temel görevle ilgili olarak çeşitli faaliyet ve projelerin 
sorumluluğunu üstlenmektedir.      

17.8. Yüz Yüze Yapılan Görüşme Sonuçları 

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanı Abdurrahman 
SAVAŞ ile 16.04.2008, Çarşamba tarihinde yapılan görüşmede Dış İlişkiler ve AB 
Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın teşkilat yapısı hakkında aşağıda belirtilen 
hususlara dikkat çekilmiştir. (Ek: xvii.i.) 
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• Başlangıçta Avrupa Birliği ile ilişkilerin yoğunlaşması ve yabancı dil bilen 
personel ihtiyacının belirginleşmesi üzerine zorunluluklardan 
kaynaklanan ve Bakan onayına dayanan bir örgütlenme 
oluşturulmuştur.  

• Başlangıçta Avrupa Birliği ile ilişkiler ile bazı projeler çerçevesinde 
faaliyetler yürütülmüştür. Ayrıca Bakanlık makamına, Müsteşarlığa ve 
Genel Sekreterliğe AB ve  dış ilişkiler konularında danışmanlık ve 
destek faaliyetleri sağlanmıştır. 

• Daha sonra AB ile yürütülen projelerin koordinasyonu görevinin de 
Dairemiz tarafından yürütülmesi gereken işlevlerden olduğu 
kararlaştırılmış ve buna ilişkin bir koordinasyon merkezi ve proje destek 
bürosu oluşturulmuştur. 

• Son olarak da, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na (eski APK Başkanlığı) 
bağlı Uluslar arası kuruluşlar ve İnsan Hakları Dairesinin DİAB’a 
bağlanmasıyla, A.İ.H.M.’de Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan 
davaların takibi konusunda Dışişleri Bakanlığı’na destek ve Bakanlık içi 
koordinasyon görevi dairemiz tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 

• A.B, dış ilişkiler, projeler ve insan hakları olmak üzere dört işlev gören 
bir yapıya bu aşamada gelinmiştir. 

• A.B. ile yürütülen müzakerelerde belirlenen 35 müzakere faslının hangi 
bakanlıklarla ilgili olduğunun belirlendiği Başmüzakereci Ali Babacan 
başkanlığında yapılan toplantıda, bunlardan 21 adedinin bizim 
Bakanlığımızla ilgili olduğu kararlaştırıldı. Adalet, özgürlük ve güvenlik 
faslının ilgili olduğu 24. Fasıl ile Yargı ve Temel Haklar adlı 23. Fasıl 
yoğunluk itibarıyla en çok ilgili olduğumuz fasıllardır.  

• Bakanlığımızın dış ilişkileriyle ilgili faaliyetler çoğunlukla Genel 
Sekreterlikçe yürütülmektedir. Genel Sekreterlikçe yürütülen bu işler 
uzun süre birimimizce üstlenilmemiştir. Bu aşamada biz bu ilişkilere 
tedricen müdahil olmayı, yeterli kapasiteye ulaştıktan sonra bütünüyle 
devralmayı planlıyoruz. 

• İnsan haklarının korunması konusu dar anlamda algılandığı takdirde 
hukuk müşavirliğine devredilebilir. Ancak insan hakları konusundaki 
eğitimler, yürütülmesi gereken projeler olarak da algılandığında ise 
bizim birimimiz tarafından yürütülmesi uygun olur. 

• A.İ.H.M’deki davaların yorumlanması ve koordinasyonundan ziyade 
mahkemece istenilen belgelerin tamamlanması yönünde işlev 
görüyoruz.  

• A.B. ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı gibi bağlı birimler bünyesinde bulunup 
benzer görevleri icra eden benzer birimler zaman zaman doğrudan 
yazışma yaptıkları için koordinasyon konularında bazı sorunlarla 
karşılaşılmaktadır. 

• İç güvenlik ve kolluk faaliyetleriyle ilgili konularda bakanlık bakış açısını 
temsil edecek bir birim bulunmamaktadır. 
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• Bakanlığın bazı birimlerince hazırlanan AB ve ikili işbirliği projeleri ilgili 
Bakanlık birimlerinin görüşü alınmadan uygulamaya konulduğu için 
sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle, hazırlık aşamasında ilgili 
diğer birimlerle istişare edilmesi gerekmektedir.  

• Projelerin koordinasyonu konusunda birimlere bir genelge 
gönderilmiştir. Ancak bu genelgeye uyum konusunda sorunlar 
yaşandığı görülmektedir. 

• Birim amirleri toplantılarında değişmez gündem maddelerinden birisi, 
A.B. ile ilişkiler idi. Bu yönden dış ilişkiler ve projelerin koordinasyonu 
konusunda kurumsal kabiliyetin geliştirilmesi önem arz etmektedir.  

• Proje yapan birimler, proje yapmayı bilen birimlerdir. Bizdeki proje 
birimimizde, hangi konularda proje yapılması gerektiği yönünde ilgili 
birimlere yönlendirme yapılacaktır.  

• Bakanlık birimlerimiz gerek yurtiçi gerekse A.B. fonlarından temin 
edilebilecek fonlar konusunda bilgi yetersizliği ile bu fonlardan 
yararlanma konusunda büyük bir eksiklik söz konusudur.  

• Bakan oluru ile oluşturulan, A.B. Müzakerelerini Yönlendirme ve 
Yönetme Komitesi Müsteşar başkanlığında, ilgili müsteşar yardımcısı, 
teftiş kurulu başkanı, A.B. Dış İlişkiler Daire Başkanı ve gerektiğinde 
ilgili birimlerden üye alınarak oluşturulmuş, ancak bu komite bu güne 
kadar etkin olarak çalıştırılamamıştır. 

• A.B. ve dış ülkelerle ilişkilerin daha etkili yürütülebilmesi için uzman 
kadrolara ihtiyacımız vardır. Fiziki mekânımız mevcut personel için 
yeterlidir. 

• Taşra birimlerinin A.B. projelerinden daha iyi yararlanabilmesi için taşra 
birimlerine valiliklere ve kaymakamlıklara, belediyelere bilgi aktarımı 
sağlanması gerekiyorsa da bu görev kurumsal kapasite yetersizliği 
nedeniyle yeterince yerine getirilememektedir. 

• Bakanlık birimleri arasında önemli ölçüde bir eşgüdüm sorunu 
bulunmaktadır. Bu konu bağlı kuruluşlarda daha fazla hissedilmektedir. 
Bu bağlı birimlerin hizmetler arasındaki farklılığın giderilmesi için 
hizmetlerin standardizasyonu çok önemlidir. 

• Başkanlığımızda insan hakları, dış ilişkiler birimlerinde çalışan 
personelimizin büyük çoğunluğu A.B. konularında eğitim veren 
ATAUM’daki programlara katılmıştır. 

• A.B. ve Dış İlişkiler gibi birimlerde görevlendirilen mülki idare 
amirlerinin mutlaka bu alanlarda eğitim almış, bakanlık görüşünü temsil 
edebilecek niteliklere sahip personel arasından seçilmesi zorunludur. 

17.9. Tespit Edilen Sorunlar Ve Çözüm Önerileri (Dış İlişkiler Ve 
Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı) 

Tespit 1: Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 
Türkiye Ulusal Programında yer alan 3152 sayılı kanunda değişiklik 
taahhüdü henüz yerine getirilememiştir. Birim Bakanlık onayı ile 
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kurulmuştur ve birime verilen görevler için uygun teşkilat, bütçe ve 
personel yapısı oluşturulamamıştır.  

Tahlil: Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
01.11.2000 yılında Bakanlık Makamının Onayı’na istinaden geçici olarak Özel 
Kalem Müdürlüğü bünyesinde bir çalışma birimi şeklinde kurulmuştur. Daha 
sonra 26.02.2001 tarihli Bakan oluru’na dayanılarak, 01.11.2000 tarihli onay 
iptal edilmiş ve Daire Başkanlığı, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 16/b maddesine göre Araştırma Planlama Kurulu (APK) 
bünyesinde hizmet vermeye devam etmiştir.   31.10.2001 tarihli Bakanlık 
oluruna istinaden, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunda “Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün” kurulması ile ilgili 
olarak yapılacak değişiklikler tamamlanıncaya kadar, iş ve işlemlerin yeniden 
Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine karar verilmiştir.  

Avrupa Birliği sürecinde Bakanlık tarafından üstlenilen yetki, görev ve 
sorumluluklar, 2001 yılından bu yana, yasal dayanağı bulunmaksızın, Bakanlık 
onayı ile fiilen teşkil edilen “Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı”nca yürütülmektedir. 19 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca 
kabul edilen “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal 
Programı”nda yer alan taahhütler arasında; 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılacak değişiklikle, Bakanlık ana 
hizmet birimlerinden “Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün” 
kurulması öngörülmüştür. Ancak diğer bakanlıklarda bu birim kanunla kurulmuş 
olmasına rağmen, İçişleri Bakanlığın Teşkilat Kanununda değişiklik yapılamadığı 
için birim kanunla kurulamamıştır. Bu birimin oluşturulmadığı üç bakanlıktan 
birinin İçişleri Bakanlığı olduğu yüz yüze görüşmelerde ifade edilmiştir. Tarama 
sürecindeki 35 başlıktan 23’ü İçişleri Bakanlığı ile ilgili olmasına rağmen bu 
birimin uygun teşkilat yapısına kavuşturulamamış olmasının belirgin bir sebebi 
bulunmamaktadır.  

Öneri: 

• Bakanlık Teşkilat kanununda “Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü’nün” 
kurulmasına yönelik mevzuat değişikliği bir an önce sağlanmalıdır. 

Tespit 2: Birimin üstlenmesi gereken fonksiyonların ne olması 
gerektiği konusunda tereddütler bulunmaktadır. 

Tahlil: Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde yer alan “İnsan Hakları ve 
Uluslararası Kuruluşlar Dairesi’nin”, Müsteşarlık Makamının 30.03.2007 tarihli 
Onay’ı ile DİAB bünyesinde örgütlenmesine karar verilmiştir. Ancak 2006 yılında 
hazırlanan Teşkilat Kanunu değişikliği taslağında bu görevle ilgili bir hüküm 
bulunmamaktadır. Bu görevi kapsayan bir hüküm aynı mevzuat değişikliği 
taslağında Hukuk Müşavirliği’nin görevleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla 
fiilen Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi tarafından yürütülen bu görevin 
mevzuat değişikliği taslağında Hukuk Müşavirliği bünyesine verilme sebepleri 
analiz edilmeli, bu görevlerin en etkili bir şekilde hangi birim tarafından 
sürdürülebileceği yeniden değerlendirilmelidir. Ayrıca mevzuat taslağında Dış 
İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığına verilen yabancı heyetlerin 
ağırlanması görevleri şu an Genel Sekreterlik tarafından yürütülmekte bu birim 
Genel Sekreterliğe destek hizmeti sunmaktadır. Bu görevlerin de yeterli 
kapasiteye sahip olan DİAB Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesi gerektiği 
değerlendirilmiştir. 
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Öneriler: 

• İnsan hakları bürosu çalışmalarının hangi birim tarafından yürütülmesi 
gerektiği konusunda Hukuk Müşavirliği ile ortak çalışma yapılmalıdır. 

• Bakanlık Genel Sekreterliği tarafından yürütülen yabancı konukların 
ağırlanması işlemleri DİAB Daire Başkanlığı tarafından yürütülmelidir. 

Tespit 3: Bakanlık birimlerince yürütülen AB projelerinin etkili bir 
şekilde koordinasyonu sağlanamamıştır. 

Tahlil: Bakanlık birimleri tarafından AB’ne sunulan taslak proje önerilerinin 
(proje fişlerinin) koordine edilmesinde sorunlar yaşandığı incelenmiş ve ifade 
edilmiştir. Birimlerce hazırlanan AB taslak proje fişlerinin bakanlıktan çıkışına 
kadar olan kısmı DİAB tarafından etkili bir şekilde takip edilememektedir. Proje 
önerileri Bakanlıktan çıktıktan sonraki süreç AB Genel Sekreterliğince takip 
edilmektedir. AB projelerinin yürütülmesinde koordinasyon problemleri kurumsal 
kapasitenin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu eşgüdüm sorununun bir 
şekilde giderilmesi zorunludur. Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığının eşgüdüm aşamasında olduğu durumlarda ise birimin katkısı 
metinler için edit yapmaktan öteye geçmemiştir.  

AB projelerinin koordinasyonundaki sorunlarla ilgili üst makamlara bir 
sunum henüz yapılmamıştır. Projelerin koordinasyonu konusunda birimlere bir 
genelge gönderilmiş, ancak bu genelgeye birimlerin uyumu konusunda sorunlar 
yaşandığı ifade edilmiştir. Bakan oluru ile oluşturulan, “AB Müzakerelerini 
Yönlendirme ve Yönetme Komitesi” Müsteşar başkanlığında, ilgili Müsteşar 
Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, A.B. Dış İlişkiler Daire Başkanı ve gerektiğinde 
ilgili birimlerden üye alınarak oluşturulmuş, ancak bu komite çalıştırılamamıştır. 

A.B. sürecinde hibe fonlarına sunulacak proje başlıklarının belirlenmesi için 
“ortak akıl çalışması” henüz yapılmamıştır. Birimlerin hangi projelere ihtiyacı 
olduğu yönünde çalışma yapılması gerektiği yüz yüze görüşmelerde ifade 
edilmiştir. Bakanlıkta proje hazırlayan birimlerin, proje yapmayı bilen birimler 
olduğu, bazı projelerin ise kişisel çabalarla ortaya konulduğu görüşmelerde 
vurgulanmıştır. Bakanlık birimlerinde gerek yurtiçi gerekse A.B. fonlarından temin 
edilebilecek kaynaklar konusunda bilgi yetersizliği ve bu fonlardan yararlanma 
konusunda büyük bir eksiklik söz konusudur. Yurtiçi ve yurtdışı fonların kullanımı 
için birim bünyesinde oluşturulan proje biriminin etkin olarak çalıştırılması 
gerektiği değerlendirilmektedir. 

 Öneriler: 

• “A.B Müzakerelerini Yönlendirme ve Yönetme Komitesi” işlevsel hale 
getirilmeli ve yürütülmesi gereken projeler konusunda politika 
belirlenmelidir. 

• Birim bünyesinde oluşturulan proje koordinasyon bürosu etkin hale 
getirilmelidir. 

• Bu proje birimi Bakanlık birimleri, bağlı birimler ve taşra teşkilatına 
rehberlik edecek şekilde teşkilatlandırılmalıdır. 

• Bakanlık birimlerinin AB fonlarından yararlanmak için sunacakları proje 
önerileri için prosedür belirlenmelidir. 
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• AB projelerinin koordinasyonundaki sorunlarla ilgili üst makamlara bir 
sunum yapılmalı ve bu konuyla ilgili daha önce hazırlanan genelgenin 
yenilenmesi sağlanmalıdır. 

• Bakanlık birimleri tarafından AB fonlarına sunulabilecek proje başlıkları 
“ortak akıl çalışması” ile belirlenmelidir. 

• Bakanlık birimlerinin üst yöneticileri AB projeleri konusunda mutlaka 
hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdır. 

Tespit 4: Bağlı birimlerin Dış ilişkiler Daire Başkanlıklarıyla 
ilişkilerde sorunlar yaşanmaktadır. 

Tahlil: A.B. ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı gibi bağlı birimler bünyesinde bulunan benzer 
görevleri icra eden birimlerle koordinasyon konularında bazı sorunlarla 
karşılaşıldığı incelenmiş ve ifade edilmiştir. Kolluk faaliyetleriyle alakalı uluslar 
arası toplantılarda Bakanlık bakış açısını temsil edecek bir birim bulunmadığı 
görüşmelerde vurgulanmıştır. Uyuşturucu, insan ticareti gibi konularda Emniyet 
ve Jandarma birimleri ayrı ayrı sunumlar yaparak Bakanlık görüşünü temsil 
etmeyen bir görüntü ortaya koymaktadırlar. Bu tür konularda etkili bir 
koordinasyon sağlanamamıştır. Bu yönden etkili bir koordinasyonun 
sağlanabilmesi için Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığında uzman 
personel görevlendirilmesi ve teknik yönden destek oluşturulması zorunludur. Bu 
birimlerin dış ilişkilerle ilgili konuları mutlaka Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilmelidir.  

Öneriler: 

• Birimin teşkilatlanması tamamlandıktan sonra Bağlı birimlerin dış 
ilişkiler daireleriyle münasebetleri ayrıntılı olarak düzenleyici metinle 
belirlenmelidir. 

• Uluslar arası toplantılarda kolluk birimleri ile ilgili yapılması gereken 
sunumlar koordine edilmelidir. Bunun için bağlı birimlerden birime 
personel görevlendirmesi yapılmalıdır. 

Tespit 5: Birimde iş ve görev tanımlarını iş süreçlerini belirleyen bir 
metin henüz çıkarılamamıştır. 

Tahlil: Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı’nın kuruluş, görev ve 
çalışma düzenine ilişkin usul ve esasları kapsayan bir çalışma yönergesi henüz 
yürürlüğe konulamamıştır. Birimin çalışma yönergesi Birimin oluşturulmasını 
sağlayan Makam onayına istinaden hazırlanmış, ancak bakanlık onayı ile 
yürürlüğe konulamamıştır. Hazırlanan bu yönergenin onaylanmama sebebinin, 
birimin teşkilatlanmasının yasal dayanağının olmaması sebebiyle yönerge ile 
teşkilatlanma yapılamayacağı yönünde bazı birimler görüş bildirmiş olmalarından 
kaynaklandığı ifade edilmiştir.  Ancak Bakanlıkta benzer birden fazla birim bu 
şekilde faaliyet göstermektedir. Hatta mevzuatla oluşturulmuş birimlerde dahi 
çıkarılan yönergelerle yeni daireler oluşturulmuş ve unvanlar kullanılması 
öngörülmüştür. Bu birimin oluşturulması Bakan onayı ile gerçekleştirilmiştir ve 
onayla teşkilatlanan ve sekiz yıldır faaliyette olan bu birimin hangi esaslara göre 
çalışacağını düzenleyen bir yönergenin Bakan onayı ile olmasa bile, Birimde 
geçici olarak görevlendirilen birim sorumlusu tarafından uygulamaya konulması 



 438

gerekmektedir.  Birim tarafından yürütülen işlerin niteliği göz önünde 
bulundurulduğu zaman, iş tanımları ve süreçlerini belirleyen bir düzenleme 
olmadan görevlerin yürütülmesinin ciddi sakıncaları olabileceği 
değerlendirilmiştir. 

Öneriler: 

• Birim mevzuatla teşkilatlandıktan sonra görev tanımlarını ve iş 
süreçlerini belirleyen bir çalışma yönetmeliği çıkarılmalıdır. 

• Birim teşkilatlanıncaya kadar iş ve görev tanımlarını belirleyen ve iş 
süreçlerini tanımlayan yönerge Bakan onayı ile yürürlüğe konulmalıdır. 

Tespit 6: Birimin yürütmüş olduğu işlere orantılı olarak yeterli 
sayıda nitelikli personel görevlendirmesi yapılmamıştır. 

Tahlil: Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı’nda Bakanlık 
birimlerinden 4 mülki idare, 18 genel idare, 1 yardımcı hizmetler sınıfı personeli, 
bağlı kuruluşlardan da 1 Jandarma Yüzbaşı, 1 Emniyet Müdürü, 1 Başkomiser, 2 
Komiser olmak üzere toplam 28 personel geçici görevle çalışmaktadır.  4 mülki 
idare personelinin; 1’i Daire Başkanı, 3’ü Daire Başkan Yardımcısı, 18 Genel İdare 
personelinin 6’sı Uzman, 3’ü Şef, 6’sı V.H.K.İ. 1’i sekreter, 1’i şoför, 1’i de 
hizmetliden oluşmaktadır. Birimde AB uzmanı personel bulunmamaktadır. Avrupa 
Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezinde (ATAUM) Avrpa birliği uzmanlık 
programlarına sadece 2 personel katılmıştır. 

Öneriler: 

• Birime görevlendirilecek mülki idare ve genel idare personeli arasında 
denge oluşturulmalı şube müdürlerinin yükselebilecekleri kadrolar 
bulundurulmalıdır. 

• Görevlendirilecek mülki idare personeli için belli standartlar konulmalı, 
AB uzmanlığı ve dil sertifikası olmayan personelin bu birimde 
görevlendirilmesinden kaçınılmalıdır. 

• Birime görevlendirilecek personel için konulması gereken standartlar 
atama yer değiştirme yönetmeliğine ilave edilmelidir. 

• AB uzmanı kadrolarının alınması sağlanmalıdır. 

Tespit 7: Birimde personel devir hızının fazla olması yürütülen 
hizmetlerde verimliliği azaltmaktadır.  

Tahlil: DİAB Daire Başkanlığı’na 2004–2007 yılları arasında Bakanlıktan ve 
diğer Bakanlıklardan görevlendirme ile geçici personel görevlendirmesi 
yapılmıştır. Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde 19, belediyeden 1 olmak 
üzere toplam 20 personel geçici olarak görevlendirilmiştir. Son üç yılda ise 17 
personel birimden başka kurumlara geçmiştir. 

Daire Başkanlığının kuruluş kanununun olmaması ve kadro tahsisinin 
yapılamaması nedeniyle geçici görevlendirmeler Devlet Memurları Geçici 
Görevlendirme Yönetmeliğinin 7. maddesi kapsamında yapılamamaktadır. Geçici 
görevlendirmeler nedeniyle personel devir hızının fazla olması kurumsal hafızanın 
güçlenmesine ve kurumsallaşmaya engel teşkil etmekte hizmetlerde verimliliği 
azaltmaktadır.  
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Öneri: 

• Kurumsallaşmanın sağlanabilmesi için personel devir hızının azaltılması 
yönünde tedbirler alınması gerekmektedir. 

Tespit 8: Birimde geçici görevle çalışan personele yönelik 
düzenlenen hizmetçi eğitimler yeterli düzeyde değildir 

Tahlil:  2007 yılında sadece 4 personele iki konuda eğitim verilmiş olması 
birim tarafından hizmet içi eğitime yeterince önem verilmediğini göstermektedir. 
DİAB’ da geçici olarak görevlendirilen personelin değişik birimlerden ve farklı 
uzmanlık alanlarından gelmeleri nedeniyle Daire Başkanlığının görevleriyle ilgili 
konularda eğitilmeleri için gerekli eğitim programlarının hazırlanması ve bir plan 
çerçevesinde uygulanması gerekmektedir  

Öneriler: 

• Tüm personelin daha sık periyotlarla sürekli hizmet içi eğitime tabi 
tutulması sağlanmalıdır. 

• Birimde çalışan mülki idare ve uzman personelin Avrupa Topluluğu 
Araştırma ve Uygulama Merkezinde (ATAUM) Avrupa birliği uzmanlık 
programlarına katılmaları sağlanmalıdır.              

Tespit 9: Birimde çalışan bazı personelin moral ve motivasyon 
düzeyi düşüktür.     

Tahlil: Personelin moral ve motivasyon düzeyinin ölçümlemesine yönelik 
çalışmalar yapılmamasına rağmen, yüz yüze görüşmeler ve incelemeler 
esnasında personelin moral ve motivasyon düzeyinin düşük olduğu, uzman 
statüsündeki personel ile diğer personelin özlük haklarının iyileştirilmesine 
yönelik çalışmalar bekledikleri gözlenmiştir. 

Öneri: 

• Uzman statüsündeki personel ile GİH sınıfından personelin özlük 
haklarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 

Tespit 10: Yurtdışı toplantılarının organizasyonu ile bu toplantılara 
katılım konularının düzenlenmesine yönelik bir çalışma 
bulunmamaktadır. 

Tahlil: Birimde yurtdışı toplantılarının organizasyonu ile bu toplantılara 
katılım kavramları arasında bir ayrım yapılmasına ihtiyaç vardır.  Bu toplantılara 
hangi birim yetkililerinin katılacağı ile katılımcıların sahip olması gereken nitelikler 
konusunda çalışma yapılması Bakanlığımızın uluslar arası toplantılardaki başarısı 
ve ülkemizin uluslar arası platformlardaki menfaatlerinin korunması açısından 
önem arz etmektedir.      

Belli bir program veya faaliyetin tanıtımı amacıyla yapılan ve daireye verilen 
görevlerin ifası kapsamında toplantılara daire başkanlığından ilgililerin katılması, 
ancak projelerin uygulanması safhasında Bakanlığın ilgili birimlerinden yetkililerin 
ve görevlilerin veya toplantıya bilgi, tecrübe ve birikimleriyle katkı sağlayabilecek 
olanların katılmalarının sağlanması doğru bir yaklaşım olacaktır.  
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Öneri:   

• Avrupa Birliği ile ilişkiler kapsamında yapılan çalışmalar,  Bakanlığımızın 
diğer dış ülkelerle olan münasebetlerin yürütülmesi yönündeki 
faaliyetler ve bu iki temel görevle ilgili olarak yürütülen çeşitli faaliyet 
ve projeler çerçevesinde yurtdışında icra edilen toplantılara 
Bakanlığımızdan ve taşra teşkilatından hangi birim yetkililerinin 
katılacağına ve bu toplantılarda izlenecek strateji ve yöntemler ile ilke 
ve kuralların önceden belirlenmesi doğrultusunda bir yönerge çalışması 
yapılması yapılmalıdır. 

Tespit 11: Birimin yerleşim planı hizmetin gereklerine uygun 
değildir. 

Tahlil: Birimin yerleşmiş olduğu binanın 3. katında Başkanlık ve İnsan 
Hakları Şubesi, 1. katında AB, Dış İlişkiler, Projeler ve İdari Büro bulunmaktadır. 
Dernekler Dairesi Başkanlığı Dernek Denetçilerinin binanın 2. katına yerleşmiş 
olmalarının birim hizmetlerinin bütünlüğü açısından uygun olmadığı 
değerlendirilmektedir. 

Öneri:    

• Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Bakanlık 
birimlerinin tümünü kapsayacak şekilde bir fiziki mekân tanzim 
çalışması yapılmak suretiyle bazı birimlerin ihtiyaçtan fazla fiziki mekân 
içinde bazı birimlerin de çok sıkışık bir konumda çalışması durumuna 
son verilmelidir. 
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18. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

18.1. Teşkilatlanma  

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 30.11.2000 tarihli Bakanlık Makamının Oluru ile 
Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bir çalışma birimi olarak oluşturulmuştur. 
26.02.2001 tarihli Bakanlık makamının oluru ile müstakil Daire Başkanlığı 
şeklinde kuruluşu tamamlanıncaya kadar APK Kurul Başkanlığı bünyesinde sürekli 
grup olarak çalışması, Personel ihtiyacının Bakanlık merkez ve taşra teşkilatından 
görevlendirmeler yoluyla karşılanması kararlaştırılmıştır. 31.10.2001 tarihli 
Bakanlık makamının onayı ile de 3152 sayılı Kanunda gerekli değişiklikler 
yapılıncaya kadar iş ve işlemlerin Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesi 
kararlaştırılmıştır. Bakanlık makamının oluru ile kurulmuş olduğu için harcamaları 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 
bütçesinden karşılanmaktadır.  

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın kuruluş gerekçesi ve dayanağı olarak İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3152 sayılı Kanunun 33 maddeleri 
gösterilmiştir. Bu kanunun 33. Maddesinde; “Bakanlık, kanunla yerine getirmekle 
yükümlü oldukları hizmetleri; tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari 
metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.” Denilmektedir. Kanunun bu 
maddesi Bilgi işlem Daire Başkanlığı’nın teşkilatlanmasına dayanak gösterilmiştir.  

Bu doğrultuda Bilgi işlem Daire Başkanlığı’nın Yönergesi 05.05.2004 tarihli 
Bakanlık Makamının onayı ile yürürlüğü girmiştir.  Daire başkanlığının 
teşkilatlanma biçimi görev ve unvanlar bu yönerge ile belirlenmiştir. Yönerge ile 
oluşturulan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 4 adet şube müdürlüğü 
oluşturulmuştur. 

• Tasarım Veri Tabanı Yönetim, Yazılım Geliştirme ve Proje Şubesi,  
• İnternet ve Portal Hizmetleri Şubesi,  
• Teknik Hizmetler ve İkmal Şubesi,  
• Sistem-İletişim Şubesi  

Bu şube müdürlüklerinin görev tanımları da yönergede belirlenmiştir. Bu 
şube müdürlüklerine geçici görevlendirmeler yapılmıştır.  Daha önce Internet ve 
Güvenlik Şubesi olarak anılan şube, mevcut durumda ve yeni Yönerge içerisinde 
de İnternet ve Portal Hizmetleri Şubesi olarak isimlendirilmiş bulunulmaktadır.  

Strateji Geliştirme Başkanlıklarının kurulmasını sağlayan Kamu Malî Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesinin e fıkrasında “Yönetim 
bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek” şeklinde görev tanımlaması 
bulunmaktadır. Bu görev tanımlaması Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları’nın Strateji 
Geliştirme Başkanlıkları bünyesinde kurulmasını öngörmektedir. Ancak Bakanlık 
Strateji Geliştirme Başkanlığı teşkilatlandırılırken öngörülen daire başkanlıkları 
arasında Bilgi İşlem Daire başkanlığı yer almamıştır. Bu kanun bütün bakanlıklar 
için geçerli olmasına rağmen diğer bakanlıklarda da Bilgi İşlem Daire 
Başkanlıkları bağımsız yardımcı hizmet birimi olarak teşkilatlandırılmıştır.  

Anayasada “Kamu tüzel kişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulur.” hükmü bulunmaktadır. 27.09.1984 tarih ve 3046 
sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun Teşkilatlanma 
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Esas ve Usulleri bölüm başlıklı ve Bakanlık Merkez Teşkilatı İle Bakanlık Bağlı 
Kuruluşlarının Düzenlenmesinde Uyulacak Esas ve Usuller madde başlıklı 16’ncı 
maddesinde; “Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının 
düzenlenmesinde aşağıdaki esas ve usuller uygulanır. (...) Genel Müdürlük, 
müstakil daire başkanlığı, danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulması, 
kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir” denilmektedir.  

3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 36. 
maddesinde; “Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin 
diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre düzenlenir.” Denilmektedir.   

 26.12.2007 gün ve 26738 sayılı Resmi Gazete Kamu İç Kontrol 
Standardına göre; “İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev 
tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir 
organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.” denilmektedir. 

 İlgili kanun hükümlerine bakıldığı zaman Bilgi İşlem Daire Başkanlığı adlı 
birimin teşkilatlanması ve yönerge ile unvanların oluşturulması ve kullanılmasının 
mevzuata uygun olmadığı görülmektedir. Ancak günümüzde değişen koşullar 
çerçevesinde Bakanlığın görev ve sorumluluk alanlarında bilgi işlem çalışmaları 
yürütecek bu çalışmaları koordine edecek bir birimin oluşturulmasına ihtiyaç 
olduğu değerlendirilmiştir. 

18.2. Mevzuat Analizi  

18.2.1. Birim Çalışma Yönergesi  

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönergesi 
05.05.2004 tarihinde Bakan onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Bu yönerge dışında 
Bakan onayı ile aynı tarihte İçişleri Bakanlığı Bilgisayar Ağının Kullanımı ve 
Yönetim Esaslarına İlişkin Yönerge çıkarılmıştır. 

Birim çalışma yönergesinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın görevleri, 
yönerge ile oluşturulan şube müdürlüklerinin görev tanımları ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir. Yönergede Daire Başkanlığının görevleri aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir. 

• Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle 
işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve 
onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili 
birimlerle birlikte yürütmek,     

• Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında 
koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemek,     

• Bakanlık Merkez ve Taşra kuruluşlarının haberleşme ve her nevi 
elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin e-
Bakanlık Koordinasyon Kurulunca belirlenen ilkelere paralel olarak 
düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini 
yapmak veya yaptırmak,     

• Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge 
ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları geliştirmek veya 
sağlamak,     
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• Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası 
kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve 
koordinasyonunu sağlamak,    

• Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak merkez ve taşra 
teşkilâtında bilgisayar kullanacak personel ile e-devlet uygulayıcılarının 
eğitimini sağlamak,   

• Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Bakanlık bünyesine 
aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,    

• E-Devlet projeleri geliştirmek, e-devlet projelerini işletmek, denetlemek 
ve diğer birimlerce yapılacak projelere yardımcı olmak ve 
koordinasyonu sağlamak,   

• Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarının ILEMOD Projesi dışında, 
İnternet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta 
v.b. iş ve işlemleri için gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve 
uygulamak,   

• Bakanlık veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği 
politikaları oluşturmak, geliştirmek ve Bakanlık çalışanlarına bunları 
duyurmak,    

• Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve 
denetlemek,    

• Üst amirlerin vereceği diğer görevleri yapmaktır.”  

Yönergede birim için bir amaç tanımlaması yapılmamıştır. Ancak görev 
tanımları içerisinde birimin amacı sayılabilecek görev tanımları bulunmaktadır. 
Yönergenin a fıkrasındaki görev tanımında: “Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile 
bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, 
işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri 
ilgili birimlerle birlikte yürütmek” denilmektedir. Yönergenin a fıkrasında yer alan 
görev tanımına bakıldığı zaman Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın misyonunun 
sadece Bakanlık birimlerinin kullandığı Bilgisayar ve ekipmanlarının kullanımında 
teknik destek sağlamak olmadığı, bunun yanında bilgi işlem sistemlerinin 
kurulması işletilmesi gibi geniş kapsamlı bir misyon yüklendiği görülmektedir 

Çalışma Yönergesinin h fıkrasında: “E-Devlet projeleri geliştirmek, e-devlet 
projelerini işletmek, denetlemek ve diğer birimlerce yapılacak projelere yardımcı 
olmak ve koordinasyonu sağlamak”  j fıkrasında: “Bakanlık veri ve bilgilerinin 
güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak” k fıkrasında “Veri 
güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek” şeklinde 
görev tanımları bulunmaktadır. Bu tanımlara bakıldığı zaman Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı’nın Bakanlık birimlerine bilgi işlem konusunda teknik destek sağlayan 
bir birim olmanın ötesinde E-devlet projeleri geliştirme, işletme ve entegre etme, 
veri güvenliği politikaları geliştirme gibi görevler verildiği görülmektedir. Bu 
yönerge Bakan onayı ile yürürlüğe konulduğuna göre Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
için Bakanlık üst yönetimi tarafından tanımlanan misyon geniş kapsamlıdır ve 
yeniden yapılanma sürecinde bilgi işlem sistemlerinin kurulması E-devlet 
projelerinin geliştirilmesi bilişim politikalarının oluşturulması gibi misyon 
yüklenmiştir.    

Birimin yürütmüş olduğu projeler ve birim tarafından çıkarılan genelgeler 
bakıldığı zaman Birimin yerel yönetimlerin uygulayacağı bilgi işlem sistemleri 
konusunda standart oluşturma ve yazılım geliştirme gibi görevler yürüttüğü 
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ancak yönergede bu görevleri karşılayan bir tanımlamanın bulunmadığı 
incelenmiştir. Bilgi işlem daire Başkanlığı’nın yerel yönetimlerin uygulayacağı bilgi 
işlem sistemleri konusunda rolünün ne olması gerektiğinin yasa ile düzenlenmesi 
gerekmektedir.  

Yönergedeki tanımların bir kısmının sınırının yasa ile belirlenmesi gerektiği 
görülmektedir. Aksi takdirde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na verilen bilgi işlem 
sistemleri konusunda koordinasyon görevinin etkili bir şekilde yürütülemeyeceği, 
başlatılan sistemlerin tamamlanması ve uygulanması konusunda riskler 
oluşabileceği ve bunun maliyetinin hem Bakanlık hem toplum için yüksek olacağı 
değerlendirilmiştir. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın yönerge ile tanımlanan misyonuna uygun 
teşkilatlanmasının sağlanması bu misyon kapsamında gerekli bütçe oluşturulması  
gerektiği  birim çalışanları ile yapılan görüşmelerde ifade edilmiştir.    

18.2.2. Mevzuat Değişikliği İhtiyacı ve Gerekçeleri 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın 3152 sayılı kanunda değişiklik yapılarak 
oluşturulması görev tanımlarının mevzuatla belirlenmesine yönelik bakanlık 
teşkilat kanununda değişiklik yapılmasına yönelik öneri geliştirildiği incelenmiştir. 
Bu değişiklik taslağında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın görev tanımları ile ilgili 
bölüm için oluşturulan gerekçenin tam metni aşağıda sunulmuştur. 

 “Dünyada yaşanan gelişim ve değişim sürecine bakıldığında, bilişim 
teknolojilerinin verimli etkin ve yenilikçi biçimde kullanılabilmesi için, bilişim 
hizmetleri biriminin hiyerarşik olarak üst kademelere çıkarıldığı görülmektedir. 
Özellikle, Almanya, Japonya gibi ülkelerde e-devlet hizmetlerinde İçişleri 
Bakanlığı hem kamu yönetimi için düzenleyici bir rol hem de e-devlet ve internet 
güvenliğinin sağlayıcısı konumunda olduğu görülmektedir. Ülkemizde de İçişleri 
Bakanlığının, bilişim teknolojilerinin kullanımından maksimum fayda elde 
edebilmesi ve bilişim alanında kendisine yüklenen sorumlulukları etkin ve verimli 
bir şekilde yerine getirebilmesi için, Bakanlıkta müstakil olarak bilişim hizmetleri 
dairesi başkanlığı kurulması gerekmektedir. 

İçişleri Bakanlığındaki bilişim hizmetlerinin idaresine bakıldığında; ana 
hizmet birimleri bünyesindeki çok geniş çaplı e-devlet projelerinin yanında e-
İçişleri, İl Özel İdareleri Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esasına Dayalı Muhasebe 
Programı, İLEMOD ve MERNİS gibi büyük ölçekli projelerin yürütüldüğü 
görülmektedir. Aynı zamanda Anayurt Güvenliği ve Coğrafi Bilgi Sistemi Proje 
çalışmalarına başlanılmış olup ancak bu projeler için bilişim hizmetlerinin 
planlamasını, eşgüdümünü ve denetimini yapacak bir hizmet birimi yoktur. 
Ayrıca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereği taşrada diğer bakanlıkların 
yazışmaları valilik ve kaymakamlıklar vasıtasıyla yürütüldüğünden, yerel 
yönetimlerde de e-devlet hizmetlerinin koordinasyon görevi İçişleri Bakanlığına 
aittir. Öte yandan, Bilgi Toplumu Stratejisinde belirtildiği gibi belediye ve il özel 
idareleri ile ilgili eylemlerden Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü sorumlu olup, bu 
kuruma ait bilişim hizmetleri birimi de bulunmamaktadır. Dolayısıyla, İçişleri 
Bakanlığı Bilgi-İşlem biriminin mevcut ihtiyaçların yanında kurumun genişleyen 
sorumluluk alanındaki bilişim hizmetleri ihtiyacına cevap verebilmesi 
gerekmektedir. 

Sonuç olarak, vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunabilmek için, bilişim 
teknolojilerinin imkânlarından en üst düzeyde faydalanmanın amaçlandığı 
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günümüzde, bu alandaki kaynakların etkin kullanımında ve denetiminde liderlik 
görevi her gün artan bir önem kazanmaktadır. Bakanlığın görevleri kendi birimleri 
ile sınırlı kalmayıp özellikle taşra teşkilatlarında diğer bakanlık birimlerini de 
içerdiğinden, bilişim hizmetlerinde liderlik görevini daha etkin yürütebilmesi için 
tüm alanlarda olduğu gibi bilişim hizmetleri alanında da daha güçlü bir hiyerarşik 
yapıya ihtiyaç vardır. Bilişim dünyasındaki gelişmeler neticesinde tüm 
devletlerdeki e-devlet hizmetleri için yeniden yapılanmalar ve bu doğrultuda 
hazırlanan Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisinin gerekleri göz önüne alındığında, 
İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem biriminin müstakil bir Daire Başkanlığı şeklinde 
yeniden yapılandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş ve bu amaçla Bilişim 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı oluşturulmuştur.” 

Bu gerekçe metninde İçişleri Bakanlığı’nın günün koşulları içerisinde bilişim 
teknolojilerinin kamu yönetiminde kullanılmasındaki rolü üzerinde durulmuştur. 
Gerekçe metninde, oluşturulacak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın sadece Bakanlık 
birimlerine bilgi işlem konularında teknik destek sağlamayacağı, bu görevin 
ötesinde kamu yönetiminde bilgi işlem sistemlerinin oluşturulması ve işletilmesi, 
E-devlet uygulamasına geçişte İçişleri Bakanlığı’nın öncü rol üstlenmesi gerektiği 
üzerinde durulmaktadır. Daha net bir tanımla İçişleri Bakanlığı’nın kamu 
yönetiminde bilişim hizmetlerinde liderlik görevi olması gerektiğine vurgu 
yapılmıştır.  Ayrıca yerel yönetimlerde E-devlet hizmetlerinin koordinasyon 
görevinin içişleri Bakanlığına ait olduğu belirtilmiştir. 

 Gerekçede vatandaşlara etkili ve kaliteli hizmet sunumunda bilgi işlem 
sistemlerinin önemine değinilmiş, İçişleri Bakanlığının üstlenmesi gereken rol 
üzerinde durulmuştur. Ancak teşkilat oluşturulması için bilişim konusunda makro 
planlarda yer olan temel stratejilere değinilmemiştir. Hâlbuki makro planlarda 
bilişim sistemlerinin yeniden yapılanma için bir araç olarak kullanılması 
konusunda temel strateji benimsenmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın merkez ve taşra 
teşkilatının, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması son yıllarda ülkenin 
gündeminde olan temel bir konudur. Dolayısıyla yeniden yapılanmada bilişim 
sistemlerinin araç olarak kullanılabilmesi için Bakanlık birimleri arasında 
koordinasyon sağlayacak güçlü bir yapılanmanın oluşturulması, yeniden 
yapılanma faaliyetlerinin temelini oluşturacaktır. Dolayısıyla mevzuat değişikliği 
için oluşturulan gerekçenin makro planlarda yer alan temel stratejileri 
kapsayacak şekilde yeniden hazırlanması gerektiği değerlendirilmiştir. 

18.2.3. Mevzuat Değişikliği Taslakları 

3152 sayılı kanuna eklenmesi önerilen mevzuat değişikliği metni aşağıya 
eklenmiştir.  3152 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 23/A maddesi eklenmiştir. 

“Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 23/A- Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

• Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtının bilişim hizmet ve işlemlerinin, 
etkin, verimli ve hızlı bir biçimde yürütülmesini sağlayacak sistemler 
kurmak, birimlerde mevcut bulunan sistemlerin işleyişlerini yürütmek, 

• Bakanlığın bilişim hizmetlerini sağlayacak iş, belge ve bilgi akış düzenini 
oluşturacak yazılımları üretmek veya temin etmek, bakanlık internet ve 
portal hizmetlerini yürütmek,  
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• Bakanlık merkez ve taşra kuruluşları, bağlı kuruluşlar, il özel idareleri 
ile bunların kurdukları birliklerin bilişim sistem ve yazılımları için gerekli 
olan standartları tespit etmek, her türlü entegrasyonu ve 
koordinasyonu sağlamak,  

• Bakanlık birimlerinin veri ve ağ güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç 
duyulan politikaları geliştirmek, uygulamaları izlemek, ölçmek ve 
gerekli tedbirleri almak, 

• İlgili birimlerle işbirliği yaparak merkez ve taşra teşkilâtlarında bilişim 
araçları ve yazılımları kullanacak personelin eğitimini sağlamak, 

• Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.” 

Mevzuat değişikliği taslağı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın mevcut yönergesi 
ve değişiklik taslağı gerekçesi ile birlikte değerlendirildiği zaman değişiklik 
taslağında bazı eksikliklerin olduğu görülmektedir. Bu eksikliklerden birincisi 
değişiklik taslağının gerekçesinde yerel yönetimlerde E-devlet hizmetlerinin 
koordinasyon görevinin İçişleri Bakanlığına ait olduğuna vurgu yapılmış 
olmamasına rağmen taslakta sadece İl Özel İdarelerine atıf yapılmış belediyeler 
konusunda herhangi bir düzenleme yer almamıştır. Bu konuda Bakanlığın 
misyonu ve bu kapsamda oluşturulacak Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığının 
rolünün ne olması gerektiği açıkça belirlenmelidir. Taslaktaki diğer bir eksiklik 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın çalışma yönergesinde e-devlet projeleri 
geliştirmek ve işletmek konusunda bir rol tanımlaması yapılmış olmasına rağmen, 
mevzuat değişikliğinde bu hususa değinilmemiştir. E-devlet uygulamalarında 
Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın rolünün mevzuatta açıkça tanımlanması 
gerektiği değerlendirilmiştir.  

18.3.  Birimin İşlevsellik Analizi  

18.3.1. Birimin Yürütmüş Olduğu Görevlerin İşlevsellik Durumu 

Bilgi İşlem Daire başkanlığı mevzuatla henüz teşkilatlandırılamadığı için bu 
başlık altında yasa ile verilmiş görevlerin analizi yapılamamıştır. Ancak Bakan 
onayı ile çıkarılan yönerge üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuş Bakan onayı 
ile teşkilatlanan Birim’in çıkarılan Çalışma Yönergesindeki görev tanımlarını ne 
ölçüde yerine getirdiği konusu analiz edilmiştir. 

Yönergenin a ve b fıkrasında: “Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı 
kuruluşların ilgili birimleriyle işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, 
işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri 
ilgili birimlerle birlikte yürütme ” “Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık 
birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemek,” görevleridir. Bu 
görev kapsamında Daire Başkanlığı’nın yürütmüş olduğu üç adet bilişim projesi 
bulunmaktadır. E- içişleri projesi   büyük oranda tamamlanmıştır ancak 
uygulamada sorunlar bulunmaktadır. E-Arşiv projesi devam etmektedir. İLEMOD 
projesi ise daha önce başlatılmış olup güncelleme çalışmaları devam etmektedir. 
Bu projelerin dışında özel idarelere yönelik  elektronik merkezi analitik bütçe ve 
muhasebe uygulaması  başlatılmış ve tamamlanmıştır. Bütün bu projelerde 
bakanlık birimleriyle etkili bir koordinasyon kurulamadığı gözlemlenmiştir. Özel 
idarelere ilişkin yürütülen proje Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile henüz 
ilişkilendirilmemiştir. Aynı şekilde İLEMOD projesi de İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün görev alanıyla ilgili olmasına rağmen bu ana hizmet birimiyle 
gerekli koordinasyon henüz kurulamamıştır. E-içişleri projesinin işletilmesi 



 447

konusunda bazı teknik sorunlar yaşanmakta olduğu birimlerde yapılan yüz yüze 
görüşmelerde ifade edilmiştir. 

Kalkınma planlarında yeniden yapılanma sürecinde bilişim projelerinin bir 
araç olarak kullanılması öngörülmüştür. Bu temel strateji kapsamında bakanlık 
birimlerinin bilişim alanındaki proje ve program başlıklarının belirlenerek gerekli 
koordinasyonun kurulması ve yazılım programlarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

Yönergenin c fıkrasında: “Bakanlık Merkez ve Taşra kuruluşlarının 
haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve 
onarımlarına ilişkin e-Bakanlık Koordinasyon Kurulunca belirlenen ilkelere paralel 
olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini 
yapmak veya yaptırmak” görevi yer almıştır. Bu görev kapsamında Bakanlık 
birimleri arasında haberleşme sistemleri kurulmuştur ve işletilmektedir. Ancak 
elektronik sistemlerin alınması ve kurulması konusunda Bakanlık birimleri 
arasında etkili koordinasyon kurulamadığı, bazı birimlerin sistemle uyumlu 
olmayan malzeme satın aldıkları, bazı bilgisayarların sertifikalarının bulunmadığı 
yüz yüze yapılan görüşmelerde ifade edilmiştir. Elektronik sistemlerin temini 
konusunda standartların geliştirilmesi ve Bakanlık birimlerine duyurulması 
uygulamanın takip edilmesi gerekmektedir. Bu görev kapsamında birimde teknik 
hizmetler şube müdürlüğü oluşturulmuştur ve gerekli bakım onarım hizmetleri 
sunulmaktadır. 

Yönergenin d ve e fıkrasında : “ Bilişim teknolojisindeki gelişmelere 
uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik 
yazılımları geliştirmek veya sağlamak,”     “Bakanlık görev alanına giren 
konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim 
dışı veri akışını ve koordinasyonunu sağlamak” görevleri yer almaktadır. Bu 
görevler kapsamında Daire Başkanlığında yürütülen projeler dışında yürütülen 
etkili bir faaliyet bulunmadığı ifade edilmiştir. Bu görev kapsamında bir faaliyetin 
yürütülebilmesi için bilişim konusunda Bakanlık üst yönetiminde politikaların 
geliştirilmesi gerekmektedir.   

Yönergenin f fıkrasında: “Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak 
merkez ve taşra teşkilâtında bilgisayar kullanacak personel ile e-devlet 
uygulayıcılarının eğitimini sağlamak” görevi yer almıştır. Bu görev kapsamında 
Eğitim Daire Başkanlığı ile hizmet içi eğitim programlarının düzenlendiği ifade 
edilmişse de birimlerde yapılan yüz yüze görüşmelerde, E-devlet kullanıcılarının 
yeterli düzeyde hizmet içi eğitim almadıkları, E-içişleri projesi hakkında yeteli 
bilgiye sahip olmadıkları ifade edilmiştir. 

Yönergenin J ve k fıkrasında:  “Bakanlık veri ve bilgilerinin güvenliğini 
sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştirmek ve Bakanlık 
çalışanlarına bunları duyurmak” ve“Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını 
izlemek, ölçmek ve denetlemek” görevleridir.  

Bu görev kapsamında; sunucularda tutulan bilgilerin güvenliği en üst 
seviyede olmamakla birlikte, bilgiye erişim ve bilgi kaybına karşı gerekli tedbirler 
mevcuttur fakat veri güvenliği politikasının belirlenmesi, ölçülmesi ve 
değerlendirilmesine yönelik yazılı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın 
2008 yılının Haziran ayında başlatılacağı ifade edilmiştir. Ayrıca İl Özel İdareleri 
Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemi projesi kapsamında uygulanan USB Token ve 
sertifika kullanımının diğer projeler içinde uygulanması bilgi güvenliği acısından 
faydalı olacaktır. Bilgi güvenliği teknik yönü olduğu gibi yönetimsel boyutu olan 
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bir çalışma olduğu, bilgi güvenliği standartlarının oluşturulması işlemlerinin en az 
bir yıl çalışılması gereken bir çalışma olduğu ifade edilmiştir. Yönetimsel boyutta 
bilgi güvenliği standartlarının oluşturulması, teknik boyutta ise projeler 
tamamlandıktan sonra testlerin yapılması gerekmektedir. E-içişleri projesi henüz 
tamamlanmadığı için bilgi güvenliği’nin sağlanması konusunda çalışma henüz 
yapılamıştır. Ancak bu kapsamda çalışmaların başlatılması yönetimsel boyutta 
güvenlik standartlarının oluşturulması, ilgili personele gerekli eğitimlerin verilmesi 
gerekmektedir.        

Bu görevlerin dışında yönergede yer almamsına rağmen bakanlığın Web 
sayfasının tasarlanması birimlerin web sayfalarının düzenlenmesine rehberlik 
etme faaliyetleri de Daire başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu görev için 
İnternet ve Portal Hizmetleri Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bu şube 
müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı Ağ Yönetimi Projesi geliştirtmiştir ve pilot 
uygulama aşamasına gelinmiştir. Ancak bu proje konusunda Bakanlı üst 
yönetimine gerekli bilginin henüz sunulmadığı ifade edilmiştir.  

Bu proje kapsamında Bakanlık birimlerinin tamamına web sayfası 
tasarlanması ve yönetimi konusunda destek sunulması hedeflenmiştir. İnternet 
sitelerine sahip valilik ve kaymakamlıkların hemen hepsi ya açık kodlu hazır site 
uygulamaları kullandıkları ya da özel şirketlerden internet çözümleri satın 
aldıkları, bu durumun hem periyodik kaynak harcamalarına hem de güvenlik 
zafiyetlerine sebep olduğu ifade edilmiştir. Taşra birimleri arasındaki bu dengesiz 
durum, internet siteleri arasında bir çeşitlilik yaratmasına rağmen sunulan hizmet 
kalitesinde bir standarda sahip olunmasını engellemektedir. Tüm bu ihtiyaçlar 
karşısında öncelikli olarak kaynak harcamasının önüne geçilmesi amacıyla tüm 
birimlere internet siteleri için sunucular bulundurma (hosting) hizmeti verilmeye 
başlanmıştır. Bu yazılım sayesinde taşra birimlerinin bir internet sitesi sahibi 
olabilmeleri için bir yazılımcı personele sahip olmaları gerekmeyeceği ve MS Word 
yazılımını ve interneti aktif olarak kullanan her personelin bu yazılım ile internet 
sitesi oluşturup kullanabilmesinin mümkün olacağı belirtilmiştir. 

İBAY projesi dâhilinde Bakanlık merkez ve taşra birimlerine İçerik Desteği, 
Tasarım Desteği, Yazılım Desteği, Veri Tabanı Desteği, Güvenlik ve Modül Desteği 
sağlanması hedeflenmiştir. Birim tarafından geliştirilen bu projenin 
yaygınlaştırılması ve tüm birimlerin kullanması web sayfalarının güvenliğinin 
sağlanması ve sunulacak bilgilerde standardın sağlanması amacıyla bu projenin 
uygulamaya konulması için bir düzenlemenin yapılarak birimlere gönderilmesi 
gerektiği değerlendirilmiştir. 

Teşkilat kanunuyla oluşturulmamış olan Bilgi işlem Daire Başkanlığı  gibi 
birimlerin kanunla teşkilatlandırılmamış olmalarının yürütmekte oldukları 
görevleri etkin olarak yürütmeleri önünde engel teşkil ettiği yönünde güçlü bir 
kanaat bulunduğu MİA’lerine yönelik yapılan ankette ortaya konulmuştur. 202 
MİA katılmış olduğu ankette “Bakanlık bünyesindeki bazı birimlerin mevzuatla 
yapılandırılmamış olması, hizmetlerin bu birimler tarafından etkin olarak 
yürütülmesini olumsuz yönde etkilemektedir.” yönündeki düşünceye ankete 
katılanların % 82 si katıldığını ifade etmiştir. 
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18.3.2. Birimdeki İş Süreçleri ve Standart İş Tanımları 

Birim tarafından yürütülen işlemlerin standart iş tanımları yapılıp yapılmadığı 
sorulmuş birim tarafından doldurulan tablolar ekte sunulmuştur. (Ek:xviii.i.)   

Bilgi İşlem Daire Başkanlığında bir yıl içerisinde alınan onaylar ve onayların 
kimden alındığı konusundaki bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  Tablo 
incelendiğinde Birimde görevlendirme oluru ve izin oluru dışında yürütülen işler 
veya birimler arasındaki koordinasyona ilişkin herhangi bir olur alınmadığı 
görülmektedir.  Bu durumun birimin mevzuatla teşkilatlanmamış olmasından 
kaynaklanabileceği değerlendirilmiştir.  

 
Konusu 

Birim Amir Yard ve Daire 
Başkanı 

Birim Amiri M. Yard Müsteşar Bakan 

Görevlendirme Olur’u 9 10 9 9 5 
İzin Olur’u Yok 5 Yok Yok Yok 
Hastalık İzin Olur’u Yok 13 Yok Yok Yok 

 
Tablo 3- Onay Niteliğindeki İşlemlerin( 2007 yılı ) Sayı ve Konusu 

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na son üç yılda gelen giden evrak sayısı 
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik incelendiğinde yıllara göre birime gelen 
giden evrak sayısında önemli ölçüde artış olduğu görülmektedir. Bu durum 
birimin iş yoğunluğundaki artışı gösterebileceği gibi birimler arasındaki 
koordinasyonun daha etkili yapıldığı şeklinde de değerlendirilebilir. 
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Grafik 4- Birime Gelen-Giden Evrak Sayısı 
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Bilgi işlem Daire Başkanlığı’nın teşkilatlanması, yürütülmesi gereken 
projeler, bilgi işlem alanındaki öngörüler, makro planlardaki yaklaşımlar 
konusunda inceleme araştırma çalışması yapılmadığı incelenmiştir. Bakanlık 
birimleri için geliştirmesi gereken bilişim projeleri konusunda ortak akıl platformu 
oluşturulmadığı birimin problemlerinin üst makamlara aktarılması konusunda 
yıllık değerlendirme raporları hazırlanmadığı incelenmiştir. Teşkilatlanma 
sürecinde olan bu birimde belirtilen konularda çalışmaların düzenli olarak 
yapılması ve bakanlık üst yönetimine öneri ve teklif olarak sunulması gerektiği 
değerlendirilmiştir. 

Bakanlık birimlerinin işlevselliği konusunda Mülki İdare Amirlerine yönelik 
yapılan anket çalışmasında yer alan yer alan arşiv, kurumsal hafıza, iş 
standartları ve etkin yönetim konularındaki problemlerin E-devlet hizmetlerinin 
uygulanması ile kolaylıkla çözülebileceği MİA bazıları tarafından ifade edilmiştir. 

18.3.3. Birimin yürütmüş Olduğu Projeler. 

e-İçişleri Projesi: Valilik ve Bakanlık birimlerindeki uygulamaların 
birbirinden bağımsız çalışmasını önlemek, e-Devlet hizmetlerine geçiş için her 
valiliğin ayrı ayrı yatırım yapmasına gerek kalmaksızın bu önemli hizmeti merkezi 
sistemle kamunun ve vatandaşın hizmetine sunarak, zaman, iletişim ve personel 
giderlerinden tasarruf sağlamak, Bakanlığın geniş teşkilat yapısı gereği e-Devlete 
geçmeden diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu hizmeti tam anlamıyla 
veremeyeceğinden e-Devlet alt yapısını oluşturarak, yazılımlarda standart ve 
uygulamada bütünlük sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Projenin maliyeti  
2.975.000.YTL dir ve Vilayetler Hizmet birliğinde oluşturulan fondan 
karşılanmaktadır. Proje  büyük oranda tamamlanmıştır. Ancak projenin bütün 
modüllerinin kullanılması için bir an önce uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. 
Projenin tamamen uygulamaya konulması için politika eksiği olduğu, kalan 
kısımları için kaynak kullanımı konusunda yeterli irade bulunmadığı, bu sebeple 
projenin başarısızlıkla sonuçlanma riski bulunduğu incelenmiştir. E- içişleri 
projesinden geri dönüşün çok ciddi maliyetlerinin olacağı göz önünde 
bulundurularak e-içişleri projesinin yeniden yapılanmanın aracı haline getirilmesi 
gerektiği değerlendirilmiştir. 

 

İl Özel İdareleri Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemi: Proje 
şartnameleri 2004 yılında hazırlanmış olup 1 Aralık 2004 tarihinde başlanmış ve 
gerekli eğitimlerle birlikte 31 Mart 2005 tarihinde bitirilmiştir. Projenin amacı İl 
Özel İdarelerinde uygulamaya konulacak olan Analitik Bütçe ve Muhasebe 
Uygulama Sisteminden dolayı illerin ihtiyacı olan yazılımın Bakanlığımızca 
karşılanması ve her ilde bu konu için gerekli yazılım ve donanımdan tasarruf 
sağlamakla birlikte Kanun gereği Bakanlığımızca yapılması gereken 
konsolidasyonun yapılmasına imkân sağlamaktır. Şu anda proje tamamıyla 
kullanılabilir durumdadır. Bu projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bu 
projenin Mahalli İdareler genel müdürlüğü ile ilişkilendirilmesi ve bu birimin 
projenin yürütülmesini sağlaması gerekmektedir. 

e-Arşiv Projesi: Bakanlık canlı arşivinin sayısallaştırılması çalışmalarını 
kapsamaktadır. e-Arşiv sistemiyle evrakların aranması, sorgulanması ve sonuçta 
daha geniş düzeyde yararlanılması imkanı sağlanacaktır. Bakanlık bürolarında ( 
canlı arşiv ) bulunan evrakın 2007 yılı içerisinde 10.000.000 ( Onmilyon ) sayfalık 
kısmının taranarak bilgisayar ortamına aktarılması, indekslenmesi, depolanması, 
istendiğinde farklı noktalardan erişilmesi için gerekli olan büro hizmetleri ile 
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gerekli donanım ve yazılımlarının temini sağlanmış olacaktır.  Proje %70 oranında 
tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. 

İLEMOD Projesi: İLEMOD, bilişimdeki gelişmeler paralelinde il 
envanterlerinin bilgisayar ortamında tutularak paylaşıma açılması amacıyla 
gerçekleştirilmiş bir projedir. İlemod, “İllerde İl Envanterlerinin ve Kırsal Alt Yapı 
Hizmetlerinin uygulama ve izlenmesinde Modernizasyon Projesi ” isminin 
kısaltmasıdır. Proje 1990–1999 yıllarında otomasyon amaçlı geliştirilmiş ve 
sürdürülmeye çalışılmıştır. 1996 yılı yatırım programına alınarak 1985 yılından 
itibaren kâğıt ortamında tutulan envanter tablolarının elektronik ortama alınması 
ve elektronik ortamda kayıtların yapılarak izlenebilmesi amaçlanmıştır. Proje 
başlangıcından 28.01.2007 tarihine kadar eski ismiyle Araştırma Planlama 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, yeni ismiyle Strateji Geliştirme Başkanlığınca 
yürütülmüştür. 

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin en önemli bileşeni olan veri 
bileşeninin oluşturulmasına çok önemli katkı sağlayacak olması ve araştırmacı, 
planlayıcı, uygulayıcı ve yatırımcı kuruluşların kararlarının etkinleştirilmesine 
yardımcı olmak için mevcut İLEMOD sisteminin gelişen teknolojiye göre 
iyileştirilmesi ve karar destek sistemleriyle zenginleştirilmesi için çalışma 
yapılmaktadır. İl envanter bilgileri mevcut durumda çeşitli kaynaklardan 
toplanarak İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri tarafından girilmektedir. 
İLEMOD projesi ile bugüne kadar ciddi ölçüde veri toplanmıştır. Ancak bu verilerin 
politikalarda ve karar süreçlerinde kullanımına yönelik çalışmalar yetersiz kalmış 
olup havuzda biriken veriler bu açıdan atıl durumdadır. Projede büyük çaplı 
revize çalışmaları başlatılmış durumdadır. Hangi tabloların gerekli olup olmadığı 
konusunda hızlı araştırmalar devam etmekte olup güncelleme için çalışmalarımız 
sürmektedir. Şimdiye kadar yapılan harcama 6.431.750 YTL dir. 

Proje 1996 yılında hayata geçmiş ve 1997 de APK’nın sorumluluğunda Ocak 
2007 yılına kadar devam etmiştir. Ocak 2007 tarihinden itibaren proje Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığına devredilmiş halen Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca 
yürütülmektedir. 

18.3.4. Birimin İnisiyatif Kullanma ve İşlevselliğini Geliştirme 
Kabiliyeti 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın kendisine verilen görevleri daha etkin bir 
şekilde yerine getirebilme konusunda mevcut yapısı göz önünde bulundurulursa  
inisiyatif kullanma konusunda yetersiz kalabileceği düşünülmektedir. Çünkü sekiz 
yıldır var olmasına rağmen birimin teşkilatlanması mevzuatla sağlanamamış, 
birime sürekli personel ve bütçe verilememiştir. Uygun personel yapısı ve bütçesi 
olmayan bir birimin kendisine verilen görevleri etkili bir şekilde gerçekleştirme ve 
işlevselliğini geliştirme kabiliyeti olmadığı söylenebilir.   

18.4. Makro Planların Analizi  

18.4.1. Dokuzuncu Kalkınma Planı 

Dokuzuncu kalkınma planında Bilgi işlem daire başkanlığı’nın görev ve 
fonksiyonlarına yönelik stratejiler bulunmaktadır. Bu hususlar madde başlıkları ile 
aşağıda belirtilmiştir. 

“705. e-Devlet,   kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak 
kullanılacak, yerel yönetimler de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve 
birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetişim ilkelerinin benimsendiği 
kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır.  Bu kapsamda; mevcut 
kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna uygunlukları bakımından değerlendirilecek 
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ve güçlendirilecektir. 710. Yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan 
hizmetler geliştirilecek, bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı 
sağlanacaktır.   Bu hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak,   
bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkânlardan faydalanılarak halkın 
yönetime etkin katılımı için ortam sağlanacaktır.” 

 Kalkınma planında E- devlet uygulamalarının kamunun yeniden 
yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılması doğrultusunda bir strateji 
benimsenmiştir. İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatında ve taşra teşkilatında 
yeniden yapılanma konusunda ciddi ihtiyaç bulunduğu değişik raporlarda ortaya 
konulmuştur. E-devlete geçiş sürecinde, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının 
yürüttüğü hizmetlerin daha hızlı, verimli ve güvenli biçimde yerine getirilmesi; 
ilgililerin veri ve kaynaklara hızlı bir şekilde ulaşması için bilişim altyapısını 
geliştirilmesi ve gerekli sistemlerin kurularak işletilmesi bu şekilde yeniden 
yapılanmanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu görev kapsamında Bilgi işlem 
Daire Başkanlığı’nın rolleri de tanımlanmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın 
teşkilatlanmasının kalkınma planındaki temel strateji göz önünde bulundurularak 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

18.4.2. 60. Hükümet Programı Eylem Planı 

60. hükümet eylem planında:  “KYM-80 (İLEMOD + CBS)” Coğrafi Bilgi 
sistemleri ve İLEMOD projesinin tamamlanması yönünde hedef belirlenmiştir. Bu 
hedef kapsamında E-Devlete geçiş sürecinde, Bakanlık merkez ve taşra 
teşkilatının yürüttüğü hizmetlerin daha hızlı, verimli ve güvenli biçimde yerine 
getirilmesi; ilgililerin veri ve kaynaklara hızlı bir şekilde ulaşması için bilişim 
altyapısını geliştirmek ve işletmek görevlerinin yerine getirilmesinin Bilgi İşlem 
daire başkanlığı’nın sorumluluğunda bulunmaktadır. 

Bu kapsamda Bakanlık Stratejik plan çalışmalarında “Valilik ve 
Kaymakamlıkların kamu hizmetlerinin sunumunda ve karar alma süreçlerinde 
etkinlik, şeffaflık ve katılımcılık ilkelerine işlerlik kazandırmayı sağlamak için 
kullanılan mevcut İLEMOD projesinde gerekli yazılım güncellemeleri yapılacak ve 
Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı ile desteklenmiş İLEMOD+CBS standart yazılımı ve 
gerekli olan temel altlık sayısal veriler (Türkiye kapsamında sayısal harita ve 
uydu görüntüsü) Bakanlıkça tek elden temin edilerek, kurulumu tüm valiliklerde 
(Özel İdareler dahil) uygulamaya alınacaktır.” Şeklinde stratejik amaç 
belirlenmiştir.  Bu görevin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü ile birlikte yürütülmesi planlanmıştır.  

18.4.3. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 

Bilgi toplumu eylem planında içişleri bakanlığını ilgilendiren aşağıdaki eylem 
başlıkları belirlenmiştir. 

“Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulaması ve Yaygınlaştırılması, Adres Kayıt 
Sistemi, e-Vatandaşlık Hizmetleri, Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri, Yerel 
Yönetimlerde Performans Ölçümlemesi, Yerel Hizmetlerde   e-Dönüşüm, Yerel e-
Demokrasi Programı, İl Envanteri Sisteminin Geliştirilmesi ve Karar Destek 
Sistemi” 

Bu başlıklarda yazılım programlarının geliştirilmesi Bakanlık birimleri ve 
diğer bakanlıkların bilişim programları arasında gerekli entegrasyonun 
sağlanması, günün koşullarına uygun bilişim tekniklerinin araştırılması ve uygun 
sistemlerin önerilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması konularında Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığının çalışma yapması gerekli koordinasyonu sağlaması gerekmektedir. 
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Bu kapsamda Daire Başkanlığının teşkilatlanmasının bir an önce tamamlanması 
büyük önem arz etmektedir. 

18.4.4. İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı 

İçişleri Bakanlığı stratejik plan taslağında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın 
Stratejik amaç ve hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir 

Stratejik Amaç 22 

e-Devlete geçiş sürecinde, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının 
yürüttüğü hizmetlerin daha hızlı, verimli ve güvenli biçimde yerine 
getirilmesi; ilgililerin veri ve kaynaklara hızlı bir şekilde ulaşması için 
bilişim altyapısını geliştirmek ve işletmek. 

Hedefler: H.1-Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının her türlü donanım, 
yazılım, veri, iletişim ağı temin edilecek, yenilenecek ve güçlendirilecektir H.2-
Bakanlık arşivi elektronik ortama aktarılacaktır H.3-Diğer kurumlarla veri 
paylaşımının sağlanması için gerekli altyapı kurulacaktır H.4-Olağanüstü 
Yedekleme Merkezleri kurulacak ve işletilecektir”  

 Bakanlık Stratejik Plan taslağında yer alan stratejik amaç ve hedefler 
incelendiği zaman Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na gelecek dönem için verilen 
rollerinin de belirlendiği görülmektedir. Bu görevler Bakanlığın merkez ve taşra 
teşkilatını kapsamaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığının gelecek dönemdeki 
fonksiyonları konusunda hedefler belirlenmiştir ancak bu hedeflerin 
gerçekleştirilebilmesi için gerekli teşkilat yapısının ve mevzuat altyapısının 
oluşturulması için hedefler belirlenmemiştir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığına verilen görevlerle orantılı teşkilatlanmanın 
sağlanması gerektiği değerlendirilmiştir. 

18.5. İnsan Kaynakları Analizi 

18.5.1. Personel Sayısı ve Nitelikleri 

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunu kapsamında 
teşkilatlandırılmış bir birim olmaması nedeniyle Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 
kendisine ait kadroları ve personeli bulunmamaktadır. Birimin hizmet ve 
faaliyetleri Bakanlığımızın diğer birimlerinden geçici olarak görevlendirilen 19 
personel tarafından yürütülmektedir.  

Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Mülki İdare, Genel İdare, Yardımcı Hizmetler 
ve Teknik Hizmetler Sınıflarından olmak üzere dört sınıf personel istihdam 
edilmektedir. Ayrıca diğer hizmet sınıflarından 1 personel bulunmaktadır. Birimde 
1 Daire Başkanı 3 Şube Müdürü olmak üzere 4 MİA personeli görev yapmaktadır.  
Genel İdare Hizmetleri Sınıfından da 1 Şube Müdürü Bakanlığın bilişim 
çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Birimde görev yapan Genel İdare Personeli 
sayısı 12, Yardımcı Hizmetler Personeli sayısı 1, Teknik Hizmetler Personeli sayısı 
1 dir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığının personel durumu Tablo- 1’de ki gibidir; 

 
 Sayısı Lisans Y Lisans Doktora 

Lojmanda 
Oturan 

Personel 
MİA Personeli 4 - 4 - 3 
Genel İdare personeli 14 8 - - - 

Yardımcı Hizmet Personeli 1 - - - - 

Teknik Hizmetler personeli; 1 - - - 1 
Diğer 2 - - - - 

 
Tablo–1 İnsan Kaynakları Durumu 
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Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan 4 MİA personelinin tamamı 
yüksek lisans düzeyinde eğitim görmüştür. Genel İdare Hizmetleri sınıfından 
lisans düzeyinde eğitim gören personel sayısı 5 tir. Birimde görev yapan MİA 
personelinin tamamı lojman imkânlarından yararlanmakta iken MİA dışındaki 
personelden Teknik Hizmetler Sınıfına ait sadece 1 personel lojmandan 
yararlanmaktadır.   

MİA personeli olan Daire Başkanı ve 3 Şube Müdürünün kadroları Hukuk 
Müşavirliğine aittir. Genel İdare Hizmetleri sınıfından Şube Müdürünün kadrosu 
ise Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde bulunmaktadır. Emniyet Genel 
Müdürlüğünden 1 Polis Memuru Bilgi İşlem Teknisyeni olarak görev yapmaktadır. 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kadrolarından 1 Şef,   2 VHKİ,  1 Teknisyen 
Yardımcısı Büro Memuru, Bilgi İşlem Teknisyeni ve Hizmetli sıfatıyla istihdam 
edilmektedir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden   4 VHKİ ve 1 İşçi 
bulunmaktadır. KİHBİ Dairesi Başkanlığından 1 Şef Sistem Yöneticisi, İller İdaresi 
Genel Müdürlüğünden 1 VHKİ çalışmaktadır.  

Bakanlığın diğer birimlerinde olduğu gibi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 
çalışan GİH sınıfındaki ve diğer personelin özlük haklarında da herhangi bir 
iyileşme yapılmaması bu personelin moral ve motivasyonunu olumsuz yönde 
etkilemektedir. Aynı şekilde sosyal imkânlar arasında önemli bir göstergeye sahip 
olan lojman tahsisi yönünden de sorunlar vardır. 4 MİA personelinin 3’üne lojman 
tahsis edilmiş iken diğer 15 personelden sadece 1’ine lojman tahsis edilmesi 
yaygın uygulamanın belirgin yansımasıdır. 

 Birimde yapılan yüz yüze görüşmelerde Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 
mutlaka Mülki idareden personel görevlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 
Birimde yürütülen bilişim projelerinin Bakanlık birimlerinin fonksiyonları ile ilgili 
olduğu bu sebeple bakanlık birimlerinin fonksiyonlarını merkez taşra ilişkisini,  
içişleri bakanlığı ve diğer bakanlıklarla ilişkileri iyi analiz edecek mülki idare 
amirlerinin birimde görevlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Birimde 
görevlendirilecek şube müdürlerinden MİA dışında genel idare hizmetlerinden de 
görevlendirme olması gerektiği, birimde yürütülen işlerde sürekliliğin 
sağlanmasının önemli olduğu anlaşılmıştır. Birimde görevlendirilecek daire 
başkanı ve şube müdürlerinin asgari düzeyde bilişimci olması gerektiği, sistem 
yöneticisi benzeri sertifikalara sahip olması gerektiği değerlendirilmiştir. Bu 
birime görevlendirilecek mülki idare personeli için Personel Genel Müdürlüğü 
tarafından kariyer planlaması yapılması  “Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne 
bu birimde görevlendirilecekler için aranması gerekli sertifikaların neler olması 
gerektiğinin konulması yönünde çalışma yapılması birimin işlevselliğini artıracağı 
gibi sürekli nitelikli personel teminini sağlayacak dinamiklerin oluşmasını da 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bilişim projelerin tasarlanması bakanlık birimlerinin yürütmüş olduğu işlerle 
bilişim projelerinin koordine edilmesi konularında birimde bilişimci personelin 
istihdam edilmesi gerekmektedir. Şu ana kadar bu ihtiyaç bilişim projelerinin 
ihalesini alan firmalarca karşılanmıştır. Ancak bilişim projelerinin 
sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için uzman personel istihdamının mutlaka 
sağlanması gerektiği değerlendirilmiştir. Bilişim projelerinde Bakanlık birimlerinin 
yürütmüş olduğu iş ve işlemlerin yazılımlarının yapılması, birimlerle iletişim 
kurulması işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için MİA personelinin mutlaka bu 
birimde görevlendirilmesi gerekmektedir. Ancak bu birimde görevlendirilecek MİA 
personelinin bazı sertifikalara sahip olması gerektiği değerlendirilmiştir. 
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18.5.2. Hizmet İçi Eğitimler 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığında personelin meslek içinde yetiştirilmesi ve 
bilgilerinin geliştirilmesi yönünde verilen hizmet içi eğitimler kapsamında; e-
Bakanlık Projesi Ortak Kurumsal Uygulamalar ve Birim Özel Modüllerinin 
eğitimlerinin Merkezde 1700 kişiye; Taşrada 20.000 kişiye 2 defa ayrı ayrı 
uygulamalı olarak yerinde 5 gün süre ile 2006 ve 2007 yıllarında verildiği, Valilik 
ve İl Özel İdareleri Bilgi İşlem sorumlusu 324 kişiye Ankara’da uygulamalı olarak 
5 gün süre ile eğitim verildiği anlaşılmıştır. Yeni İLEMOD eğitici eğitimlerinin 81 İl 
Planlama Müdürü ile Bilgi İşlem Sorumlularına Ankara’da uygulamalı olarak 
verildiği 2 Şube Müdürüne (MİA), Sistem Yöneticisi eğitiminin temin edildiği. 2 
Şube Müdürünün (MİA) Yurt Dışında 1 ay süre ile eğitime katılmalarının 
sağlandığı, 1 Şefe, Sistem Yönetimi eğitiminin aldırıldığı, Genel İdare 
Hizmetlerine tabi personelin ileri düzey Bilgisayar kullanımı eğitimlerine 
gönderildiği ayrıca, Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın açtığı diğer Hizmet içi 
kurslara da personelin katılımının sağlandığı tespit edilmiştir.  Bununla 
bildirilmekle birlikte, birim brifing raporunda e-İçişleri projesi kapsamında, 
Bakanlık Merkez Birimleri ile Valilik ve Kaymakamlık personelinin eğitimlerinin 09 
Eylül 2006 tarihinde tamamlandığı, İl Özel İdarelerinde uygulanmaya başlanan 
Analitik Bütçe ve Muhasebe sistemi projesi ile ilgili olarak Mart 2006 tarihinde 81 
ilden gelen personele eğitim verildiği belirtilmektedir.  

Bakanlık bilgi işlem dairesi personelinin gelişen ve değişen teknolojiye uyum 
sağlamaları amacıyla gerek yurtiçinde gerekse yurtdışındaki eğitim ve 
seminerlere katılmaları büyük önem taşımaktadır. Bu konuyla ilgili gerekli destek 
sağlanmalıdır. Ayrıca yurtdışından bilişim konularını içeren bursları konuyla ilgili 
ve yabancı dil düzeyi yeterli personelin yararlanması sağlanmalıdır. Bakanlıkta 
çeşitli birimlerde görevli, konuyla ilgisi bulunmayan ve eğitimi almasında yarar 
bulunmayan personelin, sadece yurtdışını ziyaret amaçlı kullandıkları bu bursların 
(Sistem yöneticiliği, yazılım, veri tabanı işletmeciliği, web tasarım ve 
düzenlemesi, e-devlet çalışmaları) işin muhatabı Bilgi İşlem personeline 
kullandırılması sağlanmalıdır 

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kuruluş Görev, Yetki ve Çalışma Yönergesi 4/f 
maddesi ile birime “Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak merkez ve taşra 
teşkilâtında bilgisayar kullanacak personel ile e-devlet uygulayıcılarının eğitimini 
sağlamak” görevi verilmiştir. Yönerge ile verilen görev çerçevesinde birimin 
merkez ve taşra teşkilatında bilişim konularında Bakanlık Personelinin bilgilerinin 
geliştirilmesi doğrultusunda hizmet içi eğitimler vermesi gerekmektedir.  

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı için yürütülecek bilişim projelerinin etkili 
bir şekilde uygulanması için uygulanması gereken eğitim programının 
belirlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması yönünde çalışma yapılması 
gerekmektedir. 

18.6. Fiziki Kaynaklar Analizi 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yöneticilere ait çalışma odaları, diğer 
personele ait çalışma alanları, sistem odası, toplantı salonu ve depo gibi üç çeşit 
mekân bulunmaktadır. Yönetici sınıfından 5 personele ait toplam çalışma alanı 94 
m2 dir ve yönetici başına yaklaşık 19 m2 çalışma mekânı mevcuttur. Diğer 33 
personel için toplam 245 m2, personel başına ise 7,5 m2 çalışma alanı 
düşmektedir. Çalışma alanının yeterli olduğu değerlendirilmiştir. Birimin çalışma 
alanlarının durumu ekteki tabloda gösterilmiştir. (Ek: xviii.ii.)  
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Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun kapsamında teşkilatlandırılmış bir birim olmaması nedeniyle 
kendisine ait bütçesi bulunmamaktadır. Personel giderleri, personelin kadrolarının 
bulunduğu birimlerce, diğer harcamaları ise İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 
Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Vilayetler Hizmet Birliği bütçesinden dönüşümlü 
olarak karşılanmaktadır.  

Bilgi İşlem daire Başkanlığı’na tahsis edilen çalışma mekânlarının yeterli 
olduğu, mekân düzenlemesinin birimin görevlerine uygun olarak yapıldığı 
incelenmiştir.  Birimin görevlerini etkili ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için 
kanunla teşkilatlandırılması ve bütçe imkânına kavuşturulması Bakanlığın 
öncelikli problemleri arasında yer almaktadır.  

18.7. Merkez-Taşra İlişkisinin Analizi 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının yardımcı ve destek hizmeti sunan bir birim 
olarak teşkilatlandırılması öngörülmüştür ve mevcut yapılanması da buna uygun 
olarak gerçekleştirilmiştir. Taşra teşkilatı olamayan yardımcı hizmet birimi olarak 
tasarlanmasına rağmen 05.05.2004 tarihli Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma 
Yönergesi çerçevesinde, merkez taşra ilişkileri bağlamında birçok önemli görevi 
bulunmaktadır. Bu görevler bilişim projelerinin koordinasyonu yönlendirilmesi ve 
işletilmesine gerekli desteğin sağlanmasına yöneliktir.  

Kalkınma planında bilişim projelerinin yeniden yapılanma çalışmaları için bir 
araç olarak kullanılması temel strateji olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 
Bakanlığın taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması için geliştirilecek bilişim 
projeleri konusunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın koordinasyonuna ihtiyaç 
bulunmaktadır.   

Merkez taşra ilişkileri bağlamında, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın teknik 
desteği, eşgüdümü ve denetimi kapsamında Bakanlığın önemli bilişim projeleri 
yürütülmektedir.  Vilayetler Hizmet Birliği kapsamında İl Özel İdarelerince 
gönderilen ödenek dâhilinde ihale edilen bu projeler, e-Bakanlık, İl Özel İdareleri 
Analitik Bütçe Ve Muhasebe Sistemi projesidir. Bu projenin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması için projenin Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile ilişkilendirilmesi 
gerekmektedir. 

E-Bakanlık projesi, Valilik ve Bakanlık birimlerindeki uygulamaların 
birbirinden bağımsız çalışmasını önlemeyi, e-Devlet hizmetlerine geçiş için her 
valiliğin ayrı yatırım yapmasına gerek kalmaksızın bu önemli hizmeti merkezi 
sistemle kamunun ve vatandaşın hizmetine sunarak, zaman, iletişim ve personel 
giderlerinden tasarruf sağlamayı, merkez ve taşra birimleri arasında yoğun bilgi 
ve evrak akışı olan Bakanlığımızın haberleşme maliyetlerini minimum seviyeye 
indirmeyi, elektronik devlet hizmetlerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmayı, 
Bakanlığımızın, Valiliklerin ve Kaymakamlıkların performanslarını artırmayı 
hedeflemektedir. 

İl Özel İdarelerinde uygulamaya giren, Analitik Bütçe ve Muhasebe 
Uygulama Sisteminden dolayı illerin ihtiyacı olan yazılımın Bakanlığımızca 
karşılanarak her ilde bu konu için gerekli yazılım ve donanımdan tasarruf 
sağlamayı amaçlayan proje tamamlanmış ve Kanun gereği Bakanlığımızca 
yapılması gereken konsolidasyonun yapılmasına imkân sağlamıştır. Proje 01 
Nisan 2005 tarihi itibariyle tüm illerin kullanımına açılmış olsa da, bu konudaki 
Yönetmelik henüz yayınlanmadığından uygulamaya geçilememiştir. İllerdeki 
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kullanıcılar Haziran 2005 tarihi itibariyle yeni bütçe hazırlıklarını, yeni geliştirilen 
bu programla hazırlamaya başlamışlardır. Şu anda proje tamamıyla kullanılabilir 
durumdadır. 

Merkez taşra ilişkileri kapsamında değerlendirilebilecek bir başka proje ise 
İLEMOD projesidir. Bu projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için taşra 
personelinin hizmet içi eğitime alınması yönündeki çalışmalar devam etmektedir. 
İLEMOD projesinin sürdürülebilirliği için bu projenin İller idaresi genel müdürlüğü 
İle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın merkez taşra ilişkileri bağlamında doğrudan 
bir görevi bulunmamaktadır. Ancak bilişim projelerinin kurulması, koordinasyonu 
ve işletilmesi konusunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın önemli bir fonksiyonu 
bulunmaktadır. Birim bu fonksiyonunu taşra teşkilatı olan merkez birimleriyle 
koordineli bir şekilde yürütmelidir. Yani Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilişim 
projelerinin sürdürülebilirliği için görev üstlenmek yerine sadece bu aşamada 
teknik destek hizmeti sunan bir birim olmalıdır. Aksi takdirde birimler arasında rol 
kayması olabileceği sorumlulukların ilgili birimlerce üstlenilmesi yerine Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı’nın uhdesinde kalabileceği değerlendirilmiştir.  

18.8. Yüz Yüze Yapılan Görüşme Sonuçları 

Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet ODUNCU ile 11.04.2008 tarihinde yapılan 
görüşmede Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın teşkilat yapısı hakkında aşağıda 
belirtilen hususlara dikkat çekilmiştir. 

• İçişleri Bakanlığı’nın bilişim konusunda diğer bakanlıklara öncü olma 
rolü ihmal edilmektedir. 

• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilişim rolünden daha ziyade yardımcı 
teknik destek hizmeti sunan birim olarak algılanmaktadır.  

• Bilişim projeleri konusunda Bakanlığın rolünün ne olması gerektiği 
konusunda ortak irade mevcut değildir.  

• Bilgi Toplumu eylem planı stratejisinde, e-dönüşüm hedeflerinin 
gerçekleştirilmesinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının önemli işlevleri 
bulunmaktadır.  

• İLEMOD ve e-içişleri projelerindeki başarısızlık bilişim dairemize olan 
yaklaşımı olumsuz olmasını destekleyici bir nitelik arz etmektedir.  

• Bilişim projelerinin özel sektörle yürütülmesinde ciddi sorunlar 
bulunmaktadır. Kamu kesimi yazılımlarını kendisi yapma yönünde çaba 
içerisinde olmalıdır.  

• E-İçişleri Projesinin sürdürülebilirliği açısından uygun teşkilat ve 
personel yapısı oluşturulamamıştır.   

• E içişleri projesi tam hayata geçtikten sonra MİA işlevleri artacak iş 
yükü azalacaktır. E-içişleri otoban yol inşa etmek gibidir. Diğer 
Bakanlıklarınki bağlantı yollarına benzetilebilir.  

• Bilişimde içişleri öncü olamazsa mülki idarenin dışlanması gibi bir 
durum ortaya çıkabilir. 

•  Ben Bilgi İşlem Daire Başkanı’nın bilişim konusunda yeterli bilgiye ve 
alt yapıya sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Burada yönetici olan 
kişinin bilişimci olmasının yararları vardır. Bu birime şube müdürü 
görevlendirmelerinde de bu durum gözetilmelidir. 
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• CBS kapsamında Belediyelere ve İl Özel İdarelerine verilen görev 
kapsamında standartların belirlenmesi yönünde bir çalışma yapılmıştır.  

• İl Özel İdareleri Analitik Bütçe ve Muhasebe Programı’nın yazılımı 
tamamlanarak uygulamaya alındığında projenin yürütüm sorumluluğu 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nce üstlenilmelidir. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Şube Müdür Mustafa Arı’nın Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı’nın teşkilat yapısı hakkındaki görüşleri: 

• e-Devlet mantığından dolayı burada yönetici olarak çalışanların 
yürütülen işler konusunda bilgi sahibi olması gerekiyor. 

• Daire başkanlığının şu an için oluşturulmuş teşkilat yapısı uygun bir 
teşkilat yapısı değildir. Şu an için teknik kapasitenin yeterli değildir. 

• Şu an bu dairede MİA bulunması buna göre yapılan görevlendirmeler 
uygundur ancak atanacak MİA bilişimci niteliğe sahip olması gerekiyor. 

• Bilgi güvenliği ve veri güvenliği konusu çok önemlidir. Bu konuda uygun 
teşkilatlanma mutlaka yapılmalıdır. 

• e-İçişleri uygulamaya konulduktan sonra MİA iş yükü azalacak ancak 
etkinliği artacaktır. Aksi takdirde MİA bürokrasi üzerindeki etkinliği ve 
hâkimiyeti tamamen ortadan kalkabilir. 

• e-İçişleri projesinin finansman sorununun çözülememesi ciddi 
sıkıntıların yaşanmasına sebebiyet verebilir. 

• e-İçişleri kapsamında Valilik büroları çalışma yönetmeliğinin 
değiştirilmesi gerekmektedir.  

• e-İçişleri projesi kapsamında teknik altyapı oluşturuldu ancak teknik 
cihazların alınıp kullanılması gerekiyor. Sertifikaların alınması ve 
personele gerekli eğitim verilerek bakanlık içi yazışmaların artık bu 
doğrultuda yapılması gerekmektedir.  

• e-İçişleri projesinde bazı yazılım eksiklikleri bulunmaktadır. İstatistik 
Safaları henüz yaptırılamadı. Projede genellikle kullanım hataları vardır, 
yanlış kullanımlar sebebiyle sorunlar yaşanabiliyor.  

• Diğer bakanlıklarla ilişkilerde gerekli koordinasyonun sağlanması ve 
liderlik yapılması konusunda yetersizlikler bulunmaktadır.  

• İLEMOD sahibi olmayan bir projedir. Projenin yazılımı konusunda Bilgi 
işlem dairesi gerekli çalışmayı yapıyor ancak bu projenin Bakanlıktaki 
bir birimle ilişkilendirilmesi ve yazılım tamamlandıktan sonra sistem 
oturduktan sonra bu projeden yararlanacak ve projenin 
sürdürülebilirliğini sağlayacak bir birimin belirlenmesi gerekmektedir.   

• Belediyelerin mali yazılımlarının tek merkezden kontrol edilmesi 
gerekmektedir. 

• CBS projeleri konusunda da bakanlıkta politika belirlenmesi ve irade 
kullanılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  

• Ülkemizde mülki sınırlar henüz tespit edilmemiştir. Hâlbuki şu an dijital 
sınırların belirlenmiş olması gerekmektedir. 

• Kriz merkezleri için en önemli şey CBS sistemidir.  CBS bakanlığın 
birçok fonksiyonunu içeriyor. Ancak balkanlıkta bilişim önderliği, bilişim 
kapasitesi, bilişim liderliği olduğunu söyleyemeyiz.  

• KİHBİ yürütmüş olduğu işlere bakıldığı zaman KİHBİ bir bilişim projesi 
ile yürütülebilecek niteliktedir.   
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Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İnternet Şube Müdürü Mesut KESEN ile 
08.04.2008 tarihinde yapılan görüşmede Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın teşkilat 
yapısı hakkında aşağıda belirtilen hususlara dikkat çekilmiştir. 

• Bizim burada yaptığımız projeler, sadece teknik yönden projeler 
değildir. Yürütmekte olduğumuz çalışmaların yönetimin bütün 
kademelerini ve işlemlerini kapsamaktadır. Bu tür işlemlerin 
yürütülmesi, toplantılar ve koordinasyonun sağlanması Mülki İdare 
Amirlerince yürütülebilecek çalışmalardır.  

• Bilişim dairesinde görevlendirilen personelin konusunda uzman, ehliyetli 
ve liyakatli personel olması, kurumun geçmişini bilen, geleceğini 
öngören sürekli durumda görev yapan, zorunluluk olmadıkça görev yeri 
değişikliği yapılmayan ve sürekli teknolojideki ilerlemeleri takip ederek 
yenileyen bu çerçevede sürekli eğitime tabi tutulan personel olması 
önem arz etmektedir.  

• Mevzuat, teşkilat, anlayış, hizmette sürat bağlamında bu gelişmelere 
ayak uyduramadığımız takdirde önemli sorunlarla karşılaşacağımızı 
düşünüyorum. 

• Yürütmekte olduğumuz projeler büyük ölçekli projelerdir. Türkiye’deki 
en büyük e-devlet projesi, e-içişleri projesidir. Sistemin merkez-taşra 
teşkilatı işleyiş mantığına uygun olarak işlemesi gerekmektedir.  

• E-İçişleri projesinin devletin genel bütçesinden karşılanmaması önemli 
bir sorundur. Bu projeye devlet bütçesinden tahsisat yapılması 
gerekiyor. 

• Yürüttüğümüz bir başka proje de Bakanlık Merkez Birimleri Valilik ve 
Kaymakamlıklar arasındaki web sayfalarının güvenli bir şekilde hizmet 
verebilmesini sağlayacak İçişleri Bakanlığı ağları yönetimi (İBAY) 
projesidir. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Eğitim Koordinasyon ve İdari Büro Şube 
Müdürü Uğur KOLSUZ ile 08.04.2008 tarihinde yapılan görüşmede Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı’nın teşkilat yapısı hakkında aşağıda belirtilen hususlara dikkat 
çekilmiştir. 

• Bilgi İşlem Dairesinin içinde bulunduğu en önemli sorunlar, teşkilat 
yasasının olmaması, personelin diğer birimlerden temin edilmesi, 
bütçesinin bulunmamasıdır.  

• Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yasal statüye kavuşturulmasına ek 
olarak taşra teşkilatının kurulması önem arz etmektedir. Valilik ve 
Kaymakamlıklarda bilgi işlem merkezlerinin kurulması çok önemlidir.  

• Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş Görev ve Çalışma 
Yönetmeliğinin değiştirilmesi yönündeki çalışma tamamlanmış ve İller 
İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Elektronik ortamda yapılan 
yazışma ve iletişimler içinde mevzuatta düzenlemeler yapılması 
gerekmektedir. 

• Böyle bir projenin üstlenilmesi İçişleri Bakanlığını ve taşradaki Mülki 
İdare Amirlerini çok daha işlevsel hale getirecektir. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sistem ve Teknik Servis Şube Müdürü İsmail 
AYDOĞAN ile 08.04.2008 tarihinde yapılan görüşmede Bilgi İşlem Daire 
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Başkanlığı’nın teşkilat yapısı hakkında aşağıda belirtilen hususlara dikkat 
çekilmiştir. 

• Şu anda birimimizin acilen yasal statüye kavuşturulması personel ve 
bütçe desteği verilmesi gerekmektedir.  

• Bakanlık kullanıcı bilgisayarlarının yılda en az iki defa bakım ve 
temizliklerinin yapılması gerekmektedir. Personel yetersizliği nedeniyle 
bu hizmetler verilememektedir.  

• Alınan işletim sistemlerinin, Bakanlık bilgisayar sistemiyle uyum 
göstermemesi nedeniyle kaynak israfı oluşmakta veya yasal bir takım 
sorumluluklar doğurmaktadır.  

• Bakanlık birimlerinin bilgisayar donanım ve yazılımları alması halinde 
mutlaka Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görüşünün alınması veya bu tür 
alımların Bilgi İşlem Dairesince yürütülmesi uygun olacaktır.  

• Bakanlık birimlerince ihtiyaç duyulan (projeler) yazılım programlarının 
da mutlaka Bilgi İşlem Dairesince temin edilmesi gerekmektedir 

18.9. Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Tespit 1: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın misyonu Bakanlık üst 
yöneticileri, Bakanlık birimleri, bağlı birimler ve yerel yönetimlerin 
benimseyeceği şekilde kanunla tanımlanmamıştır.  

Tahlil: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın çalışma yönergesinde yer alan görev 
tanımlarına bakıldığı zaman, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın Bakanlık birimlerine 
bilgi işlem konusunda teknik destek sağlayan bir birim olmanın ötesinde, E-devlet 
projeleri geliştirme, işletme ve entegre etme, veri güvenliği politikaları geliştirme 
gibi görevler verildiği görülmektedir. Bu çalışma yönergesi Bakan onayı ile 
yürürlüğe konulduğuna göre Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın Bakanlık üst 
yönetimi tarafından tanımlanan misyonu geniş kapsamlıdır ve yeniden yapılanma 
sürecinde bilgi işlem sistemlerinin kurulması, E-devlet projelerinin geliştirilmesi, 
bilişim politikalarının oluşturulması gibi misyon yüklenmiştir. Yönergedeki bu 
görevlerin Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ve bağlı birimler arasında 
koordinasyon oluşturmaya yönelik olduğu görülmektedir. Yönergede yer almamış 
olsa da mevzuat değişikliği gerekçesinde yerel yönetimlerin E-devlet 
uygulamaları konusundaki koordinasyon görevinin İçişleri Bakanlığı tarafından 
yürütülmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.  

Birimin yönergesini onaylayan Bakanlık üst yönetimi değiştiği zaman birimin 
misyonunun ne olması gerektiği konusunda üst yönetimde tereddütler 
oluşmaktadır. Birim mevzuatla teşkilatlandırılmadığı için etkili koordinasyon 
sağlama görevinin yürütülmesinde de sorunlar bulunmaktadır. 

Öneriler: 

• Birimin görev tanımları 3152 sayılı kanunla düzenlenmeli, E-devlet 
konusundaki rolü tanımlanmalıdır.  

• “Yerel yönetimlerin E-devlet uygulamalarının koordinasyonuna” ilişkin 
görev tanımı mevzuat değişikliği taslağına konulmalı bu konu ile ilgili 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılmalıdır. 
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• Kanunla yapılan düzenlemeden sonra merkez ve taşra birimleri ve bağlı 
birimler arasındaki ilişkiler yönetmelikle ayrıntılı olarak düzenlenmeli, 
birimlerin sorumlulukları ortaya konulmalıdır. 

Tespit 2: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının yeniden 
yapılandırılmasında bilişim projelerinin etkin bir araç olarak kullanılması 
yönünde politika mevcut değildir.  

Tahlil: Dokuzuncu Kalkınma Planında E-devlet uygulamalarının kamunun 
yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılması gerektiği temel 
strateji olarak kabul edilmiştir. Kamu birimlerinin esnek, kaliteli, etkili, hızlı 
nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetişim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi 
yapısının oluşması hedeflenmiştir. Bütün kamu birimlerinde mevcut kurumsal 
yapıların E-devlet oluşumuna uygunlukları bakımından değerlendirilmesi ve 
güçlendirilmesi temel politika olarak benimsenmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın merkez 
ve taşra teşkilatında yeniden yapılanma ihtiyacı inceleme-araştırma raporları ve 
teftiş raporları ile tespit edilmiştir.  

E-devlet uygulamalarında İçişleri Bakanlığı’nın öncü rol üstlenmesi gerektiği, 
bu kapsamda yapılan değerlendirmelerde sıkça vurgulanmaktadır. Makro 
planlarda belirlenen politikalara rağmen, İçişleri Bakanlığı’nda bilişim projelerinin 
uygulamaya geçirilmesi için uygun teşkilat yapısı henüz oluşturulmamış, kaynak 
ve personel ayrılmamıştır. Bu sebeple başlatılan projelerin hayata geçirilmesi için 
gerekli iradenin ortaya konulması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Öneriler: 

• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın teşkilat kanununu ile oluşturulması ve 
bütçe ve personel imkânına kavuşturulması sağlanmalıdır. 

• Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planına uygun olarak Bilişim projeleri 
kullanılarak yeniden yapılanma olanağı olan alanların ve uygulanacak 
bilişim projelerinin birimlerle yapılacak ortak çalışma ile belirlenmesi ve 
bu konuda uygulama eylem planının ortaya konulması sağlanmalıdır.  

• Bilişim projelerinin uygulanması ile ortaya çıkacak mevzuat değişikliği 
ihtiyaçları tespit edilmeli bu konularda gerekli araştırma yapılmalıdır. 

• E- içişleri projesinin gerektirdiği Valilik Kaymakamlık Büroları Çalışma 
yönetmeliği öncelikli olarak çıkarılmalıdır.  

Tespit 3: Bilişim projelerinin sürekliliği için kaynak sağlanamamış 
sürdürülebilirliği için uygun yapı oluşturulmamıştır. 

Tahlil: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bakan onayı ile 8 yıldır faaliyette 
olmasına rağmen teşkilat kanunu ile uygun bir yapıya kavuşturulamamıştır. 
Süreç içerisinde bazı bilişim projelerinin uygulanması gündeme gelmiş, bu 
projelerin finansmanı için başka kaynaklar aranmıştır. Örneğin İl özel idareleri 
analitik bütçe yazılımı için Bakanlık genelgesi ile bütçelerinden %1 oranında pay 
kesintisi sağlanmış Vilayetler Hizmet Birliğinde oluşturulan fondan bu yazılımlar 
ihale edilmiştir. Gelinen noktada Vilayetler Hizmet Birliği bu fonu kullandırmaktan 
kaçınmaktadır. Bu durumda bilişim projelerinin sürekliliği risk altında 
kalmaktadır.  



 462

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı teşkilat kanununda yer almadığı için genel 
bütçeden de pay ayrılmamıştır. E- içişleri projesinde olduğu gibi diğer bilişim 
projelerinin finansmanın sağlanması ve uygulanan projelerin riskli olmaktan 
kurtarılarak yeniden yapılanmanın daha sağlıklı sürdürülebilmesi için, kaynak 
probleminin aşılması gerekmektedir. Bu sorunun çözümü için İl Özel İdareleri ve 
Vilayetler Hizmet Birliğinin genel karar organlarının bu konuda karar alması 
sağlanarak, kullanılan fonun sürekliliği sağlanabilir. Belediyelere yönelik yapılacak 
yazılım programlarına kaynak sağlanması için Belediyeler Birliğinde aynı şekilde 
bir fon oluşturulabileceği ve yerel yönetimlerin E- devlet uygulamalarındaki 
bilişim projelerinde kullanılması yönünde bir çalışma yapılabileceği 
değerlendirilmiştir. 

Öneriler: 

• Birim “Daire Başkanlığı” şeklinde kanunla teşkilatlandırılarak projelerin 
sürdürülebilirliğini sağlayacak düzeyde personel istihdamına 
kavuşturulmalıdır. 

• İl özel idarelerine ve valiliklere yönelik bilişim projelerinin 
sürdürülebilirliği için Vilayetler hizmet birliğinde oluşturulan fonun 
kullanımı karar organlarının onayından geçirilerek yöneticilerin 
inisiyatifinden çıkarılmalıdır. 

• Yerel yönetimlerdeki E- devlet uygulamaları konusunda Belediyeler 
Birliği bünyesinde benzer bir fonun oluşturulması için çalışma 
yapılmalıdır. 

Tespit 4: e-İçişleri projesinin uygulamasında teknik sorunlar 
yaşanmaktadır.  

 Tahlil: E- içişleri projesi önemli ölçüde tamamlanmış olmasına rağmen 
sorunlar yaşanmaktadır. Birimlerde yapılan yüzyüze görüşmelerde sorunların bir 
kısmı aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. 

• Eski sistemde yani İÇNET dahilinde kaydedilmiş olan evraklar, eski 
sistemle yeni sistemin entegrasyonu henüz sağlanmadığından yeni 
sistemde arandığı zaman bulunamamaktadır. e- Arşiv projesi ile birlikte 
evraklar ulaşılabilir hale gelecektir.  

• Anabirim bazında gelen ve giden evrak tespit edilebilmektedir. Ancak 
alt birim (Daire ve Şube) bazında yazılımda istatistik sayfalar 
hazırlatılamadığından tam raporu alınamamaktadır. 

• Sistemin sayı düzenlemesinden yoksun olduğu bazı birimler tarafından 
ifade edilmiştir. Takibi ve sonucu öğrenmek için bir evrakın aranması 
halinde bulunması mümkün olmadığı da ifade edilmektedir.  

• Birim tarafından yazılımın evrak sayı sisteminin çok iyi tasarlandığı ve 
mevcut haliyle de sorunsuz çalıştığı, yazılımda gelişmiş arama 
motorlarının olduğu bir evrakın hemen hemen bütün bilgileriyle 
aranabildiği, kullanıcıların ise bu arama motorlarını verimli 
kullanmadıklarının tahmin edildiği ifade edilmiştir.   

Proje halen tamamlanmamış olduğundan sistemde güncellemelerden dolayı 
zaman zaman oluşan hataların ve gecikmeli işleyişlerin giderilmesi 
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gerekmektedir. Pilot uygulamalar neticesinde bildirilen teknik eksikliklerinde 
giderilerek yazılımın en verimli kullanılır hale getirilmesinin sağlanması gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

 Öneriler: 

• E-İçişleri programının Bakanlık bünyesine uygun olup olmadığının ve 
programın teknik olarak sorun içerip içermediğinin araştırılması 
sağlanmalıdır.  

• Proje kapsamında kullanıcıların eğitiminin artırılması ve proje hakkında 
yeterli düzeyde bilgilendirme yapılması sağlanmalıdır. 

• Her birimde belirlenen bilgi işlem sorumluları ve Bilgi İşlem Dairesi ile 
iletişimi sağlayacak olan iletişim noktaları daha aktif hale getirilmelidir.  

• Bilgi güvenliği konusunda hizmet içi eğitim verilmesi ve bilgi güvenliği 
için gerekli teknik cihazların kullanımına başlanması sağlanmalıdır. 

• Projenin geldiği bu noktada Bakanlık içerisinde ıslak imzanın üst 
yönetimin iradesiyle ortadan kaldırılması sağlanmalıdır. 

• Pilot uygulamada görülen eksiklikler hızlı bir şekilde yeniden 
düzenlenmeli, projeye karşı olumsuz görüşlerin yaygınlaşması 
önlenmelidir. 

• Üst yönetimle yapılacak toplantılarla, E- içişleri projesinin E-dönüşüm 
çalışmasındaki önemi konusunda farkındalık meydana getirilmelidir. 

• E-içişleri Projenin sürdürülebilirliği için gerekli olan bilişim uzman 
istihdamı sağlanmalıdır 

• E- içişleri projesinin etkin bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli 
hizmet içi eğitimler yıllık olarak programlanmalı ve mutlaka 
uygulanmalıdır. 

Tespit 5: Envanter projesi olan İLEMOD projesinin diğer 
bakanlıklardaki projelerle entegre edilebilir hale getirilmesinin süratle 
sağlanması faydalı olacaktır.  

Tahlil: İLEMOD, bilişimdeki gelişmeler paralelinde il envanterlerinin 
bilgisayar ortamında tutularak paylaşıma açılması amacıyla gerçekleştirilmiş bir 
projedir. İLEMOD, “İllerde İl Envanterlerinin ve Kırsal Alt Yapı Hizmetlerinin 
uygulama ve izlenmesinde Modernizasyon Projesi ” isminin kısaltmasıdır. Proje 
1990–1999 yıllarında otomasyon amaçlı geliştirilmiş ve sürdürülmeye 
çalışılmıştır. 1996 yılı yatırım programına alınarak 1985 yılından itibaren kâğıt 
ortamında tutulan envanter tablolarının elektronik ortama alınması ve elektronik 
ortamda kayıtların yapılarak izlenebilmesi amaçlanmıştır.  

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin en önemli bileşeni olan veri 
bileşeninin oluşturulmasına çok önemli katkı sağlayacak olması sebebiyle 
araştırmacı, planlayıcı, uygulayıcı ve yatırımcı kuruluşların kararlarının 
etkinleştirilmesine yardımcı olmak için mevcut İLEMOD sisteminin gelişen 
teknolojiye göre iyileştirilmesi ve karar destek sistemleriyle zenginleştirilmesi için 
çalışma yapılmaktadır. Proje 1996 yılında hayata geçmiş ve 1997 de APK’nın 
sorumluluğunda Ocak 2007 yılına kadar devam etmiştir. Ocak 2007 tarihinden 
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itibaren proje Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına devredilmiş halen Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir.  

Öneriler: 

• İLEMOD projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için bu projenin 
yürütücüsü olacak birimin illerin envanter bilgilerini toplamakla görevli 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü olarak birlenmesi sağlanmalıdır. 

• İLEMOD projesinde veri girişlerini yapan İl Planlama Müdürlüklerinin 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilişkilendirilmesi sağlanmalıdır. 

• Diğer bakanlıklarda yürütülen başta envanter programları olmak üzere 
bütün bilişim projeleri incelenerek, İLEMOD projesinin entegre 
edilebileceği projelerin belirlenmesi sağlanmalıdır. 

• Projenin sürdürülebilirliği için manüel bilgi girişinden daha ziyade diğer 
programlara entegre edilmesi için işbirliği alanları oluşturulmalı ve bu 
konuda DPT’na teklif sunulmalıdır.  

Tespit 6: Bilgi güvenliğinin sağlanması konusunda uygun politika ve 
strateji oluşturulmalıdır.   

 Tahlil: Bu görev birim çalışma yönergesi ile düzenlenmiştir. Yönergede: 
“Bakanlık veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları 
oluşturmak, geliştirmek ve Bakanlık çalışanlarına bunları duyurmak” şeklinde 
tanımlama yapılmıştır. Bilgi güvenliği konusunda gerekli dokümanların temin 
edildiği ve Haziran 2008’de başlanacağı ifade edilmiştir. Bilgi güvenliği teknik 
yönü olduğu gibi yönetimsel boyutu olan bir çalışmadır. Bilgi güvenliği 
standartlarının oluşturulması işlemlerinin zaman alıcı bir çalışma olduğu ifade 
edilmiştir. Yönetimsel boyutta bilgi güvenliği standartlarının oluşturulması, teknik 
boyutta ise projeler tamamlandıktan sonra testlerin yapılması gerekmektedir. E-
içişleri projesi henüz tamamlanmadığı için bilgi güvenliği’nin sağlanması 
konusunda çalışma henüz yapılamamıştır. Mevcut durum böyle olsa bile, 
çalışmaların başlatılması yönetimsel boyutta güvenlik standartlarının 
oluşturulması, ilgili personele gerekli eğitimlerin verilmesi gerekmektedir.  

 Öneriler: 

• Bilgi güvenliği standartlarının oluşturulması konusunda proje çalışması 
yapılmalıdır. 

• Bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar konusunda 
eylem planı hazırlanmalıdır. 

• Bilgi güvenliği esaslarının belirlenmesine yönelik yönerge 
hazırlanmalıdır. 

• Bilgi güvenliğinin sağlanması konusunda Bakanlık çalışanlarına yönelik 
farkındalık eğitimi verilmesi sağlanmalıdır. 

Tespit 7: Bakanlık birimlerinin web sayfaları için belirli bir standart 
belirlenmemiştir. Bazı birimlerin web sayfalarında güvenlik açıkları 
bulunmaktadır.  
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Tahlil: Bakanlık birimlerinin web sayfalarının düzensiz olduğu, bazı 
birimlerin web tasarımlarının resmi birimlere uygun olmadığı, birimlerin web 
sayfalarının içerikleri itibariyle birbiri ile uyumlu olmadıkları incelenmiş ve ifade 
edilmiştir. Birimde yapılan yüz yüze görüşmelerde; Başbakanlık tarafından 
yayınlanmış olan Kamu Birimleri İnternet Sitesi Kılavuzu ile Sayıştay’ın yaptığı 
Kamu Kurumları WEB Sitelerinin İncelenmesi çalışmalarının sonucunda belirtilen 
bazı hususların birimlere ait WEB sitelerinde bulunmadığı ifade edilmiştir. 

Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin web sayfalarının düzenlenmesi, veri 
tabanı yapısının hazırlanması, web güvenliğinin sağlanması konusunda Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığının rol tanımlaması birim çalışma yönergesinde 
düzenlenmemiştir.  Birim bünyesinde İnternet ve Portal Hizmetleri Şubesi adı 
altında bir şube olmasına rağmen, yönergede bu birimin görev tanımlaması 
yapılmamıştır. Ayrıca Birim için öngörülen mevzuat değişikliği taslağında web 
sayfalarının düzenlenmesine yönelik bir görev tanımlaması da yapılmamıştır.  

Web sayfalarının düzenlenmesi ve güvenliğinin sağlanması konusunda 
İnternet ve Portal Hizmetleri Şubesi tarafından bir çalışma başlatılmıştır. Proje 
niteliğinde olan ve İçişleri Bakanlığı Ağları Yönetimi (İBAY) adı verilen bu çalışma 
test aşamasında olmasına rağmen Bakanlık birimlerinin bu proje hakkında yeterli 
bilgi sahibi olmadığı incelenmiştir. 

Öneriler: 

• İnternet ve Portal Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen 
İçişleri Bakanlığı Ağ Yönetimi çalışmasının uygulamaya konulması için 
gerekli inisiyatif kullanılmalıdır. 

• Web tasarımı ve ağ yönetimi konusunda standartları içeren bir yönerge 
çıkarılmalıdır.  

• Web sayfalarının hazırlanması, tasarımlarının yapılması, veri tabanı 
oluşturulması, portalların birbiriyle iletişim kurmaları konusunda 
standartlar geliştirilmelidir. 

Tespit 8: Birimde nitelikli uzman personel istihdamına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Tahlil: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı mevzuatla teşkilatlanması henüz 
tamamlanmadığı için bu birimde çalışan personel geçici görevle başka birimlerden 
görevlendirilmiştir. Bilişim projelerinin tasarlanması Bakanlık birimlerinin 
yürütmüş olduğu işlerle bilişim projelerinin koordine edilmesi konularında birimde 
bilişimci personelin istihdam edilmesi gerekmektedir.. İl Özel İdareleri Analitik 
Bütçe ve Muhasebe Sistemi ile e-İçişleri projesi Başkanlık personelince 
hazırlanmıştır. Yürütülen bilişim projelerinde ihale yoluyla firmalardan da destek 
alındığı anlaşılmıştır. Ancak bilişim projelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi 
için uzman personel istihdamının mutlaka sağlanması gerektiği 
değerlendirilmiştir. Birimde MİA kadrosundan şube müdürü görevlendirilmesi 
yapılmıştır. Bilişim projelerinde Bakanlık birimlerinin yürütmüş olduğu iş ve 
işlemlerin yazılımlarının yapılması, birimlerle iletişim kurulması işlemlerinin 
sağlıklı yürütülebilmesi için MİA personelinin mutlaka bu birimde 
görevlendirilmesi gerekmektedir. Ancak bu birimde görevlendirilecek MİA 
personelinin bazı bilişim sertifikalara sahip olması gerektiği değerlendirilmiştir. 
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Öneriler: 

• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüğü’ne görevlendirilen 
personelde bilişim alanında yeterli bilgi düzeyi aranmalıdır. 

• Teşkilatlanmada mülki idare amiri personelinden oluşan şube 
müdürlerinin yanında genel idare personelinden şube müdür 
görevlendirilmesi olanağı sağlanmalıdır. 
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19. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 

19.1. Mevzuat Analizi 

19.1.1. Mevzuatta Yer Alan Görevlerin Tanımlanması ve Analizi 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 23.02.1985 tarih ve 18675 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile oluşturulmuş olan teşkilat yapısı içinde Danışma ve Denetim Birimleri 
içinde yer almaktadır.  

Müşavirlik, İçişleri Bakanlığı’nın “basın ve halkla ilişkiler ile ilgili faaliyetlerini 
planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini 
sağlamak” amacıyla kurulmuştur (3152 sayılı Kanun, 19. md). 

Müşavirliğin bilgi edinme birimi ise, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği 
olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme 
haklarını kullanmalarını sağlamak amacıyla 24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince 
kurulmuştur. 

Bakanlık makamına bağlı olarak görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşaviri; 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun 
hükümleri uyarınca, Basın ve Halkla İlişkilerle ilgili faaliyetleri ile 4982 Sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında verilen görevleri yürütmektedir. Bu 
bağlamda, birimin İçişleri Bakanlığı 2007 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan 
görevleri: 

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi: 

1) Bakan ve Bakanlığın faaliyetlerini ve açıklamalarını basın kuruluşlarına 
iletmek ve bakanlık web sayfasında yayınlamak. 

2) Gazete ve dergilerdeki önemli haber, makale ve genel siyasi yorumları, 
kupür dosyası halinde Bakan ve Müsteşara sunmak,   

3) Kupür dosyasından Bakanlık birimlerini ilgilendiren haberleri çoğaltıp 
ilgili birimlere dağıtımını yapmak,  

4) Haberlerle ilgili basın kuruluşlarına gerekiyorsa açıklama, bilgi notu 
veya tekzip göndermek ve takibini yapmak, 

5) Bakan konuşmaları, Bakan ve Bakanlığın yayınladığı genelgeleri basın-
yayın vasıtası ve web sayfası aracılığıyla kamuoyuna sunmak, 

6) Günlük olarak haber ajanslarını ve internet haber sitelerini takip etmek, 
bakanlık birimlerini ilgilendiren haberleri Bakan, Müsteşar ve ilgili 
birimlere göndermek,  

7) Büroya gelen yerel gazetelerden Bakan ve Bakanlıkla ilgili haberleri 
incelemek,  

8) Bakanın yaptığı basın toplantılarının koordinesini yapmak, Basın 
kuruluşlarından gelen soruları ilgili birime havale etmek ve gelen 
cevapları soru sahibine iletmek,  
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9) Bakanın yurtiçi ve yurtdışı resmi seyahatleri ile ilgili programları ve 
seyahatin amacını basın mensuplarına duyurmak ve basın mensupları 
ile koordinasyonu sağlamak, 

10) Oluşturulan kupür dosyasındaki haberlerden önemli olanları bilgisayar 
ortamındaki basın arşivinde saklamak, 

11) Birim ile ilgili tüm yazışmaları yapmak. 

12) Yıl içerisinde yapılan faaliyetleri yıllık olarak hazırlayarak ilgili birime 
göndermek, 

Bilgi Edinme Birimi: 

1) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yazılı ve elektronik ortamda yapılan 
başvuruları kabul etmek,  

2) Diğer kurum ve kuruluşlardan yönlendirilen başvuruları kabul etmek,   

3) Yapılan başvuruları değerlendirerek kanun çerçevesinde cevaplamak 
veya ilgili birime havale etmek, 

4) Başvuru sahiplerine yol göstermek ve kanun kapsamında sahip 
oldukları hakları kullanabilmeleri konusunda yardımcı olmak, 

5) Bilgi Edinme konusunda birimler arası yazışmaları yapmak ve 
koordineyi sağlamak, 

6) Bilgi Edinme Birimleri arasında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi 
konusunda yardımcı olmak, 

7) Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu tarafından gönderilen raporları 
ilgili birime havale etmek, 

8) Merkez Birimlerinden ve 81 ilden gelen Valiliklere ve Belediyelere ait 
başvuru istatistiklerini düzenleyerek her yıl Şubat ayı sonunda 
Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kuruluna rapor halinde 
göndermek, 

3152 sayılı Bakanlık Teşkilat kanunu’ndaki genel bir düzenleme ile kurulan 
Basın ve halkla İlişkiler Müşavirliğinin iş ve işlemlerini düzenleyen ikincil bir 
mevzuatının olmadığı anlaşılmaktadır. Başka bir ifadeyle, müşavirlikle ilgili bir 
görev ve çalışma yönetmeliği veya yönergesi bulunmamaktadır. Ancak birimdeki 
görevlerin tanımlarının iyi biçimde düzenlendiği, brifing dosyalarından 
anlaşılmaktadır. Böylece hem halkla ilişkiler biriminin hem de bilgi edinme 
biriminin sorumluluğu altındaki iş ve işlemler düzenli biçimde sıralanmaktadır. 

Dünyayı etkisi altına alan küreselleşme ve bilgi toplumuna geçiş süreci gibi 
mega-eğilimlerin etkisiyle bilgi paylaşımı, kamuoyunu bilgilendirme, bireylerin 
bilgi edinmelerini sağlama gibi alanlardaki iş ve işlemlerin giderek önemleri 
artmaktadır. Bu önem artışıyla birlikte iş ve işlemlerin yoğunlukları ve boyutları 
da artmaktadır. Bu bağlamda, kamu hizmetlerin kalitesi, hızı gibi nitelikler 
yanında çok iyi bir tanıtım ile kamuoyuna duyurulması da ihmal edilemeyecek bir 
gerekliliktir. Bu devlet-vatandaş ilişkileri ve devlete duyulan güvenin artması 
yönünden de hayati öneme sahiptir. 

İçişleri Bakanlığı’nda önemli görev ve sorumlulukları üstlenen bu birimin 
güçlü, verimli ve etkin hizmet üretmesi konusunda destek sağlamak üzere bir 
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“görev ve çalışma yönergesi” çıkarılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Böylece 3046 
sayılı Kanun uyarınca daha etkin bir yapı ile hizmet verilmesi sağlanabilir. 

19.2. İşlevsellik Analizi 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği; Basın Müşaviri, Sekreterlik, Basın 
Bürosu, Bilgi Edinme Birimi, Mutemetlik ve Fotoğrafhane’den oluşmaktadır. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin işleyiş biçimi aşağıda 
özetlenmektedir:  

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi 

1) Personel, günlük olarak yayınlanan ulusal gazeteler ve dergilerdeki 
önemli haber, makale ve genel siyasi yorumları Sayın Bakan ve Sayın 
Müsteşara sunulmak üzere kupür dosyası hazırlar. Ayrıca hazırlanan 
kupür dosyasındaki haberler çoğaltılarak ilgili birimlere gönderir. Bu 
haberlerin önemli olanları taranarak bilgisayar ortamında oluşturulan 
basın arşivinde, kupürlerin asılları ise klasör halinde basın arşivinde 
saklar. 

2) Anadolu Ajansının ve internet haber sitelerinin haber akışını takip eden 
personel, Bakanlığımızı ilgilendiren haberlerin dökümünü alarak Sayın 
Bakan, Sayın Müsteşar ile ilgili birimlere sunar. 

3) Basın yayın kuruluşları tarafından Bakanlığımızı ilgilendiren konularla 
ilgili gelen soruların yanıtlanması için Bakanlık içindeki koordinasyonu 
sağlayarak yazışmaları yapar ve gelen cevabi yazıları basın yayın 
kuruluşlarına iletir. 

4) Birim ile ilgili tüm yazışmaları yapar. 

Bilgi Edinme Birimi 

1) Başvuruları kabul etmek değerlendirme ve işleme almak,  

2) Başvuru sahiplerine yardımcı olmak, 

3) Başvuru dilekçelerini diğer kurum ve kuruluşlarına yönlendirmek, 

4) Merkez birimleri ve illerden gelen başvuru istatistiklerini her yılın Şubat 
ayı sonunda Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kuruluna rapor 
halinde göndermek. 

Gelen evrak şube müdürünün süzgecinden geçtikten sonra Basın Müşaviri 
tarafından onaylanır. Yapılan işlemler çok kısa bir zamanda değerlendirilip, 
sonuçlandırıldığı ifade edilmektedir. Müşavirliğe gelen ve giden evrak sayısına 
bakıldığında, son üç yılda gelen evrakın belli bir ortalama civarında olmasına 
karşın, giden evrak sayısında 2007 yılında ciddi bir düşüş olduğu dikkati 
çekmektedir. Bu durum, birimin bilgi teknolojilerinden yararlanma kabiliyetindeki 
artışla açıklanabilir. Başka bir ifadeyle e-içişleri projesi uygulaması ve sağlık 
sevkleri gibi evrak için ayrı sayı uygulaması giden evrak sayısının azalması 
sonucunu vermiştir. (Tablo 19.1). 
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 2005 2006 2007 

Gelen Evrak Sayısı 388 284 330 

Giden Evrak Sayısı 
 

641 557 255 

Tablo 19.1. Müşavirliğe Gelen-Giden Evrak Sayısı 

Basında yer alan haberler Bakanlık merkez birimleri veya bağlı birimlerine 
gönderiliyor, gelen cevapların değerlendirmesi yapılıp gerekiyorsa açıklama, bilgi 
notu veya tekzip gönderilerek kamuoyu aydınlatılmaktadır. 

Bilgi edinme ile ilgili görevler yasa gereği Müşavirlikçe yürütülmektedir. Bu 
konuda bakanlığın merkez ve bağlı birimleri ile uyumlu biçimde hareket edildiği 
anlaşılmaktadır. Konu Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgiliyse yönlendirme 
yapıldığı, Jandarma Genel Komutanlığı’nın ise kendi işlerini yürüttüğü ifade 
edilmektedir (Mülakat, 1). 

Müşavirliğin mevcut koşullarda görevini en iyi biçimde yerine getirmeye 
gayret gösterdiği ancak, mevzuatının yetersiz kalması, uzman personel eksikliği, 
çalışma ortamının yetersizliği gibi problemler sebebiyle kurumsal kapasitenin 
etkin kullanılamadığı görülmektedir. 3046 sayılı kanuna uygun olarak Müşavirliğin 
daha etkin biçimde yapılandırılması kurumsal kapasitenin artırılmasını olumlu 
yönden etkileyecektir. Bu doğrultuda, Bakanlık danışma ve denetim birimleri 
içinde “Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı” oluşturulabilir. 

Daire Başkanlığı yapısı içinde üç şube müdürlüğü ile iş ve işlemler, çağdaş 
gelişmelerle uyumlu olarak etkin biçimde yürütülebilir. Basın ve Halkla İlişkiler 
Birimi ve Bilgi Edinme Birimleri Şube Müdürlüklerine dönüştürülebilir. Ayrıca, 
BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) ile ilgili iş ve işlemler Bakanlık adına İller 
İdaresi Genel Müdürlüğü’nde yürütülmektedir, bu iş ve işlemler Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği’nin görev konsepti ile uyum içindedir. Böylece, BİMER ile ilgili 
iş ve işlemler Basın ve Halkla İlişkiler Birimine aktarılmak suretiyle bir Şube 
Müdürlüğü daha oluşturulması düşünülebilir. 

Müşavirlikte karşılaşılan sorunların yıllık olarak analiz edilip, 
değerlendirmeye tabi tutulması uygulamasının olduğu ve düzenli bir arşiv 
uygulamasının bulunduğu görülmektedir. 

19.3. İnsan Kaynakları Analizi 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde 11 kadro olmasına rağmen, 13 
personel görev yapmaktadır. Ayrıca kadrosu müşavirlikte olan beş personel 
başka birim ve kurumlarda geçici görevli iken, kadrosu başka birimlerde bulunan 
yedi personel de müşavirlikte geçici olarak görev yapmakta olduğu görülmektedir 
(Tablo 19.2). 
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Kadro Durumu Mevcut Personel Durumu 

Ünvanı Kadro Adedi Ünvanı 
Personel 

Adedi 

Basın Müşaviri 1 Basın Müşaviri 1 

Mütercim 1 Müdür 1 

Şef 2 Uzman 1 

V.H.K.İ. 7 Memur 6 

  Sekreter 1 

  Fotoğrafçı 1 

  Dağıtıcı 1 

  Odacı 1 

TOPLAM 11 Toplam 13 

Tablo 19.2. Kadro ve Personel Durumu 

Birimde görev yapan GİH sınıfından 10 personel bulunmaktadır. Bu 
personelden yedisi lisans düzeyinde eğitim almış durumda iken üçü ortaöğretim 
düzeyinde eğitim seviyesine sahiptir. Birimde iletişim fakültesi mezunu sadece bir 
personel görev yapmaktadır. Bu personel de, “sivil savunma uzmanı” kadrosunda 
olmasına karşın şans eseri birimde geçici görevle bulunmaktadır (Mülakat, 1). 
Hâlbuki bu birimde yürütülen hizmetler açısından  “iletişim fakültesi” mezunu 
personel stratejik öneme sahiptir. Bu sebeple, birimde iletişim fakültesi mezunu 
istihdamı sağlanmalıdır. Ayrıca birimin bilişim uzmanı ile desteklenmesi 
gerekmektedir. 

Birimde çalışan personelden ancak ikisinin lojmanda oturduğu bilgisine 
ulaşılmıştır. Maaşlarının düşük olması yanında, lojman tahsis edilememesi de 
personelin moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmelidir. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği personeli; görevlerini yerine getirirken, 
klasik memur anlayışından farklı biçimde özveri ile mesai saatleri dışına taşan bir 
çalışma örneği sergilemektedir. 

Personel günlük olarak yayınlanan gazeteleri incelemek ve bu yayın 
organlarında yayımlanan haber, makale ve genel siyasi yorumları kupür dosyası 
halinde sayın Bakan, sayın Müsteşara sunmak için gazeteleri ana dağıtım 
bayisinden sabah saat 05.00-05.30’da nöbetçi arabayla bayiden almakta ve 
bakanlığa gelerek görevlerine başlamaktadır.    

Doğal olarak gün ağarmadan göreve gelebilmek için akşam erken saatlerde 
dinlenmeye çekilmeleri gerekmektedir. Bu tempo haftada ikişer kişilik nöbetler 
halinde yılın 365 günü, bayram, hafta sonu, yılbaşı tatilleri ve hava koşulları 
ayrımı yapılmadan sürdürülmektedir. Bu şekildeki bir çalışma temposu, personeli 
hem psikolojik olarak etkilemekte, strese sokmakta hem de sosyal hayatını 
olumsuz etkilemektedir. Ancak böylesine yoğun bir çalışma temposuyla Sayın 
Bakan ve Sayın Müsteşara mesai saatleri başlamadan basın dosyasını sunmak 
mümkün olabilmektedir. 

Özetle anlatılmaya çalışılan bu tempo, basın-yayın kuruluşlarındaki çalışma 
temposunun bir değişik örneğidir. Adeta personel bir basın mensubu gibi 
çalışmaktadır. Bu tempo gün boyu sürmektedir. Çünkü gün içinde haber 
ajansları, elektronik ortamda haber siteleri ve televizyonlar izlenmektedir. 

Bu şekilde bir çalışmanın karşılığı olarak personele maaş + fazla mesai 
ücreti (en fazla 90 saat) (90 saat karşılığı 79 YTL) ödeme yapılmaktadır.  
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Bu koşullarda çalışan personel bakanlığımızın diğer birimlerinde sabah saat 
09.00- Akşam 18.00 saatleri arasında çalışan personel ile aynı maaşı almaktadır. 
Kaldı ki bakanlık genel idare personeli bilindiği gibi birçok diğer bakanlık 
personelinden daha az maaş almaktadır. Bu koşullar da personelin 
motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Personel yaptığı işi sevmesinden ötürü 
gayretle çalışmaya devam etmektedir. Yapılan işin kısa bir zaman diliminde 
öğrenilmesi mümkün değildir. İşin tam anlamıyla öğrenilmesi için uzun bir 
zamana ihtiyaç vardır. Personelde zor şartlarda, önemli bir hizmetin karşılığında 
hak ettikleri maaşı alamadıkları düşüncesi hâkimdir. Ayrıca terfi imkânlarının 
kısıtlı olması da personelin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir 
(Mülakat, 1). 

Müşavirlikte İletişim Fakültesi mezunu ve yabancı dil bilen “uzman” 
personele ihtiyaç bulunmaktadır (Mülakat, 1). Bakanlık web sitesinin 
güncelleştirilmesi ile ilgili olarak da birime verilen görev nedeniyle uzman 
personele ihtiyaç hâsıl olmuştur. Aynı zamanda “bilişim uzmanı” da birim 
çalışmalarında etkinliğin artmasına katkı sağlayabilir. Ancak, uygulanan ücret 
politikası sebebiyle istenilen niteliklere sahip olmayan personel bile başka 
kurumlara geçme eğilimindedir. “İçişleri Uzmanlığı” uygulaması içinde iletişim 
fakültesi mezunlarının da düşünülmesi gerekmektedir. Ancak, maaş iyileştirmesi 
ve terfi imkânları ile “uzman” personel istihdamı sağlanabilir (Mülakat, 1). 

Birimde görev yapan personelin bilgisayar kullanım konusundaki 
kabiliyetlerinin artırılması için Eğitim Dairesi’nin düzenlediği kurslara katılmaları 
sağlandığı ifade edilmektedir. Ayrıca birimdeki bilgisayar bilgisi üst düzeyde olan 
personelden yararlanılarak hizmetlerin kalitesinin artırılmaya çalışıldığı 
gözlenmiştir.  

19.4. Fiziki Kaynaklar Analizi 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde bir makam odası, bir sekreter odası 
ve bir çalışma odası olmak üzere üç odada çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca bir 
fotokopi odası ile fotoğrafhane de bulunmaktadır. Çalışma odası 22 m²’lik bir 
alana sahiptir. Ancak bilgi edinme birimi, basın birimi ve mutemetlik personeli 
olmak üzere toplam sekiz personel bu oda da çalışmaktadır. Bu fiziki mekân 
yetersizliği karşısında birimin en az iki odaya ihtiyacı olduğu görülmektedir.  

Açıklama 
Toplam 
Ödenek 

Harcama Oran % 

Personel Giderleri 139 650,00 1,332,47 95,42 

Tüketime Yönelik Mal ve Mlz. Alımı 22,000,00 9,678,00 %44,00 

Yolluklar 14,000,00   

Hizmet Alımları 27,000,00 16,034,00 %59,38 

Menkul Mal Gayri Maddi HakAlım ve B-O Gid 37,000,00 4,550,00 %12,29 

Tedavi ve Cenaze Gid. 18,00 8,378,00 %46,84 

Tablo 19.3. 2007 Yılı Bütçe Dağılım Cetveli 

Öte yandan, birim demirbaşında 4 bilgisayar olduğu görülmüştür. Birimle 
ilgili tüm çalışmalar bilgisayar üzerinde üretildiğinden “yüksek nitelikli” bilgisayar 
ihtiyacı bulunmaktadır.  

Birime ait 2007 yılı bütçe dağılım cetveli incelendiğinde, her hangi bir 
ödenek sıkıntısı olmadığı, dolayısıyla birimin ihtiyaç duyduğu araç-gereç ve 
donanımı alabilecek kabiliyeti bulunduğu anlaşılmaktadır (Tablo 19.3). 
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19.5. Merkez-Taşra İlişkisinin Analizi 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin yürüttüğü hizmetlerin doğrudan taşra 
ile bağlantısının olmadığı, ancak taşra ile ilgili medyada bir haber çıktığında eğer 
ihtiyaç duyulursa, taşra ile görüşülüp bilgi alındıktan sonra Sayın Bakana bilgi 
sunulduğu ifade edilmektedir (Mülakat, 1). 

19.6. Makro Planların Analizi 

İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı hazırlık aşamasındadır. Bakanlık Stratejik 
Plan Taslağı’nda Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin stratejik amaç ve 
hedefleri aşağıdaki biçimde belirlenmiştir. 

 “STRATEJİK AMAÇ 17.  

Bakanlık hizmet ve faaliyetlerinin kamuoyundaki yansımasını uygun 
teknolojileri kullanarak, hızlı ve kapsamlı bir şekilde izlemek; Bakanlığın 
faaliyetlerinin tanıtımına ve olumlu imajının korunmasına yönelik bilgilendirme ve 
halkla ilişkiler çalışmalarını çağdaş yöntemlerle yürütmek. 

Hedefler: 

Bakanlığın faaliyetlerinin tanıtımına ve olumlu imajının korunmasına yönelik 
bilgilendirme ve halkla ilişkiler çalışmaları çağdaş yöntemlerle yürütülecektir. 

Medya takibi, gelişen teknolojiye uygun ve süratli bir şekilde yapılarak 
birimler daha hızlı bilgilendirilecektir.” 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin stratejik amaç ve hedeflerine 
bakıldığında, bilgi teknolojilerinin kullanılarak etkin hizmet üretilmesinin, 
Bakanlığın faaliyetlerinin tanıtımı ve olumlu imajının korunmasına yönelik 
bilgilendirme ve halkla ilişkiler çalışmalarının çağdaş bir anlayışla yürütülmesine 
vurgu yapılması dikkati çekmektedir. 

19.7. Yüz Yüze Görüşme Sonuçları 

Araştırma esnasında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde bir yüz yüze 
görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede genellikle yazılı olarak elde edilen 
belgelerle uyumlu ve benzer bilgiler elde edilmiştir. Ancak farklı ve ilginç bilgilere 
de ulaşıldığı olmuştur. Elde edilen bilgiler bu çalışmada, konuyla bağlantılı 
biçimde referans olarak mülakat numarası verilmek suretiyle kullanılmıştır. Ayrıca 
önerilerin oluşturulmasında da bu görüşmeden yararlanılmıştır. 

Yüz yüze görüşmeye ilişkin bilgi aşağıya çıkarılmıştır: 

Mülakat 1- 22.04.2008 tarihinde birimde gerçekleştirilmiştir. 

19.8. Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Tespit 1: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin 3046 sayılı Kanuna 
uygun biçimde yeniden düzenlenmesi. 

Tahlil: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yer almaktadır. Ancak bu kanunun 
çıktığı 1985 yılından bu yana basın ve halkla ilişkiler hizmetleri, özellikle 
küreselleşme olgusu ve bilgi toplumuna geçiş süreci gibi etkilerle, önemi artan bir 
konuma gelmiştir. Ancak, mevcut yapısı ile işlevlerini tam anlamıyla yerine 
getirememektedir. Bu sebeple, çağdaş bir anlayışla hizmet verebilecek etkin ve 
verimli bir yapıya kavuşturulmalıdır. 
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Öte yandan BİMER ile ilgili iş ve işlemler İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
yerine, Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde yürütülmesinin daha uygun olacağı 
değerlendirilmektedir. 

Öneriler: 

• Birim İçişleri Bakanlığı danışma ve denetim birimleri arasında “Basın ve 
Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı” olarak yeniden yapılandırılmalıdır. k 

• Birimin görev ve çalışmalarını, bağlı kuruluşlar ile ilişkilerini düzenleyen 
bir yönergeye kavuşturulması sağlanmalıdır. 

• BİMER ile ilgili iş ve işlemler İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınarak 
Basın ve Halkla İlişkiler Birimine devredilmelidir. 

Tespit 2: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin nitelikli personel 
ihtiyacı bulunmaktadır. 

Tahlil: Meydana gelen gelişmeler ve değişimler uyarınca hızlı, etkin ve 
verimli hizmet üretilebilmesi için birimde nitelikli personel istihdamına ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu amaçla, birimde öncelikle İletişim Fakültesi mezunlarının 
istihdamı, stratejik bir öneme sahiptir. Ayrıca,  birimde bilgi teknolojilerinden üst 
düzeyde yararlanmak için bilişim uzmanı niteliğinde personelin istihdamının 
uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu sebeple, “İçişleri Uzmanı” kariyer 
sisteminin oluşturulmasında bu birimin ihtiyacına yönelik çözümlerin de 
üretilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

• Birimde “iletişim uzmanı” ve “bilişim uzmanı” istihdamı için gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır.   

Tespit 3: İçişleri Bakanlığı’nda Genel İdare Hizmetleri (GİH) 
sınıfında çalışan personelin maaşlarının düşük olması. 

Tahlil: İçişleri Bakanlığı, devlet yapımızın temel ve köklü bir bakanlığı 
olmasına karşılık, GİH personeline en düşük ücretin ödendiği bir kaç bakanlıktan 
biri durumundadır. Böyle olunca, GİH sınıfında çalışanların motivasyonu düşük 
olmakta ve çalışanlar üzerinde fırsat bulduklarında başka bakanlık ya da 
kurumlara geçme eğilimi egemen olmaktadır. Bu durum hizmet kalitesini, 
personelin verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir ve bakanlıkta “kurumsal 
hafıza” oluşumunu engellemektedir. Ayrıca, özverili biçimde mesai mefhumuna 
bağlı kalmadan çalışan personele tatminkâr düzeyde “fazla mesai” ödemesi 
yapılamaması da personelin çalışma şevkini kırmaktadır. 

Öneriler: 

• İçişleri Bakanlığı’nda GİH sınıfında çalışan personelin maaşları mutlak 
surette iyileştirilmelidir. 

• Bu birimde olduğu gibi mesai mefhumuna bağlı kalmadan çalışan 
personele tatminkâr düzeyde “fazla mesai” ödemesi veya ek ödeme 
yapılması sağlanmalıdır. 

Tespit 4: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin fiziki mekânının 
yetersiz olması. 

Tahlil: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde üç ayrı hizmeti yürüten 
toplam 8 personel 22 m²’lik bir çalışma mekânını paylaşmaktadır. Bu şekildeki bir 
çalışma ortamı personelin verimliliği üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Bu 
sebeple ek çalışma odalarına ihtiyaç olduğu açık olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Öneri: 

• Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne bir veya iki çalışma odası tahsis 
edilmesi sağlanmalıdır. 
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20. BAKANLIK MÜŞAVİR ve DANIŞMANLARI 

20.1. Kısa Tarihi Gelişim 

İçişleri Bakanlığı “Bakanlık Müşavirleri” kadrosunun yaptığı işi, benzerlik 
nedeniyle 1967 yılında Bakanlık Onayı ile kurulan “Bakanlık Danışma Kuruluna” 
kadar götürme imkanı vardır. Ancak kadro olarak Bakanlık Müşaviri, Bakanlar 
Kurulunun tarafından 27 Şubat 1982 yılında çıkarılan “Bakanlıkların Yeniden 
Düzenlenmesi ve Çalışma Esasları Hakkında Kararname” ile Bakanlığın 
Danışma ve Denetim Birimleri arasında yer almıştır. Bu durum, 1985 tarih ve 
3152 sayılı “İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”la 
benimsenerek uygulama günümüze kadar gelmiştir. 

20.2. Mevzuat Analizi 

Bakanlık müşavirlerinin durumu, 1985 tarih ve 3152 sayılı “İçişleri Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 18. maddesi ile 9.10.1984 tarih ve 
18540 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3046 sayılı “Bakanlıkların Kuruluş ve 
Görev Esasları Hakkında Kanunun” 12. ve 27. maddeleriyle düzenlenmektedir. 

İçişleri Bakanlığı teşkilat kanunda yer alan hükümler, 3046 sayılı kanunda 
yer alan hükümlerin benzeri ve daraltılmış halinden oluşmaktadır. Her iki 
kanunda da Bakanlık Müşavirlerine “özel önem ve öncelik taşıyan konularda 
Bakana yardımcı olmak” görevi verilmiş, ancak “özel önem ve önceliği olan 
konuların” neler olduğu hususuna değinilmemiştir. Bunun dışında Bakanlık 
müşavirlerine görev veren herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. 

20.3. İşlevsellik Analizi 

Gerek 3046 sayılı kanunun 12. ve 27. maddeleri gerekse 3152 sayılı kanun 
18. maddesinde bakanlık Müşavirlerine verilen görev; 

• “Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakanlık 
makamına yardımcı olmak”, şeklinde ifade edilmiştir.  

İçişleri Bakanlığı bünyesinde danışman ve bakanlık müşavirliğinde halen 
görev yapan personelin durumun değerlendirerek, genelleme yapabilecek 
sonuçlara ulaşmak oldukça zor görünmektedir. Bu nedenle konuyla ilgili 
yapılacak değerlendirmede zaman zaman İçişleri Bakanlığı müşavirleri ve 
danışmanların değinilse bile, daha çok müşavirlik veya danışmanlık kurumun 
Türk Kamu Yönetimi içindeki yeri ve yaşadığı bazı sorunları üzerinde 
durulacaktır. Bu bakış açısıyla yapılan değerlendirme de tespit edilen 
hususlardan bazıları aşağıdaki gibidir;  

1) Çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olarak, karar alıcıların ihtiyaç 
duydukları bilgi, belge ve değerlendirmelerin kurumsal süreç ve 
formalitelere bağlı olmadan süratle hazırlanıp sunulması, sorunların 
farklı yönlerinin ortaya konulması, analiz yapılıp stratejilerin 
geliştirilmesi bakımından danışmanlık veya müşavirlik kurumuna 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Türkiye uygulamasında, Bakanlık Müşavirliğinin “kendine danışılma” 
işlevi yerine getirdiğini söylemek oldukça zordur. Genel olarak Bakanlık 
üst düzey yöneticileri kişisel olarak kendilerine yakın hissettikleri, 
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kurumsal işlerin yanında zaman zaman diğer işleri takip eden kişilerin 
danışmanlık veya müşavirlik kadrolarında görev yapmaları yönünde 
tercihte bulunulmaktadır. Bu da var olan müşavirlik veya danışmanlık 
kadrolarının kullanılmasından ziyade, geçici görevle başka kurumlardan 
getirilen personelin buralarda istihdamı şeklinde olmaktadır. Genel 
olarak süreç bu kişilere danışılma yerine, bunlara iş yaptırılması 
şeklinde işlemektedir. 

2) Diğer yandan İçişleri Bakanlığında müşavirlik kadrolarında bulunan 
kişilerin görev yapıp yapmadıkları veya görevlerini ne ölçüde yaptıkları 
tamamen Bakanın takdirine bırakılmış durumdadır. Müşavirlerin görev 
tanımıyla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Oysa Milli 
Eğitim Bakanlığı, Bakanlık Müşavirlerinin görevleriyle ilgili olarak 
Ağustos 1990/2326 Tebliğler Dergisinde “Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği Yönergesi” yayınlanmıştır. Bu yönergenin 6. 
maddesi Koordinatör Müşavirin, 9. maddesi ise Müşavirlerin görevleri 
düzenlemektedir. Buna göre; 

“Madde 6: Bakanlık Koordinatör Müşavirin görevleri,  

a) Özel önem ve öncelik taşıyan konuların incelenmesinde, 
araştırılmasında ve çözüm yolları bulunmasında Bakana yardımcı olur.  

b) Bakanlığın görev alanında olup, diğer birimleri doğrudan 
ilgilendirmeyen uzun vadeli çalışmaları gerektiren konu ve projeleri ele 
alır ve sonuçlandırır.  

c) Bakanlıkta alınan önemli kararları (reform niteliğinde) ve buna bağlı 
uygulamaları izler ve değerlendirilmesinde yardımcı olur.  

d) Bakanlıktaki eğitim-öğretim, plân-program, yönetim-denetim, bütçe-
yatırım, finansman, istihdam, eğitim araçları ve eğitim teknolojisinin 
geliştirilmesi vb. faaliyetlerin yürütülmesine katkıda bulunur.  

e) Gerektiğinde, Bakanlık dışındaki toplantılara Müşavirlerin katılmalarını 
sağlar.  

f) Parlamento ile Bakanlık arasında sağlanması gerekli ilişkiyi kurar ve 
devam ettirir.  

g) Bakanlık Müşavirleriyle, bu birimde görevli personelin özlük ve sosyal 
hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.  

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapar” 

Madde 9: Bakanlık Müşavirlerinin başlıca görevleri şunlardır: 

a. Makamdan veya Koordinatör Müşavir kanalıyla aldığı bireysel görevleri, 
belirlenen süreler içinde sonuçlandırır.  

b. Gerektiğinde grup çalışmalarına veya kurul çalışmalarına katılır, üyelik 
görevini faal bir biçimde yerine getirir.  
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c. Kendisinin yıllık çalışma programını hazırlar, bir örneğini Bakanlık 
Müşavirliğine teslim eder, Makama sunulmak üzere işlerin seyri 
hakkında zaman zaman Koordinatör Müşavirliğe bilgi verir.  

d. Görevlendirildiğinde; Bakanlığın çeşitli kurum ve kuruluşlarında 
inceleme, araştırma ve gözetim işlerini ve etkin biçimde rehberlik 
hizmetlerini bir program dahilinde sürdürür. Bakanlığın kurum ve 
kuruluşlarının daha iyi ve daha verimli çalışması için gerekli yeni 
projeleri ve önerileri hazırlar. Yeni proje ve öneri raporlarını, Makama 
sunulmak üzere 2 örnek halinde Bakanlık Müşavirliğine teslim eder.  

e. Bakanlık içinde ve dışında hizmet içi eğitimi programlarında, isteği 
doğrultusunda yönetici, öğretim elemanı veya kaynak kişi olarak, kendi 
alanında verilen görevleri yerine getirir.  

f. Hazırladığı yeni projeler ve Öneriler hakkında gerektiğinde Bakanla ikili 
veya grupla yapılacak çalışmalara bizzat katılır.  

g. Parlamento ile Bakanlığımız arasında ilişki kurmakla görevli Parlamento 
Müşavirleri, TBMM komisyonları ve genci kurulun gündem çalışmalarını 
yakından izler.  

h. Bakanlığı ilgilendiren gündem dışı konuşmalar; sözlü, yazılı sorular vb. 
konular hakkında süratle ön hazırlıklar yapar. Bir yandan Makama, 
diğer yandan Bakanlık Müşavirliğine de bilgi vererek ilgili icra ve destek 
birimlerinin devreye girmesini sağlar”, şeklinde sayılmıştır. 

İçişleri Bakanlığında üstü kapalı olarak,  Bakanlık Müşavirlerinin 
görevlerinin Bakanın kişisel tasarrufu kapsamında sayılması nedeniyle, 
Müşavirlerin görev tanımlarıyla ilgili hiçbir girişimde bulunulmamış ve 
düzenleme yapılmamıştır. Oysa bu durum, hem çağdaş yönetim 
ilkeleriyle çelişmekte hem de kamu yönetimi alanında her fırsatta öncü 
olduğu dile getirilen İçişleri Bakanlığının “öncü olma rolünü” ciddi 
şekilde gölgelemektedir. 

3) Danışmalık, müşavirlik veya uzmanlık (eski APK Kurulu uzmanlıkları 
gibi) kadroların kullanılması, bazen Türk Kamu Yönetimin işleyişinden 
kaynaklanan sorunları öteleme işine yaramaktadır. İktidar değişim 
dönemlerinde, yeni iktidarlar doğal olarak kendi programlarına 
inanmış, sorun üretmeyecek, tersine kendilerine destek olacak 
bürokratlarla çalışmak istemektedir. Bunun anlamı yeni bürokratlara 
yer açılması, eskilerinin görev yerlerinin değiştirilmesidir. Fakat görev 
yerleri değiştirilen bu bürokratların kazanılmış haklarının korunması, 
lehte verilen yargı karalarının uygulanması için uygun kadrolara 
atanmaları gerekmektedir. İşte müşavirlik, danışmanlık veya uzmanlık 
bazen bu uygun kadro görevini görmektedir. Bu durum müşavirlik 
kadrolarının amacı dışında kullanılarak yozlaştırılması anlamına 
gelmektedir.  

Müşavirlerle ilgili bu sorun Sekizinci Beş Yılık Kalkınma Planı 
“Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması ÖİK 
Raporu” da ele alınmaktadır. Rapora göre, “Müşavirlik ya da 
danışmanlık sistemi, etkinlik ve hizmet üretebilme unsurları göz önüne 
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alınarak yeniden düzenlenmeli, danışmanlığın hizmet ve görev tanımı 
yapılmalı, Başbakanlık bünyesinde mevcut yaklaşık 200 civarındaki 
Başbakan Baş müşaviri, Başbakan Müşaviri ve Başbakanlık Müşaviri ile 
Bakanlıklardaki ve diğer kamu kurumlarında mevcut müşavirlik 
kadrolarının sayısı azaltılmalıdır.”  

İçişleri Bakanlığı müşavirlik kadrolarının özlük haklarının, yüksek 
yönetici özlük haklarına göre düşük olması nedeniyle;  görevden 
alınan, çalışmasından memnun olunmayan veya yargı kararının 
uygulanması sonucu bu kadrolara her hangi bir atama 
yapılmamaktadır.  Ancak Bakanlık Müşavirlik ve danışmanlık 
kadrolarının görev sorumlulukları belli olmadığından, bu kadroların 
verimli olarak kullanılıp kullanılmadığı belli değildir. 

4) Türk Kamu Yönetimi sistemi içinde kimi zaman müşavir veya danışman 
adıyla üst yönetime yakın çalışan kişiler, üst yönetimden aldıkları 
destek ve yönlendirmeyle bulundukları, Bakanlık içinde çok etkin rol 
oynamaktadırlar. Müşavir ve danışmanların bu konumunu bilenler, 
sorunları kurumsal mekanizmaları işletmekten ziyade danışman veya 
müşavirlerin onayı ve yönlendirmesiyle çözme eğilimine girmektedirler. 
Bu durum genelde resmi ilişkiler içinde çalışan birim ve kişileri 
demoralize ederek, çalışma verim ve etkinliğin düşürmektedir. Üst 
kademe yöneticilerinin en zayıf anları, her dedikleri evet diyen, ama 
gerçekte kendi bildiklerini uygulayan bu danışman-müşavir grubu 
tarafından çevrildikleri zamanlarda ortaya çıkmaktadır.  

20.4. İnsan Kaynakları Analizi ve Diğer Hususlar 

3046 sayılı kanunun 27. maddesinde “Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik 
taşıyan konularda bakanlık makamına yardımcı olmak üzere özel yeteneği 
olanlardan bakanlık müşavirleri bulunabileceğini” belirtilmektedir. Kanun 
metninden de anlaşılacağı gibi bakanlık makamına yardımcı olacak kişilerin 
rasgele değil, “özel yeteneğe sahip” olanlar arasından seçilmesi zorunluluğu 
getirilmektedir. Fakat  “özel yeteneğin” neleri kapsadığıyla ilgili olarak kanun 
metninde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

İçişleri Bakanlık Müşavirliğinde bulunan toplam 10 kadronun 5’ Mülki İdare 
Amirlerine 5’de Genel İdareye ayrılmış durumdadır. Gerek Mülki İdare gerekse 
Genel İdare de ki müşavirlik kadrosuna atanan veya bu kadrolarda geçici olarak 
görevlendirilen personelin ne tür “özel yeteneklere” sahip oldukları “atayan ve 
atanan dışında” kimse tarafından bilinmemektedir. 

20.5. Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Tespit 1: Bakanlık Müşavirlerinin görev ve yetkilerini belirleyen 
herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.  

Tahlil: Bakanlık Müşavirleri görevlerinin Bakanın kişisel tasarrufu 
kapsamında sayılması nedeniyle, Müşavirlerin görev tanımlarını belirlemeyle ilgili 
olarak bugüne kadar herhangi bir girişimde bulunulmamış ve düzenleme 
yapılmamıştır. Oysa bu durum çağdaş yönetim ilkeleriyle çelişmektedir. 

Diğer yandan İçişleri Bakanlığında müşavirlik kadrolarında bulunan kişilerin 
görev yapıp yapmadıkları veya görevlerini ne ölçüde yaptıkları tamamen Bakanın 
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takdirine bırakılmış durumdadır. Bakanlık Müşavirlerinin, Bakanlık teşkilat yapısı 
içinde “danışma ve denetim birimi” olarak yer almasına rağmen, bu alan da 
herhangi bir düzenleme yapılmaması çağdaş yönetim anlayışı ile 
bağdaşmamaktadır. Diğer yandan bazı bakanlıklarda bu konuda yönerge 
çıkarılmış ve müşavirlere kurumsal olarak bazı görevler verilmiştir. Kamu 
yönetimi alanında öncü olduğu her fırsatta dile getirilen İçişleri Bakanlığında bu 
konunun hiç gündeme gelmemiş olması büyük bir çelişkidir. 

Öneri: 

• Bakanlık Müşavirlerinin görevleri, Milli Eğitim Bakanlığında olduğu gibi 
bir düzenleyici bir işlemle belirlenmeli, 

Tespit 2:  Bakanlık Müşavirlerinin atanmasında 3046 sayılı kanunda 
öngörülen “özel yetenek” şartı dikkate alınmamaktadır. 

Tahlil: 3046 sayılı kanunun 27. maddesinde “Bakanlıklarda, özel önem ve 
öncelik taşıyan konularda bakanlık makamına yardımcı olmak üzere özel 
yeteneği olanlardan bakanlık müşavirleri bulunabileceğini”  belirtilmektedir. 
Kanununun, bakanlık makamına yardımcı olacak kişilerin rasgele değil “özel 
yeteneğe sahip” olanlar arasından seçilmesi gerektiği belirtmesine rağmen, 
bugüne kadar yapılan atamalarda bu kurala uyulmamıştır. Dahası “özel 
yeteneğin” ne olduğu konusunda her hangi bir çalışma bile yapılmamıştır. 

Öneriler: 

• 3046 sayılı kanun metninde geçen “özel yetenek” şartı açıklığa 
kavuşturulmalı ve Yönergede bu şartlara yer verilmeli, 

• “Özel yetenek şartı”, kamu yönetiminde en az 10 yıl çalışma, 
Bakanlığın görev alanına giren bir konuda yüksek lisans yapma, gibi 
objektif kriterlere bağlanmalı, 

• Batı ülkelerinde olduğu gibi belli nitelikleri olan kişilerin “sözleşmeli 
danışman” olarak çalışmalarının önünü açacak düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

Tespit 3: Türkiye’de “müşavir çalıştırma uygulaması”, ya 
istenmeyen bürokratları “yetkisiz veya etkisiz hale getirme” veya 
“danışma” yerine “özel işlerde kullanma” şeklinde algılandığından, 
uygulama verimsiz hale gelmiştir. 

Tahlil: Müşavirlik Kurumu, çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olarak, 
karar alıcılara ihtiyaç duydukları bilgi, belge ve değerlendirmelerin kurumsal 
süreç ve formalitelere bağlı olmadan süratle hazırlanıp sunulması, sorunların 
farklı yönlerinin ortaya konulması, analiz yapılıp stratejilerin geliştirilmesi 
ihtiyacının karşılanması için son derece önemli ve gereklidir. 

Oysa Türkiye’de uygulandığı şekliyle müşavirler veya danışmanlar, kanunla 
belirtilen amaçlarına uygun istihdam edilip edilmediği konusunda bugüne kadar 
herhangi, inceleme, denetim veya değerlendirme yapılmamıştır. Fakat genel 
olarak Müşavirliğin, “istişare etme, danışma, bir konuda fikrini alma” gibi 
fonksiyonlarının büyük oranda aşınmış olduğu ifade edilmektedir. 
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Öneriler: 

• Müşavir veya danışmanların, “tavır ve davranışlarından dolayı 
istenmeyen” veya tam tersine Bakanın “kurumsal olmayan işlerini 
yürüten özel adamlar” olma algısını ortadan kaldıracak düzenlemeler 
yapılmalı, 

• Müşavirler, Bakanlık sorunlarına vakıf, çağdaş gelişmeleri takip eden 
ve Bakanın gerçekten danışacağı kişilerden seçilmelidir. 

• Halen yürütüldüğü şekliyle, Bakanın TBMM ile olan ilişkileri Genel 
Sekreterden alınarak, bir danışmana verilmeli, 

• Bakanın bizzat kendisinin TBMM nezdinde yürüteceği faaliyetlerden, 
sözlü sorulara cevap verilmesi, genel kurul veya komisyonlarda 
konuşma yapılması, milletvekilleriyle olan ilişkiler gibi hususlarda, 
mülki idare dışından ve siyasi konularda deneyimli bir danışmana 
verilmeli, 

• Bakanın yurt içindeki toplantı, açılış, konferans vb. etkinliklerde 
yapacağı konuşma metinlerini hazırlama ve takip işi, Bakanlığın 
kurumsal yapısına hakim, akademik ve ifade yeteneği güçlü bir 
danışmana verilmeli, 

• Bakanın başta Avrupa Birliği olmak üzere dış ülkelerle olan ilişkilerinin 
düzenlenmesi, takibi ve bu konularla ilgili konuşma metinleri 
hazırlanması görevi diplomatik bilgi ve birikime sahip danışmana 
verilmeli, 

• Bakanın üyesi olduğu parti ve seçmenleriyle olan ilişkileri, mülki idare 
dışından siyasi konularda bilgi ve deneyimi olan bir danışmana 
verilmelidir. 
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21. KRİZ MERKEZİ 

21.1. Teşkilatlanma  

İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi, 96/8716 Sayılı Başbakanlık Kriz Yönetim 
Merkezi Yönetmeliği Ve 03.02.1999 Gün Ve 40 Sayılı Başemir ile yürürlüğe giren 
Bakanlık Kriz Merkezi Yönergesi gereğince, kriz emarelerinin belirmesi ve 
başlaması ile birlikte Başbakanlıktan veya Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezinden 
alınacak emir doğrultusunda, Bakanın veya Bakan adına Müsteşarın emri ile 
faaliyete geçmektedir. 

17 Ağustos 1999 da 7.4 büyüklüğünde meydana gelen Marmara Depremi 
nedeniyle faaliyete geçen Bakanlık Kriz Merkezinin faaliyet yoğunluğu azalınca 
kapatılması gündeme gelmiş; ancak, ardından 7.2 büyüklüğündeki 12 Kasım 
Düzce depreminin yaşanması ve ülkemizin doğal afetler bakımından çok hassas 
bir konumda olması gerekçeleriyle, Kriz Merkezinin faaliyetlerinin yoğunluğuna 
bakılmaksızın devamlı açık tutulması yönünde bir uygulama başlatılmıştır. 

Kriz durumlarında faaliyet gösterecek olan “Bakanlık Kriz Merkezi”nin 
teşkilatlanmasını, tertiplenmesini, çalışma usullerini, görev ve sorumluluklarını 
belirleyen “İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Yönergesi” 1999 yılında yürürlüğe 
girmiştir. Bu yönergeye dayanak teşkil eden Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi 
Yönetmeliğinin 1. maddesinde: “Bu yönetmeliğin amacı, kriz durumlarında 
faaliyet gösterecek olan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin, teşkilatlanmasını, 
tertiplenmesini, çalışma usullerini, görev ve sorumluluklarını belirlemektir. …….)  
yönetmelikte açıkça görüldüğü gibi Kriz Merkezlerinin sürekli teşkilatlanması 
mevzuat gereği değildir ve kriz durumlarında faaliyet göstermeye yönelik 
oluşturulan teşkilatlardır. 

Yönetmeliğin 4. maddesinde : “Kriz hali; Devletin ve milletin bölünmez 
bütünlüğü ile milli hedef ve menfaatlerine yönelik hasmane tutum ve 
davranışların, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya hak ve 
hürriyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketlerinin, tabii afetlerin, 
tehlikeli ve salgın hastalıkların, büyük yangınların, radyasyon ve hava kirliliği gibi 
önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olayların, ağır ekonomik bunalımların ve 
iltica ve büyük nüfus hareketlerinin ayrı ayrı veya birlikte vuku bulduğu halleri,”  
şeklinde tanımlanmıştır. Kriz merkezlerinin teşkilatlanması kriz hallerinin ortaya 
çıkmasına bağlanmıştır. Yönetmelikte belirtilen kriz hallerinden birinin meydana 
gelmesi ile birlikte, öncelikle Başbakanlık Kriz Merkezi olmak üzere ilgili 
Bakanlıklarda kriz merkezlerinin oluşturulması öngörülmüştür. Kriz yönetimini 
gerektiren haller yönetmeliğin 5. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Yönergede Bakanlık Kriz Merkezi’nin devamlı faal halde tutulmasından 
Müsteşar sorumlu olup, bu sorumluluğunu tayin edeceği Müsteşar Yardımcıları 
kanalıyla yerine getireceği belirtilmiştir. Yönergede Bakanlık Kriz merkezinin 
teşkilatlanması aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 
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Tablo 21.1- Kriz merkezi Teşkilat Yapısı 

Yönergede Bakanlık Kriz Merkezi aşağıdaki unsurlardan oluşacağı 
belirlenmiştir.  

a) Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu  

b) Sekretarya  

1) İşlem Kısmı  

2) Muhabere Kısmı  

3) İdari Kısım 

Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu Müsteşar veya yetki vereceği Müsteşar 
Yardımcısının başkanlığında, krizin özelliğine göre diğer temsilcilerden 
oluşmaktadır. Değerlendirme ve Takip Kurulu çalışma ve toplantı yeri Bakanlık 
Mavi Salon olarak belirlenmiştir. 

İçişleri Bakanlığı Kriz Yönergesinin 5. maddesinde sekretaryanın teşkili, 
yerleşmesi, görevleri ve çalışma esasları belirlenmiştir.“(1) Sekretarya, krizin 
özelliğine göre koordinatör birimden asgari Daire Başkanı seviyesindeki bir 
personelin başkanlığında, EK-C’deki birim temsilcilerinden öncelikle Çekirdek 
Kadro olarak oluşturulur. Krizin meydana gelmesi veya Başbakanlık Kriz Yönetim 
Merkezinin oluşturulması ile EK-G ‘deki yetkililerden ve diğer personelden, İşlem, 
Muhabere ve İdari Kısım şeklinde tam kadro halinde oluşturulur.(2) Sekreterya, 
bu yönergenin yayımlanması ile birlikte; EK-C’de gösterilen birimlerin 
temsilcilerinden çekirdek kadro olarak hemen kurulur. Krizin başlaması ile 
personeli tamamlanır”  denilmektedir. Yönergenin EK C de gösterilen ve çekirdek 
kadroda temsilcileri bulunması gereken birimler; Jandarma Genel komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet genel müdürlüğü, İller idaresi genel 
müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 
İdari mali işler daire Başkanlığı olarak belirlenmiştir. Ancak kiriz merkezinde 
görevlendirilen personele bakıldığı zaman Jandarma genel komutanlığı, Sahil 
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Güvenlik Komutanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğünden personel 
görevlendirilmesi yapılmadığı görülmektedir.  

Yönergede olmamasına rağmen Kriz Merkezi Sekretarya Başkanlığı’na Hukuk 
Müşavirliğinde çalışan bir Hukuk Müşavirinin görevlendirildiği, Hukuk Müşavirinin 
Kriz Merkezi Başkanı unvanını kullandığı birimin 24 saat esasına göre Haber 
Merkezi gibi faaliyette bulunduğu incelenmiştir. 

Yönergenin 5. maddesinin (d) bendinde Sekretarya Başkanının 
Görevlendirilmesi ve Görevleri başlıklı bölümde  “Sekretaryanın Başkanı EK-
C de krizi meydana getiren olayların niteliğine göre, koordinatör olarak gösterilen 
birimin asgari Daire Başkanı seviyesinde görevlendirilen personelidir. Krizi 
meydana getiren olayların niteliği birden fazla koordinatör birimi ilgilendiriyorsa, 
Sekretaryanın Başkanı, EK-D’deki öncelik sırasına göre koordinatör olarak 
belirlenen birimin asgari Daire Başkanı seviyesinde görevlendirilen personelidir.” 
Şeklinde Sekretarya Başkanını nasıl belirleneceği belirlenmiştir.  

Normal zamanlarda bu şekilde bir görevlendirme yapılmasının yönergeye 
uygun olmadığı görülmektedir. Kriz merkezinde bulunan çekirdek kadro görevleri 
Müsteşar Yardımcısının koordinasyonunda yürütülebilmesi mümkün olduğu halde, 
yönergede tanımlanan kriz hallerinin söz konusu olmadığı dönemlerde Sekretarya 
Başkanı görevlendirilmesinin merkezin çalışmalarına katkısı anlaşılamamıştır. 
Ayrıca Kriz Merkezinde görevlendirilen Mülki İdare Amirinin kriz yönetimi veya 
afet yönetimi konusunda hizmet içi eğitime tabi tutularak alanda belirli bir 
formasyon ve uzmanlık kazandırılmasının hizmetin niteliği açısından uygun 
olacağı değerlendirilmektedir.  

Bakanlık Merkezinde yönerge doğrultusunda Kriz hallerinde kriz merkezinin 
sekretarya görevini yapacak çekirdek kadrodan oluşması gereken 
teşkilatlanmanın yönergeye uygun olarak oluşturulmadığı görülmektedir.   

21.2. Mevzuat Analizi  

Kriz durumlarında faaliyet gösterecek olan “Bakanlık Kriz Merkezi” nin 
teşkilatlanmasını, tertiplenmesini, çalışma usullerini, görev ve sorumluluklarını 
belirleyen “İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Yönergesi” 1999 yılında çıkarılmıştır. 
İçişleri Bakanlığı kriz Yönergesinin dayanağını 9 OCAK 1997 gün ve 22872 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 96/8716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan “Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği” ile 05.10.1998 sayılı 
Başemir ile yürürlüğe giren “Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönergesi” 
oluşturmaktadır. Kriz merkezini ilgilendiren mevzuatın çıkarılması birimden talep 
edilmiş ve kriz merkezini ilgilendiren mevzuat aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

İlgili Mevzuat Sayı ve Tarihi İlgili Maddeleri 

Uygulanmayan 
maddeler 
(işlevsiz 

maddeler) 

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi 
Yönetmeliği 

8716 / 30.09.1996 Tün Maddeleri Yok 

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi 
Yönergesi 

2243 / 05.10.1998 Tüm Maddeleri Yok 

İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Yönergesi 40 / 03.02.1999 Tüm Maddeleri Yok 

Tablo 21. 2- Birimin Sunduğu Hizmetleri Belirleyen Mevzuat 
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 İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Yönergesinde amaç tanımlaması şu şekilde 
yapılmıştır: “Bu yönergenin amacı, kriz durumlarında Başbakanlık Kriz Yönetim 
Merkezi’nde görev alacak personel ile İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezinin 
teşkilatlanmasını, tertiplenmesini, çalışma usullerini, görev ve sorumluluklarını 
belirlemek ve bu suretle, krize neden olan olayların başlangıcından bitimine kadar 
geçen süre içerisinde,  a. Krizi yaratan olayın önlenmesi, ortadan kaldırılması 
veya milli menfaatler doğrultusunda sona erdirilmesi maksadı ile gereken hazırlık 
ve faaliyetlerin yönlendirilmesini, b. Hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde; 
Bakanlık Merkez Teşkilatı ile bağlı kuruluşları ve illerde kurulacak olan Kriz 
Merkezleri ile gerektiğinde diğer kurumların kriz merkezleri arasında 
koordinasyon, işbirliği, sürat ve etkinlik sağlayarak krizin en az zararla ve milli 
menfaatlerimiz doğrultusunda atlatılmasını, sağlamaktır”. 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı bünyesine alınmasıyla ilgili yeni düzenleme sonuçlandığında, 
Kriz Merkezi ile ilgili mevzuatından yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı 
değerlendirilmiştir. 

21.3.  Birimin İşlevsellik Analizi  

Kiriz Merkezinin normal zamanlardaki işlevselliği analize tabi tutulmuştur. 
Kriz anındaki faaliyetleri incelenmemiştir. Yönergede Kriz Merkezi Sekretaryasının 
normal durumlardaki görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  (a)   Bakanlık 
Kriz Merkezindeki cihaz, araç, gereç ve malzemenin bakım, muhafaza ve 
idamesini sağlar. (b) Muhabere devrelerini kontrol eder ve faal durumda 
bulundurur. (c) Kriz esnasında Bakanlık ve illerde teşkili öngörülen kriz 
merkezlerinde görev alacak ilgili personelin eğitilmesi ve muhabere şebekelerinin 
denenmesi için tatbikatlar planlar ve icra eder. (d)  Kriz yönetimi ile ilgili 
mevzuatı takip eder, buna göre gerekli planlamaları yapar ve yazılı hale getirir. 
(e) Mevcut kriz merkezlerinin durumunu inceler, Bakana sonuç raporu halinde 
bildirir.” Denilmektedir. 

Yönergenin Sekretaryanın Teşkili, Yerleşmesi, Görevleri Ve Çalışma Esasları 
başlıklı 5. maddesinde c bendinde belirtilen: “Kriz esnasında Bakanlık ve 
illerde teşkili öngörülen kriz merkezlerinde görev alacak ilgili personelin 
eğitilmesi” görevi konusunda bir çalışmanın yürütülmediği, illerde kriz 
merkezlerinde görev alacak personelin eğitilmesi konusunda Eğitim Daire 
Başkanlığı ile işbirliği yapılması yönünde bir faaliyet bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Yönergenin 5. maddesinin (d) bendinde belirtilen: “Kriz yönetimi ile 
ilgili mevzuatı takip eder, buna göre gerekli planlamaları yapar ve yazılı hale 
getirir” göreviyle ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığı, kriz yönetimi ile ilgili 
mevzuatın birleştirilerek rehber haline getirilmediği incelenmiştir. 

Yönergenin 5. maddesinin (e) bendinde belirtilen: “Mevcut kriz 
merkezlerinin durumunu inceler, Bakana sonuç raporu halinde bildirir” göreviyle 
ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığı Kriz Merkezlerinin durumunu inceleyen 
bir raporun bulunmadığı, bu yönde bir çalışma yapılmadığı incelenmiştir. 

Bu görevlerin dışında Kriz Merkezinde normal zamanlardaki görevler 
kapsamında kriz halleriyle yakından bağlantılı yurdumuzda meydana gelen, 
karada, denizde ve havada meydana gelen kazalar, orta büyüklükteki depremler, 
Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinin yürüttüğü hizmetler, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca bildirilen büyük 
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ölçekli toplumsal olaylar hakkında alınan bilgilerin, Kriz Merkezi Sekretarya 
Başkanlığınca değerlendirilerek bilgi notları hazırlandığı ve Bakanlık Makamına 
bildirildiği ifade edilmiştir. 

Kriz merkezinin çekirdek kadrosunu oluşturan Kriz merkezi Sekretaryasının 
normal zamanlarda yapması gereken beş adet görevden üç başlıkta belirtilen 
görevler konusunda faaliyetinin bulunmadığı incelenmiştir. Diğer iki görev ise 
araç ve gereçlerin ve muhabere sistemlerinin çalışır vaziyette bulundurulmasına 
yöneliktir. Bu konudaki görevlerin yerine getirildiği ifade edilmiştir. Kriz merkezi 
sekretaryasında bir Mülki İdare Amirinin görevlendirilmiş olması etkili 
koordinasyonu sağlama açısından katkı sağlayacağı düşünülse de görevlendirilen 
Mülki İdare Amirinin kriz yönetimi ve afet yönetimi konularında formasyon sahibi 
olmasının bu düşüncenin gerçekleştirilmesini kolaylaştıracağı 
değerlendirilmektedir. Nitekim normal zamanlarda sekretaryanın yapması 
gereken görevler konusunda herhangi bir faaliyetinin olmadığı göz önünde 
bulundurulursa Sekretarya birimine Mülki İdare Amiri görevlendirilmesinin birimi 
etkinleştirme anlamında bir katkı sağlamadığı değerlendirilmiştir. 

Mevcut birime mevzuatta olmadığı halde birimin yapmak durumunda olduğu 
görevler sorulmuş, aşağıdaki tabloda belirtilen görevlerin Kriz Merkezi tarafından 
yürütüldüğü belirtilmiştir. 

Görev ve yetki Sebepler (Dayanağı) Değerlendirme 

Seçim Harekât Merkezi 
İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün 30.10.2002 
tarih ve 5339 sayılı yazısı. 

İntikal eden bilgilerin Makama arz 
edilmesi. 

Seçim Harekât Merkezi 
İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün 16.03.2004 
tarih ve 14481 sayılı yazısı. 

İntikal eden bilgilerin Makama arz 
edilmesi. 

Seçim Harekât Merkezi 
İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün 18.05.2007 
tarih ve 2971 sayılı yazısı. 

İntikal eden bilgilerin Makama arz 
edilmesi. 

Topluma Kazandırma 
Koordinasyon Merkezi 

07.07.2003 tarih ve 001 
sayılı onay yazısı. 

Terör örgütü mensuplarının topluma 
yeniden kazandırılması amacıyla 
hazırlanan Topluma Kazandırma 
Kanununun uygulamasına ilişkin 
koordinasyonun sağlanması. 

Tablo 21.3 - Mevzuatta Olmadığı Halde Birimin Yapmak Durumunda Olduğu Görevler 

Tablodaki görev tanımlarına bakıldığı zaman Kriz Merkezinde çekirdek kadro 
olarak oluşturulan birimin yönerge ile kendisine verilen görevleri etkili bir şekilde 
yürütmek yerine Bakanlığın başka birimleri tarafından yürütülmesi gereken işleri 
yürütmüş olduğu anlaşılmaktadır. Tabloda belirtilen görev tanımları İller İdaresi 
Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer almaktadır. Yürütülen bu görevlerin 
niteliğine bakıldığı zaman Kriz Merkezi Sekretaryasının normal zamanlarda Haber 
Merkezi gibi çalıştırıldığı değerlendirilmiştir. 

Bakanlık Kriz Merkezi Yönergesi doğrultusunda oluşturulan ve Kriz Merkezi 
Sekretaryasının çekirdek kadrosunu oluşturan birime Bakanlığın sürekli çalışan 
bir birimi gibi bir görüntü verildiği, Birimin asli işlerini yapmak yerine Bakanlığın 
diğer birimlerinin yürütmesi gereken işleri yürüttüğü mevcut haliyle oluşturulan 
yapının işlevsel olmadığı değerlendirilmiştir.  

Birime gelen giden evrak sayısına ilişkin tablo aşağıda çıkarılmıştır. Tablo 
incelendiği zaman yıllara göre birime gelen giden evrak sayısında belirgin bir artış 



 487

olduğu gözlemlenmiştir. Bu artışın sebebi birimin görev ve sorumluluk alanlarıyla 
ilgisi olmayan konularda faaliyet yürütmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.  

 2005 2006 2007 

Gelen Evrak sayısı 941 1218 1855 

Giden Evrak sayısı 191 613 776 

Tablo 21.4- Birime Gelen-Giden Evrak Sayısı 

21.4. İnsan Kaynakları Analizi      

21.4.1. Personel Sayısı ve Nitelikleri 

İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezinde Genel İdare Hizmetleri, Mülki İdare Amiri 
ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı olmak üzere genel olarak üç sınıf personel 
bulunmaktadır. Birimde Bakanlık Makamının 17.04.2002 tarih ve bila sayılı onayı 
ile görevlendirilen bir Mülki İdari Amiri Sekretarya Başkanı olarak görev 
yapmaktadır. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nden; (1) Şube Müdürü, İdari ve 
Mali İşler Dairesi Başkanlığı’ndan; (1) Şube Müdürü, Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nden (1) Emniyet Amiri, (1) Baş komiser bulunmaktadır. Söz konusu 
çekirdek kadro içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı’ndan personel 
görevlendirilmemiştir. Bunun dışında Kriz Merkezi Sekretaryası Haberleşme 
Kısmında (4), İşlem Kısmında (2) olmak üzere toplam (6) Polis Memuru, İdari 
Kısım da ise (1) V.H.K.İ. görev yapmaktadır. 

Kriz Merkezinde yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim yapan personel 
bulunmamaktadır. Birimde görev yapan personelin hiçbiri lojman imkânlarından 
yararlanmamaktadır. 

Kriz anında Sekretarya 24 saat esasına göre 2 vardiya halinde çalışmakta 2 
vardiya için 3 grup personel görevlendirilmektedir. Normal zamanlarda gene 24 
saat esasına göre Haberleşme grubundan ve İşlem Kısmından 2 grup personel 
görevlendirilmektedir. 

Koordinatör Birimler Yönergenin Üçüncü Bölüm 5. maddesi kapsamında kriz 
hallerine göre değişmektedir. 

Kriz Merkezi Sekretaryası krizin özelliğine göre tespit edilen koordinatör 
birimden asgari Daire Başkanı seviyesindeki bir personelin başkanlığında 
Yönergeye EK-C’deki birim temsilcilerinden öncelikle Çekirdek Kadro olarak 
oluşturulmaktadır.  

Krizin meydana gelmesi veya Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezinin 
oluşturulması ile Yönergeye EK-G’deki yetkililerden ve diğer personelden İşlem, 
Muhabere ve İdari Kısım şeklinde tam kadro halinde oluşturulmaktadır. 
Yönergenin yayınlanmasıyla birlikte koordinatör birimlerin temsilcilerinden oluşan 
bir çekirdek kadro kurulmuştur. Normal durumlarda çekirdek kadro görevini, Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğü, İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nden geçici olarak görevlendirilen personel yürütmektedir. Yukarıda 
bahsedilen hizmetlerin yürütülmesi için normal hallerde mevcut personel yeterli 
olduğu ifade edilmiştir. 
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21.4.2. Hizmet İçi Eğitimler 

Kriz Merkezinde görevli personelin meslek içinde yetiştirilmesi ve bilgilerinin 
yenilenmesi maksadıyla dış tehditlere yönelik GÜVEN serisi tatbikatlar ile Doğal 
ve Teknolojik Afetler ve diğer kriz hallerine yönelik 3–5 gün süreli her yıl 
yinelenen tatbikatlar yapılmaktadır. Söz konusu tatbikatlar kapsamında eğitilen 
personel sayısı değişmektedir. Birimde 2005 ve 2006 yıllarında verilen hizmet içi 
eğitimler Tablo-2’de ki gibidir. Buna göre söz konusu yıllarda Afet Kriz Yönetimi 
ve Güven Milli Kriz Yönetimi Tatbikatlarında toplam 14 personel eğitime tabi 
tutulmuştur. Kriz Merkezinde 2007 yılında eğitim tatbikatı yapılmamıştır. Bu yıl 
01–05 Aralık tarihlerinde Güven Milli Kriz Yönetimi Tatbikatı planlaması 
mevcuttur. 

Yılı Konusu Süresi 
Katılımcı 

sayısı 
Değerlendirme 

2005 Afet Kriz Yönetimi Tatbikatı 3 gün 6  

2006 
Güven Milli Kriz Yönetimi 
Tatbikatı 

3gün 8 

Kriz Merkezinde görevlendirilen 
personelin bilgi ve becerileri 
gelişmektedir. Dış tehditlere yönelik 
GÜVEN serisi Tatbikatlar ile Doğal ve 
Teknolojik Afetler ile diğer kriz 
hallerine yönelik olmak üzere ve her yıl 
tatbikatlardan biri icra edilmektedir. 

Tablo 21.5- Hizmet İçi Eğitimler. 

Kriz Merkezinde görev yapan personelin tatbikatlar dışında birimin görev 
alanları ile ilgili olarak daha sık periyotlarla hizmet içi eğitime tabi tutulmasının 
meslek içi bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi bağlamında önemli işlev göreceği 
değerlendirilmektedir. Birim kurulduğu tarihten itibaren günümüze değin Mülkiye 
Müfettişlerince denetime tabi tutulmamıştır. Denetimlerin rehberlik ve eğitici 
yönü de dikkate alınarak mevzuat ve uygulama alanlarında sağlıklı eleştirilerin 
ortaya konulabilmesi için birimin Mülkiye Müfettişlerince denetlenmesi 
gerekmektedir.. 

21.5. Fiziki Kaynaklar Analizi 

 Birimde Kriz Değerlendirme ve Takip Kuruluna ait 40 m2 alanında 1 oda, 
Sekretarya Başkanına ait 25 m2 alanında 1 oda, İşlemler ve Haberleşme 
Kısımlarına ait 69 m2 alanında 2 oda olmak üzere toplam 134 m2 alanında 4 oda 
bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi çalışma mekânı ve diğer fiziki 
imkânlarını gösterir tablo (Tablo–3) aşağıdaki gibidir. Tabloya göre Kriz 
Değerlendirme ve Takip Kurulu ile Sekretarya Başkanına ait 65 m2 alanındaki 2 
oda hariç tutulduğu takdirde 11 personelin çalıştığı 69 m2 alanındaki İşlemler ve 
Haberleşme Kısımlarına ait odalarda personel başına 6 m2 den fazla çalışma 
mekânı mevcuttur ve yeterli olduğu ifade edilmiştir. 

Çalışma Odaları Alan(m2) 
Çalışan 
Sayısı 

Masa 
Sayısı 

Bilgisayar 
Sayısı 

Yeterlilik 
Durumu 

Kriz Değerlendirme Takip Kurulu 40  4 1 Yeterli 

Sekretarya Başkanı 25 1 1 1 Yeterli 

İşlemler Kısmı 34 6 4 4 Yeterli 

Haberleşme Kısmı 35 5 2 2 Yeterli 

Tablo 21.6- Birimlerin Çalışma Odalarının Durumu 
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Kriz Merkezi Başkanlığı 3152 sayılı teşkilat yasası kapsamında oluşturulan 
bir birim olmaması nedeniyle kendisine ait bir bütçesi ve kadrolu personeli 
bulunmamaktadır. Personel giderleri, personelin kadrolarının bulunduğu birimler 
tarafından, diğer cari harcamaları ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
bütçesinden karşılanmaktadır.   

21.6. Merkez-Taşra İlişkisinin Analizi      

İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi, dış tehdit, yaygın şiddet hareketleri, tabii 
afetler, iltica ve büyük nüfus hareketleri, tehlikeli salgın hastalıklar, büyük 
yangınlar, nükleer ve kimyasal madde kazaları ve ağır ekonomik bunalımlar gibi 
kriz hallerinde, Bakanlığımızın ilgili biriminin koordinatörlüğünde genel olarak kriz 
yaratan olayların önlenmesi, ortadan kaldırılması ve milli menfaatler 
doğrultusunda yönlendirilmesi ile görevli bir birimdir.  

Kriz Merkezi ile 61 il ve 71 diğer merkezde bulunan her türlü koşulda 
kesintisiz iletişim sağlayan telsiz bağlantısı mevcuttur. Tüm il ve ilçelerle de 
telefon ve faks ile iletişim kurulmuştur. Yurt çapında gelişen olaylar televizyon ve 
internet ortamındaki web sayfalarından izlenmektedir. Her yıl yürütülen günlük 
faaliyetlerin izlenebilmesi için olayların özetini ve olaylarla ilgili yapılan işlemleri 
belirleyen ceride denilen “günlük faaliyet raporu”nun bilgisayar ortamında 
hazırlandığı ifade edilmiştir.  

Kriz merkezi Sekretaryasının normal zamanlarda yürütmesi gereken 
görevlerden “Kriz esnasında Bakanlık ve illerde teşkili öngörülen kriz 
merkezlerinde görev alacak ilgili personelin eğitilmesi” Kriz yönetimi ile ilgili 
mevzuatı takip eder, buna göre gerekli planlamaları yapar ve yazılı hale getirir” “ 
Mevcut kriz merkezlerinin durumunu inceler, Bakana sonuç raporu halinde 
bildirir.” Şeklinde belirlenen görevleri taşradaki kriz merkezleri ile ilgili olmasına 
rağmen bu görev alanlarında birimin faaliyette bulunmadığı anlaşılmıştır 

Kriz hallerinde Bakanlığımızın merkez taşra ilişkileri bağlamında önemli bir 
konum arz eden birimin normal zamanlardaki görevinin yurt çapında meydana 
gelen önemli olaylarla ilgili olarak sağlıklı bilgi derlemek ve Bakanlık Makamına 
arz etmek olduğu görülmektedir. Bu kapsamda birimin normal zamanlarda 
yukarıda da bahsedildiği üzere Haber Merkezi gibi faaliyet yürüttüğü söylenebilir.  

Kriz Merkezi Sekretaryasının normal zamanlarda taşradaki kriz merkezleri ile 
ilişkilerinin yenden gözden geçirilmesi ve etkili koordinasyonun sağlanması 
yönünde çalışma yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.  

 21.7.  Yüz Yüze Yapılan Görüşme Sonuçları 

Kriz Merkezi Sekreterya Başkanı Abidin ÜNSAL ile 10.04.2008 Perşembe 
günü yapılan yüz yüze görüşmede aşağıdaki hususlara değinilmiştir. 

• İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Yönergesi 1999 yılında çıkarılmıştır. Kriz 
Merkezi Başkanlığı bu yönerge kapsamında oluşturulmuştur. 

• Yönerge ile oluşturulan bu çekirdek kadro halindeki oluşumun 
Teşkilatlanma yasası içerisinde yeniden değerlendirilmeli ve tanıma 
kavuşturulması gereklidir. 
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• Çekirdek kadronun oluşumu kriz hallerine göre değişmektedir. Kriz 
Merkezi çekirdek kadrosu şu anda geçici olarak görevlendirme ile teşkil 
edilmiştir. 

• Kriz Takip ve Değerlendirme Kurulunun Başkanı Müsteşar veya 
Müsteşar Yardımcısı olduğu için, Kriz Merkezinin Bakanlıktaki 
birimlerden herhangi birine bağlanmasının uygun olmayacağını 
düşünüyorum. 

• Bu çekirdek kadrodan oluşan Kriz Merkezinin sürekliliğe kavuşturulması 
doğrudan Müsteşarlığa bağlı bir başkanlık olarak faaliyet göstermesi 
veya bu şekilde görevine devam etmesi uygun olur. 

• 112 Acil Çağrı Hizmeti ile ilgili yasal düzenleme tamamlandığı takdirde 
kriz merkezleri daha işlevsel hale gelecektir. 

• Takip kurullarında görevlendirilen personelin değişmesi halinde bize 
bildirilmediğinden bu tür değişikliklerle ilgili güncelleme işini doğrudan 
biz yapmak zorunda kalıyoruz  

• Taşra ile ilişkilerde kriz merkezileri bağlamında bazı sorunlar 
yaşanmaktadır. İllerde görevlendirilen kriz merkezleri başkanı olan Vali 
Yardımcılarının görev yerleri telefonları değişiyor fakat bize bildirilmiyor, 
irtibat kurmakta zorlanıyoruz. 

• Kriz Merkezlerinde görevlendirilen amir ve personelin mutlaka eğitime 
tabi tutulması çok faydalıdır. 

Kriz Merkezi Sekreteryasında Çekirdek kadroda görevli Şube Müdürü 
Mustafa ÜN ile 21.04.2008 tarihinde yapılan yüz yüze görüşmede aşağıdaki 
hususlara değinilmiştir. 

• Kriz Merkezi Başkanlığı 3152 sayılı teşkilat yasası kapsamında 
oluşturulan bir birim değildir. Kriz Merkezi Kriz Değerlendirme ve Takip 
Kurulu ile Sekretarya’dan oluşmaktadır. 

• Kriz Merkezi Sekretarya personeli de Yönergenin Üçüncü Bölüm 5. 
maddesine göre Bakan Onayı ile görevlendirilmekte ve 
güncellenmektedir. 

• Kriz anında Sekretarya 24 saat esasına göre 2 vardiya halinde 
çalışmakta 2 vardiya için 3 grup personel görevlendirilmektedir. 

• Normal zamanlarda gene 24 saat esasına göre Haberleşme grubundan 
ve İşlem Kısmından 2 grup personel görevlendirilmektedir. 

• Kriz Merkezi Sekretaryası krizin özelliğine göre tespit edilen koordinatör 
birimden asgari Daire Başkanı seviyesindeki bir personelin 
başkanlığında Yönergeye EK-C’deki birim temsilcilerinden öncelikle 
Çekirdek Kadro olarak oluşturulmaktadır.  

• Yönergenin yayınlanmasıyla birlikte koordinatör birimlerin 
temsilcilerinden oluşan bir çekirdek kadro kurulmuştur. 

• Yönergede öngörülmüş olmasıyla birlikte söz konusu çekirdek kadronun 
unvan itibariyle kimlerden oluşacağı açık bir şekilde belirlenmemiştir. 
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• Kriz Merkezinde normal zamanlardaki görevler kapsamında kriz 
halleriyle yakından bağlantılı yurdumuzda meydana gelen, karada, 
denizde ve havada meydana gelen kazalar, orta büyüklükteki 
depremler, Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinin 
yürüttüğü hizmetler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığınca bildirilen büyük ölçekli toplumsal olaylar hakkında 
alınan bilgiler, Kriz Merkezi Sekretarya Başkanlığınca değerlendirilerek 
bilgi notları hazırlanmakta ve Bakanlık Makamına arz edilmektedir.  

21.8. Tespit Edilen Sorunlar Ve Çözüm Önerileri ( Kriz Merkezi)  

Tespit 1: Kriz hallerinde Kriz Merkezinin sekretarya görevini yürüten 
ve normal zamanlarda da çekirdek kadro olarak işlev gören 
teşkilatlanma İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Yönergesine uygun değildir.
  

Tahlil: Kriz durumlarında faaliyet gösterecek olan “Bakanlık Kriz Merkezi” 
nin teşkilatlanmasını, tertiplenmesini, çalışma usullerini, görev ve 
sorumluluklarını belirleyen “İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Yönergesi” 1999 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Yönergede Bakanlık Kriz Merkezi’nin devamlı faal halde 
tutulmasından Müsteşar sorumlu olup, bu sorumluluğunu tayin edeceği Müsteşar 
Yardımcıları kanalıyla yerine getireceği belirtilmiştir.  

İçişleri Bakanlığı Kriz yönergesinin 5. maddesinde Sekretaryanın Teşkili, 
Yerleşmesi, Görevleri Ve Çalışma Esasları belirlenmiştir. Bu maddeye göre Kriz 
Merkezi Sekretaryasının krizin özelliğine göre koordinatör birimden asgari Daire 
Başkanı seviyesindeki bir personelin başkanlığında, yönergenin EK-C’deki birim 
temsilcilerinden öncelikle Çekirdek Kadro olarak oluşturulacağı belirtilmiştir. Bu 
yönergeye göre çekirdek kadro için görevlendirilmesi gereken personel için bazı 
birimlerden görevlendirme yapılmadığı incelenmiştir. Jandarma genel 
komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğünden 
personel görevlendirilmesi yapılmamıştır. Sekretarya başkanlığına krizin 
durumuna göre ilgili koordinatör birimlerden daire başkanı seviyesinde 
görevlendirme yapılması gerekirken Hukuk Müşaviri sürekli olarak kriz hali 
varmış gibi sekretarya başkanı olarak görevlendirilmiştir.  

Öneriler: 

• Kriz Merkezi Sekretaryasına çekirdek kadro olarak görevlendirme 
yapılması gereken Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğünden personel 
görevlendirilmesi yapılmalıdır. 

• Sürekli olarak bir Mülki İdare Amirinin Sekretarya Başkanı olarak 
görevlendirilmesi uygulamasına son verilmelidir. 

• Kriz Merkezi Çekirdek Kadrosunun Müsteşar Yardımcısına bağlı olarak 
görevlerini devam ettirmeleri sağlanmalıdır. 

Tespit 2: Kriz Merkezi Çekirdek Kadrosu görev alanına girmeyen 
konularda çalışma yapmaktadır ve Bakanlık Haber Merkezi gibi 
çalışmaktadır. 

Tahlil: Kriz Merkezinde normal zamanlarda kriz halleriyle yakından bağlantılı 
yurtta meydana gelen; karada, denizde ve havada meydana gelen kazalar, orta 
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büyüklükteki depremler, Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinin 
yürüttüğü hizmetler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığınca bildirilen büyük ölçekli toplumsal olaylar hakkında alınan bilgiler, 
Kriz Merkezi Sekretarya Başkanlığınca değerlendirilerek bilgi notları hazırlandığı 
ve Bakanlık Makamına bildirildiği ifade edilmiştir. Ayrıca mevzuatta olmadığı 
halde birimin yapmak durumunda olduğu görevler sorulmuş, alınan cevapta 
“seçim harekât merkezi” ve “Topluma Kazandırma Koordinasyon Merkezi”nin 
faaliyetlerinin bu birim tarafından yürütüldüğü ifade edilmiş ve verilen tablolarda 
belirtilmiştir. Kriz Merkezinde çekirdek kadro olarak oluşturulan birimin yönerge 
ile kendisine verilen görevleri etkili bir şekilde yürütmek yerine bakanlığın başka 
birimleri tarafından yürütülmesi gereken işleri yürütmüş olduğu anlaşılmaktadır. 
Tabloda belirtilen görev tanımları İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görevleri 
arasında yer almaktadır. Yürütülen bu görevlerin niteliğine bakıldığı zaman Kriz 
Merkezi Sekretaryasının normal zamanlarda haber merkezi gibi çalıştırıldığı 
değerlendirilmiştir. 

Öneriler: 

• Bakanlık Haber Merkezi faaliyetleri ayrıca incelenmeli ve birimler 
arasında gerekli koordinasyon sağlanmalıdır. 

• İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görev alanına giren konuların bu 
birim tarafından yürütülmesi uygulamasına son verilmelidir. 

• Kriz merkezi çekirdek kadrosuna yönergedeki iş tanımları dışında görev 
verilmesi uygulamasına son verilmelidir. 

Tespit 3: Kriz merkezi sekretaryasında oluşturulan çekirdek kadro 
tarafından normal zamanlarda yürütülmesi gereken faaliyetlerin bir 
kısmının yapılmadığı incelenmiştir. 

Tahlil: Yönergenin Sekretaryanın Teşkili, Yerleşmesi, Görevleri Ve Çalışma 
Esasları başlıklı 5. maddesinde c fıkrasında belirtilen: “Kriz esnasında Bakanlık ve 
illerde teşkili öngörülen kriz merkezlerinde görev alacak ilgili personelin 
eğitilmesi” görevi konusunda bir çalışmanın yürütülmediği, illerde kriz 
merkezlerinde görev alacak personelin eğitilmesi konusunda Eğitim Daire 
Başkanlığı ile işbirliği yapılması yönünde bir faaliyet bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Yönergenin 5. maddesinin d fıkrasında belirtilen: “Kriz yönetimi ile ilgili 
mevzuatı takip eder, buna göre gerekli planlamaları yapar ve yazılı hale getirir” 
göreviyle ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığı, kriz yönetimi ile ilgili 
mevzuatın birleştirilerek rehber haline getirilmediği incelenmiştir. 

Yönergenin 5. maddesinin e fıkrasında belirtilen: “Mevcut kriz merkezlerinin 
durumunu inceler, Bakana sonuç raporu halinde bildirir” göreviyle ilgili herhangi 
bir çalışmanın yapılmadığı kriz merkezlerinin durumunu inceleyen bir raporun kriz 
merkezinde bulunmadığı, bu yönde bir çalışma yapılmadığı incelenmiştir. 

Öneriler: 

• Kriz merkezlerinde görev alması öngörülen personelin eğitimlerinin 
planlanması ve gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

• Kriz yönetimi ile ilgili mevzuatın derlenerek kriz merkezlerine 
bildirilmesi sağlanmalıdır. 
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• Kriz merkezlerinin durumu incelenerek hazırlanacak rapor Bakanlık 
Makamına sunulmalıdır. 

Tespit 4: Birim kurulduğu tarihten itibaren günümüze değin Mülkiye 
Müfettişlerince denetime tabi tutulmamıştır. 

Tahlil: Denetimlerin rehberlik ve eğitici yönü birimlerin sağlıklı işleyişi 
açısından önemli işleve sahiptir. Mevzuat ve uygulama alanlarında birimin 
performansının değerlendirilerek daha da geliştirilebilmesi için denetimlerin sık 
periyotlarla icra edilmesi önem arz etmektedir.   

Öneri: 

• Bakanlık Kriz Merkezi Sekreterya Başkanlığının Mülkiye Teftiş Kurulunca 
denetlenmesi sağlanmalıdır.  
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22. KEFALET SANDIĞI 

22.1. Mevzuat Analizi  

22.1.1. Kefalet Sandığı 

06.06.1934’de çıkan 2489 Sayılı “Kefalet Kanuna” göre 03.02.1935’de 
çıkarılan “Hususi İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Nizamnamesi” ile “Özel 
İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı” kurulmuştur. Bu Sandık, tüzel kişiliğe 
sahip, özel bütçeli resmi bir kurum olarak İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 

Sandık, İçişleri Bakanı tarafından, Bakanlık memurları arasından seçilen bir 
başkan ve iki üyeden oluşan üç kişilik bir heyet tarafından idare edilmektedir. 
Halen, Kefalet Sandığının Başkanı  Bakanlık Müsteşarı, üyeleri ise Personel Genel 
Müdürü ve Mahalli İdareler Genel Müdürü’dür. Sandık iş ve işlemleri bu İdare 
Heyeti tarafından yürütülmektedir.  

Kefalet Sandığının kuruluş amacı; Özel İdare ve Belediyelerdeki  para, 
menkul kıymetler ve ayniyat işlemlerini yürüten memurlar için işlemiş oldukları 
zimmet vb. akçalı işlerde “müteselsil kefalet usulü” ile mali sorumluluğun bir nevi 
sigortasıdır.  

22.1.2. Kefalet Sandığının Yürüttüğü Hizmetleri Belirleyen Mevzuat;  

• 03.02.1935 tarih ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu, 

• 03.02.1935 tarihli Hususi İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı 
Nizamnamesi,  

22.1.3. Mevzuat Analizi 

Kefalet Sandığı, Özel İdare ve Belediyelerdeki para ve hesap işlemlerini 
yürüten memurların kendi maaşlarından kesilecek miktarlar ile sermayesi 
oluşturulmuştur. Sandığın esas görevi bu kanunla Kefalet Sandığına bağlı 
memurlardan hakkında zimmeti (kişi borcu) kesinleşmiş olanların “zimmet 
tutarını” ilgili idareye ödemektir. 

Bu kanuna göre ülke genelindeki bütün Belediye ve Özel İdarelerin mevzuat 
kapsamındaki görevleri yürüten memurları sandığa üye olmak ve kefalet aidatı 
ödemek zorundadırlar.  

Ancak gerek kefalet mevzuatının uygulanabilirliğinin zorlaşması, gerekse 
mali mevzuattaki köklü değişikliklerden dolayı hali hazırda üyelik, aidat ve 
zimmet ödemesi işlemlerinin gereği gibi yapılamadığı incelenmiştir. 

2007 sonu itibarıyla Kefalet Sandığına bağlı Belediye ve Özel İdare personel 
sayısı ve aidat ödeme durumları aşağıdadır; 
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Toplam Özel İdare Sayısı 81 

Toplam Personel Sayısı 546 

Ödemede Bulunan Özel İdare Sayısı 73 

Ödemede Bulunmayan Özel İdare Sayısı 8 

Toplam Belediye Sayısı 3312 

Toplam Personel Sayısı 8693 

Ödemede Bulunan Belediye Sayısı 1322 

Ödemede Bulunmayan Belediye Sayısı 1990 

Tablo 4- Personel ve Ödeme Durumu 

Tablodan da anlaşılacağı üzere kefalet aidatı ödeme konusunda il özel 
idarelerinin daha dikkatli olduğu görülürken, özellikle belediyelerin kefalet aidatı 
ödeme konusunda düşük olduğu, toplam belediyeler içinde %40’ının ödeme 
yaptığı, geriye kalan %60’ının hiç ödeme yapmadığı      anlaşılmaktadır. 

22.1.4. Mevzuat Değişikliği İhtiyacı ve Gerekçeleri 

Kefalet Sandığının yasal dayanakları 06.06.1934’de çıkan 2489 Sayılı 
“Kefalet Kanunu” ve 03.02.1935’de çıkarılan “Hususi İdareler ve Belediyeler 
Kefalet Sandığı Nizamnamesi” dir.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında o günün şartlarındaki “veznedar, tahsildar, ambar 
memuru” gibi hayli önemli ve mali sorumluluk gerektiren görevler zaman içinde 
“görev” yönü ile büyük değişiklikler geçirmişlerdir. Gerek Kamu Mali 
Teşkilatındaki ve mevzuatındaki değişiklikler, gerekse günümüzdeki iletişim ve 
teknik gelişmeler bu görevleri büyük ölçüde “Elektronik-Dijital” hale getirmiştir.  

Diğer yandan Sandığın esas kuruluş gayesi olan Kefaletli Memurların 
kesinleşmiş zimmet borçlarını ödeme fonksiyonu da fiili olarak ortadan kalkmış 
gözükmektedir.  

Hakkında “zimmet-kişi borcu” kesinleşen kefaletli memurların zimmet 
miktarları, ilgili memurlardan tahsil edilemediğinde; kurumun (Belediye-Özel 
İdare) Sandığa müracaatı üzerine ödeme için gerekli evrak ve işlemler 
tamamlandıktan sonra zimmet tutarı ilgili kuruma ödenmektedir.                       

Bu kapsamda yapılan en son zimmet ödemeleri 1988 ve 1989 da yapılmıştır. 
Ödenen zimmet tablosu aşağıdadır. 

Ödenen zimmetler: 

Sıra Yılı Adı Soyadı Ödenen Kurum Zimmet Miktarı 

1 1988 Ahmet TÜLÜN Adana Büyükşehir Belediyesi 916.930 TL 
2 1988 Avni ÇETİNKAYA Adana Büyükşehir Belediyesi 5.091.365 TL 
3 1989 Nevzat OFLAZ Burdur Belediyesi 5.936.832 TL 

Tablo 5- Ödenen Zimmetler 

1935’lerde “faiz ve enflasyon” gibi olgular yaygın olmadığından  kefaletli 
memurların yatırdıkları aidatların nemalandırılmadan ödenmesi o günün koşulları 
içinde normal iken, sonraki yıllarda enflasyon olgusu nemalandırılmadan yapılan 
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bu ödemeler için dengesiz ve adaletsiz sonuçlar doğurmuştur. Enflasyon 
nedeniyle memurların yatırdıkları aidatlar yıllar içinde değerini yitirmiştir.  

Bu açıklamalar ışığında, mevcut kanun ve tüzükle “müteselsil kefalet” 
sisteminin çalıştırılamaması, mevcut aidat ödeme ve geri iade usulünün 
memurların aleyhine bir durum ortaya çıkardığı göz önünde bulundurularak 
Kefalet Kanunu ve ilgili Tüzüğünün değiştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya 
çıkmaktadır.                           

22.1.5. Mevzuatta Olmadığı Halde Birimin Yapmak Durumunda 
Olduğu Görevler 

Kefalet Sandığına ilişkin mevzuatta olmadığı halde, zaman zaman Bakanlık 
birimlerinin bakım - onarım işleri, araç kiralama vb. işlerin bedelinin Sandık 
tarafından ödettirilmesi istenmektedir.  

22.2. Personel ve Fiziki Kaynaklar  

Kefalet Sandığında 12’si genel idare (1 sayman, 2 şef, 9 bilgisayar işletmeni, 
1 hizmetli, 1 şoför), 2’si yardımcı hizmetler olmak üzere 14 personel vardır. 
Sandık İdare Heyetindeki mülki idareden 3 kişi ile toplam personel 17 kişidir. 

Personel Sayısı 
Ortaöğretim 

ve Altı 
Lisans 

Lojmanda Oturan 
Personel 

Genel İdare personeli 12 8 4 12 

Yardımcı Hizmet Personeli 1 1  1 

Diğer 1 1  1 

Tablo 1: İnsan Kaynakları Durumu 

Mülkiyeti Sandığa ait 17 lojman olup, bunlardan 14’ünde sandık personeli, 
3’ünde ise Bakanlık personeli kalmaktadır.  

Kefalet Sandığı, Onur Çarşısı-Kızılay’da mülkiyeti kendilerine ait 7 odalı 
toplam 210 m2 lik bir alanda hizmetlerini yürütmektedir. 

22.2.1. 2007 Yılı Bütçe Dağılım Cetveli Personel giderleri 

AÇIKLAMA 
TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA ORAN % 

Personel Giderleri 932.000 295.436,24 31,7 

Tüketime Yönelik Mal ve Mlz. Alımı 141.000 77.021,08 54,63 

Yolluklar    

77021Hizmet Alımları 103.000 28.773,38 27,94 

Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım ve B-O Gid 97.000 118,00 0,12 

Tedavi ve Cenaze Giderleri 420.000 22.301,35 0,053 

Tablo 2- 2007 Yılı Bütçe Dağılım Cetveli 

22.2.2. Kefalet Sandığının Mevcut Mali Durumu 

Sandığın sermayesini oluşturan Belediye ve Özel İdarelerde çalışan kefaletli 
personellerin maaş ve ücretlerinden yapılan kesintiler oluşturmaktadır. Ancak 
görevden ayrılma ve emeklilik gibi nedenlerle üyelikten ayrılanların ödedikleri 
“kefalet aidatları” kendilerine 1. ve 2. yarı olarak ödenmektedir. Ancak birikmiş 
aidatlarının 1. yarıları nemalandırılmadan, 2. yarıları ise 3 yıllık basit faiz 
uygulanarak ödenmektedir. Sandıkta toplanan birikmiş aidatlar, sandık 
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tarafından bankalardaki cari faiz oranları üzerinden yatırım olarak 
nemalandırılmaktadır.  

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi yıllara sari bu nemalandırma ciddi bir 
sandık sermayesi oluşturmuştur. 

VADELİ HESAPLAR 

Ziraat Bankası Merkez Şube                        6.215.528,09 YTL 

Vakıflar Bankası Başkent Şubesi                13.349.167,68 YTL 

Vakıflar Bankası Başkent Şubesi 43.399.611,57 YTL 

Toplam 62.964.307,34 YTL 

 

VADESİZ HESAPLAR 

Ziraat Bankası Merkez Şube                        24.307,72 YTL 
Vakıflar Bankası Başkent Şubesi                15.602,53 YTL 
Toplam 39.910,25 YTL 

Tablo 3- Hesap Durumu 

22.3. Görüşme ve Mülakat Sonuçlarının Özeti 

22.3.1. İdare Heyeti Üyesi Mahalli İdareler Genel Müdürü Merkez 
Valisi Sn. Ercan TOPACA  ile yapılan görüşme : 

 “Kefalet Sandığının mevcut hali ile kuruluş amacı doğrultusunda çalıştığını 
söylemek zordur. Zaten kamu mali mevzuatındaki değişikliklerden sonra Kefalet 
Sandığının kuruluş kanunundaki gibi fonksiyon ifa etmesi de  mümkün değildir. 
Bu bakımdan en mantıklı yolun tasfiyesi olacağını düşünüyorum. Bu tasfiye, 
mutlaka yasal bir düzenleme gerektirdiğinden Sandıkta toplanan mevcut 
birikimin hak sahiplerine bir şekilde dağıtılması için iyi bir model öngörülmeli ve 
yasal düzenlemede buna göre yapılmalıdır. Çünkü Sandıktaki mevcut paranın 
kuruluşundan bu güne Sandığa aidat yatıran üyelerin paralarından faiz ve nema 
olarak arta kalan kısımdır. Bu bakımdan bizim geçmişten bu güne Sandığa aidat 
yatıran Kefaletli Memurları yıllara göre çıkararak ve yatırdıkları paraların 
nemalarını hesap ettirerek kendilerine yada varislerine haklarını iade etmeliyiz. 
Devlet, “Zorunlu tasarruf kesintilerini” yıllar sonra bütün Memurlar için çıkararak 
Ziraat Bankası vasıtası ile geri ödemiştir. Ben benzeri bir yöntem ile Kefalet 
Sandığı için de bu işlemin yapılabileceğini inanıyorum. Sandık İdare Heyeti olarak 
da bunları yapmalıyız.” 

22.3.2. İdare Heyeti Üyesi Personel Genel Müdürü Sn. Yusuf MAYDA 
ile yapılan görüşme : 

“Kefalet Sandığının mevcut durumda kuruluş amacı doğrultusunda çalıştığını 
söylemek zor. Mevzuat hayli eski olduğu için onun öngördüğü prosedürler 
doğrultusunda “Zimmet ödemeleri” yapılamıyor. Böyle olunca da maksat hasıl 
olmuyor. En iyisi Sandığın tasfiye edilmesidir. Eğer son dönemdeki mali 
mevzuattaki değişiklikler böyle bir kurumun bulunmasını gerektiriyor ise  o 
zaman mevzuatının günümüz koşullarına uyarlanması ve Sandığın işlevsel hale 
getirilmesi gerekir. Bu yapılamıyorsa Sandıkta toplanan paraların hak sahiplerine 
adil bir şekilde dağıtımını sağlayacak bir sistemle tasfiye yoluna gidilmelidir. Bu 
tasfiyeden artan para olursa bununla Bakanlık Genel İdaredeki Memurlara 
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münhasır olmak üzere lojman satın alınabilir.  Sandığın sahip olduğu mevcut 
lojmanlar Bakanlığa devredilmelidir.” 

22.4. Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Tespit 1: Kamu mali yönetimindeki gelişmeler ve mevzuatındaki 
değişikliklerden dolayı Kefalet Sandığı işlevselliğini kaybetmiştir.  

Tahlil: Kefalet Sandığının sermayesi, Özel İdare ve Belediyelerdeki para ve 
hesap işlemlerini yürüten memurlardan kesilen üye aidatlarından 
oluşturulmuştur. Sandığın esas kuruluş amacı, para, menkul kıymetler ve ayniyat 
işlemlerini yürüten memurlar hakkında “kesinleşmiş zimmet” ödemelerini 
“müteselsil kefalet usulü” ile karşılamaktır. 

Ancak, gerek Kamu Mali Teşkilatındaki ve mevzuatındaki değişiklikler, 
gerekse günümüzdeki iletişim ve teknik alandaki gelişmeler Kefalet Sandığının 
amaçları doğrultusunda çalışmasını etkisiz hale getirmiştir.  

Diğer yandan Sandığın esas kuruluş gayesi olan Kefaletli Memurların 
kesinleşmiş zimmet borçlarını ödeme fonksiyonu fiilen ortadan kalkmış 
gözükmektedir. Son zimmet ödemesi yirmi (20) yıl önce yapılmıştır. 

Öneriler:  

• Kamu Mali Teşkilatındaki ve mevzuatındaki değişikliklere paralel olarak 
Kefalet Sandığının mevzuatının gözden geçirilerek, günümüz 
koşullarında böyle bir kuruma ihtiyaç olup olmadığının belirlenmesi 
gerekmektedir.  

• Mali yapıda böyle bir kuruma ihtiyaç var ise, Sandığın yürürlükteki 
mevzuata paralel olarak işlevsel hale getirilmesi için gerekli yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır.  

• Kefalet Sandığının mevcut durumunun işlevsel olmadığı ve uzun vadeli 
sürdürülebilme imkanının hayli zor olduğu göz önüne alınarak 
“tasfiyesi” yoluna gidilmelidir. Bu tasfiye yasal bir düzenleme ile 
yapılmalıdır.  

Bu düzenleme yapılırken, Sandığın hesaplarında bulunan mevcut 
paranın, geçmişe yönelik olarak Belediye ve Özel İdarelerde çalışan 
kefaletli personellerin maaş ve ücretlerinden yapılan kesintilerden ve bu 
kesintilerden elde edilen nemalardan oluştuğu gerçeğinden hareketle, 
mevcut paranın “hak sahibi” olan kefaletli memurlar ve onların 
varislerine ödenmesi evleviyetle düşünülmelidir.  

Çünkü Sandıktaki mevcut paranın kuruluşundan bu güne Sandığa aidat 
yatıran üyelerin paralarından faiz ve nema olarak arta kalan kısım 
olduğu ve esas hak sahibi onlar olduğu unutulmamalıdır.  

Son dönemde devletin, “Zorunlu Tasarrufu Teşvik Kesintisi, Konut 
Edindirme Yardımı” gibi yıllar önce yapılan küçük rakamlardaki 
kesintileri, geçmişe dönük olarak hesaplayarak bütün Memurlar için 
Ziraat Bankası vasıtası ile geri ödediği yakın bir örnektir. Benzeri bir 
yöntem ile Kefalet Sandığı için de bu işlemin yapılabileceği, uzman bir 
heyet tarafından kefaletli memurların yatırdıkları aidat tutarları ve yılları 
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çıkarılarak nemaları ile birlikte hak sahiplerine ve varislerine ödenmesi 
sağlanmalıdır. 

Kefalet Sandığının devamına karar verilmesi veya sona erdirilmesi 
yönünde verilecek bir karara göre, yapılacak işlemler için, (mali ve 
hukuki konularda uzman) teknik bir komisyon  kurulmalıdır.  

Tespit 2: Kefaletli Memurların kesinleşmiş zimmet borçlarını ödeme 
fonksiyonu fiilen ortadan kalkmıştır. Ayrıca mevcut kefalet aidatlarının 
kefaletli görevden ayrıldıktan sonra geri iade usulü maddi olarak 
memurların aleyhine bir durum ortaya çıkarmaktadır.  

Tahlil : Cumhuriyetin ilk yıllarındaki “veznedar, tahsildar, ambar memuru” 
gibi mali sorumluluk gerektiren görevlerde zaman içinde büyük değişiklikler 
olmuştur. Gerek Kamu Mali Teşkilatındaki ve mevzuatındaki değişiklikler, gerekse 
günümüzdeki iletişim ve teknik gelişmeler bu görevleri büyük ölçüde “Elektronik-
Dijital” hale getirmiştir.  

Diğer yandan Sandığın esas kuruluş gayesi olan Kefaletli Memurların 
kesinleşmiş zimmet borçlarını ödeme fonksiyonu da fiili olarak ortadan kalkmış 
gözükmektedir. Bu kapsamda yapılan en son zimmet ödemeleri 1988 ve 1989 da 
yapılmıştır.  

1935’lerde “faiz ve enflasyon” gibi olgular yaygın olmadığından  kefaletli 
memurların yatırdıkları aidatların nemalandırılmadan ödenmesi o günün koşulları 
içinde normal iken, sonraki yıllarda enflasyon olgusu nemalandırılmadan yapılan 
bu ödemeler için dengesiz ve adaletsiz sonuçlar doğurmuştur. Enflasyon 
nedeniyle memurların yatırdıkları aidatlar yıllar içinde değerini yitirmiştir.  

Öneri:  

• Mevcut kanun ve tüzükle “müteselsil kefalet” sistemi 
çalıştırılamadığından Kefalet Kanunu ve ilgili Tüzük değiştirilmelidir.  

Tespit 3: Kefalet Sandığına üye memurlara, üyelik sona erdikten 
sonra yapılan geri ödemelerin “nemalandırılmadan” ödenmesi, maddi 
açıdan memurlar aleyhinedir.     

Tahlil : Sandığın sermayesi, Belediye ve Özel İdarelerde çalışan kefaletli 
personellerin maaş ve ücretlerinden yapılan kesintilerden  oluşmaktadır.  

Ancak görevden ayrılma ve emeklilik gibi nedenlerle üyelikten ayrılanların 
ödedikleri “kefalet aidatları” kendilerine 1. ve 2. yarı olarak iki taksit halinde geri 
ödenmektedir. Ancak birikmiş aidatlarının 1. yarıları nemalandırılmadan, 2. 
yarıları ise bekleme süresindeki dönem için 3 yıllık basit faiz uygulanarak 
ödenmektedir.  

Sandıkta toplanan birikmiş aidatlar, Sandık tarafından bankalarda piyasa 
faiz oranları üzerinden yatırım olarak nemalandırılmaktadır. Bu nemalar uzun 
yıllara sari olarak Sandık için ciddi bir sermaye ve birikim olmuştur. Sandığın 
hesaplarında bulunan bugünkü rakam, kefaletli memurların aidatlarının 
nemalarından oluşmuştur.    
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Öneri:  

• Kefalet Kanunu ve Tüzüğünün günümüz koşullarına uyarlanarak 
memurlar aleyhine olan bu durum düzeltilmelidir.     

Tespit 4: Kefalet Kanunu ve Tüzüğü gereğince, kefaletli göreve 
atanan personellerin Sandığa üye olmaları yasal zorunluluk olduğu halde 
üye olmadıkları, üye olanların da üyelik aidatlarını  düzenli olarak 
ödemedikleri tespit edilmiştir.  

Tahlil: Kefalet Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine göre; kefaletli göreve atanan 
personellerin Kefalet Sandığına üye olmaları kanuni bir zorunluluktur.  

Bazı Belediye ve Özel İdarelerin kefaletli personel çalıştırdıkları halde Kefalet 
Sandığına üye yapmadıkları, üyelerden kefalet aidatlarını kesmedikleri yada 
kesilen aidatları Sandık hesabına yatırmadıkları görülmüştür. 

 Kefalet aidatı ödeme konusunda özellikle belediyelerin kefalet aidatı ödeme 
oranının düşük olduğu, toplam belediyeler içinde %40’ının ödeme yaptığı, geriye 
kalan %60’ının hiç ödeme yapmadığı incelenmiştir. 

Bunun için değişik zamanlarda Kefalet Sandığı Başkanı olan İçişleri Bakanlığı 
Müsteşarı tarafından tüm Belediye ve Özel İdarelere genelge gönderilmiş 
olmasına rağmen bunun sonuçlara yansımadığı görülmüştür. 

Öneri:  

• Kefalet Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine göre; kefaletli göreve atanan 
personellerin Sandığa üye olmaları ve üye aidatlarının düzenli olarak 
Sandık hesabına yatırılması sağlanmalıdır. 

Tespit 5: Kefalet Sandığının personel kadrosunda kadrolu bir şoförü 
olduğu halde araç kiralama yoluna gidilmesinin ekonomik olmadığı, 
Sandığın her türlü vergi, resim, harç vs. den muaf olduğu düşünülerek, 
bu durumun Sandık menfaatine olmadığı anlaşılmaktadır. Sandığın 
yaklaşık olarak iki yıllık araç kirama bedeli karşılığında, araç sahibi 
olabileceği görülmektedir. 

Öneri:  

• Özel bütçeli bir kuruluş olarak vergi muafiyetleri göz önünde tutularak 
araç kiralama yerine satın alma yoluna gidilmesi, Sandık İdare Heyeti 
tarafından değerlendirilmelidir. 
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23. KAÇAKÇILIK İSTİHBARAT KOORDİNASYON KURULU 

23.1. Mevzuat Analizi 

3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat Kanununun 25. maddesinde Kaçakçılık 
İstihbarat Koordinasyon Kurulu sürekli kurullar arasında sayılmıştır. Kanunun 26. 
maddesinde ise teşkilatlanma ve görev tanımı yapılmıştır. Kanunun 26. 
maddesinde: “Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu, İçişleri Bakanlığı 
Müsteşarının veya yardımcısının başkanlığında ilgili bakanlık, kurum ve 
kuruluşların temsilcilerinden meydana gelir. Bu Kurul, her türlü kaçakçılık konu 
ve faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Kurulun toplanma, 
çalışma esas ve usulleri, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle İçişleri 
Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.” Denilmektedir. Kurulun 
görev tanımına bakıldığında “her türlü kaçakçılık konu ve faaliyetinin 
koordinasyonu” şeklinde bir tanımlama yapılmıştır. Dolayısıyla Kanunla kurula 
verilmiş olan görev tanımı geniş kapsamlıdır ve kaçakçılığa ilişkin mücadele 
politikası belirlemenin yanı sıra kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelede  
koordinasyon görevini  de kapsamaktadır. 

Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas Ve 
Usulleri Hakkında Yönetmelik 04.11.1987 Tarihinde Yürürlüğe girmiştir. 
Yönetmelikte Kurulun görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir. 

a) Dönem içinde yurt dışından Türkiye’ye, Türkiye’den yurt dışına yönelik 
her türlü kaçakçılık faaliyetlerinin değerlendirilmesini yapar, devlet 
çapında alınması gerekli tedbirleri tespit eder. 

b) İstihbaratın koordinasyonu  konusundaki aksaklıkları tespit ederek 
alınması gereken tedbirleri kararlaştırır. 

c) Müteakip dönemde kaçakçılık istihbaratının elde edilmesi yönünden 
önemli görülen konu ve belgeleri tespit eder. 

d) Kaçakçılık istihbaratı personelinin eğitimi konusunda tekliflerde bulunur. 

e) Kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinde etkinliği arttırmak için alınması 
gereken idari ve hukuki tedbirleri tespit eder, bakanlık, kurum ve 
kuruluşlara bu konularda tekliflerde bulunur” 

Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu, 3152 Sayılı Teşkilat Yasasının 25 
ve 26’ncı Maddeleri Uyarınca Kurulan ve Her Dört Ayda Bir Toplanan Sürekli Bir 
Kuruldur. Yurt dışı ve yurt içinde Türkiye’ye yönelik her türlü kaçakçılık 
faaliyetlerinin değerlendirilmesinin yapılarak bunlarla mücadele, hedef taktik ve 
usullerinin tespitine yardımcı olunması konularında ilgili bakanlık, kurum ve 
kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla faaliyet gösteren Kurul; 
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya Yardımcısının başkanlığında tüm ilgili bakanlık ve 
kuruluş temsilcilerinin katılımı ile toplanmaktadır. 

Kurulda İçişleri Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı icracı birim olarak 
belirlenmiştir. İcracı birimlerin görevleri ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

1) Dönem içinde kaçakçılığın men ve takibine dair çalışmaları hakkında 
kurula bilgi verirler, toplu kaçakçılığın bölgelere göre 
değerlendirilmesini yaparlar ve alınması gereken tedbirlerle ilgili 
tekliflerde bulunurlar. 

2) Kaçakçılığın önlenmesi veya en az seviyeye indirilmesi amacıyla 
uygulamada tespit ettikleri mevzuat eksikliklerini, değişikliklerini veya 
ihtiyaç duyulan yeni mevzuat tekliflerini kurula getirirler. 
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3) Kaçakçılığın iç ve dış uzantıları hakkında devlet çapında alınması 
gereken tedbirlere dair görüş ve tekliflerde bulunurlar. 

4) Kurul’ca alınan kararların sonuçları hakkında bilgi verirler. 

İlgili Diğer Bakanlık, Kurum ve Kuruluşların Görevleri: 

1) Kaçakçılık ve Kaçakçılık istihbaratı konusunda görüş ve tekliflerde 
bulunurlar. 

2) Kurul’un aldığı kararlardan kendilerini ilgilendirenleri uygulamaya koyar 
ve sonuçları hakkında bilgi verirler.” 

 Kurulun görev ve sorumlulukları bu kapsamda İçişleri Bakanlığının rolü 
değerlendirildiğinde kurulun kaçakçılıkla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunun 
sağlanmasında önemli görevler verildiği görülmektedir. İçişleri Bakanlığı’na 
Teşkilat Kanununda verilen görevler göz önünde bulundurulduğunda kaçakçılıkla 
mücadele politikalarının belirlenmesi gerekli koordinasyonun sağlanması 
görevlerinin Bakanlığa verilen görevlerin icrasıyla yakından ilgili olduğu 
görülmektedir.   

Kurulun Teşkilatlanması: İlgili bakanlık ve kuruluş temsilcileri; 
Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanı, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı, MİT Müsteşarlığı İstihbarat Başkanı, 
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 
Daire Başkanı, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanı, Gümrükler Genel 
Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, KİHBİ Dairesi Başkanından 
oluşmaktadır. 

Gerekli görüldüğünde, İçişleri Bakanlığınca diğer bakanlık, kurum, kuruluş 
ve valilik temsilcileri de çağrılmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı kurulun sekretarya görevlerini yürütmekle 
görevlendirilmiştir. Bunun dışında İçişleri Bakanlığına verilen görevler aşağıda 
belirlenmiştir.  

1) Kurul’un sekretarya görevini yapar, toplantıların gündemini hazırlar ve 
ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara önceden bildirir. 

2) Kurul’un düzenli bir şekilde toplanmasını ve çalışmalarını sağlar. 

3) Kuruluşlardan gönderilen kaçakçılık faaliyetlerine ait bilgileri 
değerlendirerek kurul toplantılarına getirir, alınan kararı ilgili bakanlık, 
kurum ve kuruluşlara gönderir. 

4) Kaçakçılığın önlenmesi veya en az  düzeye indirilmesi maksadıyla ilgili 
bakanlık, kurum ve kuruluşlarca gerekli mevzuat değişikliklerinin 
yapılması, yeniden çıkarılması, idari tedbirlerin artırılması konularındaki 
çalışmaları takip eder ve koordinasyonu sağlar. 

5) Kurul’un aldığı Kararların sonuçlarını takip eder”. 

KİHBİ Daire Başkanı kurulun üyeleri arasında sayıldığı için Bakanlık adına 
sekretarya işlemlerinin yürütülmesi işlemi de KİHBİ Daire Başkanlığı tarafından 
yürütülmektedir. 

23.2. İşlevsellik Analizi 

Kurulun 2005 yılından itibaren almış olduğu kararların incelemesi yapılmıştır. 
Kurulda değerlendirilen ve alınan kararlara bakıldığı zaman kaçakçılık 
faaliyetlerinin koordinasyonu açısından çok önemli değerlendirmeler yapıldığı 
görülmektedir. Kurula zaman zaman diğer bakanlıkların temsilcilerinin de katıldığı 
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ve gündemde olan kaçakçılık faaliyetleri ile ilgili görüşlerinin alındığı 
incelenmiştir. Ancak kurul toplantılarına üst düzeyde katılımın gerçekleşmediği 
kaçakçılık faaliyetlerinin yoğunlaştığı illerin valilerinin kurula davet edilmediği 
İçişleri Bakanlığı Müsteşarının kurula hiç katılmadığı incelenmiştir. Kurulun 
işlevselliğini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. 

Kurulun Sekretarya görevlerinin KİHBİ Daire Başkanlığı tarafından 
yürütüldüğü bu iş için birim bünyesinde bir büro oluşturulduğu incelenmiştir. 
Görevi bakanlıklar arası koordinasyon sağlamakla görevli olan bu kurulun 
sekretaryasını yürütecek uygun bir teşkilat yapısının oluşturulmadığı 
görülmektedir. Kurulun gündeminin belirlenmesi, kaçakçılığa ait faaliyetlerin 
değerlendirilmesi, mevzuat değişikliğine yönelik çalışmaların yürütülmesi, 
alınması gerekli önlemler kapsamında çalışmalar yapılması görevlerinin 
yürütülebilmesi için sekretarya işlerini takip edecek nitelikli uzman personelden 
oluşan bir sekretarya bürosunun kurulması gerektiği değerlendirilmiştir. Kurulun 
sekretarya görevinin güçlü bir şekilde oluşturulamamış olması kurulun 
işlevselliğini zayıflatan önemli sebeplerden biri olarak değerlendirilmiştir. 

Kurulun işlevselliği Bakanlık Makamının bu kurula vermiş olduğu önemle 
ilişkili olduğu yüz yüze yapılan görüşmelerde Bakanlık üst yöneticileri tarafından 
ifade edilmiştir. İlgili birimler arasında etkili koordinasyon sağlama işlevi Bakanlık 
üst yönetiminin yaklaşımı ile yakından ilgilidir. Kurul çalışmalarına Müsteşar 
düzeyinde katılım hemen hemen hiç olmamıştır. Bu durumda alınan kararların 
diğer bakanlıklar ve bağlı birimler düzeyinde etkili sonuçlar doğurmayacağı 
değerlendirilmiştir. 

KİHBİ Koordinasyon kurulunda alınan tavsiye kararları gümrüklerde, 
havaalanlarında yerine getirilmediği takdirde kararların işlevsiz kaldığı ve sonuç 
alınamadığı yüz yüze yapılan görüşmelerde ifade edilmiştir. 

23.3.  Sorunlar Ve Çözüm Önerileri  

Tespit 1: “Kaçakçılık istihbarat Koordinasyon Kurulu”nun etkili 
koordinasyon sağlamaktan uzak olduğu incelenmiştir. 

Tahlil: Kurulun 2005 yılından itibaren almış olduğu kararlara bakıldığında, 
kaçakçılık faaliyetlerinin koordinasyonu açısından çok önemli değerlendirmeler 
yapıldığı görülmektedir. Kurula zaman zaman diğer bakanlıkların temsilcilerinin 
de katıldığı ve gündemde olan kaçakçılık faaliyetleri ile ilgili görüşlerinin alındığı; 
Ancak kurul toplantılarına üst düzeyde katılımın gerçekleşmediği kaçakçılık 
faaliyetlerinin yoğunlaştığı illerin valilerinin kurula davet edilmediği İçişleri 
Bakanlığı Müsteşarının kurula hiç katılmadığı incelenmiştir.  

Kurulun sekreterya görevlerinin KİHBİ Daire Başkanlığı tarafından 
yürütüldüğü bu iş için birim bünyesinde bir büro oluşturulduğu incelenmiştir. 
Görevi bakanlıklar arası koordinasyon sağlamak olan bu kurulun sekreteryasını 
yürütecek uygun bir teşkilat yapısının oluşturulmadığı görülmektedir. Kurulun 
gündeminin belirlenmesi, kaçakçılığa ait faaliyetlerin değerlendirilmesi, mevzuat 
değişikliğine yönelik çalışmaların yürütülmesi, alınması gerekli önlemler 
kapsamında çalışmalar yapılması görevlerinin yürütülebilmesi için sekreterya 
işlerini takip edecek nitelikli uzman personelden oluşan bir sekreterya bürosunun 
kurulması gerektiği değerlendirilmiştir.  

Öneriler: 

• Kurul toplantılarına üst düzey katılım sağlanmalıdır. 

• Kurulun sekretarya görevi Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı’na 
verilmelidir. 
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• Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütecek birim güçlendirilmeli ve 
nitelikli uzman personel görevlendirilmesi sağlanmalıdır.  



BÖLÜM V 

GENEL DEĞERLENDİRME 
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1. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN GENEL MEVZUAT ANALİZİ 

Bu çalışmada Bakanlık birimlerde mevzuat analiz başlığı altında birimlere 
3152 sayılı kanunla verilen görevleri tanımlayan hükümler, bu kanuna 
dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ve birimlerde iş ve görev tanımlarını 
düzenleyen çalışma yönergeleri analiz edilmiştir.  

Çalışmada birimlere diğer kanun ve yönetmeliklerle verilen görevler 
konusunda birimlerden sağlıklı bilgiler alınamadığı için mevzuat analizi 
bölümlerinde bu konuya değinilmemiştir. Ancak birimlere kendilerine görev ve 
sorumluluk veren mevzuatı ve maddelerini çıkarmaları için tablolar verilmiş 
birimlerin düzenlemiş olduğu bilgiler ekte sunulmuştur. Bu tablolar incelendiği 
zaman birimlere diğer kanunlarla verilen görev ve sorumluklar konusunda bazı 
birimlerde düzenli bilgilerin bulunmadığı, bazı birimlerin birçok mevzuatı kendi 
birimlerine görev ve sorumluk verdiğini belirtmiş ancak kanunun hangi 
maddelerinin birime görev ve sorumluk verdiği tablolarda belirtilmemiştir. 

Bakanlık birimlerini ilgilendiren kanun ve yönetmelikler konusunda Strateji 
geliştirme Başkanlığınca bir fihrist çalışması yapılmıştır. (Ek:v-i) Ancak bu 
çalışmada hangi mevzuatın hangi birime hangi maddelerde görev ve sorumluluk 
verdiği konusunda ayrıntılı çalışma yapılmamıştır. 

Durum analizi çalışmaları kapsamında teftiş raporlarında, inceleme 
raporlarında ve toplantılarda sıkça dile getirilen bazı görüş ve düşünceler 
konusunda merkezde çalışan mülki idare amirlerinin görüşlerini belirlemek 
amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Bu anket çalışmasında mevzuatla ilgili 6 
adet düşünce konusundaki görüşleri mülki idare amirlerine sorulmuş 220 kişinin 
katıldığı bu ankette mevzuatla ilgili bölümün sonuçları aşağıda özetlenmiştir.  

• “Bakanlığımız ile diğer kurumlar arasında yetki ve görev 
çakışmaları bulunmaktadır.”şeklindeki kanaate mülki idare 
amirlerinin % 73ü katıldığını belirtmiştir. 

• “Teşkilat kanunuyla Bakanlığa verilen görevler ile Bakanlığın 
fiilen yürüttüğü görevler arasında paralellik bulunmamaktadır.” 
Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin %62’si 
katıldığını belirtmiştir. 

• “Bakanlığa, yeni mevzuatla sürekli ilave görevler verilmesine 
karşın buna uygun personel ve mali kaynak verilmemektedir.” 
Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin  % 85’ 
katıldığını ifade etmiştir.  

• “Bakanlığı ilgilendiren mevzuatın uygulayıcılar tarafından nasıl 
algılandığı ve nasıl uygulandığı konusunda analiz çalışmaları 
yapılmalıdır”. Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare 
amirlerinin % 95 i katıldığını belirtmiştir. 

Mevzuatla ilgili bu düşünce ve kanaatlere mülki idare amirlerinin vermiş 
olduğu cevaplar bir bütün halinde değerlendirildiğinde; Bakanlık merkezde 
çalışan mülki idare amirlerinin Bakanlık birimlerinin görev ve 
sorumluluklarını belirleyen Bakanlık teşkilat kanununun ihtiyaçları 
karşılamaktan uzak olduğu yönünde yaygın bir kanaate sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. Bakanlık birimlerini ilgilendiren mevzuatın gözden geçirilmesi, 
mevzuatın etki değerlendirme analizlerinin yapılması gerektiğine güçlü vurgu 
yapılmıştır. 
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Kamu birimlerindeki mevzuatla ilgili problemlere kalkınma planında da yer 
verilmiştir. Dokuzuncu kalkınma planında; “son yıllarda kurumlar kurulurken, bu 
kurumların yapacakları görevleri daha önce yerine getiren bakanlıkların ilgili 
birimleri veya görevleri yeniden düzenlenmemektedir. Yeni kurulan kurumlara 
verilen görevler, aynı zamanda daha önceden bu görevleri yerine getiren 
bakanlıkların ilgili birimlerinin görevleri arasında yer almaya devam etmektedir.”  
Şeklinde tespitler yer almıştır. Bu durum Bakanlık bünyesindeki birimler arasında 
da söz konusudur. Banklık bünyesinde bulunan birimlere teşkilat kanunu ile 
verilmiş olan görevlerden bazıları fiilen yeni oluşturulan birimler tarafından 
yürütülmektedir.   

Bu tespit doğrultusunda kalkınma planında; “Kamu hizmetlerinde kalite ve 
etkinliğin artırılması amacıyla kamu kurum ve Kuruluşlarının görev, yetki ve 
işlevleri gözden geçirilerek bu alandaki mükerrerlikler giderilecektir” ve  “Merkezi 
yönetim bünyesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunları görev ve 
yetki çatışmalarını önleyecek şekilde yeniden düzenlenecektir. Tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarının asli görevlerini yerine getirebilmeleri için görev ve yetkileri ile 
teşkilat yapıları arasında uyum sağlanacaktır.” şeklinde temel stratejiler 
belirlenmiştir.  

Bu stratejiler doğrultusunda Bakanlık Stratejik Plan Taslağında;  “İlgili 
mevzuat taranarak güncel ihtiyaçlara karşılık vermeyen düzenlemeler tespit 
edilecek, mevzuatın güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktı.”  şeklinde 
hedef belirlenmiştir. 

3152 Sayılı Kanunda birimlerin görev ve sorumluluklarını belirleyen 
hükümler birimler bazında analiz edilmiştir. 3152 sayılı Bakanlık Teşkilat 
Kanununda 6 ana hizmet birimi 4 danışma ve denetim birimi, 4 yardımcı birime 
81 bentte görev ve sorumluk verilmiştir. Bu görevlerden 10 adedi “Bakanlıkça ve 
diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak” şeklindedir. Teşkilat kanununda 
birimlere görev ve sorumluluk veren bazı maddelerin bentlerinde birden fazla 
görev ve sorumluluk düzenlenmiştir.   

Bakanlık merkez birimlerini ilgilendiren mevzuat üzerinde yapılan 
incelemelerde aşağıda ki hususlar tespit edilmiştir:  
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1) Bakanlık birimlerinin bir kısmına 3152 sayılı kanunla verilen 
bazı görevlerin işlevsiz hale geldiği incelenmiştir.  

3152 sayılı kanunda yer alan bazı görevlerle ilgili birimlerde bir faaliyetin 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu tür görevlerin 3152 sayılı kanunda yapılan görev 
tanımlarına oranı  % 19 kadardır. Bu yüzde hesabına “Bakanlıkça ve diğer 
kanunlarla verilen görevleri yapmak” şeklindeki madde katılmamıştır. İşlevsiz 
hale gelmiş görev tanımları sebepleri ve ilgili birimleri gösteren tablo aşağıya 
eklenmiştir. 

 İşlevsiz Hale Gelmiş Görev Tanımları İlgili Birim Sebepler 

1 
3152  9/c- Yardım toplanmasına, ait mevzuatın uygulanmasını 
takip etmek,  

İller İdaresi 
Genel 
Müdürlüğü 

3152 13 h bendi ile 
Dernekler daire 
başkanlığı’nın 
görevleri arasında 
yer almıştır. 

2 

Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki 
gelişmelere göre takip edilecek politikaların tespitine dair 
çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak, belirlenecek 
esasların yürütülmesini sağlamak, 

NVİ Genel 
Müdürlüğü 

Hiç Yapılmamış 

3 
3152 11/c Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları 
ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmek,  

MİGM Kapasite yetersizliği 

4 

3152 11/h Mahalli idare fonlarının, Müşterek Trafik Fonunun, 
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonunun kanunların ve ilgili 
mevzuatın öngördüğü şekilde ve Bakanlığın yetki sınırları içinde 
dağıtılmasını ve idaresini sağlamak, takip ve kontrol etmek.  

MİGM Fonlar kaldırılmıştır. 

5 3152/ 12/e Sivil savunma fonunu yönetmek, SSGM 
Fonlar kaldırıldığı 
için 

5 

3152  13/a:  Her türlü kaçakçılık faaliyetlerine ait istihbaratı 
Devlet çapında toplayıp değerlendirmek, kaçakçılığı men, takip ve 
tahkikle görevli kuruluşlara bilgi vermek, bağlı kuruluşların 
önleme ve yakalama faaliyetlerini yönlendirmek ve ilgili kuruluşlar 
arasında koordinasyon ve işbirliği yapılması için gerekli tedbirleri 
almak, 

KİHBİ 

Operasyonel görev 
olduğu için 
kuruluşundan bu 
yana işlevsiz 

6 
3152 13/b Kaçakçılıkla mücadele, hedef, taktik ve usullerini tespit 
etmek ve eğitici nitelikte yayımlar yapmak,  

KİHBİ Kapasite yetersizliği 

7 

3152 13/A/ e Türk vatandaşları tarafından yurt dışında kurulan 
derneklerin kayıtlarını tutmak, kuruluş ve faaliyetlerini yurt içinde 
ve yurt dışında ilgili makamlar aracılığıyla izlemek, 
değerlendirmek ve bu derneklerle ilgili gerekli işlemlerin 
yapılmasını sağlamak  

Dernekler 
Dairesi 
Başkanlığı 

Devlet Bakanlığı 
Yürütüyor. 

8 

3152 15/a Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve 
ilçelerin ve mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları 
veya özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme, müessese ve 
teşebbüslerin hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek 

Teftiş Kurulu 
Başk. 

5018 Sayılı Kanun 

9 

3152 16/b: Bakanlığın menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları 
önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve 
sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı 
olmak,  

Hukuk 
Müşavirliği 

Birime fiilen 
sorulmuyor. Hiç 
faaliyeti yok 

10 
3152 16/f Dernekler Kanununa göre dernek tüzüklerini 
incelemek, 

Hukuk 
Müşavirliği 

3152 ile Dernekler 
Dairesine verilmiş 
bir görev 

11 
3152 16/d Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, 
mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek 
amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,  

Hukuk 
Müşavirliği 

Kapasite 
Yetersizliği. Faaliyet 
yok 

12 
3152  22/d Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dışında 
yetiştirmek için hizmet içi eğitim merkezleri ve mesleki eğitim 
kurumları açmak ve yönetmek,  

Eğitim Dairesi 
Başk.  

Faaliyet Yok 

13 3152/ 23/c Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek 
İdari Mali 
İşler 

5018 sayılı Kanun 

Tablo V. 1.1. İşlevsiz Hale Gelmiş Görev Tanımları 
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2) Birimlere 3152 sayılı kanunla verilen görevlerin etkili ve verimli 
bir şekilde yürütülemediği incelenmiştir.  

3152 sayılı Teşkilat Kanunda yer alan bazı görevlerin etkili ve verimli bir 
şekilde yürütülemediği ilgili birimlerde yapılan çalışmalarda tespit edilmiş ve 
birim çalışanları tarafından ifade edilmiştir. Bu görevlerin etkili ve verimli bir 
şekilde yürütülememesinin değişik sebepleri bulunmaktadır. Bütün birimler için 
geçerli olan, kalkınma planındaki tespitlerde de yer alan en belirgin sebep, 
birimlerin görev ve yetkileri ile teşkilat yapıları arasında uyum sağlanamamış 
olmasıdır. Birimlerde yapılan görüşmelerde görevlerin etkili bir şekilde 
yürütülmemesinin sebepleri “kapasite yetersizliği” olarak ifade edilmiştir. 

Birimlerde yapılan analizlerde bazı görevlerin etkili bir şekilde 
yürütülememesinin sebepleri olarak aşağıda sıralan hususlar tespit edilmiştir.  

• Göreve uygun teşkilat yapısının oluşturulamaması 
• Kanunlarda verilen görevlerin bir kısmının çalışma yönergelerine 

yansıtılamaması,  
• Görev tanımları ve iş süreçlerini belirleyen çalışma yönetmelikleri ve 

yönergelerinin olmaması veya güncelliğini kaybetmiş olması, 
• Bazı görevler konusunda politika eksikliğinin bulunması, 
• Yetki devrine ilişkin düzenleyici bir metnin henüz çıkarılamamış olması, 
• Kapsamlı yetki devrinin yapılmamış olması sebebiyle birçok görevin üst 

yönetimde toplanmış olması,  
• Üst yöneticilerin inisiyatif kullanma konusunda isteksiz davranmaları, 
• Nitelikli personel ve uzman personel eksikliği, 
• Bazı görevler için yeterli kaynak ayrılmamış olması, 
• Personel ve fiziki kaynakların birimler arasında dengeli bir şekilde 

dağıtılmammış olması,  
• Kurumsal hafızanın yetersizliği, 
• Etkili bir ödüllendirme sisteminin bulunmaması,  
• Ücret dengesizliği sebebiyle personelin sürekli değişmesi, 
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Etkili bir şekilde yürütülemeyen görev tanımlarının, 3152 sayılı kanunda 
yapılan görev tanımlarına oranı  % 22 kadardır. Bu hesaplama kanunda birimlere 
verilen görev tanımlarını kapsayan madde bentleri esas alınarak yapılmıştır. 
Hesaplamaya “Bakanlıkça ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak” 
şeklindeki grev tanımları dâhil edilmemiştir. İşlevsiz hale gelmiş görev tanımları 
sebepleri ve ilgili birimleri gösteren tablo aşağıya eklenmiştir. 

 Etkin Bir Şekilde yürütülemeyen Görev tanımları İlgili Birim Sebepler 

1 
3152 9/a Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel 
durumlarına ait bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 

İller İdaresi GM Kapasite yetersizliği 

2 
3152  9/ b Mülki idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak, 
(bendin son fıkrası) 

İller İdaresi GM Kapasite yetersizliği 

3 
3152 9/ d Mülki protokol ve merasim hizmetlerini 
düzenlemek 

İller İdaresi GM 
Bu Konuda 
Uzmanlaşma 
Sağlayamama Kaygısı 

4 

3152 10/b Nüfus hareketlerini takip etmek ve 
değerlendirmek, merkezde bir nüfus bilgi bankası kurmak, 
aile ve hayat istatistiklerine ait verileri toplamak, ilgili 
kuruluşlarla işbirliği içerisinde yayınlamak, 

Nüfus 
Vatandaşlık 
İşleri Genel 
Müdürlüğü 

Kısmen Yürütülen bir 
görev. Kapasite 
yetersizliği 

5 
3152 11/d Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla 
araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, 
değerlendirmek ve yayımlamak, 

MİGM Kapasite yetersizliği 

6 
3152 11/e Mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimini 
ve uygulanmasını takip etmek, Eğitim Daire Başkanlığıyla 
işbirliği yaparak planlamak, 

MİGM Kapasite yetersizliği 

7 

3152 13/A/k Gerekli görülen hallerde, dernek ve birliklerin 
yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri ile 
defterleri, hesap iş ve işlemlerinin dernekler denetçileri 
tarafından denetlenmesini sağlamak. 

Dernekler 
Daire 
Başkanlığı 

Kapasite yetersizliği 

8 
3152 13/A 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 115 inci 
maddesinde belirtilen işlemleri yürütmek. 

Dernekler 
Daire 
Başkanlığı 

Yetki bakan iradesine 
bağlı Yetki 
kullanılmamış 

9 

3152 15/b Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, 
mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin 
etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana 
sunmak 

Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

Görevin icrası Bakan 
onayına bağlı 

10 
3152 17/a Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki 
konular ile hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak işlemler 
hakkında görüş bildirmek, 

Hukuk 
Müşavirliği 

Kapasite Yetersizliği, 
diğer birimlerinde 
görüş bildirmesi 

11 

3152 17/e Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya 
diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen 
kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan 
inceleyerek görüşlerini bildirmek,  

Hukuk 
Müşavirliği 

Kapasite yetersizliği, 
Bazı kanun metinleri 
için görüş sorulmaması 

12 
3152 21/a Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel 
politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin 
geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak 

Personel Genel 
Müdürlüğü 

Birim dışı faktörler 
sebebiyle etkili 
yürütülemiyor. 

13 
3152 22/a Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı 
kuruluşların eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve 
uygulanmasını takip etmek, 

Eğitim Dairesi 
Başk. 

Kapsite yetersizliği, 
Bağlı birimlerin kendi 
planlarını yapması 

14 

3152 22/c Kalkınma planı ve yıllık programlar gereğince 
bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının eğitim ihtiyaçlarını 
tespit etmek, kaynakları belirlemek, değerlendirmek ve 
sağlamak,  

Eğitim Dairesi 
Başk. 

Kapasite yetersizliği 

15 
3152 23/k Arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini 
düzenlemek ve yürütmek, 

İdari Mali işler 
D Başk 

Uzman Personel 
yetersizliği 

16 
3152 23/a İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın 
alma işlemlerini yürütmek, 

İdari Mali işler 
D Başk 

Üst Yönetimin 
iradesine bağlı 

Tablo V. 1.2. Etkili Bir Şekilde Yürütülemeyen Görev Tanımları 
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3) Bakanlık birimlerinin bazılarına 3152 sayılı kanunla verilen 
görevler fiilen başka birimler tarafından yürütüldüğü 
incelenmiştir. 

İçişleri Bakanlığı Teşkilat kanunundaki bazı görevler kanundaki 
düzenlemelere bakılmaksızın başka birimlere verilmiştir. Bu durum görev verilen 
birimleri kendi fonksiyonundan uzaklaştırdığı gibi görevli ve sorumlu olan 
birimlerin görevlerini yapamayarak işlevsiz hale gelmelerine sebebiyet 
vermektedir. Banklık bünyesinde yeni gelişmelere paralel olarak birçok birim 
bakanlık onayı ile oluşturulmuştur. Bu birimler henüz kanunla 
teşkilatlandırılamamış ve görev tanımları kanunla düzenlenmemiştir. Bu 
birimlerin çalışmaları Bakan onayı ile yürürlüğe konulan çalışma yönergeleri ile 
düzenlenmiştir. Kanunda yer alan bazı görev tanımları yönergelerle yeni 
oluşturulan birimlere verilmiştir. 

3152 sayılı Kanunda bazı birimlere verilen ancak Bakanlığın başka birimleri 
tarafından yürütülen görev tanımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 Başka Birimler Tarafından yürütülen görevler İlgili Birim Görevi yürüten Birim 

1 
Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili 
hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

İdari Mali İşl Daire 
Başk 

Personel Genel Müd 

2 
Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin 
bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, 

İdari mali İşl. Daire 
Başk 

Bakanlık Genel 
Sekreterliği 

3 
Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere 
duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç 
ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,  

İdari Mali İşl Daire 
Başk 

Bakanlık Genel 
Sekreterliği 

4 

Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve 
görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not 
ve tutanakları düzenlemek ve ilgili birimlere 
duyurmak 

İdari Mali işl Daire Başk 
Strateji Geliştirme 
Başkanlığı 

5 
Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını 
sağlamak 

İdari Mali işl Daire Başk 
Strateji Geliştirme 
Başkanlığı 

6 
Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki 
konular ile hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak 
işlemler hakkında görüş bildirmek 

Hukuk Müşavirliği Bakanlık Birçok Birimi 

7 

Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, 
mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını 
temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri 
hazırlamak ve Bakana sunmak, 

Hukuk Müşavirliği AREM 

Tablo V. 1.3-Diğer Birimler Tarafından Fiilen Yürütülen Görev Tanımları 

4) Bakanlıktaki bazı birimlerde birim çalışma yönetmeliği veya 
yönergesi henüz çıkarılmadığı bazı birimlerde ise çıkarılan 
yönetmelik ve yönergelerin güncelliğini kaybettiği tespit 
edilmiştir. 

Bakanlık Birimlerinin bir kısmında iş tanımlarının görev tanımlarının yapıldığı 
düzenleyici metinler henüz çıkarılamamıştır.  Bazı birimlerde ise çıkarılan 
yönergeler günün koşullarına yeni çıkan mevzuata uygun olarak 
düzenlenmemiştir. Özellikle 2000 yılından sonra çıkan mevzuat Bakanlık 
birimlerinin çalışma yönetmeliklerindeki ve yönergelerindeki görevlerin bir kısmını 
işlevsiz hale getirmiş, düzenleyici metinlerde kullanılan kavramlar ve 
terminolojide çelişkiler ortay çıkmıştır.  

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Belediye 
Kanunu İl Özel İdaresi Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, teftiş kurulu tüzüğü ve 
yönetmeliği, Kontrolörlerin görev çalışma yönetmeliği, Mahalli idareler genel 
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müdürlüğü çalışma yönetmeliği, İdari Mali İşler Çalışma Yönergesi’nin birçok 
maddesi işlevsiz hale gelmiş kullanılan terminolojide çelişkiler ortay çıkmıştır. Bu 
durum bakanlığın diğer birimleri için de geçerlidir. Ancak yeni çıkan mevzuat 
doğrultusunda henüz düzenleme yapılmamıştır. 

5) Diğer Kanun ve Yönetmeliklerle İçişleri Bakanlığı’na verilen 
görevler birimler arasında dengeli bir şekilde dağıtılmamış ve 
çalışma yönergelerine yansıtılmamıştır. 

İçişleri bakanlığına 3152 sayılı kanun dışında birçok kanun ve yönetmelikte 
görev verilmiştir. Bu kanun ve yönetmeliklere ilişkin bilgiler çalışmanın ekinde yer 
almaktadır. Yapılan incelemede diğer kanun ve yönetmeliklerle bakanlığa verilen 
görevler bakan onayı ile birimlere dağıtılmıştır. Ancak bu görevlerden benzer 
nitelikte olan görevlerin Bakanlığın farklı birimlerine verildiği incelenmiştir. 
Benzer nitelikteki işlerin farklı birimler tarafından yürütülmesi görevin 
koordinasyonunda zorluklar ortaya çıkardığı ve çelişkili bilgilerin ortaya çıkmasına 
sebebiyet verdiği incelenmiştir.  

Kolluk birimlerinin koordinasyonuna ilişkin görevler, mahalli idare 
birimlerinden köylerle ilgili görevler, Bakanlık harekât merkezi görevleri gibi 
görevler birimler arasında dengeli biçimde dağıtılmamıştır.   

Birimlerin çalışma yönetmelikleri ve yönergeleri incelendiği zaman diğer 
kanun ve yönetmeliklerle bakanlığa verilen bazı görevlerin çalışma 
yönetmeliklerine ve yönergelerine yansıtılmadığı ve bu görevlerin sorumlu olacağı 
daire ve şubelerin belirlenmediği incelenmiştir.  

6) Bakanlıkta mevzuat hazırlama ve takip sürecinde sorunlar 
bulunmaktadır. 

Bakanlığı ilgilendiren mevzuatın hazırlanması, analiz edilmesi mevzuat 
hakkında hukuki görüşlerin oluşturulması işlemleri Bakanlık birimleri arasında 
dağınık olarak yürütülmektedir. Son yıllarda Bakanlığı ilgilendiren mevzuatın 
Başbakanlık ve diğer bakanlıklar tarafından hazırlandığı bu sebeple temel 
mevzuatla çelişen mevzuat hükümlerinin ortaya çıktığı görülmektedir.  

Son yıllarda Bakanlığı ilgilendiren birçok mevzuatın Bakanlık dışında 
hazırlandığı ve bu mevzuatla ilgili Hukuk Müşavirliği’nin görüşlerinin alınmadığı 
incelenmiştir. 

Kamuda yeniden yapılanma süreci olarak adlandırılan dönemde çıkarılan 
İçişleri Bakanlığı’nın ve Mülki İdare Amirlerinin görev ve yetkilerini doğrudan 
ilgilendiren ve mülki idarenin görev ve yetkilerinde aşınmaya sebep olan ve İl 
İdaresi Kanunundaki hükümlerle çelişen hükümler barındıran kanun tasarılarına 
ilişkin verilen hukuki görüşler konusunda Hukuk Müşavirliği’nin görüş verip 
vermediği araştırılmıştır. Bu araştırma sonucunda: 

• 5393 Sayılı Belediye Kanunu,  
• 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,   
• İl Özel İdaresi Kanunu  
• Kamu Yönetimi Temel Kanunu,  
• 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu,  
• Kamu Etik Kurulu Kanunu,  
• 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,  
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• 4483 Sayılı Kanun,  
• 5345 Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  

Tasarıları hakkında Hukuk Müşavirliğinden görüş talep edilmediği, bu Kanun 
Tasarılarının hazırlanmasında oluşturulan komisyonda Hukuk Müşavirliği’nden 
Hukuk Müşaviri görevlendirilmediği incelenmiştir.  

Bazı kanun tasarılarının ise bakanlığın görev ve yetkileri açısından kapsamlı 
olarak incelenmediği ve görüş oluşturulmadığı incelenmiştir. Bu kanunlar aşağıda 
sıralanmıştır. 

• 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Hakkında Kanun,  
• Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,  
• 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kanunu,  
• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu  

Tasarıları hakkında Hukuk Müşavirliği’nin görüşü sorulmuş, verilen cevapta; 
“Kanun tasarısı Müşavirliğimizce incelenmiş olup hukuki yönden uygun 
bulunmuştur” şeklinde cevap yazıldığı bunun dışında değerlendirmede 
bulunulmadığı incelenmiştir. 

Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin 
Bakanlık görüşünün tespitine yönelik işlemler daha önce APK tarafından 
yürütülürken 5436 Sayılı Kanunun 17’nci maddesi ile yapılan düzenleme ile 
3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 16’ncı 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15’nci 
maddesi ile Strateji Geliştirme Başkanlıkları kurulmuş olup, görevleri bu kanunda 
maddeler halinde sıralanmıştır. 3152 sayılı Kanunun Mülga 16’ncı maddesi (g) 
bendinde yer alan “Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun 
tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tespitine yardımcı olmak” hükmü 
yeni düzenlemede yer almamıştır. Yeni görev tanımında olmayan bu 
hizmetin yürütülmesi konusunda bir boşluk oluşmuştur. Bu görev Strateji 
geliştirme Başkanlığında bir daire başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Görevin 
niteliğine ve ihtiyaçlara bakıldığı zaman bu görevin etkili bir şekilde 
yürütülebilmesi için uygun teşkilat yapısının oluşturulması gerekmektedir. Hukuk 
Müşavirliğinde bu görevin yürütülmesi için uygun kapasite bulunmaktadır. 

7) Kanuni dayanağı bulunmayan yönergeler yürürlüğe konulmuş, 
bazı birimlerde mülga kanunlara dayanılarak çalışma yönergesi 
oluşturulmuştur. 

Bakanlık bünyesinde bazı birimlerde Bakanlar Kurulu kararı ile oluşturulması 
gereken daire başkanlığı ve şube müdürlüğü gibi kadroların bazen onayla 
kurulduğu bazı birimlerde yönerge ile kadro unvanları oluşturularak kullanıldığı, 
yönerge ile komisyon oluşturulduğu görülmektedir.  Hukuk Müşavirliğinde 
yönerge ile dört adet başkan yardımcılığı Kontrolörler Başkan yardımcılıkları İdari 
mali işler Daire Başkan yardımcılığı gibi unvanlar oluşturularak kullanılmaktadır. 
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8) Bazı birimlerin çalışma yönetmeliklerinde ve yönergelerde 
kanunlarda yer almayan yeni görev tanımları yapılmıştır. 

Bakanlık teşkilat kanunu günün ihtiyaçları ve koşullarına göre yenilemediği 
için günün koşullarına göre oluşturulması gereken birimler Bakan onayı ile 
oluşturulmuştur. Bu şekilde Bakanlık bünyesinde teşkilat ve görevleri mevzuatla 
düzenlenmemiş bütçe ve personeli bulunmayan ancak önemli fonksiyonların 
yüklendiği birimler oluşturulmuştur. Bu şekilde İçişleri Bakanlığında oluşturulan 
birim sayısı 8 adettir. Dış İlişkiler ve AB Daire Başkanlığı, AREM, Bilgi işlem Daire 
Başkanlığı, Bakanlık Genel Sekreterliği, Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı, Basın 
Sözcülüğü, Kontrolörler Başkanlığı. 

Bakan onayı ile oluşturulan bu birimlerin çalışma yönergeleri yine Bakan 
onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Bu yönergeler düzenlenirken kanun metni gibi 
düzenlenmiş ve 3152 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer almayan yeni görev 
tanımları yönergelerde yer almıştır. 

Buna ilave olarak 3152 sayılı kanunda yer alan bazı birimlerin çalışma 
yönetmeliklerinde birime yeni fonksiyonlar veren, kanunda tanımlanmayan bazı 
görev tanımlarının yönetmelikte yer almıştır. Bu sebeple birimlerin çalışma 
yönetmeliklerinin kanunlara uygunluğu açısında yeniden gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. 

9) Bakanlık tarafından çıkarılan mevzuatın yazımında anlam ve 
dilbilgisi hataları bulunmaktadır. 

Bakanlık tarafından çıkarılan düzenleyici metinlerde anlam ve dilbilgisi 
hatalarının bulunduğu incelenmiştir. Bu eksikliği gidermek için mevzuatın 
hazırlanması ve takibi sürecinde dil konusunda uzmanlığa sahip hukukçuların 
çalıştırılması gerekmektedir. 

10) Bakanlığı ilgilendiren mevzuatın etki değerlendirme 
analizlerinin yapılmadığı bu değerlendirmeyi yapmaya yönelik 
mekanizma geliştirilmediği incelenmiştir. 

İçişleri Bakanlığı Birimlerini İlgilendiren Kanunların, eksik bıraktığı, yetersiz 
kaldığı, yanlış düzenlediği, konuların belirlenmesi, mevzuat hükümlerinin gerekçe 
ve amacı ile uyumlu bir algılanma ve uygulama çerçevesinin ortaya çıkıp-
çıkmadığının ortaya konulması, kanun hükümlerinin “İdarenin Bütünlüğü 
İlkesine” uygun ve uyumlu biçimde yorumlanıp-yorumlanmadığının belirlenmesi, 
kanun hükümlerinin uygulaması aşamasında kamu yararının ne ölçüde 
gözetildiğinin ortaya konulması amacıyla yeni çıkan kanunların etki 
değerlendirme analizlerinin yapılması gerekmektedir.  

“Mevzuat etki değerlendirme analizi” çalışmaları gelişmiş batı toplumlarında 
sürekli yapılmakta ve kanunların uygulanabilirlik oranı yüksek tutulmaktadır. Bu 
durum vatandaşların ve uygulayıcıların mevzuata karşı tutumlarını olumlu yönde 
etkilemektedir. Kanun dışı uygulamaları azaltan hatta ortadan kaldıran bu durum, 
vatandaşların kanunlara karşı daha saygılı olmasını ve toplumda temel konularda 
uzlaşmayı sağlamaktadır. Yüz yüze görüşmelerde ana hizmet birimlerini 
ilgilendiren mevzuatın uygulamada ne ölçüde hayata geçirildiğini analiz etmek 
gerektiği, ancak şu ana kadar mevzuatın değerlendirilmesine yönelik bir çalışma 
yapılmadığı, bu çalışmanın bir an önce yapılarak mevzuattaki eksikliklerin 
giderilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 



 515

3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3. 
maddesinde Bakanlık teşkilatının, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan 
meydana geldiği belirtilmiştir. “Bakanlığın Merkez Teşkilatı” Teşkilat Kanunda 
“Ek–1 sayılı Cetvel” gibi gösterilmiştir. 

2. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATININ GENEL ANALİZİ 

2.1. İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı 

İçişleri Bakanlığının Merkez teşkilatı; İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğü Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama 
Dairesi Başkanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı 6 ana hizmet birimi, Teftiş 
Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Bakanlık Müşavirleri,  Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği, 4 danışma ve denetim birimi, Personel Genel Müdürlüğü, 
Eğitim Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,  Özel Kalem 
Müdürlüğü olmak üzere 4 adet yardımcı hizmet birimi olmak üzere toplam 14 
birim bulunmaktadır.   Konuyla ilgili tablo aşağıdaki gibidir.  

 Müsteşar 
Müsteşar 
Yrd. 

 Ana Hizmet Birimleri 
Danışma ve  
Denetim Birimleri 

  
Yardımcı Birimler 

Müsteşar Müsteşar Yrd. 
1- İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü 

1- Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

1- Personel Genel 
Müdürlüğü 

  Müsteşar Yrd. 
2- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü 

2- (Mülga: 
22/12/2005–
5436/17 md. 

2- Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 

  Müsteşar Yrd. 
3- Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü 

3- Hukuk 
Müşavirliği 

3- İdari ve Mali İşler 
Dairesi Başkanlığı 

  Müsteşar Yrd. 
4- Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü 

4- Bakanlık 
Müşavirleri 

4- Özel Kalem 
Müdürlüğü 

    
5- Kaçakçılık, İstihbarat, 
Harekât ve Bilgi Toplama 
Dairesi Başkanlığı 

5- Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği 

  

    
6- Dernekler Dairesi 
Başkanlığı (Ek: 31/7/2003 -
4970/4 md.) 

    

(3152 sayılı Kanun Ek-1 Sayılı Cetvel) 

Bakanlık Merkez teşkilatı, her ne kadarda yukarıda belirtilen birimlerden 
oluşsa bile, son yıllarda kanun ve onaya dayalı işlemlerle çeşitli birimler 
oluşturulmuştur. Bunlar; 

• 1982 yılında Devlet Başkanı onayı ile kurulan Bakanlık Genel 
Sekreterliği, 

• 96/8716 Sayılı Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği ve 
03.02.1999 gün ve 40 sayılı baş emir ile yürürlüğe giren Bakanlık Kriz 
Merkezi 

•  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 2005 yılında 
değişiklik yapan 5436 Sayılı Kanunla kurulan Strateji Geliştirme 
Başkanlığından oluşmaktadır. Bu birimler Bakanlık Teşkilat kanununda 
henüz yer almamıştır. 
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Bunun dışında Bakan onayına dayanılarak kurulan birimler sırasıyla;  

• 2000 yılında kurulan Bilgi İşlem Dairsi Başkanlığı, 
• 2000 yılında kurulan Strateji Merkezi Başkanlığı (bu birimin adı, 2005 

yılında Araştırma ve Etütler Merkezi olarak değiştirilmiştir),  
• 2001 yılında kurulan Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi 

Başkanlığı ve  
• 2002 yılında kurulan Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığıdır. 

2. 2. Taşra Teşkilatı 

Bakanlığın taşra teşkilatı ise, 3152 sayılı Kanunun 28. maddesinde 
düzenlenmiştir. Buna göre; “Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkındaki Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir” 
denilmiş ayrıca 28. maddenin ikinci bendinde, bakanlığın nüfus ve vatandaşlık 
hizmetlerini yürütmek üzere, illerde il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri, ilçelerde 
ilçe nüfus müdürlükleri kurabileceğini belirtmiştir.  

Burada ilginç olan biri durum 1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanunun 1. 
maddesinde Vali ve Kaymakamlar “Dâhiliye Memuru-İçişleri Bakanlığı Memuru 
veya Personeli” sayılmasından dolayı “Valilik” ve “Kaymakamlıkların” 
kamuoyunda İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatı olduğu zannedilmiştir. Yaygın 
olmasa bile, İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok Bakanlık, kamu 
kuruluşu ve sivil toplum kuruluşlarının fiili tutumu da bu yönde olmuştur. 

2.3. Bağlı Kuruluşlar 

3152 sayılı Kanunun 29. maddesinde “İçişleri Bakanlığının bağlı 
kuruluşları şunlardır” denerek, “Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” bağlı birimler olarak sayılmış 
“bağlılığın niteliğiyle” ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.  

• Emniyet Genel Müdürlüğünün bağlılığının niteliği, 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilatı Kanunu Kanunun 1. maddesinde “Memleketin umumi 
emniyet ve asayiş işlerinden Dâhiliye Vekili mesuldür. Dâhiliye Vekili bu 
işleri, kendi kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Umum 
Müdürlüğü ile Umum Jandarma Komutanlığı ve icabında diğer bütün 
zabıta teşkilatı vasıta sile ifa ve lüzum halinde İcra Vekilleri Heyeti 
karar ile ordu kuvvetlerinden istifade eder,” şeklinde düzenlenmiştir. 

• Jandarma genel Komutanlığın bağlılığının niteliği, 2803 Sayılı 
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunun 4. maddesinde 
“Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası 
olup, Silahlı Kuvvetlerle ilgili görevleri, eğitim ve öğrenim bakımından 
Genelkurmay Başkanlığına, emniyet ve asayiş işleriyle diğer görev ve 
hizmetlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ancak Jandarma 
Genel Komutanı, Bakana karşı sorumludur”, olarak düzenlenirken 

• Sahil Güvenlik Komutanlığının bağlılığı 2692 sayılı Sahil Güvenlik 
Komutanlığı Kanununun 2. maddesinde “Bu Kanunda belirtilen görev 
ve hizmetleri yapmak üzere silahlı bir güvenlik kuvveti olan Sahil 
Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur. Bu Komutanlık, Türk Silahlı 
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Kuvvetleri kadro ve kuruluşu içerisinde olup, barışta görev ve hizmet 
yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 

a) Olağanüstü durumlarda Genelkurmay Başkanının isteği üzerine, bir 
kısmı ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekât komutasına 
veya emrine, 

b) Savaş halinde tümü ile doğrudan doğruya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
emrine, Girer”, şeklinde düzenlenmiştir.  

2.4. İlgili Kuruluşlar 

Bakanlık teşkilat yapısı içinde “İlgili Kuruluş” olarak 2489 sayılı Kefalet 
Kanuna göre kurulan “Kefalet Sandığı bulunmaktadır. Burada ilgili kuruluş olarak 
2003 yılında Bakanlığa ilgili kuruluş olarak bağlanan ancak 2007 yılında 
bakanlıktan ayrılan a Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün 
Bakanlığından bahsetmekte gerekmektedir. 

2.5. Diğer Birimler 

Bunun dışında doğrudan Bakanlığa bağlı olarak çalışan “Genel Sekreterlik” 
ve “Emir Subaylığı”, çeşitli sebeplerle merkeze alınan valilerin oluşturduğu 
“Merkez Valileri”, sürekli kurul olarak çalışan “Kaçakçılık Koordinasyon ve 
İstihbarat Kurulu” ve “Bakanlık Encümeni”, yine Bakanlıkta kendine ait alanlarda 
denetim yapan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri”, “Dernek 
Denetçileri”, Bakanlık Teşkilat yapısı içinde yer almaktadır. 

2.6. Değerlendirme  

2.6.1. “İÇ-İŞLEV Araştırması” Anket Sonuçlarının Değerlendirmesi 

İçişleri Bakanlığı “İÇ-İŞLEV Araştırması” kapsamında yapılan çalışmada 
teşkilat yapısının değerlendirilmesine geçmeden önce yine bu araştırma 
kapsamında yapılan anket çalışmasının “teşkilatla ilgili bölümünün” sonuçlarıyla 
kısaca değinmek değerlendirme için yol gösterici olacaktır.  

İç-İşlev Araştırması kapsamında Bakanlık teşkilat yapısıyla ilgili ileri sürenle 
düşüncelerin paylaşılma oranı aşağıdaki gibidir;  

a) “Bakanlık teşkilat yapısının yeni yönetim ilkeleri ve anlayışı 
çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir,” şeklindeki 
düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin % 46’sı “katıldığını” 
belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı % 
39’dir. Bu düşünceye katılanların toplamı % 85’dir. Ankete katılan mülki 
İdare amirlerinin sadece % 7’sı bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir. 
Bu düşünceye katılmayanların toplam oranı % 11’dir. 

b) Bakanlığa, yeni mevzuatla sürekli ilave görevler verilmesine 
karşın buna uygun personel ve mali kaynak verilmemektedir. 
Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin % 49’u 
“katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle katılıyorum” 
diyenlerin oranı % 36’dir. Bu düşünceye katılanların toplamı % 85’dir. 
Ankete katılan mülki İdare amirlerinin sadece % 6’sı bu kanaate 
katılmadığını ifade etmiştir. Bu düşünceye katılmayanların toplam oranı 
% 12’dir.  



 518

c) “Bakan onayı ile oluşturulmuş ancak Teşkilat kanununda 
olmayan birimler, Bakanlığın yeni gelişme ve değişimlere 
uyumunu kolaylaştırmaktadır.” Şeklindeki düşünceye ankete katılan 
mülki idare amirlerinin % 43’ü “katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye 
“kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı % 10’dir. Bu düşünceye 
katılanların toplamı % 53’dür. Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  % 
28’ı bu kanaate katılmadığını ifade etmiştir. Bu düşünceye 
katılmayanların toplam oranı % 37’dir.  

d) “Bakanlık bünyesindeki bazı birimlerin mevzuatla 
yapılandırılmamış olması, hizmetlerin bu birimler tarafından 
etkin olarak yürütülmesini olumsuz yönde etkilemektedir.” 
Şeklindeki düşünceye ankete katılan mülki idare amirlerinin % 53’ü 
“katıldığını” belirtmiştir. Bu düşünceye “kesinlikle katılıyorum” 
diyenlerin oranı % 31’dir. Bu düşünceye katılanların toplamı % 83’dür. 
Ankete katılan mülki İdare amirlerinin  % 8’ı bu kanaate katılmadığını 
ifade etmiştir. Bu düşünceye katılmayanların toplam oranı % 14’dür.  

Yargılara yönelik ortaya konulan tutumlara bakıldığında genel olarak 
Bakanlık teşkilat yapısının yetersiz olduğu, yeniden yapılanma gerektiği yönünde 
ortaya çıkmıştır.  

2.6.2. Genel Değerlendirme 

Gerek, İç-İşlev Araştırması, gerekse bu çalışma kapsamında yapılan 
inceleme değerlendirmeler gerekse de daha önce yapılmış çeşitli çalışmalarla da 
göz önünde tutulduğunda Bakanlık Teşkilat yapısıyla ilgili aşağıdaki sorunlar 
tespit edilmiştir. 

1) İçişleri Bakanlığının görev tanımı zaman içinde değişmiş ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarının görev tanımıyla iç içe girmiştir. 

İçişleri Bakanlığının kuruluşundan günümüze gelirken görev tanımı kamu 
yönetimi alanın düzenlenmesi ve güvenlik başta olmak üzere temel kamu 
hizmetlerinin sunulması yönünde olmuştur. İçişleri Bakanlığı 1837 yılında 
“Dâhiliye Nezareti” olarak kurulurken “Dışişleri Bakanlığının” dengi olarak yurt 
içinde ki işlerle ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacı güdülmüştür. Daha sonraki 
yıllara meydan gelişmelerle Bakanlık içinde yürütülen birçok hizmet, diğer 
bakanlıklara verilmiştir. Örneğin bu kapsamda Sıhhiye Müdüriyet Bakanlıktan 
ayrılarak yeni kurulan, “Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine”, bakanlık 
bünyesinde bulunan “Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti Umumiyyesi”, Lozan 
Antlaşmasıyla ortaya çıkan mübadele ile gelen vatandaşların imar ve iskân 
sorunlarını çözmek amacıyla yeni kurulan “Mübadele-İmar ve İskân 
Vekâletine” verilmiştir. O yıllarda Çevre, Orman, Sanayi ve Ticaret gibi 
hizmetlerle ilgili herhangi bir bakanlık örgütlenmesi olamadığı düşünüldüğünde 
İçişleri Bakanlığının ülke içinde yürütülen kamu hizmetlerinin önemli bir 
bölümünü içinde topladığı görülecektir. 

Günümüzde İçişleri Bankalığının görev ve yetkilerinin ne olması gerektiği 
tartışmaya açılmıştır. Örneğin 2002 yılı Mülki Şuarasında dönemin Başbakanı 
İçişleri Bakanlığının yürüttüğü “illerin ekonomik ve sosyal işleri ile güvenlik 
işlerinin birbirinden ayırmak, yanı bunları iki ayrı bakanlık olarak örgütlemek 
acaba daha mı yararlı olur” şeklindeki düşüncesini kamuoyuyla paylaşmıştır.   
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Diğer yandan İçişleri Bakanlığının amacı ve görevleri 3152 sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 1. ve 2. maddelerle 
belirlenmiştir. Buna göre;  İçişleri Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve 
görevlerinin belirlenmesinde amaç, “yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin 
sağlanması, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, mülki idare 
bölümlerinin kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların 
yapılması, mahalli idarelerin yönlendirilmesi, kaçakçılığın men ve takibi, yurt 
sathında sivil savunma, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi” dir. Bu 
maksatla kurulmuş olan İçişleri Bakanlığının görevi 3152 sayılı kanunun 2. 
maddesinde “ a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle 
ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, 
kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak, b) 
…” şeklinde belirlenmiştir. Bu amaç ve görevler küçük bazı değişikliklerle İçişleri 
Bakanlığı Strateji Kurulun 26 Haziran 2007 tarih ve 1’nolu kararıyla “Bakanlığın 
misyon bildirimi” olarak belirlenmiştir.  

3152 sayılı Kanunun 2/a bendiyle Bakanlığa verilen “…ülkesi ve milleti ile 
bölünmez bütünlüğünü… koruma…” görevi, daha kapsamlı bir şekilde, 211 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35. maddesiyle “Silahlı Kuvvetlerin 
vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini 
kollamak ve korumaktır”, şeklinde Türk Silahlı Kuvvetlerine de verilmiştir. Yine 
“Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak”, şeklindeki görev, anayasada 
yazılı hak ve hürriyetlerin kullanılması önündeki engellerin kolluk kuvvetlerince 
kaldırılması veya bu hak ve hürriyetlerin kullanılması için uygun ortamların 
hazırlanması şeklinde hangi hususları kapsadığı belirsizliğini korumaktadır.  

Bugün gelinen noktada, İçişleri Bakanlığının “kamu yönetimi alanını 
düzenleyen”,  “illerin sosyal ve ekonomik yönden gelişmesini sağlayan” 
ve “iç güvenlik hizmetlerini yürüten” bir Bakanlık mı?  Yoksa sadece 3152 
sayılı Teşkilat kanunda verilen görevleri yerine getiren bir Bakanlık mı olduğunun 
tespit edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.  İçişleri Bakanlığı pratikte, “Merkezi 
Yönetiminin”, taşra uzantısı olan “İller İdaresini” çeşitli sorunlarıyla da 
ilgilenmekte, “kamu yönetimi alanın düzenlemesi yetkisini zaman zaman fiilen 
kullanmaktadır”. Oysa 3152 sayılı Kanununda kapsamlı bir görevi 
içermemektedir.  

2) Bakanlık teşkilat yapısının, teşkilata verilen görevleri etkin ve 
verimli şekilde yerine getirmeye elverişli olup olmadığı konusunda 
bugüne kadar herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.  

Türkiye genelinde kamu yönetimi teşkilat yapısı ile bu teşkilata verilen 
görevler arasındaki uyumsuzluğun ortaya çıkardığı sorunlar Dokuzuncu Kalkınma 
Planı’nda ele alınmıştır. Plan, bir kamu kurumuna verilen görevler ile bu kamu 
kurumun teşkilat yapısı arasında birebir ve rasyonel bağlantının olması gerektiği 
üzerinde durmaktadır. Dokuzuncu kalkınma Planı bu sorunun aşılması için “Kamu 
yönetim sistemi iyi yönetişim yaklaşımı çerçevesinde yeniden yapılandırılacaktır. 
Merkezi yönetim bünyesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunları 
görev ve yetki çatışmalarını önleyecek şekilde yeniden düzenlenecektir. Tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarının asli görevlerini yerine getirebilmeleri için 
görev ve yetkileri ile teşkilat yapıları arasında uyum sağlanacaktır”, 
şeklinde öneri getirmektedir. 
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Bu araştırmanın birimler bazında ele alınan bölümlerine bakıldığında 
Bakanlığa verilen birçok görevin işlevsiz hale geldiği, yine mevzuatta olmadığı 
halde birimlerin günün gerekleri nedeniyle birçok görevi yürütmek durumunda 
kaldıkları ayrıntılı şekilde ortaya konulmuştur. Konunun bütün boyutlarıyla ortaya 
konulması için sırf bu konu üzerinde özel bir araştırmanın yapılması büyük bir 
öneme sahiptir.  

3) İçişleri Bakanlığının teşkilat yapısı, “Dikey Örgütlenme Modeline” 
göre örgütlenmiştir. Kamu Yönetimi alanında meydan gelen gelişmelere 
göre öne çıkan “Yatay Örgütlenme Modeli”  konusu henüz tartışmaya 
bile açılmamıştır. 

2003 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ancak 
Cumhurbaşkanlığınca bir daha görüşülmek üzere Meclise geri gönderilen ve halen 
TBMM gündeminde bekleyen “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı”nın 
genel gerekçesinde; 

“Dünyada yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim özellikle yönetim anlayışında 
ve klasik bürokratik yapılarda köklü bir yeniden yapılanmayı gündeme getirmiştir. 
Dünyada yönetim anlayışını ve yapılarını köklü bir şekilde etkileyen veya uyaran 
değişim faktörleri dört ana başlık altında özetlenebilir:  

• Ekonomi teorisinde değişim,  
• Yönetim teorisinde değişim,  
• Özel sektörün rekabetçi yapısı ve kaydettiği ilerlemeler,  
• Toplumsal eleştiri ve değişim talebi ile sivil toplumun gelişimi.  

Bütün bu teorik ve reel değişimler doğrultusunda kamu yönetiminin 
toplumsal rolü ve işlevleri ile bunları yerine getirirken uygulayacağı yöntemler ve 
oluşturacağı kurumsal yapılar tartışma konusu haline gelmiştir. Genel olarak 
ifade edilecek olursa, toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem 
veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, daha küçük ancak 
daha etkin bir kamu talebi dile getirilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının 
üretimden çekilmesi, düzenleyici işlevinin güçlendirilmesi, özel sektör ve toplum 
ile paydaşlık ilişkisi geliştirmesi öngörülmüştür”, denilmektedir. Genel gerekçe 
yeni gelişmeler doğrultusunda kamu kurumlarının yeniden örgütlenmesi gereğini 
ortaya koymaktadır. Bu açıdan bakıldığında İçişleri Bakanlığı halen tarihten gelen 
klasik görevleri yürütecek şekilde örgütlenmiştir. Oysa 2. madde de belirtildiği 
gibi Bakanlığın görev tanımı yeni gelişmelerden sürekli etkilenmektedir. Buna 
uygun örgüt modelinin nasıl olması gerektiği konusunun tartışmaya açılması 
Bakanlık için önem taşımaktadır. 

Yine aynı kanun gerekçesinde ve modern örgütlenme anlayışı içinde kamu 
kurumlarının “yatay olarak örgütlenmesi” öngörülmektedir. İçişleri Bakanlığı 
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında kanun gereğince 
Dikey Örgütlenme Modeli ile örgütlenmiştir.  

Dikey örgütlenme modelinle örgütlenen Bakanlıkta Cumhurbaşkanı onayı 
gerektiren bazı işlemlerin tamamlanması en az 13 değişik ara kademeden 
geçmektedir. Her kademede konunun tekrar ele alınması ve 
değerlendirilmesinden dolayı bazen işler “sırf kademe sırasına uyulması 
nedeniyle” tıkanma noktasına gelmektedir. Veri hazırlama memurunun önüne 
gelen bir işlem çoğu zaman aşağıda belirlenen iş akış sürecinde bürokratik 
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yolculuğuna çıkmaktadır. İşlemin yürütücü makama gelmesi ayları bazen yılı bile 
geçmektedir.    

Dikey Örgütlenmede İş Akış Kademeleri 

 
13. Cumhurbaşkanı 

12. Bakanlar Kurulu, 

11. Başbakan  

10. Başbakanlık Bürokrasisi, 

9. Bakan, 

8. Müsteşar, 

7. Müsteşar Yardımcı, 

6. Genel Müdür, 

5. Genel Müdür Yardımcısı 

4. Daire Başkanı, 

3. Şube Müdürü, 

2. Şef 

1. Veri Hazırlama Memuru 

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği ve sürekli yeni 
değişimlerin olduğu bir yüzyılda bu iş akış süreciyle topluma etkin ve verimli 
hizmet sunma imkânı çok zor görünmektedir. Bu nedenle bakanlık bünyesinde 
yatay örgütlenme modelinin süratle gündeme alınıp tartışılmamsı gerekmektedir. 

4) İçişleri Bakanlığı Merkez teşkilatındaki bazı ana hizmet 
birimlerinin görev ve yetkileri zaman içinde aşınırken, bazı yardımcı 
hizmet birimleri öne çıkmıştır. Yine teşkilat kanununu değiştirilmeden 
“bakan onayları ile” çeşitli birimler kurulmuştur. 

Bakanlık Merkez teşkilatı hizmet, danışma denetim ve yardımcı birimler 
olmak üzere üç farklı kategori de örgütlenmiştir. 3152 sayılı kanunun 13. 
maddesinde İçişleri Bakanlığı Ana hizmet birimi olarak kurulan “Kaçakçılık 
İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı” verilen üç görevden a ve 
b fıkrasında belirlenen görevler işlevsiz hale gelmiştir.  

Yine Ana hizmet birimlerinden olan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü mevcut 
durumunun yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olarak “Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığının teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı”  
TBMM’ne sunulmuştur. Kanun Tasarısının geçici 1. maddesinde, kanun 
yasalaşmasıyla birlikte Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün görevlerinin yeni 
kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına geçeceği belirtilmiştir.  
Yine tasarı metninin 2. maddesinde ise yeni kurulan birimin Başbakanlığa 
bağlanacağı, Başbakanın yetkilerini bir Bakan aracılığıyla kullanabileceği 
düzenlenmiştir. Tasarının yasalaşması halinde İçişleri Bakanlığı Ana hizmet 
birimlerinden olan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün kaldırılacağı ve 
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muhtemelen de İçişleri Bakanlığı dışında bir birime bağlanacağı tahmin 
edilmektedir.  

İçişleri Bakanlığının yardımcı hizmet birimlerinden olana Personel Genel 
Müdürlüğünün Dâhiliye Memurları Kanundan kaynaklanan Vali ve Kaymakamlar 
üzerinde ki yetkileri (atama, görev yerlerini belirleme ve diğer özlük işleri) 
nedeniyle ana hizmet birimlerinin önüne geçmiş durumdadır. Personel Genel 
Müdürlerinin, mülki idarede başarı ve yükselme için önemli bir aşama olarak 
kabul edilen “Valiliğe doğal aday” kabul edilmeleri bunun açık göstergelerinden 
biridir.  

Diğer yandan yeni gelişmeler nedeniyle Bakanlığın hizmet sunumunu 
etkinleştirmek üzere teşkilat kanunda olmayan birimler kurulmuştur. Bilgi İşlem 
Dairsi Başkanlığı, Araştırma ve Etütler Merkezi, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığından oluşan 
bu birimler esnek yönetim anlayışına uygun olsalar bile, Türk Kamu Yönetimi 
sistemine uyumlarında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle, birimlerin etkinliği ve 
verimliliği azalmakta, Bakanlık içinde çeşitli sorunlara yol açmaktadırlar.  Bu 
birimlere teşkilat kanunda yer verilerek klasik örgütlenme yapısına uygun hale 
getirilmesi veya yeni yönetim anlayışına göre hizmet sunumu benimsenmesi 
halinde Bakanlığın teşkilat yapısının bu tür birimlerin sorunsuz çalışmasına uygun 
hale getirilmesi veya bu birimlerin çalışmalarının teşkilat kanunda yer alan 
birimlerin içine alınması gerekmektedir. 

5) İçişleri Bakanlığı Merkez Birimleri ile Bağlı Birimler arasındaki 
ilişkiler sınırlı düzeydedir. 

İçişleri Bakanlığının Merkez birimleri ile Bakanlığa bağlı birimlerden olan 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı arasındaki ilişkiler son derece sınırlı düzeydedir. Bakanlığın görev ve 
hizmetlerini en iyi şekilde gerçekleştirilmesi amacına yönelik stratejik plan 
çalışmalarında bu birimlerin yer almaktadır. Emniyet genel müdürlüğü kendi 
görev alanıyla ilgili ayrı bir stratejik plan hazırlarken, Jandarma genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yürüttükleri iç güvenlik 
hizmetleriyle ilgili stratejik planları yoktur.  

Diğer yandan her yıl Bakanlık resmi web sayfasında yayınlanan Faaliyet 
Raporların Bakanlığın temel görevi olan güvenlik hizmetleriyle ilgili tek bir satır 
bile geçmemektedir.  Bu durum Bakanlığın fiilen güvenlik ve diğer görevler 
bölüme ayrıldığını, birimlerin kendi aralarında bir iletişim olmadan çalıştıklarını 
göstermektir.  

6) İçişleri Bakanlığının örgütlenme yapısı içinde merkez ve taşra 
ilişkilerinin içeriğine ilişkin ortaya çıkan yorum farklılıkları hizmetlerin 
etkin olarak yürütülmesini etkilemektedir.  

İçişleri Bakanlığın uzun yıllar hizmet görenlerde dâhil olmak üzere, 
kendilerine “Vali ve Kaymakamlar İçişleri Bakanlığın personeli midir?” sorusunu 
çoğu zaman sıra dışı bulmaktadırlar. Bu sıra dışı görmenin altında, 1982 
Anayasasının 126. maddesinde geçen  “İl İdaresi Sistemi” sisteminin yöneticileri 
olan Vali, kaymakam ve diğer mülki idarecilerin, Dâhiliye Memurları Kanuna 1. 
maddesine göre İçişleri Bakanlığının personeli olmalarından kaynaklanmaktadır. 
Bu durum, aslında bütün Bakanlıkların taşradaki temsilcileri olan “il idaresi 
sistemi” içinde ki valilik ve kaymakamlıkların “yöneticileri nedeniyle” üstü 
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kapalı olarak, İçişleri Bakanlığının taşra uzantısı olarak algılanmasına yol 
açmaktadır. Diğer Bakanlık ve birimlerde de yaygın olan bu kabul, bazen 
hizmetlerin yürütülmesini olumsuz yönde etkileyecek şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Örneğin, ilçe düzeyin mali hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi için Maliye 
Bakanlı kendi ilçe temsilcisi olarak gördüğü “mal müdürlüğü” taleplerine daha 
olumlu yaklaşırken, aslında il idaresi sistemi gereğince gerçek temsilcisi olan 
kaymakamlık taleplerine aynı oranda olumlu yaklaşım ortaya koymamaktadır. 

Diğer yandan Bakanlık bünyesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü olmasına 
rağmen Bakanlığın “il idaresi sistemini “ düzenlemesiyle ilgili bu birime herhangi 
bir görev verilmemiştir. Genel Müdürlüğün görevlerini düzenleyen 3152 sayılı 
Kanunun 9/b maddesinde “Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, 
sınır ve adlarının değiştirilmesine, merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve 
birleşmeler ile köy, önemli mevki ve tabii yer adlarının değiştirilmesine ait 
işlemleri yürütmek, mülki idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak,” şeklinde 
düzenlenen görev, il ve ilçelerin kurulması, kaldırılması veya sınırlarının 
belirlenmesiyle ilgilidir. Madde bendinde “il idaresi sistemiyle” her hangi bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Bakanlığının zaman zaman bu alanda yaptığı 
düzenlemeler tamamen fiili durumdan kaynaklanmaktadır. Teftişi Kurulu 
Başkanlığının 3152 sayılı Kanunun 15/a bendene göre yaptığı “Bakanlığın merkez 
birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve mahalli idarelerle…” şeklinde 
yaptığı denetim görevi ise “kanunla verilen bir görevi kapsadığı ” ve kanunda da 
bu konularda bir görev verilmediği için, il idaresi sistemiyle ilişkilendirilmesi bir 
anlam ifade etmemektedir. Sonuç olarak “illeri etkin verimli idaresi” görevinin 
takip ve kontrolü ile ilgili görev açıkta bulunmaktadır. 

7) Bakanlık bünyesinde kurumsal hafıza yeterli düzeyde değildir. 

Bu çalışma kapsamında birimlerde yapılan incelmelerde birimleri birkaç yıl 
öncesine giden istatistikî bilgi ve belgeleri bulmada oldukça zorlandıkları 
görülmüştür. Örneğin çoğu birim 10 yıl önce kendi kurumlarında kaç personelin 
çalıştığıyla ilgili doğru bilgilere ulaşamamıştı. Yine bakanlıkta kurumsal hafız 
denince üst üste yığılmış ve tasnif edilip kullanıma bile açılmamış arşivler 
anlaşılmaktadır. 

8) Bakanlık hizmetlerinin ne oranda etkin ve verimli olarak yerine 
getirildiğiyle ilgili olarak performans değerlendirmesi ve ölçme henüz 
yapılamamıştır. 

Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin çalışmalarının ne oranda verimli 
olduğuyla ilgili birkaç yılda yapılan rutin teftişler dışında bir çalışma 
bulunmamaktadır. Teftişler genel olarak var olan mevzuatın doğru uygulanması 
üzerine yoğunlaştığı için, Bakanlık birimlerinin çağdaş yönetim ve gelişmeler 
karşısında ne durumda oldukları üretilen hizmetlerin fayda maliyet analizleri ve 
birimlerin performans ölçümleriyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. 

9) Bakanlık merkezinde çeşitli zamanlarda imza devri yapılmasına 
rağmen yetki devri çok sınırlı ölçüde yapılmış, yetkilerin çoğu üst 
makamlarda toplanmıştır. 

Bakanlık merkezinde özellikle üst düzey yöneticileri yoğun bir evrak yükü 
altında oldukları görülmektedir. Zaman zaman yapılan imza devri ile yetkilerin 
kullanılması alt birimlere verilse bile yetkilere ait sorumluluklara üst makamlarda 
tutulmaktadır.  
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10) Bakanlık Hizmetlerinin tek kapıdan sunulmasına yönelik 
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bilgi ve teknolojik alanlarda meydana gelen gelişmeler etkin ve verimli 
hizmet sunma yol ve yöntemlerini de büyük oranda değiştirmiştir. Bu somut 
gelişmelerden dolayı Dokuzuncu Kalkınma planında; 

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen münferit e-devlet 
çalışmaları, 2003 yılında başlatılan e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile tek çatı altında 
toplanmış ve bütünlük içerisinde yürütülmeye başlanmıştır. Proje kapsamında 
hazırlanan ve ilki 2003–2004 dönemini, diğeri ise 2005 yılını kapsayan eylem 
planlarında, elektronik ortamda etkin bilgi paylaşımının sağlanması ve hukuki 
altyapının oluşturulmasına özel önem verilmiş, e-imza ve bilgi edinme hakkına 
ilişkin hususları düzenleyen yasalar hayata geçirilmiştir, tespitleri yapılmıştır. Yine 
Dokuzuncu Kalkınma Palanında;  

“Kamu hizmetleri; iş süreçleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları 
doğrultusunda yeniden tasarlanarak ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst 
düzeyde faydalanılarak, etkin, şeffaf, sürekli, güvenilir, tek kapıdan ve farklı 
platformlardan bütünleşik şekilde sunulacaktır” ve “Kullanımı yoğun ve 
getirisi yüksek hizmetlere ilişkin e-devlet yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu 
bilgi teknolojileri yatırımlarında belirlenen ortak standartlar ve bu teknolojilerin 
bilgi paylaşımında sağladığı olanaklarla gerçekleştirilecek ortak hizmet sunumuyla 
mükerrer yatırımlar önlenecek ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı 
sağlanacaktır. Kimlik belirleme, elektronik ödeme ve benzeri ortak işlemler 
tek kapıdan yürütülerek, hizmetlere erişim kolaylaşacak ve iş süreçleri 
hızlanacaktır.” Şeklinde önerilerde bulunulmaktadır. Oysa Bakanlık bünyesinde 
her birim kendi hizmetleri ile ilgili çalışma ve bunu e-ortamda yine kendi başına 
sunma gayreti içindedir.  

3. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN İNSAN KAYNAKLARI ANALİZİ 

İçişleri Bakanlığı, ülke geneline yayılan hizmet alanında yasalarla kendisine 
verilen birçok önemli görevi yürütmektedir. Bakanlığın yüklenmiş olduğu 
hizmetlerin çeşitliliği ve önemi, teşkilatta çalışan personelin de hem nicelik hem 
de nitelik olarak üst seviyede olmasını zorunlu kılmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı hazırlık aşamalarında insan 
kaynakları sayısal durumu ele alınmaktadır. “İçişleri Bakanlığı Fiziki ve Beşeri 
Kaynakları Değerlendirme Raporu Taslağı”nda Bakanlık Merkez Teşkilatında 
çalışan personelin hem nitelik, hem de nicelik olarak değerlendirildiği 
görülmektedir. 2006 yılı personel sayılarına göre hazırlanan bu rapor taslağı 
önemli tespitlerde bulunmaktadır. 

3.1. Nicel Olarak Personel Durumu  

Personelin nicel durumu açısından ele alındığında Bakanlık Merkez 
Teşkilatında 2006 yılı itibarıyla toplam kadro sayısı 3.477 olmasına karşın, bu 
kadronun ancak 1.848’i dolu ve 1.629’u ise boştur. O halde, Merkez 
Teşkilatındaki kadroların % 47’si boş ve sadece % 53’ü doludur (Grafik 1). 

 

 



 525

 

 

Grafik 3.1. İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı Kadro Durumu(2006) 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Fiziki ve Beşeri Kaynakları Değerlendirme Raporu Taslağı 

İçişleri Bakanlığı 2007 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, İçişleri Bakanlığı Merkez 
Teşkilatında memur toplamının 1.842 olduğu, ayrıca 171 sözleşmeli personel ile 
toplam sayının 2013’e ulaştığı görülmektedir. 2007 yılı itibarıyla Merkez 
teşkilatında GİH Sınıfı 1.261 personel ile en çok sayıya sahip iken, MİAH Sınıfı 
338 personel ile ikinci sırada bulunmaktadır. Yardımcı Hizmetler Sınıfından 130 
personel, Teknik Hizmetler Sınıfından 64 personel, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 
Sınıfından 31 personel ve Sağlık Hizmetleri Sınıfından 18 personelin Bakanlık 
Merkez Teşkilatında görev yaptığı anlaşılmaktadır.  

Personel Genel Müdürlüğü Brifing Raporu’nda 2007 yılı Ekim ayı itibarıyla 
İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda 4.332 kadro bulunmasına karşılık, bu 
sayının ancak 1.874’ünün dolu, 1.558’inin ise boş olduğu dikkati çekmektedir 
(Tablo 1). Nicel olarak en yüksek boş kadronun GİH Sınıfında olduğu 
görülmektedir. Hatta 2.604 olan GİH Sınıfı kadro sayısının yarısından az olan 
1.292’si dolu, yarısından fazlası olan 1.312’si boştur. Öte yandan, Teknik 
Hizmetler Sınıfı personeline ait 183 kadroya karşılık 67 kadronun dolu 116 
kadronun ise boş olduğu göze çarpmaktadır. 

Tablodaki bilgilere göre, Merkez ve Taşra Teşkilatı birlikte ele alındığında 
29.751 kadro olmasına karşın, bu kadroların ancak 19.751’inin dolu, 10.540’ının 
ise boş olduğu görülmektedir. Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatındaki boş 
kadrolarda son zamanlarda gözlemlenen artışların iki ana sebebi bulunmaktadır 
(Mülakat, 2): 

1) Bakanlık personelinin özlük haklarının başka kurumlardaki emsallerine 
göre son derece düşük düzeyde olması personelin naklen başka 
kurumlara geçmesine neden olması. 

2) Son yıllarda bütçe kanunlarına konulan kısıtlayıcı hükümler. 
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Kadro 
Sınıfı 

Merkez Taşra Toplam 

 
KADRO 
ADEDİ 

DOLU 
KADRO 
ADEDİ 

BOŞ 
KADRO 
ADEDİ 

KADRO 
ADEDİ 

DOLU 
KADRO 
ADEDİ 

BOŞ 
KADRO 
ADEDİ 

KADRO 
ADEDİ 

DOLU 
KADRO 
ADEDİ 

BOŞ 
KADRO 
ADEDİ 

MİAH 433 340 93 1738 1478 260 2171 1818 353 

GİH 2604 1292 1312 19234 12920 6314 21730 14104 7626 

SH 30 17 13 192 21 171 222 38 184 

TH 183 67 116 2704 1439 1265 2887 1501 1386 

EÖH 29 23 6 - - - 29 23 6 

YH 153 135 18 2557 1592 965 2712 1727 985 

TOPLAM 3432 1874 1558 26425 17450 8975 29751 19211 10540 

Tablo 3.1.İçişleri Bakanlığı Kadro Durumu (02.10.2007 tarihi itibarıyla) 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 

Bunların yanında yeni alınacak personel için “açıktan atama” kadrosunun 
sınırlı tutulması ve naklen atamaların da bu kontenjandan sayılması, bakanlığa 
personel alınması önündeki önemli bir engel olarak görülmektedir (Mülakat, 2). 

3.2. Personelin Niteliği 

Öğrenim Durumu Sayısı % 

İlköğretim 115 6 

Ortaöğrenim 571 28 

Önlisans 186 9 

Lisans 986 46 

Yüksek Lisans 132 7 

Doktora 25 1 

Toplam 2013 100 

Tablo 3. 2. Merkez Teşkilatı Personelinin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı 

Kaynak:İçişleri Bakanlığı 2007 Yılı Faaliyet Raporu 

İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında görevli personelin eğitim durumları ile 
ilgili “2007 Yılı Faaliyet Raporu” verilerine dayalı olarak toplam 2.013 personel 
arasından 986’sının lisans düzeyinde eğitim aldığı % 49 ile en büyük dilimi 
oluşturduğu görülmektedir (Tablo 2). Merkez teşkilatında Doktora derecesine 
sahip olanlar 25 personel ile % 1, Yüksek Lisans derecesine sahip olanlar 132 
personel ile % 7 ve Ön-lisans derecesine sahip olanlar 186 personel ile % 9’luk 
orana sahiptir. Bu sayılar ilave edildiğinde yüksek öğrenim gören personelin oranı 
% 66’ya ulaşmaktadır. 

Merkez Teşkilatı personelinin yabancı dil düzeyine göre dağılımı 
incelendiğinde en büyük payın % 47 ile bilmeyen personele ait olduğu 



 527

görülmektedir (Tablo, 3). 2.013 personel arasından 951’i yabancı dil 
bilmemektedir. Az bilen 878 personelin payı % 44 olarak karşımıza çıkmaktadır. 
KPDS düzeylerine göre A-B-C-D seviyesinde yabancı dil personelin sayısının 204 
olduğu, bütün içindeki oranın ise % 9 seviyesinde olduğu dikkati çekmektedir. 

Yabancı Dil Düzeyi Sayısı % 

KPDS (A) 25 1.2 

KPDS (B) 45 2.2 

KPDS (C) 72 3.5 

KPDS (D) 42 2 

Biliyor (Az) 878 44 

Bilmiyor 951 47 

Toplam 2013 100 

Tablo 3. 3. Merkez Teşkilatı Personelinin Yabancı Dil Düzeyine Göre Dağılımı 

Kaynak:İçişleri Bakanlığı 2007 Yılı Faaliyet Raporu 

Personelin bilgisayar kullanım durumuna göre dağılımı incelendiğinde 2.013 
personel sayısı içinde ezici bir çoğunluğun bilgisayar kullanımını bildiği 
görülmektedir (Tablo 4). Orta seviyede bilen 1.068 personele, iyi derecede bilen 
732 personel eklendiğinde 1.800 personelin bilgisayar kullanmayı bildiği ve bu 
sayının % 89 oranına tekabül ettiği dikkati çekmektedir. Hiç bilmeyen personel 
sayısının 213 olduğu ve % 11 oranında kaldığı görülmektedir. 

Bilgisayar Kullanımı Sayısı % 

Hiç Bilmeyen 213 11 

Orta Seviyede Bilen 1068 53 

İyi Derecede Bilen 732 36 

Toplam 2013 100 

Tablo 3.4. Merkez Teşkilatı Personelinin Bilgisayar Kullanım Durumuna Göre Dağılımı 

Kaynak:İçişleri Bakanlığı 2007 Yılı Faaliyet Raporu 

3.3. Personel Hareketleri 

“İçişleri Bakanlığı Fiziki ve Beşeri Kaynakları Değerlendirme Raporu 
Taslağı”nda personel hareketleri bakımından yapılan değerlendirmenin de ilginç 
tespitlere ulaştığı görülmektedir. 2002-2006 yıllarını kapsayan beş yıllık dönem 
içinde Merkez Teşkilatında görev yapan MİAH sınıfı personeli arasında, önemli bir 
personel hareketi olmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan özlük hakları bakımından 
diğer bakanlıkların çalışanlarına kıyasla oldukça düşük düzeyde kalan GİH sınıfı 
çalışanlarının personel hareketlerinin dikkat çekici olduğuna işaret edilmektedir 
(Grafik, 3). 
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Grafik 3.2. Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalışan GİH Sınıfı Personel Hareketleri (2002-2006) 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Fiziki ve Beşeri Kaynakları Değerlendirme Raporu Taslağı 

• İçişleri Bakanlığı’ndan temin edilen verilere göre 2002-2006 yıllarını 
kapsayan beş yıllık süreç içinde Merkez ve Taşra’dan olmak üzere 
İçişleri çalışanlarından 840’ı başka kurumlara geçmiş, 128’i istifa etmiş 
ve 50’si Bakanlık dışı birimlerde geçici olarak görevlendirilmiştir. 

• Özellikle 2005 yılındaki sayılarda büyük artışa dikkat çekilmektedir. 
2005 yılında GİH Sınıfına mensup Bakanlık çalışanlarından başka 
kurumlara geçenlerin sayısında büyük bir artış yaşanmış olup, 2005 
yılında toplam 353 personelin başka kurumlara geçtiği tespit edilmiştir. 

• Söz konusu beş yıllık süre içinde İçişleri Bakanlığından geçici olarak 
ayrılanlar hariç olmak üzere daimi olarak ayrılan toplam 4073 
personelden 1003 kişinin ayrılma nedenleri istifa, işe son verme ve 
başka kurumlara geçiş biçimindedir. 

3.4. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Personeli 

İçişleri Bakanlığı’nda görev yapan personel içinde en büyük çoğunluğu GİH 
Sınıfı personeli oluşturmaktadır. Aynı zamanda, sayısal olarak en fazla boş 
kadroya sahip ve personel hareketliğinin en fazla olduğu hizmet sınıfı da GİH’tir. 

Bu sınıfla ilgili en temel problem, maaşlarının diğer bakanlıklardaki 
emsallerine göre oldukça düşük olmasıdır (Tablo 5). Teftiş Kurulu’nun (Dumanlı, 
Karakaya ve Cangir, 2008) 02.04.2008 tarihli inceleme ve araştırma raporuna bu 
konuda çarpıcı tespitler bulunmaktadır. Yapılan anket çalışmasına göre; 

• Personelin % 88’inin özlük haklarını yaptıkları göreve göre yetersiz 
gördüğü, 

• Eğer imkan bulurlarsa personelin % 82’sinin özlük haklarıyla ilgili 
nedenlerle diğer kamu kurumlarına naklen geçmek istediği, tespit 
edilmiştir. 
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Bununla beraber, Bakanlıkta GİH Sınıfı personelinin maaşlarının düşük 
olduğu ve iyileştirme yapılması gerektiği konusunda ortak bir fikir oluştuğu 
gözlenmektedir. Stratejik Planlama Projesi’nin SWOT Analizleri Sonuç Raporu 
(Haziran 2007) zayıf yönler arasında “Bakanlık personeli ücretlerinin emsallerine 
kıyasla düşük olması sebebiyle yetişmiş personelin bakanlığı terk etme eğiliminde 
olması” da sayılmaktadır. 

Ünvan Derece İçişleri Bak. Maliye Bak. Çalışma Bak. 

Şube Müd. 1/1 1.255,31 1.875,40 1.829,47 

Uzman 1/1 970,90 1.590,99 1.545,06 

Şef 3/1 894,47 1.307,86 1.330,83 

Memur 7/1 791,02 1.135,51 1.181,45 

Hizmetli 9/1 747,43 1.000,06 1.114,89 

Tablo 3.5. 2007 Yılı Personel Maaş Karşılaştırması (YTL) 

Kaynak:İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 

Aslında, maaş düşüklüğü problemi sadece GİH Sınıfı personelinin değil, 
İçişleri bakanlığı’nda çalışan MİAH Sınıfı personeli dışındaki personelin ortak bir 
problemidir. Başka bir ifadeyle, GİH Sınıfı yanında, Yardımcı Hizmetler Sınıfı, 
Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı 
çalışanlarının da maaş düşüklüğü sorunu bulunmaktadır. 

Maaş düşüklüğü problemi kurumsal kültürü ve personelin motivasyonunu 
olumsuz yönde etkilemektedir. SWOT Analizleri sonuç Raporu (Haziran 2007)’na 
göre, “personel devir hızının fazlalığı nedeniyle kurumsal belleğin zayıf olması” 
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, MİAH personelin maaş artışı alması ve özelleştirme 
yoluyla Bakanlığa gelen personelin maaşlarının yüksek olması gibi nedenlerden 
dolayı kurum içinde “çalışma barışının bozulduğu” tespitleri yapılmaktadır 
(Mülakat, 1). 

Mahalli İdareler Kontrolörleri :Mahalli idareler ile bunlara bağlı özel 
kanunla veya Belediye Kanununa göre kurulmuş katma bütçeli işletme ve 
idarelerde, döner sermayeli kuruluşların ve bunların kurdukları veya katıldıkları 
birliklerin her türlü eylem ve işlemleri İçişleri Bakanlığınca denetlenmektedir. 
Bakanlığın bu denetim işlevi Mülkiye Müfettişleri ve Mahalli İdareler Kontrolörleri 
tarafından yerine getirilmektedir. 

İçişleri Bakanlığı’nda 112 Mahalli İdareler Kontrolörü görev yapmaktadır. 
Mahalli İdareler Kontrolörleri aynı işi yaptıkları başka bakanlıklarda görev yapan 
kontrolörlerden ve İçdenetçilerden daha düşük ücret almaktadırlar (Tablo 6). 

Unvan Maaş Ek Ödeme Net Maaş (YTL) 

Mah. İd. 
Kontrolörü 

2.236,83 Yok 2.236,83 

Milli Emlak Kont. 2.397,92 911,22 3.309,14 

Gümrük 
Kontrolörü 

2.397,92 817,80 3.215,72 

İçdenetçi (İçişleri) 2.397,92 817,80 3.215,72 

Tablo 3.6. Mahalli İdareler Kontrolörleri Maaş Kıyaslaması (Yılı:2007 Derece:1) 
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Tablo 6 Mahalli İdareler Kontrolörleri’nin diğer kontrolör ve içdenetçilerden 
düşük maaş almalarının “ek ödeme” almamalarından kaynaklandığını 
göstermektedir Bu sebeple mahalli idareler kontrolörlerine de en yüksek devlet 
memuru aylığının %200’ünü geçmemek üzere ek ödeme imkânı getiren bir yasal 
değişiklik yapılmasına ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, İçişleri 
Bakanlığı’nda görev yapan “Dernek Denetçileri” de düşünülmelidir. 

Sivil Savunma Uzmanları ve Eğitim Uzmanları: İçişleri Bakanlığı Merkez 
Teşkilatında adı uzman olmakla beraber “kariyere dayalı uzmanlık” sistemi 
dışında kalan personel de görev yapmaktadır.  

Sivil savunma Genel Müdürlüğü’nde 14 Sivil Savunma uzmanı çalışmaktadır. 
Atama sonrasında alınan yaklaşık 3 aylık bir eğitim sürecinden sonra uzman 
olarak görev aldıkları anlaşılmaktadır. Sivil Savunma ile ilgili iş ve işlemlerin 
“teknik” olma özelliğinden dolayı birimde bu tür sivil savunma uzmanlarına 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda Başkana bağlı olarak görev yapan 5 eğitim 
uzmanı bulunmaktadır. İlgili yönetmeliğe göre atama yapıldıktan sonra uzman 
olarak görev yaptıkları görülmektedir. Bu uzmanların “eğitim programı 
moderatörlüğü” görevine benzer işler üstlendikleri anlaşılmaktadır. 

Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli: İçişleri Bakanlığı’nda Teknik Hizmetler 
Sınıfı personeline ait 183 kadroya karşılık 67 kadronun dolu 116 kadronun ise boş 
olduğu görülmektedir. Mühendis, tekniker ve teknisyen kadrolarında personel 
istihdamına yönelik olan bu kadroların büyük çoğunluğu boş durumdadır. Teknik 
Hizmetler Sınıfına ait kadroların özellikle bilgi teknolojileri açısından önemli 
olduğu düşünülmektedir. Ancak, “maaş düşüklüğü” sebebiyle teknik personel için 
cazip olmadığı sonucunu çıkarmak mümkündür. Örneğin, 2008 yılı itibarıyla 1. 
Derecenin 4. Kademesindeki bir mühendis 1.505,55 YTL, 12. Derecenin 3. 
Kademesindeki bir teknisyen 910,50 YTL maaş almaktadır. 

4/B Sözleşmeli Personel: İçişleri Bakanlığı’nda 171 sözleşmeli personelin 
istihdam edildiği görülmektedir. Sözleşmeli personel arasında özellikle bilgi 
teknolojilerine yönelik olarak teknik özelliklere sahip personelin yer aldığı 
görülmektedir. Ancak, yine maaş düşüklüğü problemi olduğu, bu sebeple iyi 
personelin istihdamı konusunda yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Örneğin, 2008 
yılı itibarıyla çözümleyici 1.407,07 YTL, mühendis 1.124,98 YTL, kimyager 957,57 
YTL maaş almaktadır. 

3.5. Uzman Personel Durumu 

Adı geçen rapor taslağında İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında çalışan 
personelin unvanlarına göre dağılımı açısından, uzman personel (kariyer) 
sayısının diğer bakanlıklarla karşılaştırıldığında oldukça yetersiz olduğu tespiti 
yapılmaktadır. Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak üzere alınan ve 3 
yıllık bir yetiştirilme süreci sonunda tez hazırlayarak ve/veya yeterlilik sınavına 
girerek uzmanlığa atanan personel olarak İçişleri Bakanlığı’nda İl Planlama 
Uzman Yardımcılığı ve APK Uzman Yardımcılığı bulunmaktadır.  

Maliye Bakanlığı ile yapılan bir karşılaştırma bu konudaki görünümü net 
biçimde ortaya koymaktadır. Maliye Bakanlığı’nda neredeyse tüm birimlerde 
uzman personel çalıştırılmaktadır ve toplam uzman yardımcıları dâhil olmak 
üzere 1.700 uzman istihdam edilmektedir. İçişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında 
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görev yapan uzman personel sayısı sadece 23 olarak görülmektedir (Grafik, 2). 
Bunlar APK Uzmanları, İl Planlama Uzmanları ve uzman yardımcıları kadrolarında 
görev yapan personeldir.  

Kariyer uzmanı olarak nitelendirilebilecek ve merkez teşkilatında görev 
yapan APK Uzman ve Uzman yardımcılarının sayısı ise 16 olarak ortaya 
çıkmaktadır. APK Uzmanları, Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlı olarak 
istihdam edilmektedir.  

Öte yandan Başbakanlıkta uzman yardımcıları dâhil olmak üzere uzman 
personel sayısının 153, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda ise 51 olduğu 
görülmektedir. 

 

Grafik 3. Merkez Teşkilatında Çalışan Kariyer Uzman Personel Mukayese Grafiği 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Fiziki ve Beşeri Kaynakları Değerlendirme Raporu Taslağı 

Küreselleşmenin en önemli etkilerinden biri rekabetin güçlenmesini 
sağlamasıdır. Güçlenen rekabet ortamı sadece özel sektörü değil aynı zamanda 
kamu yönetimini de etkilemiştir. Bu sebeple, yeni kamu yönetimi anlayışında 
sunulan hizmetlerin şeffaf, katılımcı, etkin, belirsizliği ve ayrımcılığı azaltacak 
biçimde hukuka dayanan, düşük maliyetli ve yüksek kalitede olması 
beklenmektedir. Bu anlayışta hizmet sunulması ise ancak “uzman personel” 
istihdamı ile mümkün olabilecektir. 

2003 yılında çıkan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Bütçe Kanunu 
“stratejik planlama anlayışını” getirmektedir. Stratejik planlar, elitist bir 
yaklaşımla hazırlanan kutsal bir metin olmaktan ziyade, katılımcı bir yaklaşımla 
hazırlanan uygulanabilir, dinamik ve esnek olma özelliklerine sahip planlardır. 
Stratejik planlama anlayışının gerçekleştirilebilmesi için kurumsal insan 
kaynaklarının niteliği önem kazanmaktadır ki, bu noktada yine “uzman” personel 
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

İçişleri Uzmanlığı: İçişleri Bakanlığı’nda mevcut kariyer uzmanlarının ücret 
düzeyi, diğer bakanlık ve kurumlardaki emsallerinden oldukça düşük olduğu 
görülmektedir. Örneğin, 2007 yılı itibarıyla İçişleri APK Uzman Yardımcısı 780 YTL 
maaş alırken, Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcısı 1.470 YTL ve Başbakanlık 
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Uzman yardımcısı 2.075 YTL maaş almakta idi. Bu sebeple yeni bir uzmanlaşma 
modeline ihtiyaç vardır (Koçköprü vd, 2008). 

İçişleri Bakanlığı’nın görev alanına giren her konuda çalıştırılmalarını 
sağlamak üzere “İçişleri Uzmanı” adı altında bir uzman sınıf oluşturulmalıdır. Bu 
konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda oluşturulan “Kültür ve Turizm Uzmanlığı” 
örneği bulunmaktadır. Bu örnek bağlamında “kanun tasarı taslağında” yer alan 
İçişleri Uzmanlığı yeniden gözden geçirilmelidir. 

“İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Dahiliye Memurları 
Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
Taslağı” ile “İçişleri Uzmanlığı” ihdası düzenlenmektedir.  

EK MADDE 4- (a) bendi “En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal 
bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara 
denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim 
kurumlarından birini bitirmiş olmak” biçiminde düzenlenmiştir. Bu düzenleme 
“sınırlayıcı” ve “dar” kapsamlıdır. Oysa İçişleri Bakanlığı’nın görev alanı geniş 
kapsamlıdır. Örneğin, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde iletişim fakültesi 
mezunu uzmana ihtiyacı var iken, Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün istatistik öğrenimi görmüş uzmana ihtiyacı bulunmaktadır. Bu 
sebeple, ihtiyaç hissedilen görev alanlarından personel alımını sağlamak için 
İçişleri Uzmanlığı’na girişin kapsamı geniş tutulmalıdır. 

Bu konuda, kültür ve turizm gibi birbirinden farklı iki alan hizmetlerinin 
birlikte yürütüldüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2003 yılındaki yasa ile ihdas 
ettiği “Kültür ve Turizm Uzmanlığı” örneği bulunmaktadır. 4848 sayılı Kültür ve 
Turizm bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 32. Maddesinde “Kültür 
ve Turizm Uzmanlığı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı” düzenlenmektedir: 
“Bakanlık, Kültür ve Turizm Uzmanı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı 
istihdam eder. Kültür ve Turizm uzman yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılanlara ek olarak; Kültür ve 
Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim 
veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun 
olmak, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuzbeş yaşını doldurmamış 
olmak, yabancı dil ve mesleki bilgiyi içeren yarışma sınavında başarılı olmak 
şartları aranır.”  
Görüldüğü gibi, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alınırken “bakanlığın görev 
alanına giren konular” biçiminde düzenlenerek kapsam geniş tutulmuştur. 

İçişleri Uzmanlığı adı altında tek uzmanlık oluşturulması İçişleri bakanlığı’nın 
yapısına daha uygun görülmektedir. Böylece, Bakanlık ihtiyaç duyduğu alanda 
uzman personel istihdam edebilecek, uzmanlıkla ilgili ikincil düzenlemeler az 
sayıda olacak, ayrıca birimler arasında uzmanların geçişleri sağlanmış olacaktır.  

3.6. Mülki İdare Amirleri 

Nasıl Dışişleri Bakanlığı’nda meslek memurları üzerine ise, İçişleri 
Bakanlığı’nın örgütsel ve yönetimsel yapısı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı 
personeli üzerine biçimlendirilmiştir. 
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Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatında MİAH Sınıfına ait toplam kadro sayısı 
2.171 iken, bunun 1.818’i dolu, 353’ü ise boş durumdadır (Tablo 1). 

1985 yılında Mülki İdare Amirleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 
ve 79. maddeleri uyarınca “bilgilerini artırmak ve uygulamaları yerinde görmek 
üzere” yurt dışına gönderilmeye başlanmıştır. Bunun amacı Avrupa Birliğine giriş 
sürecinde Bakanlığımızın ihtiyacı olan nitelikli personel ihtiyacını karşılamaktır. 

Son dört yıldan bu yana dil eğitimi yanında yüksek lisans programlarına 
devam etmek üzere de Mülki İdare Amirlerimiz yurt dışına gönderilmektedir. 
Yüksek lisans konuları; Avrupa Birliğine uyum sürecinde ihtiyaç duyulan “İnsan 
Hakları, Avrupa Birliği, Yerel Yönetimler,  Yeni Kamu Yönetimi ve Teknikleri,  Afet 
Yönetimi, Organize Suçlar ve Önlenmesi, Etnik Terör, İnsan Kaynakları ve Toplam 
Kalite Yönetimi” gibi konulardan seçildiği ifade edilmektedir. Bu bağlamda, İçişleri 
Bakanlığı ülkede Avrupa Birliğine adaylık sürecinde ihtiyaç duyulacak yabancı dil 
bilen ve yüksek lisans yapmış nitelikli personeli barındıran en önde gelen 
Bakanlıklardan birisi durumundadır. 

SÜRE SAYI 

8 AY 474 

9 AY 230 

1 YIL 933 

2 YIL 8 

Muhtelif Süreler 257 

Toplam 1902 

Tablo 5. Yetiştirilmek Suretiyle Yurt Dışına Gönderilen Mülki İdare Amirleri 

Kaynak:İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 

Mülki İdare Amirlerinden 345’i Yüksek Lisans (265’İ yurt içinde, 94’ü yurt 
dışındaki üniversitelerde), 34’ü Doktora, 2’si de Doçentlik tezlerini vermişlerdir. 

Bu çerçevede 1985 yılından bu güne kadar 1902 Mülki İdare Amiri 1 ile 12 
ay arasında değişen sürelerle yurt dışına gönderilmişlerdir (Tablo 7).   

Kaymakam Adaylarının yurt dışına gönderilmesi uygulamasına ise 1987 
yılında başlanmış olup, 1902 Mülki İdare Amirinin 1253 adedi Kaymakam 
Adaylıkları döneminde yurt dışında bulunmuşlardır. 

SWOT Analizler Sonuç Raporu (2007)’nda Bakanlığın güçlü yönleri arasında, 

• ”Taşrada bulunan Mülki İdare amirlerinin devletin ve hükümetin 
temsilcisi konumunda olması” 

• ”Taşrada kamu hizmetlerinin yürütülmesinde Vali ve Kaymakamların 
etkinliğinin yüksek olması, bulunmaktadır. Ancak, Bakanlığın iyi 
yetiştirilmiş insan kaynağı potansiyelini oluşturan Mülki İdare Hizmetleri 
Sınıfı personelinin de problemleri bulunmaktadır. Bu sınıf personelin 
motivasyonunu ve performansını artırmaya yönelik düzenlemeler 
yapılması gerekmektedir (Aslan, 2007): 

1) Mülki İdare Mesleğinin her aşamasında objektif ölçütlerin geçerli olacağı 
bir sistemin oluşturulması için çalışma yapılmalıdır. Mülki İdare 
Amirlerinin atama, yerdeğiştirme, terfi işlemlerinin objektif ölçütlere 
dayalı performans değerlendirmelerine göre yapılması, meslek 
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mensuplarını çalışmaya ve performansını yükseltmeye yönlendirecektir. 
Bu meslek açısından, bakanlık açısından ve ülke açısından olumlu 
sonuçlar verebilecek bir yaklaşım olacaktır. Aksi halde, iyi yetişmiş 
nitelikli bir meslek camiasının çalışmaktan uzaklaşması, yılgınlığa 
düşmesi gibi motivasyon kayıpları ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, 
kaymakam ve vali yardımcısı atamalarının kur’a ile yapılması, görevde 
bulunma süresinin aksatılmadan uygulanması, Bakanlık Merkez 
Teşkilatında görev almaya ve görev sürecine ilişkin kuralların objektif 
biçimde belirlenmesi konularında çalışma başlatılarak bir sistem 
oluşturulması gerekmektedir. 

2) Mülki İdare Amirleri (Vali Yardımcısı ve Kaymakam) Atama 
Kararnamesinin sürekli gecikerek çıkması, meslek camiasını olumsuz 
yönde etkilemektedir. Her Mülki İdare Amiri’nin ailesi ile birlikte hareket 
edeceği düşünüldüğünde, ortaya ciddi sorunlar çıkmaktadır. Bu 
sebeple, bu kararnamenin ilgili yönetmelikte öngörülen süre içinde, 
okulların tatil olduğu dönemde çıkarılması gerekmektedir. 

3) Mülki İdare Amirleri arasında yaşanan önemli sıkıntılardan birisi de 
“istisnai bir memuriyet” olan Valilik için hiç bir kural olmamasıdır. Bu 
sebeple, Vali olma şartları, atama usulleri, görev süresi gibi konularda 
objektif kurallar tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılması 
düşünülmelidir. 

4) Mülki İdare Personeli için “kariyer planlaması” oluşturulması ihtiyacı 
bulunmaktadır. 9. Kalkınma Planı “Kamu personelinin yetkin bir 
seviyeye ulaştırılması için kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan 
kaynakları planlaması yapılamamaktadır” tespitini yapmakta ve ihtiyacı 
belirtmektedir. Bu amaçla, bakanlığın gelecekte ihtiyaç duyacağı 
alanlarda (AB, Güvenlik, Hudut Kapısı, Dernekler gibi) MİA personelini 
uzmanlığa yönlendirmesi gerekmektedir.  

3.7. İnsan Kaynakları Tespit Edilen Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 

Tespit 1: İçişleri Bakanlığı çalışılmak istenen bir kurum değildir. 

Tahlil: İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen MİAH sınıfı dışında 
kalan personelin maaşları diğer bakanlık ve kamu kurumlarındaki emsallerine 
göre düşük olması sebebiyle kurumdan ayrılmak isteyen personelin % 82 
oranında olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, Bakanlıkta personelin 
motivasyonunun düşmesi, yetişmiş personelin Bakanlığı terk etmesi ve kurumsal 
hafızanın zayıf olması gibi sonuçlarla yürütülen hizmetlerin kalitesini olumsuz 
yönde etkilemektedir.  

Bakanlık içinde en fazla boş kadroya sahip ve personel hareketliliğinin en 
fazla olduğu hizmet sınıfı Genel İdaredir.  

7. Derecedeki (7/1) memur İçişleri Bakanlığı’nda 791 YTL maaş alırken, 
Maliye Bakanlığı’nda 1.135 YTL almaktadır. 

İçişleri Bakanlığı’nda 1.Derecedeki (¼) Mahalli İdareler Kontrolörü 2.236 YTL 
maaş alırken, Maliye Bakanlığı’nda Milli Emlak Kontrolörü 3.309 YTL maaş 
almaktadır. 
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Özellikle bilgi teknolojisinin önem kazandığı günümüzde Teknik Hizmetler 
sınıfı personelin stratejik önemi bulunmaktadır. Bakanlıkta 1. Derecedeki (¼) 
mühendis 1.505 YTL maaş almaktadır. 

Sözleşmeli statüde istihdam edilen personelin maaşları da düşük düzeydedir. 
Çözümleyici ücreti 1.407 YTL, mühendis ücreti 1.124 YTL’dir. 

Ayrıca, yoğun olarak fazla mesai yapan birimler olmasına rağmen sadece 
personelin bir kısmına düşük düzeyde ödeme yapıldığı, personelin büyük 
çoğunluğuna ise hiç ödeme yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Öneriler: 

• Bakanlıkta GİH sınıfında çalışan personelin maaşları emsalleri düzeyine 
çıkarılmalıdır. 

• Mahalli İdareler Kontrolörleri ve Dernek Denetçilerinin maaşları 
emsalleri denetim elemanları seviyesine getirilmelidir. 

• Özellikle bilgi teknolojileri konusunda Bakanlıkta teknik personel 
çalıştırılması için maaşların cazip olması sağlanmalıdır. 

• İhtiyaç duyulan alanlarda nitelikli sözleşmeli personel istihdamı için iyi 
ücret ödenmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

• Fazla mesai yapan personele mutlaka tatmin edici seviyede “fazla 
mesai ücreti” ödenmesi sağlanmalıdır. 

Tespit 2: Bakanlık hizmetlerinin etkinlik ve kurumsal hafıza 
bakımlarından “İçişleri Uzmanlığı” adı altında bir kariyer uzmanlığının 
oluşturulması ihtiyacı. 

Tahlil: İçişleri Bakanlığı çağın gereklerine uygun biçimde kariyer uzmanı 
personel istihdamında diğer bakanlıkların oldukça gerisinde kalmıştır. Bakanlık 
teşkilatının bütün kademelerinde kariyer uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Hizmetlerin etkinliği ve kurumsal hafızanın oluşumu bakımlarından “İçişleri 
Uzmanı” kadrolarının ihdası gerekmektedir. 

Bakanlıkça hazırlanan “kanun tasarı taslağı” içişleri Uzmanlığını 
düzenlemektedir. Ancak Bakanlığın görev alanının geniş kapsamlı olması 
sebebiyle “Bakanlığın görev alanına giren her konuda” içişleri uzmanı istihdam 
edilebilecek biçimde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca APK Uzman ve Yardımcıları yanında, aynı koşullarda işe alınan İl 
Planlama Uzman ve Yardımcılarına da yasayla beraber İçişleri Uzmanlığı’na geçiş 
hakkı tanınmalıdır. 

Öneriler: 

• “İçişleri Uzmanlığı” biçiminde kariyer uzmanlığı ihdas edilmelidir. 

• “Kanun tasarı taslağı” Bakanlığın misyonu kapsamında yeniden 
düzenlenmelidir. 
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• APK Uzman ve Yardımcıları yanında, İl Planlama Uzman ve 
Yardımcılarına da yasa ile beraber İçişleri Uzmanlığı’na geçiş hakkı 
tanınmalıdır. 

Tespit 3: İçişleri Bakanlığı’nda Norm Kadro uygulamasının 
yapılmamış olması. 

Tahlil: 9. Kalkınma Planı’nda da tespit edildiği gibi, “norm kadro 
uygulamasına tam olarak geçilmemiş olması kamu hizmetlerinin gerektirdiği 
personel sayısının ve personelde aranacak niteliklerin bilinememesine yol 
açmaktadır.” Bu sebeple, Orta Vadeli Program ve İç Güvenlik Siyaset Belgesi de 
kamu kurumlarında norm kadro uygulanması konusuna vurgu yapmaktadırlar. 
İçişleri Bakanlığı’nda da norm kadro uygulamasına geçilememiş olması birçok 
soruna sebep olmaktadır. 

Bu açıdan, hazırlanan “T.C İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının 
Norm Kadro Yapılanması Araştırma Projesi (NOKAP)” önemli bir fırsat 
sunmaktadır. Bu projenin uygulanmasına yönelik olarak gayret gösterilmesine 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

Öneri:  

• NOKAP Projesinin uygulanması sağlanmalıdır. 

Tespit 4: İstisnai bir memuriyet olan “Valilik” için kurallar 
bulunmaması. 

Tahlil: “Kamu kesiminde görevde yükselme konusunun mevzuatta açık ve 
yeterli şekilde tanımlanmamış olması, kamu çalışanlarının kendilerini 
geliştirmesini olumsuz yönde etkilemektedir”, tespitini 9.Kalkınma Planı 
yapmaktadır. 

Bu bağlamda Mülki İdare Amirleri arasında yaşanan önemli sıkıntılardan 
birisi de “istisnai bir memuriyet” olan Valilik için hiç bir kural olmamasıdır. Bu 
sebeple, Vali olma şartları, atama usulleri, görev süresi gibi konularda objektif 
kurallar tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılması düşünülmelidir. 

Öneri: 

• Vali olma şartları, atama usulleri, görev süresi gibi konularda objektif 
kurallar tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılması düşünülmelidir. 

Tespit 5: Mülki İdare Mesleğinin her aşamasında objektif ölçütlerin 
geçerli olacağı bir sisteme ihtiyaç bulunmaktadır. 

Tahlil: İçişleri Bakanlığının iyi yetiştirilmiş insan kaynağı potansiyelini 
oluşturan MİAH sınıfı bulunmaktadır. Ancak bu potansiyelden yüksek düzeyde 
verim sağlanması için bazı düzenlemeler yapılması gerekmektedir.  

Mülki İdare Amirlerinin atama, yer-değiştirme, terfi işlemlerinin objektif 
ölçütlere dayalı performans değerlendirmelerine göre yapılması, meslek 
mensuplarını çalışmaya ve performansını yükseltmeye yönlendirecektir. Bu 
meslek açısından, bakanlık açısından ve ülke açısından olumlu sonuçlar 
verebilecek bir yaklaşım olacaktır. Aksi halde, iyi yetişmiş nitelikli bir meslek 
camiasının çalışmaktan uzaklaşması, yılgınlığa düşmesi gibi motivasyon kayıpları 
ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, kaymakam ve vali yardımcısı atamalarının 



 537

kur’a ile yapılması, görevde bulunma süresinin aksatılmadan uygulanması, 
Bakanlık Merkez Teşkilatında görev almaya ve görev sürecine ilişkin kuralların 
objektif biçimde belirlenmesi konularında çalışma başlatılarak bir sistem 
oluşturulması gerekmektedir. 

Öneri: 

• MİA atama, yerdeğiştirme, terfi işlemlerinin objektif ölçütlere dayalı 
liyakata göre yapılması 

• Kaymakam ve Vali Yardımcısı atamalarının kur’a ile yapılması 

• Görevde bulunma sürelerine dikkat edilmesi 

• Merkez Teşkilatında görev almaya ve görev sürecine ilişkin objektif 
kuralların belirlenmesi 

Konularını kapsayacak nitelikte bir araştırma yapılarak bir sistem 
oluşturulması gerekmektedir. 

Tespit 6: Son yıllarda MİA kararnamelerinin zamanından sonra 
çıkması. 

Tahlil: Son yıllarda Mülki İdare Amirleri (Vali Yardımcısı ve Kaymakam) 
Atama Kararnamesinin sürekli gecikerek çıkmaktadır. Ancak hakim-savcı ve 
askeri personel kararnameleri her zaman zamanında çıkmaktadır.  Bu durum 
meslek camiasını olumsuz yönde etkilemektedir. Her Mülki İdare Amiri’nin ailesi 
ile birlikte hareket edeceği düşünüldüğünde, ortaya ciddi sorunlar çıkmaktadır. 
Bu sebeple, bu kararnamenin ilgili yönetmelikte öngörülen süre içinde, okulların 
tatil olduğu dönemde çıkarılması gerekmektedir. 

Öneri:  

• MİA kararnamelerinin zamanında çıkarılması sağlanmalıdır. 

Tespit 7: Mülki İdare Personeli için “kariyer planlaması” 
oluşturulması ihtiyacı bulunmaktadır. 

Tahlil: Mülki İdare Personeli için “kariyer planlaması” oluşturulması ihtiyacı 
bulunmaktadır. 9. Kalkınma Planı “Kamu personelinin yetkin bir seviyeye 
ulaştırılması için kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları 
planlaması yapılamamaktadır” tespitini yapmakta ve ihtiyacı belirtmektedir. Bu 
amaçla, bakanlığın gelecekte ihtiyaç duyacağı alanlarda (AB, Güvenlik, Hudut 
Kapısı, Dernekler gibi) MİA personelini uzmanlığa yönlendirmesi gerekmektedir.  

Öneri: 

• MİAH sınıfı personeli için “kariyer planlaması” yapılması sağlanmalıdır. 

Tespit 8: Kaymakam Adaylığına giriş aşamaları ve eğitim sürecinin 
yeniden düzenlenmesi ihtiyacı. 

Tahlil: Kaymakam adaylığına girişte farklı kaynaklardan yani değişik 
üniversitelerden personel alımı yapılmaktadır. Adaylar yazılı sınavlara yoğun 
çalışma temposu ile hazırlanıp yüksek puanlar alıp sınavları geçseler de, yetişme 
düzeylerinde farklılıklar olabilmektedir. Bu sebeple yazılı sınav sonrasında farklı 
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tekniklerden oluşan sınav aşamaları (Dışişleri Bakanlığı gibi) geliştirilmesi ihtiyacı 
ortaya çıkmaktadır (Mülakat, 6). Ayrıca adaylık süresindeki eğitimin ciddiyeti ve 
önemi daha da artmaktadır. Bu konuda bir çalışma yürütülmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

• MİA mesleğine giriş aşamaları ve adaylık dönemindeki eğitim süreci 
yeniden düzenlenmelidir. 

4. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL FİZİKİ MEKÂN ANALİZİ 

İçişleri Bakanlığı, fiziki mekân bağlamında yerleşim düzeni plansız, dengesiz, 
hizmetin gereklerine uygun olmayan bir konum arz etmektedir. Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, AREM, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığına bağlı Dernek Denetçileri, Strateji 
Geliştirme Başkanlığı, KİHBİ Daire Başkanlığı gibi birçok birimin Bakanlık Merkez 
Kampusundan uzak mahallerde hizmet vermesi ulaşım, kaynak israfı, güvenlik 
açısından sorunlar arz etmektedir. 

İçişleri Bakanlığı birimlerinin fiziki mekân durumu genel olarak 
değerlendirildiğinde personel başına 4m2 dolayında çalışma alanı ile Hukuk 
Müşavirliği ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği en yetersiz çalışma alanlarına 
sahip birimler olarak görünmektedir. Hukuk Müşavirliğinde fiziki mekan sorunu 
nedeniyle 9 MİA personeline çalışma masası verilememiştir.  Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü personel başına 5 m2 çalışma alanı ile fiziki mekân sorunu 
yaşayan bir diğer birimimizdir.  

Genel Sekreterlik, Personel Genel Müdürlüğü ve Dernekler Dairesi 
Başkanlığında personel başına ortalama 6–7 m2 çalışma mekânı bulunmaktadır. 
Teftiş Kurulu Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri sınıfı personeli için 7m2 
çalışma mekânı mevcut iken Ankara gurubunda görev yapan 142 müfettişin 
83’üne çalışma bürosu tahsis edilememiştir. Bilgi İşlem ve İdari Mali İşler Daire 
Başkanlığında personel başına 9m2, İller İdaresi Genel Müdürlüğünde 10m2, Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğünde 10,5m2, KİHBİ ve Kriz Merkezinde 11m2, Strateji 
Geliştirme Başkanlığında 12m2, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Kefalet Sandığında 
15m2, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığında 18m2, 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde 19m2, Toplumla İlişkiler Daire 
Başkanlığında 22m2, AREM’ de 26m2 çalışma mekânı bulunmaktadır. 

73 Merkez Valisi ve 4 büro personeli için 220 m2 çalışma mekânı tahsis 
edilmiştir. Bakanlık Müşavirleri için tablo tanzim edilmediğinden değerlendirme 
yapılamamıştır. İçişleri Bakanlığı fiziki mekân durumu genel olarak birimler 
itibariyle ekteki tabloda değerlendirilmiştir. 

Hukuk Müşavirliği gibi bazı birimlerde personel başına 4 m2 dolayında 
çalışma mekânı mevcut iken, AREM gibi bazı birimlerde personel başına 26 m2 
den fazla çalışma mekânı bulunması, birimlerin yerleşimine henüz tahsis 
edilmemiş fiziki mekânların varlığı, Bakanlık fiziki mekân dağılımının son derece 
dengesiz olduğunu göstermektedir. 

Genel olarak birimlerde yerleşim düzeni hizmetin gereklerine uygun değildir. 
Özellikle Merkez Kampusta bulunan İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği gibi birimlerde arşiv malzemeleri, 
dosyalar koridorlarda muhafaza edilmeye çalışılmaktadır. Şubelerde çalışan 
personel 6–7 kişi aynı odada hizmet vermeye çalışmaktadırlar. İller İdaresi Genel 
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Müdürlüğü, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı gibi birimlere bağlı bazı şubeler 
birimlerinden kopuk, uzak mahallerde konuşlanmak zorunda kalmışlardır. 

Sıra 
No 

Birim Adı Toplam Çalışma Alanı (m2) 
Bürolarda 
Çalışan 
Personel Sayısı 

Personel 
Başına Düşen 

Çalışma 
Alanı(m2) 

 
1 

İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü 

568 55 10 

2 AREM 536 20 26 

3 Bakanlık Müşavirleri Tablo tanzim edilmemiştir. 10 - 

4 
Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı 

339 38 9 

5 
İdari ve Mali İşler 
Dairesi Başkanlığı 

762 
(Atölyeler, Ambarlar ve 

Bakanlık Hekimliği Hariç) 

79 
(Toplam Personel 
Sayısı 591’dir. Bü-
rolarda çalışan 79 
personel bulun-
maktadır. Atölyeler, 
ambarlar ve Bakan-
lık hekimliğinde ça-
lışan personel ha-
riçtir.) 

9 

6 
Dernekler Dairesi 
Başkanlığı 

648 
(Arşiv Hariç) 

101 6.4 

7 
Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 

600 41 15 

8 KİHBİ 551 49 11 

9 Kriz Merkezi 134 12 11 

10 
Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü 

10147 553 19 

11 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
(Ankara Grubundan 142 
müfettişin 53’üne büro 
tahsis edilebilmiştir.) 

161 
( Kütüphane, arşiv ve müfettiş 

odaları hariç) 
24(GİH) 7 

12 
Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

44 
 

11 4 

13 Merkez Valileri 220 
73 Merkez Valisi 
4 Memur 

- 

14 Genel Sekreterlik 66 11 6 

15 Kefalet Sandığı 210 14 15 

16 
Dış İlişkiler ve Avrupa 
Birliği Koordinasyon 
Daire Başkanlığı 

516 28 18 

17 Hukuk Müşavirliği 
253 

(Arşiv ve Fotokopi Odası 
Hariç) 

60 4 

18 
Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü 

1176 229 5 

19 
Personel Genel 
Müdürlüğü 

684 102 6,7 

20 
Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü 

1536 
Depolar, Yatakhane, Anfiler, Arşiv, 

Kütüp-hane, Dershanelere ait 
alanlar ile buralarda ça-lışan 
personel hesap-lamaya dahil 

edilmemiş-tir. 

145 10,5 

21 
Toplumla İlişkiler Daire 
Başkanlığı 

290 13 22 

22 
Strateji Geliştirme 
Başkanlığı 

880 74 12 

Tablo: İçişleri Bakanlığı Genel Fiziki Mekân Tablosu 
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Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Tunus 
Caddesindeki hizmet binasının 1. ve 3 katında hizmet verirken, Dernekler Dairesi 
Başkanlığına bağlı Dernek Denetçileri aynı binanın 2. katına yerleşmişlerdir. DİAB 
Şubeleri arasında fiziki mekân bütünlüğü bozulmuştur. Strateji Geliştirme 
Başkanlığı mevcut binasında uygun yer olmasına rağmen Başkanlık bünyesinde 
olan Mali Hizmetler ve İç Kontrol Dairesi Bakanlık Emniyet Genel Müdürlüğü 
binasının 1. katında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu şekilde bir yerleşim düzeni, 
Bakanlıkta zorunluluktan kaynaklanan, günübirlik kararlarla yerleşim politikası 
uygulandığını göstermektedir.  

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi ile Dernekler Dairesi Başkanlığına 
bağlı Dernekler Denetçilerinin bulunduğu hizmet binasında hiçbir güvenlik tedbiri 
bulunmamaktadır. Merkez Kampusu dışında hizmet veren birimlerdeki güvenlik 
tedbirlerinin gözden geçirilerek özel güvenlik personeli istihdamı, binaların iç ve 
dış güvenliğinin takibi için kapalı devre kamera sistemi kurulması gibi tedbirlere 
ihtiyaç vardır. 

Derneklerle ilgili işlemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünden alınarak Dernekler 
Dairesi Başkanlığına verilmiş olmasına rağmen, adı geçen birimin hala Emniyet 
Genel Müdürlüğü binasında hizmet veriyor görüntüsü sergilemekte olması, birimi 
ziyaret eden yabancılar tarafından eleştiri konusu yapılmaktadır. Dernekler 
Dairesi Başkanlığının sivil imajının hizmet binası ile de pekiştirilmesi 
gerekmektedir. 

Hukuk Müşavirliği, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü gibi birimlerin 
kendilerine ait toplantı salonları bulunmamaktadır. Bakanlık merkez binasındaki 
çeşitli birimlerin fiziki mekânları çeşitli tarihlerde bakım ve onarım görmeleri 
nedeni ile pencere ve kapılar değişik malzeme ve imalatlardan oluşmaktadır. 
Standart değildir. Aynı koridor içinde bulunan kapı, pencere vb. malzemeler 
birbirinden farklı özellikler taşımaktadır. Boya ve badanalar değişik renklerde 
yapılmıştır.  

Bakanlığın fiziki yönden görünümünü ve algılanmasını olumsuz yönde 
etkileyen bu tür noksanlıkların giderilmesi yönünde fiziki mekânlarda 
standardizasyon ihtiyacının giderilmesi bağlamında tüm Bakanlık birimlerinde 
teknik bir inceleme yapılmak suretiyle söz konusu olumsuzlukların giderilmesinin 
uygun olacağı değerlendirilmektedir. Birçok birimde fotoselli musluklar, modern 
lavabolar kullanılmakta iken Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü lavaboları eski ve 
kullanışsızdır.  

Bakanlık ön ve arka bahçesinin tekrar gözden geçirilerek, İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği hizmet binasına giriş kısmının tanzim edilmesine, 
kullanılmayan alanlardaki görüntü kirliliğinin sonlandırılmasına, mazgalların 
sağlıklaştırılmasına, insan vücut bütünlüğüne zarar verebilecek imalat 
kusurlarının giderilmesine ihtiyaç vardır. 

Kampus blokları arasındaki camlı tüp geçiş ve merdivenlerin incelenerek 
standardize ve modernize edilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. İdari Mali 
İşler Daire Başkanlığından, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne geçiş zeminindeki 
ani kod düşüklüğü ziyaretçiler ve personel için risk oluşturmaktadır. Söz konusu 
zeminin yeniden düzenlenerek ani kod düşüklüğünün giderilmesi zorunluluk arz 
etmektedir.  

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürlüğünde istihdam 
edilen VHKİ, bekçi ve Yardımcı Hizmetler kadrolarındaki personel görevleri ile 
ilgili olarak hizmet içi eğitime tabi tutulmamıştır. Vermekte oldukları hizmetin 
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özelliğine binaen bu konudaki eksikliğin giderilmesi yönünde gerekli eğitim 
planlaması ivedilikle yapılarak uygulamaya konulmalıdır.   

Sonuç olarak; 
• Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yeni hizmet binasına taşınmasıyla 

birlikte, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca tüm Bakanlık birimlerini 
kapsayacak şekilde dengeli, planlı, hizmet ve ihtiyaca uygun bir 
Optimum Yerleşim Düzeni Planı çalışması yapılmalıdır. 

• Bağlı birimlerin kendi asli hizmet binalarına taşınmaları sağlanmalıdır. 
• Optimum Yerleşim Düzeni Planı çalışmasında Birimlerin Bakanlıkla 

iletişim yoğunluğu göz önünde bulundurulmak suretiyle, tüm Bakanlık 
birimleri, Merkez Kampus ve Yenimahalle kampusu olmak üzere iki 
kampusta bir araya getirilmelidir. 

• Bakanlık birimlerinin Merkez ve Yenimahalle olmak üzere iki kampusta 
toplanması sağlanabildiği takdirde Strateji Geliştirme Başkanlığı vb. 
mülkiyet durumu müsait olan hizmet binaları, Bakanlık personelinin 
lojman ihtiyacının giderilmesinde kullanılmalıdır. 

• Bakanlık kapı ve pencereleri, boya ve badanaları, lavaboları mimari ve 
estetik bir yaklaşımla standardize edilmelidir. 

• Bakanlık ön ve arka bahçesi ile kullanılmayan mekânlar gözde 
geçirilerek ihtiyaçlar belirlenmeli, imalat kusurları ve görüntü kirlilikleri 
sonlandırılmalıdır. 

• Merkez kampus bloklarındaki merdivenler, zeminler, geçişler 
incelenerek imalat kusurları giderilmeli, modernize edilmelidir. 

• Merkez kampusu dışındaki Bakanlık birimleri güvenlik açısından acilen 
değerlendirmeye tabi tutularak Optimum Yerleşim Düzeni Planı 
uygulamaya geçirilinceye kadar güvenlik tedbirleri açısından noksanı 
bulunan birimlerde gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 

• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürlüğünde 
istihdam edilen personelin hizmet içi eğitimleri ivedilikle 
gerçekleştirilmelidir. 

SONUÇ 

17.02.2008 tarihli Bakan Olur’u ve 07.03.2008 tarih ve 58 sayılı Bakanlık 
Olur’u ile “İçişleri Bakanlığı’nın, (bağlı birimler hariç) mevcut teşkilat yapısı, 
mevzuatla kendisine verilen görevleri yerine getirebilme durumu ile Bakanlığın 
görev ve sorumluluklarının gereğini daha etkili, verimli ve yeterli düzeyde ifa 
etmesi için alınması gereken tedbirler konusunda inceleme ve araştırma yapmak 
üzere” görevlendirilen komisyon tarafından (2) nüsha olarak hazırlanan bu rapor 
İçişleri Bakanlığı (Müsteşarlık Makamı)’na sunulmuştur. 20.06.2008  

 
 
 
 
 
 
   
 

Yılmaz KURT 
AREM Başkanı 

Üye 

Dr. Kasım TURGUT 
Mülkiye Başmüfettişi 

Üye 

Dr. İsmail EROĞLU 
Hukuk Müşaviri 

Üye 

Selim ÇAPAR 
AREM Başkan Yrd. 

Üye 

Dr. Adnan ÇİMEN 
AREM Başkan Yrd. 

Üye 




