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GİRİŞ:

Dünyada küreselleşme etkilerine bağlı olarak ortaya çıkan yeni liberal politikaların etkileri 

Türkiye’de de 1980 sonrası dönemde etkili olmuştur. 

24 Ocak 1980 tarihinde alınan bir dizi ekonomik karar setinin uygulamaları, çalışma hayatında 

da rekabet koşullarına bağlı olarak esneklik ve kuralsızlık uygulamalarını gündeme getirmiştir. 

Dışa açık büyüme modelleri ile başta özelleştirme olmak üzere çeşitli uygulamalarla kamu 

istihdamının daraldığı bir döneme girilmiştir. Piyasa dengesi kuralı gereği sınırlı kamusal 

müdahaleler, yüksek işsizlik, kayıt dışılık ve sendikaların üye kayıpları ile çalışma yaşamında 

güvencesizlik eğilimlerini artırmıştır. 

Özellikle kamu sektöründe 1990’lı yıllarla birlikte hız kazanan taşeron uygulamaları, hemen 

hemen tüm yardımcı işlerin taşerona devredilmesi ile sonuçlanmıştır. Ancak kamu personel 

sisteminde yaşanan sorunlar ve personel ihtiyacı, kamuda taşeron uygulamasını muvazaalı bir 

duruma getirmiştir. Taşeron işçileri birçok işyerinde asıl işverenin işçilerinin yerinde kimi 

zamanda kamu görevlisinin yürüttüğü asli ve sürekli görevleri yapmak zorunda kalmıştır.  

Ülkemizde özellikle kamu sektöründe taşeron çalışmasının bir sorun halini almasındaki en 

büyük neden bu istihdam türünün yaygınlaşması olmuştur. 1990’lı yıllardan itibaren hızlı bir 

artış eğilimindeki bu istihdam türü, sahip olduğu güvencesizlikle kamu sektöründe çalışma 

barışı üzerinde önemli bir tehdit oluşturmuştur. Çalışma hayatının önemli sorunlarından biri 

haline gelen taşeron işçilik, hükümetlerin ve siyasetin ilgi alanında kalmış, kimi zaman olumlu 

yasal düzenlemeler de gerçekleşmiştir.  

Bu işçilerimizin sorunlarına çözüm olabileceği düşüncesiyle 2014 yılında 6552 sayılı kanunla 

birtakım iyileştirmeler yapılmaya çalışılmış, bu çerçevede kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti 

alacakları gibi alacaklar daha güvenli bir hale getirilmeye çalışılmış, söz konusu kanuni 

düzenlemeye dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerle taşeron işçilerine sendikal örgütlenme ve 

toplu iş sözleşmesi yapma imkanları kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. 

6552 Sayılı Kanun’un akabinde işçi sendikalarının taşeron firmalarda örgütlenme faaliyetlerine 

hız verdiği ve önemli örgütlenme başarılarına imza attıkları gözlemlenmiştir. Taşeron işçilerinin 

işyerlerinde maruz kaldıkları dışlanmanın, örgütlenme ve toplu sözleşmeler yoluyla çalışma 

şartlarının iyileştirilmesi ümidi ile önemli ölçüde giderilmeye çalışıldığı görülmüştür. 

2017 yılının son aylarında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 

müjdesi verilen ve 696 Sayılı KHK düzenlemesi ile gerçekleştirilen taşeron işçilerin 2 Nisan 

2018 tarihi itibariyle kadroya alınması kararı, örgütlenme inancından vazgeçmeyen 

sendikaların da önemli bir başarısı olarak Türk emek tarihine geçmiştir. Cumhuriyet tarihimizin 

en köklü emek düzenlemelerinden biri olan bu düzenlemenin içinde yer alan bazı kısıtlar, başta 

kamuoyuna ve emek çevrelerine düzenlemenin hakkıyla anlatılmasının önünde engel 

oluşturmuştur.

Sağlık ve Sosyal Hizmet İş Kolunda örgütlü ve yetkili sendika olan HAK-İŞ Konfederasyonu’na 

bağlı ÖZ SAĞLIK-İŞ Sendikası, 696 Sayılı KHK’nın neden olduğu sorunları tanımlamak, 

çözümleri sosyal diyalog ortamında tartışmak amacıyla 1 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da 

çalışma hayatının tüm taraflarının davet edildiği bir çalıştay düzenlemiştir. 

“Sağlık ve Sosyal Hizmet İşkolu Kamu İşçilerinin Güncel Sorunları Çalıştayı” başlığı altında 

düzenlenen çalıştayda, 696 Sayılı KHK’nın ürettiği Tayin-Becayiş, Ev Tipi Çalışma, Zorunlu 

Emeklilik ve Görev Tanımları tematik başlıklar olarak belirlenmiştir. Akademisyen ve uzman 

görüşlerin detaylı değerlendirmelerinin alındığı çalıştayda, kamu idareleri tarafından sorunlara 

bakış ve çözüm önerileri, Bakanlıklarımızın değerli yöneticilerinin katkılarıyla şekillenmiştir. 

Çalıştayın akademik ekibi; Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyelerinden  Hukuk 

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Astarlı, İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akçakaya ve İİBF Çalışma  Ekonomisi Öğretim Üyesi Doç. Dr.  

Mehmet Merve Özaydın’dan oluşmuştur.

Yukarıda isimleri  geçen Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik ekibi tarafından kaleme 

alınan bu sonuç bildirgesi çalıştayın tematik başlıkları ve kamu yönetimi yaklaşımı bakımından 

bir değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır.
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İnsan kaynakları yönetiminin temel konularından biri olan insan kaynakları planlaması; insan 

kaynağı ihtiyacının belirlenmesinden, insan kaynağının temin edilmesine, işe yerleştirilip 

geliştirilmesine ve işten ayrılmasına kadarki süreci kapsamına alır. İnsan kaynakları planlaması 

olmadan, bu uygulamaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi söz konusu olamaz. 

Örgütün insan sermayesi ile ilgili tüm konulara titiz ve sağlıklı bir planlama anlayışı ile 

yaklaşılmalı ve bu doğrultuda uygulamalar gerçekleştirilmelidir.

Örgütlerde insan kaynakları planlamasının temel amacı, insan gücünün en etkili, verimli ve 

rasyonel kullanımını sağlamaktır. Çünkü beşeri sermaye, örgütteki diğer girdilerden farklı bir 

öneme ve konuma sahiptir. 

İnsan kaynakları planlamasının önemi, hızlı bir şekilde gelişen teknoloji, yönetsel alanda 

yaşanan gelişmeler, küreselleşme ve çevrenin etkisi ile daha da artmıştır. İnsan faktörü, örgüt 

için önemli, bir o kadar da sorunlu bir faktördür. Tüm örgütler, personelin sorunlarına çözümler 

bulma, rekabet gücünü artırma, motivasyonu sağlama ve verimliliği artırma amaçlı olarak insan 

kaynakları planlaması yapmak zorundadır. Çünkü insan kaynakları planlaması, örgütlerin 

mevcut durumlarının ne olduğu, yapılması gerekenlerin tespiti ve uygulanacak yöntemlerin 

neler olduğunun belirlenmesine yardımcı olur. Bu çalışmalar, gelecekteki insan gücünün 

kalitesini, sayısını ve örgütün politikasını belirler.

İnsan kaynakları yönetiminde başarı ve belirlenen amaçlara ulaşabilme; insan kaynağının, 

nitelik ve nicelik olarak belirlenerek istihdam edilmesini, doğru pozisyonlarda yerleştirilmelerini, 

gelişimlerine yönelik eğitim almalarını sağlayacak plan, program ve bunları sağlamaya yönelik 

kullanılan araçlarla sağlanabilir. Norm kadro çalışmaları da bu araçlardan biridir. 

Norm kadro, iş analizlerine ve iş/görev tanımlarına dayanılarak yapılan değerlendirmeler 

sonucunda, kuruluşların ihtiyaç duydukları kadroların sayısal ve niteliksel olarak belirlenmesi 

ve standart bir ölçüye bağlanmasıdır. Norm kadro sonucunda, kuruluşlarda gereksiz personel 

birikimi, keyfî atama, nakil ve görevlendirmeler ile insan gücü savurganlığı önlenir ve 

personelin niteliklerine uygun olarak istihdam edilmesi sağlanır. Norm kadro, kamu kurum ve 

kuruluşlarının, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç 

duydukları optimal, diğer ifade ile ihtiyaçtan ne daha az ne de daha fazla kadronun nitelik ve 

sayısal yönüyle tespit edilmesidir.

doğru yerde, doğru zamanda etkin ve yeterli bir şekilde temin etmeleri, uzun dönem 

amaçlarına ulaşmalarında en önemli faktördür.

Örgütün insan kaynakları talebinin ve arzının tahmini, en iyi şekilde uyumlaştırılmış olması, 

insan kaynakları yönetimi işlevinin işgücü bulma ve seçme, yetiştirme ve geliştirme, 

ücretlendirme ve ödüllendirme gibi işlevsel alanlarıyla ilgili stratejilerin geliştirilmesi için sağlam 

bir dayanak oluşturur.

Örgütler varlıklarını sürdürebilmek için teknolojik ve çevresel değişimlere uymak zorundadırlar. 

Bu uyumun sağlanması belli bir planlama çerçevesinde yetişmiş ve yetişecek işgücüyle 

mümkündür. Artan rekabet ve hızlı teknolojik değişim, verimli kaynak kullanımı birçok örgüt için 

hayatta kalabilmenin anahtarı durumuna getirmiştir. Çalışanın sahip olduğu yeteneklerin önemi 

artmış ve organizasyonlar en güçlü iş kaynaklarının çalışan insanlar olduğunu düşünmeye 

başlamışlardır. Teknolojik gelişmelerin gerektirdiği eğitim, yetenek ve beceride iş görenlerin 

sınırlılığı dikkate alınırsa, istenilen sayıda ve nitelikte işgücü gereksinimini karşılamak için kısa 

ve uzun vadeli insan kaynaklan planlaması yapmak kaçınılmaz hale gelmiştir. 

21. yüzyılda örgütlerin ayakta kalabilmelerini kalite, hız, müşteri memnuniyeti ve değişim 

belirleyecektir. Bu bağlamda geleceğin hızlı, etkili, verimli, rasyonel ve kaliteli örgütlerini 

yaratabilmek için, bunları sağlayacak olan beşeri sermayenin, dolayısıyla insan kaynakları 

planlaması çalışmalarının rolünü ortaya koymak, bu Çalıştayın ne derece önemli olduğunu 

yansıtmaktadır. 

Bireysel performansın örgütsel performansı ve dolayısıyla örgütsel başarı ve verimliliği 

etkilediği unutulmamalıdır. Ayrıca insan kaynaklarının; örgütlerin etkili yönetim stratejileri 

oluşturmalarında, pazar paylarını ve gücünü artırmalarında, artan ve küresel boyutta 

gerçekleşen rekabet avantajını yakalayabilmelerinde, hızla değişen teknolojiye ayak 

uydurabilmelerinde, kaynakları etkili, verimli ve rasyonel kullanmalarında, çalışanların kurumla 

özdeşleşmelerini sağlayan örgüt kültürünü oluşturmalarında, çalışanların motivasyonlarının 

artırılmasında, çalışanların ve dolayısıyla örgütün performansının yükseltilmesindeki etkisi ve 

rolü, Çalıştayın önemini daha da artıran faktörler olarak ifade edilebilir.

Örgüt politikalarının uygulanmasında, amaçların gerçekleşmesinde, beşeri ve mali kaynakların 

en verimli ve rasyonel kullanılması önemli bir süreçtir. Üretim sürecinin planlanmasında, temel 

üretim girdilerinden birisi olan insan kaynağının planlanması da kaçınılmaz bir gerekliliktir. 

1- KAMU YÖNETİMİNDE İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ VE KAMU HİZMETLERİ
Yirmi birinci yüzyılda hız, kalite, müşteri memnuniyeti, etkililik, verimlilik, liderlik, rekabet, 

teknoloji, strateji, değişim vb. kavramlar; geleceğe yön verecek ve örgütlerin varlıklarını 

sürdürebilmelerinde etkili olacak faktörlerden ilk akla gelenler olarak ifade edilebilir. 

Amaç, sınırlı kaynakları en etkili, verimli ve rasyonel olarak kullanmak ve en iyi, üstün ve güzel 

olanı sağlayabilmektir. Tüm örgütler, rekabetin ulusal sınırları aştığı ve küresel bir nitelik 

kazandığı günümüzde; daha hızlı, etkili, verimli ve rasyonel mal ve /veya hizmet sunma yarışı 

içine girmişlerdir. Çünkü kaynakları verimli kullanamayan, hizmet sunduğu kesimleri ve 

müşterilerini tatmin edemeyen, ulusal ve uluslararası pazarlarda söz sahibi olacak strateji ve 

politikalar üretemeyen, hızlı ve kaliteli üretimde bulunamayan, her faaliyetinde rasyonel ilkeler 

doğrultusunda hareket etmeyen ve sahip olduğu insan kaynaklarını örgütsel amaçlar 

doğrultusunda kullanamayan örgütlere yaşam hakkı tanınmamaktadır. Teknoloji ve diğer 

yenilikler ile ilgili faktörler, örgütsel organizasyon ve beşeri sermayenin uygun kullanımı, bugün 

hizmet kalitesinin ve dolayısıyla rekabetin önemli bir dayanağını temsil etmektedir.

1980’lerden bu yana özellikle küreselleşmenin etkisiyle rekabet koşulları yoğunlaşmış ve 

bunun sonucu olarak örgütler, rekabet avantajı sağlayabilmek adına yeni arayışlar içine 

girmişlerdir. Yeni gelişen koşullarla uyumlu hale gelebilmek amacıyla örgütler yeniden 

yapılanma sürecine girmişlerdir. Artık örgütler için değişim ihtiyaç olmaktan çıkmış, bir 

zorunluluk halini almıştır. Örgütlerin girdiği bu yeniden yapılanma süreci içerisinde insan 

unsurunun rolü de değişmiştir. Yaşanan değişim ve dönüşüm, insan unsurunu örgütün odak 

noktası haline getirmiş ve beşeri sermaye örgütsel amaçlara ulaşmada, kaynakları etkili, 

verimli ve rasyonel kullanmada stratejik öneme sahip bir unsur haline gelmiştir.

Organizasyonların en önemli kaynağı “beşeri sermaye” olarak adlandırılan çalışanlardır. Bu 

kaynaklardan en akılcı biçimde yararlanma, istenen nitelikte, gereken sayıda ve gereken 

zamanda insan kaynaklarına sahip olma, belirli esaslara uygun bir planlama yapılmasını 

zorunlu kılmakladır. 

Stratejik insan kaynakları planlamasının amacı, insan kaynakları yöneticilerinin ihtiyaç 

duyduğu iş görenlerin, şimdi ve gelecekteki arz ve talebini kararlaştırmaktır. Stratejik insan 

kaynakları planlaması, bir insan kaynakları yönetimi programının başarısında en önemli 

unsurlardan biri olarak görülmektedir. Çünkü organizasyonların doğru sayı ve nitelikte insanı, 
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öneme ve konuma sahiptir. 

İnsan kaynakları planlamasının önemi, hızlı bir şekilde gelişen teknoloji, yönetsel alanda 

yaşanan gelişmeler, küreselleşme ve çevrenin etkisi ile daha da artmıştır. İnsan faktörü, örgüt 

için önemli, bir o kadar da sorunlu bir faktördür. Tüm örgütler, personelin sorunlarına çözümler 

bulma, rekabet gücünü artırma, motivasyonu sağlama ve verimliliği artırma amaçlı olarak insan 

kaynakları planlaması yapmak zorundadır. Çünkü insan kaynakları planlaması, örgütlerin 

mevcut durumlarının ne olduğu, yapılması gerekenlerin tespiti ve uygulanacak yöntemlerin 

neler olduğunun belirlenmesine yardımcı olur. Bu çalışmalar, gelecekteki insan gücünün 

kalitesini, sayısını ve örgütün politikasını belirler.

İnsan kaynakları yönetiminde başarı ve belirlenen amaçlara ulaşabilme; insan kaynağının, 

nitelik ve nicelik olarak belirlenerek istihdam edilmesini, doğru pozisyonlarda yerleştirilmelerini, 

gelişimlerine yönelik eğitim almalarını sağlayacak plan, program ve bunları sağlamaya yönelik 

kullanılan araçlarla sağlanabilir. Norm kadro çalışmaları da bu araçlardan biridir. 

Norm kadro, iş analizlerine ve iş/görev tanımlarına dayanılarak yapılan değerlendirmeler 

sonucunda, kuruluşların ihtiyaç duydukları kadroların sayısal ve niteliksel olarak belirlenmesi 

ve standart bir ölçüye bağlanmasıdır. Norm kadro sonucunda, kuruluşlarda gereksiz personel 

birikimi, keyfî atama, nakil ve görevlendirmeler ile insan gücü savurganlığı önlenir ve 

personelin niteliklerine uygun olarak istihdam edilmesi sağlanır. Norm kadro, kamu kurum ve 

kuruluşlarının, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç 

duydukları optimal, diğer ifade ile ihtiyaçtan ne daha az ne de daha fazla kadronun nitelik ve 

sayısal yönüyle tespit edilmesidir.

doğru yerde, doğru zamanda etkin ve yeterli bir şekilde temin etmeleri, uzun dönem 

amaçlarına ulaşmalarında en önemli faktördür.

Örgütün insan kaynakları talebinin ve arzının tahmini, en iyi şekilde uyumlaştırılmış olması, 

insan kaynakları yönetimi işlevinin işgücü bulma ve seçme, yetiştirme ve geliştirme, 

ücretlendirme ve ödüllendirme gibi işlevsel alanlarıyla ilgili stratejilerin geliştirilmesi için sağlam 

bir dayanak oluşturur.

Örgütler varlıklarını sürdürebilmek için teknolojik ve çevresel değişimlere uymak zorundadırlar. 

Bu uyumun sağlanması belli bir planlama çerçevesinde yetişmiş ve yetişecek işgücüyle 

mümkündür. Artan rekabet ve hızlı teknolojik değişim, verimli kaynak kullanımı birçok örgüt için 

hayatta kalabilmenin anahtarı durumuna getirmiştir. Çalışanın sahip olduğu yeteneklerin önemi 

artmış ve organizasyonlar en güçlü iş kaynaklarının çalışan insanlar olduğunu düşünmeye 

başlamışlardır. Teknolojik gelişmelerin gerektirdiği eğitim, yetenek ve beceride iş görenlerin 

sınırlılığı dikkate alınırsa, istenilen sayıda ve nitelikte işgücü gereksinimini karşılamak için kısa 

ve uzun vadeli insan kaynaklan planlaması yapmak kaçınılmaz hale gelmiştir. 

21. yüzyılda örgütlerin ayakta kalabilmelerini kalite, hız, müşteri memnuniyeti ve değişim 

belirleyecektir. Bu bağlamda geleceğin hızlı, etkili, verimli, rasyonel ve kaliteli örgütlerini 

yaratabilmek için, bunları sağlayacak olan beşeri sermayenin, dolayısıyla insan kaynakları 

planlaması çalışmalarının rolünü ortaya koymak, bu Çalıştayın ne derece önemli olduğunu 

yansıtmaktadır. 

Bireysel performansın örgütsel performansı ve dolayısıyla örgütsel başarı ve verimliliği 

etkilediği unutulmamalıdır. Ayrıca insan kaynaklarının; örgütlerin etkili yönetim stratejileri 

oluşturmalarında, pazar paylarını ve gücünü artırmalarında, artan ve küresel boyutta 

gerçekleşen rekabet avantajını yakalayabilmelerinde, hızla değişen teknolojiye ayak 

uydurabilmelerinde, kaynakları etkili, verimli ve rasyonel kullanmalarında, çalışanların kurumla 

özdeşleşmelerini sağlayan örgüt kültürünü oluşturmalarında, çalışanların motivasyonlarının 

artırılmasında, çalışanların ve dolayısıyla örgütün performansının yükseltilmesindeki etkisi ve 

rolü, Çalıştayın önemini daha da artıran faktörler olarak ifade edilebilir.

Örgüt politikalarının uygulanmasında, amaçların gerçekleşmesinde, beşeri ve mali kaynakların 

en verimli ve rasyonel kullanılması önemli bir süreçtir. Üretim sürecinin planlanmasında, temel 

üretim girdilerinden birisi olan insan kaynağının planlanması da kaçınılmaz bir gerekliliktir. 

1- KAMU YÖNETİMİNDE İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ VE KAMU HİZMETLERİ
Yirmi birinci yüzyılda hız, kalite, müşteri memnuniyeti, etkililik, verimlilik, liderlik, rekabet, 

teknoloji, strateji, değişim vb. kavramlar; geleceğe yön verecek ve örgütlerin varlıklarını 

sürdürebilmelerinde etkili olacak faktörlerden ilk akla gelenler olarak ifade edilebilir. 

Amaç, sınırlı kaynakları en etkili, verimli ve rasyonel olarak kullanmak ve en iyi, üstün ve güzel 

olanı sağlayabilmektir. Tüm örgütler, rekabetin ulusal sınırları aştığı ve küresel bir nitelik 

kazandığı günümüzde; daha hızlı, etkili, verimli ve rasyonel mal ve /veya hizmet sunma yarışı 

içine girmişlerdir. Çünkü kaynakları verimli kullanamayan, hizmet sunduğu kesimleri ve 

müşterilerini tatmin edemeyen, ulusal ve uluslararası pazarlarda söz sahibi olacak strateji ve 

politikalar üretemeyen, hızlı ve kaliteli üretimde bulunamayan, her faaliyetinde rasyonel ilkeler 

doğrultusunda hareket etmeyen ve sahip olduğu insan kaynaklarını örgütsel amaçlar 

doğrultusunda kullanamayan örgütlere yaşam hakkı tanınmamaktadır. Teknoloji ve diğer 

yenilikler ile ilgili faktörler, örgütsel organizasyon ve beşeri sermayenin uygun kullanımı, bugün 

hizmet kalitesinin ve dolayısıyla rekabetin önemli bir dayanağını temsil etmektedir.

1980’lerden bu yana özellikle küreselleşmenin etkisiyle rekabet koşulları yoğunlaşmış ve 

bunun sonucu olarak örgütler, rekabet avantajı sağlayabilmek adına yeni arayışlar içine 

girmişlerdir. Yeni gelişen koşullarla uyumlu hale gelebilmek amacıyla örgütler yeniden 

yapılanma sürecine girmişlerdir. Artık örgütler için değişim ihtiyaç olmaktan çıkmış, bir 

zorunluluk halini almıştır. Örgütlerin girdiği bu yeniden yapılanma süreci içerisinde insan 

unsurunun rolü de değişmiştir. Yaşanan değişim ve dönüşüm, insan unsurunu örgütün odak 

noktası haline getirmiş ve beşeri sermaye örgütsel amaçlara ulaşmada, kaynakları etkili, 

verimli ve rasyonel kullanmada stratejik öneme sahip bir unsur haline gelmiştir.

Organizasyonların en önemli kaynağı “beşeri sermaye” olarak adlandırılan çalışanlardır. Bu 

kaynaklardan en akılcı biçimde yararlanma, istenen nitelikte, gereken sayıda ve gereken 

zamanda insan kaynaklarına sahip olma, belirli esaslara uygun bir planlama yapılmasını 

zorunlu kılmakladır. 

Stratejik insan kaynakları planlamasının amacı, insan kaynakları yöneticilerinin ihtiyaç 

duyduğu iş görenlerin, şimdi ve gelecekteki arz ve talebini kararlaştırmaktır. Stratejik insan 

kaynakları planlaması, bir insan kaynakları yönetimi programının başarısında en önemli 

unsurlardan biri olarak görülmektedir. Çünkü organizasyonların doğru sayı ve nitelikte insanı, 
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İnsan kaynakları yönetiminin temel konularından biri olan insan kaynakları planlaması; insan 
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artırılmasında, çalışanların ve dolayısıyla örgütün performansının yükseltilmesindeki etkisi ve 

rolü, Çalıştayın önemini daha da artıran faktörler olarak ifade edilebilir.

Örgüt politikalarının uygulanmasında, amaçların gerçekleşmesinde, beşeri ve mali kaynakların 
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1- KAMU YÖNETİMİNDE İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ VE KAMU HİZMETLERİ
Yirmi birinci yüzyılda hız, kalite, müşteri memnuniyeti, etkililik, verimlilik, liderlik, rekabet, 
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kazandığı günümüzde; daha hızlı, etkili, verimli ve rasyonel mal ve /veya hizmet sunma yarışı 

içine girmişlerdir. Çünkü kaynakları verimli kullanamayan, hizmet sunduğu kesimleri ve 
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yenilikler ile ilgili faktörler, örgütsel organizasyon ve beşeri sermayenin uygun kullanımı, bugün 

hizmet kalitesinin ve dolayısıyla rekabetin önemli bir dayanağını temsil etmektedir.

1980’lerden bu yana özellikle küreselleşmenin etkisiyle rekabet koşulları yoğunlaşmış ve 

bunun sonucu olarak örgütler, rekabet avantajı sağlayabilmek adına yeni arayışlar içine 

girmişlerdir. Yeni gelişen koşullarla uyumlu hale gelebilmek amacıyla örgütler yeniden 
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zorunluluk halini almıştır. Örgütlerin girdiği bu yeniden yapılanma süreci içerisinde insan 

unsurunun rolü de değişmiştir. Yaşanan değişim ve dönüşüm, insan unsurunu örgütün odak 

noktası haline getirmiş ve beşeri sermaye örgütsel amaçlara ulaşmada, kaynakları etkili, 

verimli ve rasyonel kullanmada stratejik öneme sahip bir unsur haline gelmiştir.

Organizasyonların en önemli kaynağı “beşeri sermaye” olarak adlandırılan çalışanlardır. Bu 

kaynaklardan en akılcı biçimde yararlanma, istenen nitelikte, gereken sayıda ve gereken 

zamanda insan kaynaklarına sahip olma, belirli esaslara uygun bir planlama yapılmasını 

zorunlu kılmakladır. 
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sorumlu olduğu, başvuruya konu olayda işverenin; idare olmasından dolayı, idarenin işyerinde 

fiilen yapılan işe uygun meslek adı ve kodunu bildirilmesi ile sorumlu olduğu, aksi halde; 

27/7/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6) ile 

01/01/2020 tarihi itibariyle meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren işverenlere yönelik 

idari para cezası uygulamasına tabi olacağı değerlendirilmiştir”. 

Netice olarak Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuran işçinin idarede fiilen yapmakta olduğu iş ile 

idare tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen meslek kodunun birbiri ile uyumlu hale 

getirilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varmıştır.

3- GÖREV TANIMLARI

İşçi, sözleşmede taahhüt ettiği ve unvanı ve görev tanımı içerisine giren işi yapmakla 

yükümlüdür. Bu anlamda görev tanımları işçinin iş görme borcunun kapsamını belirler. Kural 

olarak işçi iş sözleşmesi ile taahhüt ettiğinden başka bir işi yapmakla görevli değildir. 

İşveren kendisine görev tanımı içerisinde girmeyen bir işi yönetim hakkı kapsamında talep 

edemez, ona bu konuda emir ve talimat veremez. 

İşçiye görev tanımı dışında kalan bir işin verilmesi çalışma koşullarında esaslı değişiklik 

demektir. 

İşçi görev tanımı dışında kalan bir işi emir verildiği halde yapmadığı için işten çıkartılırsa bu 

haksız fesih olur. İşçi kendisine görev tanımı dışında kalan bir işin yaptırılması halinde çalışma 

koşullarının uygulanmaması nedenine dayanarak sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir.

İşçiye görev tanımı dışında kalan bir işin yaptırılması, iş kazalarından doğan hukuki ve cezai 

sorumluluk bakımından da idarenin sorumluluğu konusunda çok önemli riskler barındırır. 

İşçiye görev tanımı dışında bir işin yapılması konusunda emir ve talimat veren işveren vekili 

niteliğindeki idareci, bu işin görülmesi sırasında meydana gelen kazadan cezai olarak sorumlu 

olabilir. Bu kazadan doğan hukuki sorumluluğun da idare tarafından üstlenilmesi gerekir.

Bununla birlikte işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen sigortalı işe giriş 

bildirgelerinde ve aylık prim ve hizmet belgelerinde meslek kodunun girildiği bölümlere 

işverenler çalıştırdıkları sigortalı için geçerli olan meslek kodunu girmekle yükümlüdürler. 

Nitekim 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “ Kurumca 

verilecek idari para cezaları” başlıklı 102’nci maddesinin (n) bendinde; muhtasar ve prim 

hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve 

kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek 

adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para 

cezası uygulanacağı hükmü amirdir.

Nitekim Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından da, “meslek kodlarının Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından kaydının tutulduğu; çalışılan iş için uygun olan meslek kodunun seçilmesi ve görev 

değişikliği, terfi gibi durumlarda sistem üzerinde güncellemenin yapılmasından işverenin 

Benzer bir uygulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda görev yapan 696 Sayılı KHK 

kapsamında işçiler için de geçerlidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 

31.05.2018 tarih ve 467 sayılı yazısında “mevzuat hükümleri kapsamında işçi personelin iller 

arasında atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından bu aşamada işçi personelin iller 

arasında atamasının yapılamayacak olması” ibaresi ile işçilerin il dışı tayin ve becayiş talepleri 

değerlendirilmemektedir. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet 

Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) İle Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası 

(ÖZ SAĞLIK–İŞ) arasında imzalanan 01.11.2019 – 31.10.2021 yürürlük tarihli işletme toplu iş 

sözleşmesinin 16. maddesine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda aynı ünvanlı 

kadroda çalışan işçiler, kendi aralarında anlaşmak ve işveren vekilinin rızasını almak suretiyle 

işyerlerini değiştirebilirler. Yine bu sözleşmeye göre, “hastalığı dolayısıyla işi ve işyerinin 

değiştirilmesi zorunluluğu sağlık kurulu raporuyla sabit olanların, raporda belirtilen esaslara 

göre işi, işyeri değiştirilebilir”. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde görev yapan daimi işçilerin tayin ve 

becayiş hakkının olmaması aile birliklerinin bozulmasına ve toplumun temelini oluşturan aile 

kurumunun boşanmalarla zarar görmesine neden olmaktadır. Çocuklar, engelliler ve yaşlılar 

gibi özel risk gruplarına hizmet veren bu çalışanların aile bütünlüklerine ilişkin yaşadıkları 

sorunlar motivasyon kayıplarına yol açarak çalışma ortamını tehdit etmektedir. Bu nedenle 

eşleri zorunlu tayin kapsamında olan mesleklerde çalışanlar ile şehit/gazi, engelli yakını ve 

süreğen hastalığı olan işçilerin tayin ve becayiş hakkının yapılacak idari düzenlemelerle 

sağlanması önemli bir gerekliliktir. 

Netice itibariyle işyerlerinde uygulanan topu iş sözleşmesinden yararlanan 696 sayılı KHK ile 

geçişi yapılan işçilerin de bu toplu iş sözleşmelerinde öngörülen tayin ve/veya becayiş 

haklarından yararlandırılmaları gerekir. Toplu iş sözleşmesinin emredici etkisi bunu gerektirir. 

Bu yorum toplumun temelini aile olarak belirleyen Anayasa’nın 41. maddesine de uygun düşer.

2- 696 SAYILI KHK İLE SAĞLIK BAKANLIĞI ve AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇEN İŞÇİLERİN TAYİN VE BECAYİŞ HAKKI

696 sayılı KHK’nın 127. maddesine göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım 

sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olan 

işçiler, maddede yer alan koşulları taşımaları kaydıyla sürekli işçi unvanı ile sürekli işçi 

kadrolarına geçirilirler.  Maddeye göre, bu işçiler, “her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin 

hakedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli 

işçi kadrolarına idarelerince” geçirilirler. Yine madde hükmüne göre, “Sürekli işçi kadrolarına 

geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve 

birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek 

üzere istihdam edilebilir”.

696 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığına veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına geçişi yapılan 

alt işveren işçileri, bu Bakanlıkların sürekli işçi kadrolarını geçirilmişlerdir. Bu işçiler ile geçişten 

önce Bakanlıkların kadrosuna yer alan işçiler ile geçişten sonra Bakanlıklar tarafından 

İŞKUR’dan temin edilen işçiler arasında hukuki statü bakımından herhangi bir fark 

bulunmamaktadır. Hepsi bu Bakanlıkların işçi statüsündeki çalışanlarıdır.

Sağlık Bakanlığının üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri 

Sendikası (TÜHİS) İle Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (ÖZ SAĞLIK–İŞ) arasında 

imzalanan 01.01.2019-31.12.2020 yürürlük tarihli işletme toplu iş sözleşmesinin kapsamına 

Sağlık Bakanlığının 17 no’lu sağlık ve sosyal hizmetler işkolundaki işyerleri ve eklentilerinde 

işçi statüsündeki çalışanlar girmektedir. TİS’de işçiler bakımından herhangi bir ayrım 

yapılmamıştır. Dolayısıyla 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan işçiler de 

herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu toplu iş sözleşmesinden üyelik veya dayanışma aidatı 

ödeyerek yararlanabilirler.

Buna göre TİS’den yararlanan işçilere TİS’in “İş ve İşyeri Değişikliğine İlişkin Usul ve Esaslar” 

başlıklı 19. maddenin de uygulanması gerekecektir.  Şu halde TİS’in kapsamına giren 696 

sayılı KHK’lı işçilerin de madde de öngörülen tayin ve becayiş hakkından yararlandırılması 

hukuksal bir zorunluluktur.  
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sorumlu olduğu, başvuruya konu olayda işverenin; idare olmasından dolayı, idarenin işyerinde 

fiilen yapılan işe uygun meslek adı ve kodunu bildirilmesi ile sorumlu olduğu, aksi halde; 

27/7/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6) ile 

01/01/2020 tarihi itibariyle meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren işverenlere yönelik 

idari para cezası uygulamasına tabi olacağı değerlendirilmiştir”. 

Netice olarak Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuran işçinin idarede fiilen yapmakta olduğu iş ile 

idare tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen meslek kodunun birbiri ile uyumlu hale 

getirilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varmıştır.

3- GÖREV TANIMLARI

İşçi, sözleşmede taahhüt ettiği ve unvanı ve görev tanımı içerisine giren işi yapmakla 

yükümlüdür. Bu anlamda görev tanımları işçinin iş görme borcunun kapsamını belirler. Kural 

olarak işçi iş sözleşmesi ile taahhüt ettiğinden başka bir işi yapmakla görevli değildir. 

İşveren kendisine görev tanımı içerisinde girmeyen bir işi yönetim hakkı kapsamında talep 

edemez, ona bu konuda emir ve talimat veremez. 

İşçiye görev tanımı dışında kalan bir işin verilmesi çalışma koşullarında esaslı değişiklik 

demektir. 

İşçi görev tanımı dışında kalan bir işi emir verildiği halde yapmadığı için işten çıkartılırsa bu 

haksız fesih olur. İşçi kendisine görev tanımı dışında kalan bir işin yaptırılması halinde çalışma 

koşullarının uygulanmaması nedenine dayanarak sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir.

İşçiye görev tanımı dışında kalan bir işin yaptırılması, iş kazalarından doğan hukuki ve cezai 

sorumluluk bakımından da idarenin sorumluluğu konusunda çok önemli riskler barındırır. 

İşçiye görev tanımı dışında bir işin yapılması konusunda emir ve talimat veren işveren vekili 

niteliğindeki idareci, bu işin görülmesi sırasında meydana gelen kazadan cezai olarak sorumlu 

olabilir. Bu kazadan doğan hukuki sorumluluğun da idare tarafından üstlenilmesi gerekir.

Bununla birlikte işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen sigortalı işe giriş 

bildirgelerinde ve aylık prim ve hizmet belgelerinde meslek kodunun girildiği bölümlere 

işverenler çalıştırdıkları sigortalı için geçerli olan meslek kodunu girmekle yükümlüdürler. 

Nitekim 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “ Kurumca 

verilecek idari para cezaları” başlıklı 102’nci maddesinin (n) bendinde; muhtasar ve prim 

hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve 

kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek 

adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para 

cezası uygulanacağı hükmü amirdir.

Nitekim Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından da, “meslek kodlarının Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından kaydının tutulduğu; çalışılan iş için uygun olan meslek kodunun seçilmesi ve görev 

değişikliği, terfi gibi durumlarda sistem üzerinde güncellemenin yapılmasından işverenin 

Benzer bir uygulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda görev yapan 696 Sayılı KHK 

kapsamında işçiler için de geçerlidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 

31.05.2018 tarih ve 467 sayılı yazısında “mevzuat hükümleri kapsamında işçi personelin iller 

arasında atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından bu aşamada işçi personelin iller 

arasında atamasının yapılamayacak olması” ibaresi ile işçilerin il dışı tayin ve becayiş talepleri 

değerlendirilmemektedir. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet 

Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) İle Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası 

(ÖZ SAĞLIK–İŞ) arasında imzalanan 01.11.2019 – 31.10.2021 yürürlük tarihli işletme toplu iş 

sözleşmesinin 16. maddesine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda aynı ünvanlı 

kadroda çalışan işçiler, kendi aralarında anlaşmak ve işveren vekilinin rızasını almak suretiyle 

işyerlerini değiştirebilirler. Yine bu sözleşmeye göre, “hastalığı dolayısıyla işi ve işyerinin 

değiştirilmesi zorunluluğu sağlık kurulu raporuyla sabit olanların, raporda belirtilen esaslara 

göre işi, işyeri değiştirilebilir”. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde görev yapan daimi işçilerin tayin ve 

becayiş hakkının olmaması aile birliklerinin bozulmasına ve toplumun temelini oluşturan aile 

kurumunun boşanmalarla zarar görmesine neden olmaktadır. Çocuklar, engelliler ve yaşlılar 

gibi özel risk gruplarına hizmet veren bu çalışanların aile bütünlüklerine ilişkin yaşadıkları 

sorunlar motivasyon kayıplarına yol açarak çalışma ortamını tehdit etmektedir. Bu nedenle 

eşleri zorunlu tayin kapsamında olan mesleklerde çalışanlar ile şehit/gazi, engelli yakını ve 

süreğen hastalığı olan işçilerin tayin ve becayiş hakkının yapılacak idari düzenlemelerle 

sağlanması önemli bir gerekliliktir. 

Netice itibariyle işyerlerinde uygulanan topu iş sözleşmesinden yararlanan 696 sayılı KHK ile 

geçişi yapılan işçilerin de bu toplu iş sözleşmelerinde öngörülen tayin ve/veya becayiş 

haklarından yararlandırılmaları gerekir. Toplu iş sözleşmesinin emredici etkisi bunu gerektirir. 

Bu yorum toplumun temelini aile olarak belirleyen Anayasa’nın 41. maddesine de uygun düşer.

2- 696 SAYILI KHK İLE SAĞLIK BAKANLIĞI ve AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇEN İŞÇİLERİN TAYİN VE BECAYİŞ HAKKI

696 sayılı KHK’nın 127. maddesine göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım 

sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olan 

işçiler, maddede yer alan koşulları taşımaları kaydıyla sürekli işçi unvanı ile sürekli işçi 

kadrolarına geçirilirler.  Maddeye göre, bu işçiler, “her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin 

hakedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli 

işçi kadrolarına idarelerince” geçirilirler. Yine madde hükmüne göre, “Sürekli işçi kadrolarına 

geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve 

birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek 

üzere istihdam edilebilir”.

696 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığına veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına geçişi yapılan 

alt işveren işçileri, bu Bakanlıkların sürekli işçi kadrolarını geçirilmişlerdir. Bu işçiler ile geçişten 

önce Bakanlıkların kadrosuna yer alan işçiler ile geçişten sonra Bakanlıklar tarafından 

İŞKUR’dan temin edilen işçiler arasında hukuki statü bakımından herhangi bir fark 

bulunmamaktadır. Hepsi bu Bakanlıkların işçi statüsündeki çalışanlarıdır.

Sağlık Bakanlığının üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri 

Sendikası (TÜHİS) İle Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (ÖZ SAĞLIK–İŞ) arasında 

imzalanan 01.01.2019-31.12.2020 yürürlük tarihli işletme toplu iş sözleşmesinin kapsamına 

Sağlık Bakanlığının 17 no’lu sağlık ve sosyal hizmetler işkolundaki işyerleri ve eklentilerinde 

işçi statüsündeki çalışanlar girmektedir. TİS’de işçiler bakımından herhangi bir ayrım 

yapılmamıştır. Dolayısıyla 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan işçiler de 

herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu toplu iş sözleşmesinden üyelik veya dayanışma aidatı 

ödeyerek yararlanabilirler.

Buna göre TİS’den yararlanan işçilere TİS’in “İş ve İşyeri Değişikliğine İlişkin Usul ve Esaslar” 

başlıklı 19. maddenin de uygulanması gerekecektir.  Şu halde TİS’in kapsamına giren 696 

sayılı KHK’lı işçilerin de madde de öngörülen tayin ve becayiş hakkından yararlandırılması 

hukuksal bir zorunluluktur.  
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sorumlu olduğu, başvuruya konu olayda işverenin; idare olmasından dolayı, idarenin işyerinde 

fiilen yapılan işe uygun meslek adı ve kodunu bildirilmesi ile sorumlu olduğu, aksi halde; 

27/7/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6) ile 

01/01/2020 tarihi itibariyle meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren işverenlere yönelik 

idari para cezası uygulamasına tabi olacağı değerlendirilmiştir”. 

Netice olarak Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuran işçinin idarede fiilen yapmakta olduğu iş ile 

idare tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen meslek kodunun birbiri ile uyumlu hale 

getirilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varmıştır.

3- GÖREV TANIMLARI

İşçi, sözleşmede taahhüt ettiği ve unvanı ve görev tanımı içerisine giren işi yapmakla 

yükümlüdür. Bu anlamda görev tanımları işçinin iş görme borcunun kapsamını belirler. Kural 

olarak işçi iş sözleşmesi ile taahhüt ettiğinden başka bir işi yapmakla görevli değildir. 

İşveren kendisine görev tanımı içerisinde girmeyen bir işi yönetim hakkı kapsamında talep 

edemez, ona bu konuda emir ve talimat veremez. 

İşçiye görev tanımı dışında kalan bir işin verilmesi çalışma koşullarında esaslı değişiklik 

demektir. 

İşçi görev tanımı dışında kalan bir işi emir verildiği halde yapmadığı için işten çıkartılırsa bu 

haksız fesih olur. İşçi kendisine görev tanımı dışında kalan bir işin yaptırılması halinde çalışma 

koşullarının uygulanmaması nedenine dayanarak sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir.

İşçiye görev tanımı dışında kalan bir işin yaptırılması, iş kazalarından doğan hukuki ve cezai 

sorumluluk bakımından da idarenin sorumluluğu konusunda çok önemli riskler barındırır. 

İşçiye görev tanımı dışında bir işin yapılması konusunda emir ve talimat veren işveren vekili 

niteliğindeki idareci, bu işin görülmesi sırasında meydana gelen kazadan cezai olarak sorumlu 

olabilir. Bu kazadan doğan hukuki sorumluluğun da idare tarafından üstlenilmesi gerekir.

Bununla birlikte işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen sigortalı işe giriş 

bildirgelerinde ve aylık prim ve hizmet belgelerinde meslek kodunun girildiği bölümlere 

işverenler çalıştırdıkları sigortalı için geçerli olan meslek kodunu girmekle yükümlüdürler. 

Nitekim 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “ Kurumca 

verilecek idari para cezaları” başlıklı 102’nci maddesinin (n) bendinde; muhtasar ve prim 

hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve 

kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek 

adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para 

cezası uygulanacağı hükmü amirdir.

Nitekim Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından da, “meslek kodlarının Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından kaydının tutulduğu; çalışılan iş için uygun olan meslek kodunun seçilmesi ve görev 

değişikliği, terfi gibi durumlarda sistem üzerinde güncellemenin yapılmasından işverenin 

Benzer bir uygulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda görev yapan 696 Sayılı KHK 

kapsamında işçiler için de geçerlidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 

31.05.2018 tarih ve 467 sayılı yazısında “mevzuat hükümleri kapsamında işçi personelin iller 

arasında atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından bu aşamada işçi personelin iller 

arasında atamasının yapılamayacak olması” ibaresi ile işçilerin il dışı tayin ve becayiş talepleri 

değerlendirilmemektedir. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet 

Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) İle Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası 

(ÖZ SAĞLIK–İŞ) arasında imzalanan 01.11.2019 – 31.10.2021 yürürlük tarihli işletme toplu iş 

sözleşmesinin 16. maddesine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda aynı ünvanlı 

kadroda çalışan işçiler, kendi aralarında anlaşmak ve işveren vekilinin rızasını almak suretiyle 

işyerlerini değiştirebilirler. Yine bu sözleşmeye göre, “hastalığı dolayısıyla işi ve işyerinin 

değiştirilmesi zorunluluğu sağlık kurulu raporuyla sabit olanların, raporda belirtilen esaslara 

göre işi, işyeri değiştirilebilir”. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde görev yapan daimi işçilerin tayin ve 

becayiş hakkının olmaması aile birliklerinin bozulmasına ve toplumun temelini oluşturan aile 

kurumunun boşanmalarla zarar görmesine neden olmaktadır. Çocuklar, engelliler ve yaşlılar 

gibi özel risk gruplarına hizmet veren bu çalışanların aile bütünlüklerine ilişkin yaşadıkları 

sorunlar motivasyon kayıplarına yol açarak çalışma ortamını tehdit etmektedir. Bu nedenle 

eşleri zorunlu tayin kapsamında olan mesleklerde çalışanlar ile şehit/gazi, engelli yakını ve 

süreğen hastalığı olan işçilerin tayin ve becayiş hakkının yapılacak idari düzenlemelerle 

sağlanması önemli bir gerekliliktir. 

Netice itibariyle işyerlerinde uygulanan topu iş sözleşmesinden yararlanan 696 sayılı KHK ile 

geçişi yapılan işçilerin de bu toplu iş sözleşmelerinde öngörülen tayin ve/veya becayiş 

haklarından yararlandırılmaları gerekir. Toplu iş sözleşmesinin emredici etkisi bunu gerektirir. 

Bu yorum toplumun temelini aile olarak belirleyen Anayasa’nın 41. maddesine de uygun düşer.

2- 696 SAYILI KHK İLE SAĞLIK BAKANLIĞI ve AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇEN İŞÇİLERİN TAYİN VE BECAYİŞ HAKKI

696 sayılı KHK’nın 127. maddesine göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım 

sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olan 

işçiler, maddede yer alan koşulları taşımaları kaydıyla sürekli işçi unvanı ile sürekli işçi 

kadrolarına geçirilirler.  Maddeye göre, bu işçiler, “her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin 

hakedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli 

işçi kadrolarına idarelerince” geçirilirler. Yine madde hükmüne göre, “Sürekli işçi kadrolarına 

geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve 

birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek 

üzere istihdam edilebilir”.

696 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığına veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına geçişi yapılan 

alt işveren işçileri, bu Bakanlıkların sürekli işçi kadrolarını geçirilmişlerdir. Bu işçiler ile geçişten 

önce Bakanlıkların kadrosuna yer alan işçiler ile geçişten sonra Bakanlıklar tarafından 

İŞKUR’dan temin edilen işçiler arasında hukuki statü bakımından herhangi bir fark 

bulunmamaktadır. Hepsi bu Bakanlıkların işçi statüsündeki çalışanlarıdır.

Sağlık Bakanlığının üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri 

Sendikası (TÜHİS) İle Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (ÖZ SAĞLIK–İŞ) arasında 

imzalanan 01.01.2019-31.12.2020 yürürlük tarihli işletme toplu iş sözleşmesinin kapsamına 

Sağlık Bakanlığının 17 no’lu sağlık ve sosyal hizmetler işkolundaki işyerleri ve eklentilerinde 

işçi statüsündeki çalışanlar girmektedir. TİS’de işçiler bakımından herhangi bir ayrım 

yapılmamıştır. Dolayısıyla 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan işçiler de 

herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu toplu iş sözleşmesinden üyelik veya dayanışma aidatı 

ödeyerek yararlanabilirler.

Buna göre TİS’den yararlanan işçilere TİS’in “İş ve İşyeri Değişikliğine İlişkin Usul ve Esaslar” 

başlıklı 19. maddenin de uygulanması gerekecektir.  Şu halde TİS’in kapsamına giren 696 

sayılı KHK’lı işçilerin de madde de öngörülen tayin ve becayiş hakkından yararlandırılması 

hukuksal bir zorunluluktur.  
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sorumlu olduğu, başvuruya konu olayda işverenin; idare olmasından dolayı, idarenin işyerinde 

fiilen yapılan işe uygun meslek adı ve kodunu bildirilmesi ile sorumlu olduğu, aksi halde; 

27/7/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6) ile 

01/01/2020 tarihi itibariyle meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren işverenlere yönelik 

idari para cezası uygulamasına tabi olacağı değerlendirilmiştir”. 

Netice olarak Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuran işçinin idarede fiilen yapmakta olduğu iş ile 

idare tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen meslek kodunun birbiri ile uyumlu hale 

getirilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varmıştır.

3- GÖREV TANIMLARI

İşçi, sözleşmede taahhüt ettiği ve unvanı ve görev tanımı içerisine giren işi yapmakla 

yükümlüdür. Bu anlamda görev tanımları işçinin iş görme borcunun kapsamını belirler. Kural 

olarak işçi iş sözleşmesi ile taahhüt ettiğinden başka bir işi yapmakla görevli değildir. 

İşveren kendisine görev tanımı içerisinde girmeyen bir işi yönetim hakkı kapsamında talep 

edemez, ona bu konuda emir ve talimat veremez. 

İşçiye görev tanımı dışında kalan bir işin verilmesi çalışma koşullarında esaslı değişiklik 

demektir. 

İşçi görev tanımı dışında kalan bir işi emir verildiği halde yapmadığı için işten çıkartılırsa bu 

haksız fesih olur. İşçi kendisine görev tanımı dışında kalan bir işin yaptırılması halinde çalışma 

koşullarının uygulanmaması nedenine dayanarak sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir.

İşçiye görev tanımı dışında kalan bir işin yaptırılması, iş kazalarından doğan hukuki ve cezai 

sorumluluk bakımından da idarenin sorumluluğu konusunda çok önemli riskler barındırır. 

İşçiye görev tanımı dışında bir işin yapılması konusunda emir ve talimat veren işveren vekili 

niteliğindeki idareci, bu işin görülmesi sırasında meydana gelen kazadan cezai olarak sorumlu 

olabilir. Bu kazadan doğan hukuki sorumluluğun da idare tarafından üstlenilmesi gerekir.

Bununla birlikte işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen sigortalı işe giriş 

bildirgelerinde ve aylık prim ve hizmet belgelerinde meslek kodunun girildiği bölümlere 

işverenler çalıştırdıkları sigortalı için geçerli olan meslek kodunu girmekle yükümlüdürler. 

Nitekim 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “ Kurumca 

verilecek idari para cezaları” başlıklı 102’nci maddesinin (n) bendinde; muhtasar ve prim 

hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve 

kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek 

adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para 

cezası uygulanacağı hükmü amirdir.

Nitekim Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından da, “meslek kodlarının Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından kaydının tutulduğu; çalışılan iş için uygun olan meslek kodunun seçilmesi ve görev 

değişikliği, terfi gibi durumlarda sistem üzerinde güncellemenin yapılmasından işverenin 

Benzer bir uygulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda görev yapan 696 Sayılı KHK 

kapsamında işçiler için de geçerlidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 

31.05.2018 tarih ve 467 sayılı yazısında “mevzuat hükümleri kapsamında işçi personelin iller 

arasında atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından bu aşamada işçi personelin iller 

arasında atamasının yapılamayacak olması” ibaresi ile işçilerin il dışı tayin ve becayiş talepleri 

değerlendirilmemektedir. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet 

Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) İle Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası 

(ÖZ SAĞLIK–İŞ) arasında imzalanan 01.11.2019 – 31.10.2021 yürürlük tarihli işletme toplu iş 

sözleşmesinin 16. maddesine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda aynı ünvanlı 

kadroda çalışan işçiler, kendi aralarında anlaşmak ve işveren vekilinin rızasını almak suretiyle 

işyerlerini değiştirebilirler. Yine bu sözleşmeye göre, “hastalığı dolayısıyla işi ve işyerinin 

değiştirilmesi zorunluluğu sağlık kurulu raporuyla sabit olanların, raporda belirtilen esaslara 

göre işi, işyeri değiştirilebilir”. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde görev yapan daimi işçilerin tayin ve 

becayiş hakkının olmaması aile birliklerinin bozulmasına ve toplumun temelini oluşturan aile 

kurumunun boşanmalarla zarar görmesine neden olmaktadır. Çocuklar, engelliler ve yaşlılar 

gibi özel risk gruplarına hizmet veren bu çalışanların aile bütünlüklerine ilişkin yaşadıkları 

sorunlar motivasyon kayıplarına yol açarak çalışma ortamını tehdit etmektedir. Bu nedenle 

eşleri zorunlu tayin kapsamında olan mesleklerde çalışanlar ile şehit/gazi, engelli yakını ve 

süreğen hastalığı olan işçilerin tayin ve becayiş hakkının yapılacak idari düzenlemelerle 

sağlanması önemli bir gerekliliktir. 

Netice itibariyle işyerlerinde uygulanan topu iş sözleşmesinden yararlanan 696 sayılı KHK ile 

geçişi yapılan işçilerin de bu toplu iş sözleşmelerinde öngörülen tayin ve/veya becayiş 

haklarından yararlandırılmaları gerekir. Toplu iş sözleşmesinin emredici etkisi bunu gerektirir. 

Bu yorum toplumun temelini aile olarak belirleyen Anayasa’nın 41. maddesine de uygun düşer.

2- 696 SAYILI KHK İLE SAĞLIK BAKANLIĞI ve AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇEN İŞÇİLERİN TAYİN VE BECAYİŞ HAKKI

696 sayılı KHK’nın 127. maddesine göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım 

sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olan 

işçiler, maddede yer alan koşulları taşımaları kaydıyla sürekli işçi unvanı ile sürekli işçi 

kadrolarına geçirilirler.  Maddeye göre, bu işçiler, “her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin 

hakedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli 

işçi kadrolarına idarelerince” geçirilirler. Yine madde hükmüne göre, “Sürekli işçi kadrolarına 

geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve 

birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek 

üzere istihdam edilebilir”.

696 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığına veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına geçişi yapılan 

alt işveren işçileri, bu Bakanlıkların sürekli işçi kadrolarını geçirilmişlerdir. Bu işçiler ile geçişten 

önce Bakanlıkların kadrosuna yer alan işçiler ile geçişten sonra Bakanlıklar tarafından 

İŞKUR’dan temin edilen işçiler arasında hukuki statü bakımından herhangi bir fark 

bulunmamaktadır. Hepsi bu Bakanlıkların işçi statüsündeki çalışanlarıdır.

Sağlık Bakanlığının üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri 

Sendikası (TÜHİS) İle Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (ÖZ SAĞLIK–İŞ) arasında 

imzalanan 01.01.2019-31.12.2020 yürürlük tarihli işletme toplu iş sözleşmesinin kapsamına 

Sağlık Bakanlığının 17 no’lu sağlık ve sosyal hizmetler işkolundaki işyerleri ve eklentilerinde 

işçi statüsündeki çalışanlar girmektedir. TİS’de işçiler bakımından herhangi bir ayrım 

yapılmamıştır. Dolayısıyla 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan işçiler de 

herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu toplu iş sözleşmesinden üyelik veya dayanışma aidatı 

ödeyerek yararlanabilirler.

Buna göre TİS’den yararlanan işçilere TİS’in “İş ve İşyeri Değişikliğine İlişkin Usul ve Esaslar” 

başlıklı 19. maddenin de uygulanması gerekecektir.  Şu halde TİS’in kapsamına giren 696 

sayılı KHK’lı işçilerin de madde de öngörülen tayin ve becayiş hakkından yararlandırılması 

hukuksal bir zorunluluktur.  
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olarak emekli edilerek yerlerine yeni personellerin alınması, kamu kaynaklarının verimli 

kullanılması bakımından da önemli bir sorun oluşturmaktadır. Yeni personelin eğitim, uyum ve 

beceri kazanma süreçleri için yapılacak zaman ve maliyet harcamaları kamu yönetiminde 

etkinlik ve verimlilik ilkeleri uyuşmamaktadır.  

Ülkemizde geçmiş yıllardaki uygulamalarda erken yaşlarda emekliye ayrılan işgücünün 

yeniden işgücü piyasasına dönmeleri nedeni ile istihdam için beklenen artışı oluşturmadığı 

görülmüştür. 

696 Sayılı KHK işçileri de ağırlıklı olarak düşük gelir grubunda yer alan ve ailelerinin geçimlerini 

sağlamakla sorumlu işgücü grubundan oluşmaktadır. Bu çalışanların erken sayılabilecek 

zamanda zorunlu emekliliğe sevk edilmeleri, çocuklarının eğitimi ve evlilik harcamaları gibi 

temel ihtiyaçları nedeniyle kayıt dışı ve güvencesiz alanlarda yeniden işgücü piyasalarına 

katılmalarına neden olacaktır. Zorunlu emeklilik uygulaması bu şekliyle ülkemizde işgücü 

piyasalarına ilişkin dengenin bozulmasına da etki edecektir. 

Bu itibarla yapılacak bir kanun değişikliği ile azami çalışma süresi koşulunun kaldırılması 

isabetli olacaktır. 

Üstelik yaptıkları işte tecrübe kazanmış bu işçilerin toplu denebilecek bir şekilde işten 

ayrılmaları ve yerlerine yeni işçilerin alınmasına ilişkin kamu personel rejimine ilişkin zorluklar 

kamu kurumlarının yürütmekle yükümlü oldukları asli ve sürekli görevlerin yerine getirilmesini 

de güçleştirecek niteliktedir.

5- ZORUNLU EMEKLİLİK UYGULAMASI

696 Sayılı KHK’da “Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları 

taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale 

sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam 

süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almaya hak kazandıkları tarihi geçemez” denilmektedir.

Görüldüğü üzere 696 sayılı KHK, süreli işçi kadrolarına geçirilen işçiler için bir azami çalışma 

süresi öngörmüştür. Oysa Türk iş kanunlarında küçüklerin korunması bağlamında asgari 

çalışma yaşı düzenlenmiş olmasına rağmen azami bir çalışma yaşı düzenlenmemiştir. 

İşçi fiziksel ve ruhsal durumunun elverdiği ölçüde çalışma hakkına sahiptir. Nitekim Türkiye 

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu da yaş temellerine dayalı ayrımcılığı yasaklamıştır. 

696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçiler bakımından bir azami çalışma 

süresinin konulması, hizmetin zorunlulukları nedeniyle gerekli ve amaçla orantılı da değildir. 

Mevcut düzenleme sosyal güvenlik sistemindeki aktüeryal finansman dengesinin sürdürülmesi 

bakımından da çelişki oluşturmaktadır. Primli sosyal güvenlik sistemleri ağırlıklı olarak aktif 

sigortalıların primleri ile finanse edilmektedir. Aktif ve pasif sigortalılar arasındaki dengenin 

sağlanmasında aktif sigortalıların sistem içindeki bulundukları süre büyük önem taşımaktadır. 

Erken emeklilik gibi uygulamalarla yıllar içinde ortaya çıkan düzenlemeler sosyal güvenlik 

sistemlerinin açıklar vermesine ve sigortalılar bakımından bir takım menfaatlerin 

sınırlandırılmasına neden olabilmektedir. 

Bu nedenle çalışma gücü ve arzusu olan 696 Sayılı KHK işçilerinin kendileri dışında hiçbir 

çalışan gruba uygulanmayan zorunlu emeklilik ile muhatap olarak sistemin aktif alanından 

pasif alanına itilmesi sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği bakımından da doğru 

değildir. 

Çalışma hayatında verimliliklerinin, işe ilişkin beceri, nitelik ve yeteneklerin en üst düzeyde 

olduğu bir dönemde zorunlu emeklilik uygulaması önemli bir kaynak israfı sorununu da 

beraberinde getirecektir.

 Bulundukları kurumlarda yıllardır görev yapan ve çalışma ortamını tanıyan çalışanların zorunlu 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü 

Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) İle Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz 

Sağlık–İş) arasında imzalanan 01.11.2019 – 31.10.2021 yürürlük tarihli  işletme toplu iş 

sözleşmesinin 17. maddesine göre, “Bu işletme toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin 

haftalık çalışma süresi 45 saattir”. Yine TİS’in 18. maddesine göre, “Haftalık 45 saatin üzerinde 

yapılan çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek 

ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %60 yükseltilmesi suretiyle 

ödenir”.

Her ne kadar ev tipi sosyal hizmet birimlerinde çalışan işçiler 4857 sayılı Kanunun kapsamına 

görülmese de bu kanunda öngörülen çalışma sürelerine ilişkin sınırlamalar kıyasen bu işçiler 

bakımından da uygulanmalıdır. 

Örneğin 4857 sayılı Kanuna göre günlük azami çalışma süresi 11 saati geçemez.

Şu halde ev tipi sosyal hizmet birimlerinde çalışan ve TİS’den yararlanan işçiler bakımından da 

bu hükümlerin uygulanması gerekir. 

Bu durumda örneğin günlük azami çalışma süresini veya haftalık çalışma süresi 45 saati aşan 

işçiler fazla çalışma ücretine hak kazanırlar. Çalışma sürelerinin sınırlandırılması ve dinlenme 

sürelerinin tanınması sadece fazla çalışma ücreti ile alakalı değildir; bunlar daha çok iş sağlığı 

ve güvenliği ile alakalıdır. 

İşçinin dinlendirilmeksizin azami çalışma süreleri üzerinde çalıştırılması onu iş kazalarının 

konusu haline getireceği gibi, aile ve sosyal çevresinden uzaklaşmasına, ailevi veya bakım 

yükümlülüklerini yerine getirmesine engel oluşturarak onu yalnızlaştıracaktır. 

4- AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDA EV TİPİ SOSYAL HİZMET 

MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLAR

Sosyal Hizmetler Kanununa göre, “Sosyal Hizmet Merkezi”; İhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek 

sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, 

yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve 

danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, gerektiğinde kamu kurum 

ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği 

içinde sunulmasından ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu gündüzlü sosyal hizmet 

kuruluşlarını ifade eder.

Mevzuata göre, "Çocuk evleri; 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların 

kaldığı ev birimlerini”;  “Çocuk Evleri Sitesi, korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının 

sağlandığı aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan 

kuruluşunu”; “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri, çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile bakım veya 

barınma ihtiyacı olan kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki yatılı sosyal hizmet birimlerini” 

ifade eder.

6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunla eklenen “Ev tipi sosyal hizmet birimleri, 22/5/2003 tarihli 

ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamındadır” hükmü 

ile esasen 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ev tipi sosyal hizmet birimlerinde çalışan 

işçiler bu kanunun kapsamı dışına çıkarılmışlardır. Bu işçiler hakkında 6098 sayılı Kanunun 

genel hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanacaktır. 

Özellikle belirtilmelidir ki, ev tipi sosyal hizmet birimlerinde çalışanların 4857 sayılı İş Kanunu 

kapsamı dışına çıkartılması isabetli olmamıştır. Zira bunlar her ne kadar mesken niteliğindeki 

yerlerde iş görseler de yaptıkları işler 4857 sayılı Kanunun istisnaları arasında sayılan “ev 

hizmetleri”nden değildir. Bu işler niteliği itibariyle bir “sosyal hizmet” faaliyetidir. 

Bu yerler mevzuatta da belirtildiği üzere, “yatılı sosyal hizmet birimleri”dir. Sadece sosyal 

hizmetin daha verimli yürütülebilmesi için ev tipi bir modelde örgütlenmişlerdir. Dolayısıyla 

yapılacak bir kanun değişikliği ile bu işçilerin tekrar İş Kanunu kapsamına alınmaları isabetli 

olacaktır.
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olarak emekli edilerek yerlerine yeni personellerin alınması, kamu kaynaklarının verimli 

kullanılması bakımından da önemli bir sorun oluşturmaktadır. Yeni personelin eğitim, uyum ve 

beceri kazanma süreçleri için yapılacak zaman ve maliyet harcamaları kamu yönetiminde 

etkinlik ve verimlilik ilkeleri uyuşmamaktadır.  

Ülkemizde geçmiş yıllardaki uygulamalarda erken yaşlarda emekliye ayrılan işgücünün 

yeniden işgücü piyasasına dönmeleri nedeni ile istihdam için beklenen artışı oluşturmadığı 

görülmüştür. 

696 Sayılı KHK işçileri de ağırlıklı olarak düşük gelir grubunda yer alan ve ailelerinin geçimlerini 

sağlamakla sorumlu işgücü grubundan oluşmaktadır. Bu çalışanların erken sayılabilecek 

zamanda zorunlu emekliliğe sevk edilmeleri, çocuklarının eğitimi ve evlilik harcamaları gibi 

temel ihtiyaçları nedeniyle kayıt dışı ve güvencesiz alanlarda yeniden işgücü piyasalarına 

katılmalarına neden olacaktır. Zorunlu emeklilik uygulaması bu şekliyle ülkemizde işgücü 

piyasalarına ilişkin dengenin bozulmasına da etki edecektir. 

Bu itibarla yapılacak bir kanun değişikliği ile azami çalışma süresi koşulunun kaldırılması 

isabetli olacaktır. 

Üstelik yaptıkları işte tecrübe kazanmış bu işçilerin toplu denebilecek bir şekilde işten 

ayrılmaları ve yerlerine yeni işçilerin alınmasına ilişkin kamu personel rejimine ilişkin zorluklar 

kamu kurumlarının yürütmekle yükümlü oldukları asli ve sürekli görevlerin yerine getirilmesini 

de güçleştirecek niteliktedir.

5- ZORUNLU EMEKLİLİK UYGULAMASI

696 Sayılı KHK’da “Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları 

taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale 

sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam 

süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almaya hak kazandıkları tarihi geçemez” denilmektedir.

Görüldüğü üzere 696 sayılı KHK, süreli işçi kadrolarına geçirilen işçiler için bir azami çalışma 

süresi öngörmüştür. Oysa Türk iş kanunlarında küçüklerin korunması bağlamında asgari 

çalışma yaşı düzenlenmiş olmasına rağmen azami bir çalışma yaşı düzenlenmemiştir. 

İşçi fiziksel ve ruhsal durumunun elverdiği ölçüde çalışma hakkına sahiptir. Nitekim Türkiye 

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu da yaş temellerine dayalı ayrımcılığı yasaklamıştır. 

696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçiler bakımından bir azami çalışma 

süresinin konulması, hizmetin zorunlulukları nedeniyle gerekli ve amaçla orantılı da değildir. 

Mevcut düzenleme sosyal güvenlik sistemindeki aktüeryal finansman dengesinin sürdürülmesi 

bakımından da çelişki oluşturmaktadır. Primli sosyal güvenlik sistemleri ağırlıklı olarak aktif 

sigortalıların primleri ile finanse edilmektedir. Aktif ve pasif sigortalılar arasındaki dengenin 

sağlanmasında aktif sigortalıların sistem içindeki bulundukları süre büyük önem taşımaktadır. 

Erken emeklilik gibi uygulamalarla yıllar içinde ortaya çıkan düzenlemeler sosyal güvenlik 

sistemlerinin açıklar vermesine ve sigortalılar bakımından bir takım menfaatlerin 

sınırlandırılmasına neden olabilmektedir. 

Bu nedenle çalışma gücü ve arzusu olan 696 Sayılı KHK işçilerinin kendileri dışında hiçbir 

çalışan gruba uygulanmayan zorunlu emeklilik ile muhatap olarak sistemin aktif alanından 

pasif alanına itilmesi sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği bakımından da doğru 

değildir. 

Çalışma hayatında verimliliklerinin, işe ilişkin beceri, nitelik ve yeteneklerin en üst düzeyde 

olduğu bir dönemde zorunlu emeklilik uygulaması önemli bir kaynak israfı sorununu da 

beraberinde getirecektir.
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Bu durumda örneğin günlük azami çalışma süresini veya haftalık çalışma süresi 45 saati aşan 

işçiler fazla çalışma ücretine hak kazanırlar. Çalışma sürelerinin sınırlandırılması ve dinlenme 

sürelerinin tanınması sadece fazla çalışma ücreti ile alakalı değildir; bunlar daha çok iş sağlığı 

ve güvenliği ile alakalıdır. 

İşçinin dinlendirilmeksizin azami çalışma süreleri üzerinde çalıştırılması onu iş kazalarının 

konusu haline getireceği gibi, aile ve sosyal çevresinden uzaklaşmasına, ailevi veya bakım 

yükümlülüklerini yerine getirmesine engel oluşturarak onu yalnızlaştıracaktır. 

4- AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDA EV TİPİ SOSYAL HİZMET 

MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLAR

Sosyal Hizmetler Kanununa göre, “Sosyal Hizmet Merkezi”; İhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek 

sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, 

yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve 

danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, gerektiğinde kamu kurum 

ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği 

içinde sunulmasından ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu gündüzlü sosyal hizmet 

kuruluşlarını ifade eder.

Mevzuata göre, "Çocuk evleri; 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların 

kaldığı ev birimlerini”;  “Çocuk Evleri Sitesi, korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının 

sağlandığı aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan 

kuruluşunu”; “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri, çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile bakım veya 

barınma ihtiyacı olan kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki yatılı sosyal hizmet birimlerini” 

ifade eder.

6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunla eklenen “Ev tipi sosyal hizmet birimleri, 22/5/2003 tarihli 

ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamındadır” hükmü 

ile esasen 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ev tipi sosyal hizmet birimlerinde çalışan 

işçiler bu kanunun kapsamı dışına çıkarılmışlardır. Bu işçiler hakkında 6098 sayılı Kanunun 

genel hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanacaktır. 

Özellikle belirtilmelidir ki, ev tipi sosyal hizmet birimlerinde çalışanların 4857 sayılı İş Kanunu 

kapsamı dışına çıkartılması isabetli olmamıştır. Zira bunlar her ne kadar mesken niteliğindeki 

yerlerde iş görseler de yaptıkları işler 4857 sayılı Kanunun istisnaları arasında sayılan “ev 

hizmetleri”nden değildir. Bu işler niteliği itibariyle bir “sosyal hizmet” faaliyetidir. 

Bu yerler mevzuatta da belirtildiği üzere, “yatılı sosyal hizmet birimleri”dir. Sadece sosyal 

hizmetin daha verimli yürütülebilmesi için ev tipi bir modelde örgütlenmişlerdir. Dolayısıyla 

yapılacak bir kanun değişikliği ile bu işçilerin tekrar İş Kanunu kapsamına alınmaları isabetli 

olacaktır.
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olarak emekli edilerek yerlerine yeni personellerin alınması, kamu kaynaklarının verimli 

kullanılması bakımından da önemli bir sorun oluşturmaktadır. Yeni personelin eğitim, uyum ve 

beceri kazanma süreçleri için yapılacak zaman ve maliyet harcamaları kamu yönetiminde 

etkinlik ve verimlilik ilkeleri uyuşmamaktadır.  

Ülkemizde geçmiş yıllardaki uygulamalarda erken yaşlarda emekliye ayrılan işgücünün 

yeniden işgücü piyasasına dönmeleri nedeni ile istihdam için beklenen artışı oluşturmadığı 

görülmüştür. 

696 Sayılı KHK işçileri de ağırlıklı olarak düşük gelir grubunda yer alan ve ailelerinin geçimlerini 

sağlamakla sorumlu işgücü grubundan oluşmaktadır. Bu çalışanların erken sayılabilecek 

zamanda zorunlu emekliliğe sevk edilmeleri, çocuklarının eğitimi ve evlilik harcamaları gibi 

temel ihtiyaçları nedeniyle kayıt dışı ve güvencesiz alanlarda yeniden işgücü piyasalarına 

katılmalarına neden olacaktır. Zorunlu emeklilik uygulaması bu şekliyle ülkemizde işgücü 

piyasalarına ilişkin dengenin bozulmasına da etki edecektir. 

Bu itibarla yapılacak bir kanun değişikliği ile azami çalışma süresi koşulunun kaldırılması 

isabetli olacaktır. 

Üstelik yaptıkları işte tecrübe kazanmış bu işçilerin toplu denebilecek bir şekilde işten 

ayrılmaları ve yerlerine yeni işçilerin alınmasına ilişkin kamu personel rejimine ilişkin zorluklar 

kamu kurumlarının yürütmekle yükümlü oldukları asli ve sürekli görevlerin yerine getirilmesini 

de güçleştirecek niteliktedir.

5- ZORUNLU EMEKLİLİK UYGULAMASI

696 Sayılı KHK’da “Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları 

taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale 

sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam 

süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almaya hak kazandıkları tarihi geçemez” denilmektedir.

Görüldüğü üzere 696 sayılı KHK, süreli işçi kadrolarına geçirilen işçiler için bir azami çalışma 

süresi öngörmüştür. Oysa Türk iş kanunlarında küçüklerin korunması bağlamında asgari 

çalışma yaşı düzenlenmiş olmasına rağmen azami bir çalışma yaşı düzenlenmemiştir. 

İşçi fiziksel ve ruhsal durumunun elverdiği ölçüde çalışma hakkına sahiptir. Nitekim Türkiye 

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu da yaş temellerine dayalı ayrımcılığı yasaklamıştır. 

696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçiler bakımından bir azami çalışma 

süresinin konulması, hizmetin zorunlulukları nedeniyle gerekli ve amaçla orantılı da değildir. 

Mevcut düzenleme sosyal güvenlik sistemindeki aktüeryal finansman dengesinin sürdürülmesi 

bakımından da çelişki oluşturmaktadır. Primli sosyal güvenlik sistemleri ağırlıklı olarak aktif 

sigortalıların primleri ile finanse edilmektedir. Aktif ve pasif sigortalılar arasındaki dengenin 

sağlanmasında aktif sigortalıların sistem içindeki bulundukları süre büyük önem taşımaktadır. 

Erken emeklilik gibi uygulamalarla yıllar içinde ortaya çıkan düzenlemeler sosyal güvenlik 

sistemlerinin açıklar vermesine ve sigortalılar bakımından bir takım menfaatlerin 

sınırlandırılmasına neden olabilmektedir. 

Bu nedenle çalışma gücü ve arzusu olan 696 Sayılı KHK işçilerinin kendileri dışında hiçbir 

çalışan gruba uygulanmayan zorunlu emeklilik ile muhatap olarak sistemin aktif alanından 

pasif alanına itilmesi sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği bakımından da doğru 

değildir. 

Çalışma hayatında verimliliklerinin, işe ilişkin beceri, nitelik ve yeteneklerin en üst düzeyde 

olduğu bir dönemde zorunlu emeklilik uygulaması önemli bir kaynak israfı sorununu da 

beraberinde getirecektir.

 Bulundukları kurumlarda yıllardır görev yapan ve çalışma ortamını tanıyan çalışanların zorunlu 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü 

Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) İle Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz 

Sağlık–İş) arasında imzalanan 01.11.2019 – 31.10.2021 yürürlük tarihli  işletme toplu iş 

sözleşmesinin 17. maddesine göre, “Bu işletme toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin 

haftalık çalışma süresi 45 saattir”. Yine TİS’in 18. maddesine göre, “Haftalık 45 saatin üzerinde 

yapılan çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek 

ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %60 yükseltilmesi suretiyle 

ödenir”.

Her ne kadar ev tipi sosyal hizmet birimlerinde çalışan işçiler 4857 sayılı Kanunun kapsamına 

görülmese de bu kanunda öngörülen çalışma sürelerine ilişkin sınırlamalar kıyasen bu işçiler 

bakımından da uygulanmalıdır. 

Örneğin 4857 sayılı Kanuna göre günlük azami çalışma süresi 11 saati geçemez.

Şu halde ev tipi sosyal hizmet birimlerinde çalışan ve TİS’den yararlanan işçiler bakımından da 

bu hükümlerin uygulanması gerekir. 

Bu durumda örneğin günlük azami çalışma süresini veya haftalık çalışma süresi 45 saati aşan 

işçiler fazla çalışma ücretine hak kazanırlar. Çalışma sürelerinin sınırlandırılması ve dinlenme 

sürelerinin tanınması sadece fazla çalışma ücreti ile alakalı değildir; bunlar daha çok iş sağlığı 

ve güvenliği ile alakalıdır. 

İşçinin dinlendirilmeksizin azami çalışma süreleri üzerinde çalıştırılması onu iş kazalarının 

konusu haline getireceği gibi, aile ve sosyal çevresinden uzaklaşmasına, ailevi veya bakım 

yükümlülüklerini yerine getirmesine engel oluşturarak onu yalnızlaştıracaktır. 

4- AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDA EV TİPİ SOSYAL HİZMET 

MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLAR

Sosyal Hizmetler Kanununa göre, “Sosyal Hizmet Merkezi”; İhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek 

sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, 

yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve 

danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, gerektiğinde kamu kurum 

ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği 

içinde sunulmasından ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu gündüzlü sosyal hizmet 

kuruluşlarını ifade eder.

Mevzuata göre, "Çocuk evleri; 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların 

kaldığı ev birimlerini”;  “Çocuk Evleri Sitesi, korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının 

sağlandığı aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan 

kuruluşunu”; “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri, çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile bakım veya 

barınma ihtiyacı olan kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki yatılı sosyal hizmet birimlerini” 

ifade eder.

6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunla eklenen “Ev tipi sosyal hizmet birimleri, 22/5/2003 tarihli 

ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamındadır” hükmü 

ile esasen 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ev tipi sosyal hizmet birimlerinde çalışan 

işçiler bu kanunun kapsamı dışına çıkarılmışlardır. Bu işçiler hakkında 6098 sayılı Kanunun 

genel hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanacaktır. 

Özellikle belirtilmelidir ki, ev tipi sosyal hizmet birimlerinde çalışanların 4857 sayılı İş Kanunu 

kapsamı dışına çıkartılması isabetli olmamıştır. Zira bunlar her ne kadar mesken niteliğindeki 

yerlerde iş görseler de yaptıkları işler 4857 sayılı Kanunun istisnaları arasında sayılan “ev 

hizmetleri”nden değildir. Bu işler niteliği itibariyle bir “sosyal hizmet” faaliyetidir. 

Bu yerler mevzuatta da belirtildiği üzere, “yatılı sosyal hizmet birimleri”dir. Sadece sosyal 

hizmetin daha verimli yürütülebilmesi için ev tipi bir modelde örgütlenmişlerdir. Dolayısıyla 

yapılacak bir kanun değişikliği ile bu işçilerin tekrar İş Kanunu kapsamına alınmaları isabetli 

olacaktır.
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zorunluluklardan dolayı ya da göstermelik olarak yapılan bu çalışmalar, doğal olarak beklenen 

faydaları sağlamamaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılın gereklerine uygun olarak, tüm kamu 

hizmetlerinin etkili, verimli, rasyonel, nitelikli, kaliteli ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi 

için, norm kadro düzenlemesinin koordineli, sürekli ve gelişmelerle uyumlu olarak takip 

edilmesi gerekmektedir. Böyle bir yaklaşımla yapılacak norm kadro çalışmaları, kamu 

yönetimlerinin sorunlarının çözümünde çok önemli bir araç haline gelerek, kamu yönetiminde 

insan kaynakları planlamasının alt yapısını oluşturacaktır.

yeni personel bulup işe ve örgüte adapte etmenin yüksek maliyeti ve beşeri sermayeyi verimli 

kullanamamanın ortaya çıkardığı sorunlar, insan kaynakları planlaması yapılmasını tüm 

örgütler için verimliliğin ve örgütsel amaçlara ulaşmanın şartlarından biri durumuna getirmiştir. 

Çalışanların eğitim ve geliştirilmelerini de içerecek geniş kapsamlı insan kaynakları planlaması 

çalışmaları yapılmadıkça, örgütte yapılan hiçbir iş ya da faaliyet etkili şekilde 

gerçekleştirilemeyecektir. 

10- İnsan kaynakları planlamasının etkin ve çalışan merkezli uygulanmasında 696 Sayılı KHK 

kapsamında öne çıkan görev tanımlarının belirsizliği, tayin ve becayiş hakkının adalet ölçütleri 

içinde sağlanamaması ve zorunlu emeklilik gibi uygulamalar kamu hizmetlerinin asli ve sürekli 

hizmetlerinin sunumu konusunda önemli engeller olarak öne çıkmaktadır. 

11- Tüm kamu örgütlerinde, hizmetlerin etkili, verimli ve rasyonel sunulabilmesi, hizmet 

kalitesinin artırılabilmesi, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yakalanabilmesi 

için hangi işte, hangi niteliklere sahip ne kadar personel çalıştırılacağı, bununla birlikte bu 

nitelik ve sayıdaki personelin hangi esaslara göre seçileceği ve adil bir ücret sisteminin nasıl 

kurulacağı konularında rehberlik edebilecek bilimsel esaslara dayalı bir düzenlemeye ihtiyaç 

vardır. Bu ise, örgüt analizi ile başlayan, iş analizi, görev tanımları ve iş gerekleri ile devam 

eden ve o iş için en uygun, rasyonel ve optimal sayıdaki kadronun tespiti ile sona eren norm 

kadro düzenlemesidir. 

12- Bilimsel usul ve esaslar doğrultusunda, objektif kriterlere uyularak, kamu örgütlerinin her 

birinin kendi yapı, ihtiyaç ve sorunlarına uygun olarak yapılacak norm kadro uygulamaları, 

başta kadro ve teşkilat yapıları olmak üzere, bunlarla ilişkili pek çok sorunu ortadan 

kaldıracaktır. Norm kadronun ortaya koyduğu standartlara ve esaslara bakarak, her bir iş için 

ayrı ayrı en uygun niteliklere sahip personel işe alınabilir. Böyle bir ölçüt olmadıkça, farklı kadro 

hizmetleri için, hangi niteliklere sahip, ne kadar personel alınacağının belirlenmesi mümkün 

olmayacaktır.

13- Ülkemizde, bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşlarında norm kadro sayısının tespitine 

yönelik yapılan çalışmalar sınırlı düzeyde kalmıştır. Bazı kurumlar tarafından hiç yapılmayan 

bu çalışmalar, bazı kurumlar tarafından da yapıldığı halde uygulanamamaktadır. Yasal 

6- Günümüzde insan kaynakları yönetiminin önemi; işgücü ile ilgili maliyetler, verimlilik, 

değişim, kalite, hız, işgücündeki olumsuzluklar vb. sorunlar nedeniyle her zamankinden daha 

önemli hale gelmiştir. Örgütlerde işgücü “olmazsa olmaz” niteliğinde bir unsur olduğundan her 

türlü ekonomik etkinliğin temelinde, ne tür teknoloji kullanılırsa kullanılsın emek yatmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz dönemde ileri teknoloji kullanımı ve otomasyon nedeniyle işgücü 

ihtiyacının azaldığını söylemek mümkündür. Ancak, işgücü ihtiyacının nicel olarak azalması, bu 

ihtiyacın daha yüksek nitelikteki işgücü ile karşılanmasını gerektirmektedir. Başka bir ifadeyle, 

az sayıda ancak nitelikli bir işgücü ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Emek yoğun teknolojilerde 

devletin işverene getirdiği sosyal yükümlülükler, işgücü maliyetlerini sürekli olarak 

yükseltmektedir. Bu durumda insan kaynakları, diğer üretim faktörlerine kıyasla giderek daha 

pahalı bir kaynak haline gelmektedir. Bu pahalı ve ikamesi zor kaynağın ise etkili olarak 

kullanımı günümüzde her zamankinden daha çok önem kazanmıştır. Dolayısıyla örgütler ve 

yöneticiler diğer kaynaklarına olduğu kadar beşeri kaynaklarına da ilgi ve önem göstermenin 

gereğini anlamaya başlamışlardır.

7- İnsan kaynaklarının etkili kullanımı ile ürün niteliğinin yükselmesi, hatalı üretimin azalması, 

işgücü devir oranının düşmesi, devamsızlık oranını azalması, iş kazalarını neden olduğu 

kayıpların azalması, işyeri ortamında moral ve motivasyonun yükselmesi, işgören-işveren 

çatışmasını azalması, rekabet gücünün artması, hız-kalite-verimliliğin artması şeklinde 

maliyetler üzerinde olumlu sonuçlar sağlamak mümkün olabilmektedir.

8- İnsan kaynakları yönetiminin örgüt yapısındaki yeri ve önemi artan rekabet, hızlı teknolojik 

değişimler ve teknolojilerin hızla uygulamaya konulması, esnek üretim sistemlerinin 

yaygınlaşmaya başlaması, yeni iş alanlarının ve yeni tekniklerin gerektirdiği nitelik ve 

yetenekteki personelin bulunmasındaki zorluk, insanların eğitim ve kültür düzeylerinin artması, 

devletin işçi ve işveren ilişkilerini düzenleyici kurallar koyması gibi etkenler nedeniyle artarak 

zaman içinde örgütün alt düzeylerinden üst düzeylerine doğru ilerlemiştir.

9- Kamu yönetiminde etkin personel planlaması, kuruluşlarda personel ihtiyacının saptanması, 

personelin seçimi ve işe alınması, değerlendirilmesi, yükseltilmesi ve ücretlendirilmesi 

işlemlerinde alt yapı hizmetini görür. Deneyimli ve nitelikli olan çalışanlara ihtiyacın artması, 

SONUÇ

1- Aynı çalışma ortamında farklı çalışma statülerinin haklarına ilişkin adil olmayan 

düzenlemeler çalışma barışı önünde önemli bir tehdit durumundadır. 

2- Sağlık ve sosyal hizmetler gibi işin asıl ve yardımcı tüm unsurlarının hizmetin niteliği ve 

kalitesi üzerinde belirleyici olduğu alanlarda çalışma rejiminin düzenlenmesi çok daha büyük 

bir öneme sahiptir. 

3- Ülkemizde farklı çalışma statülerinin haklarına ilişkin düzenlemelerde yaşanan sorunlar 

çalışanların motivasyon kayıplarına neden olmaktadır. Sürekli kamu işçilikleri statüsü üzerinde 

evrensel ve ulusal hukuk normları bakımından hiçbir tartışma olmayan 696 Sayılı HKH 

işçilerinin çoğu zaman mevzuatın yazım tekniğinden kaynaklanan sorunların giderilmesi, asli 

ve sürekli nitelikteki kamu hizmetlerinin etkinliği ve kalitesinin artırılmasında da olumlu katkılar 

sağlayacaktır. 

4- Yönetim anlayışında yaşanan değişim sürecinde, “insan” unsuru çok değişik boyutlarda 

etkilenmiştir. Geçmişte bir maliyet unsuru olarak kabul edilen, hatta örgütte kullanılan 

makinelerle eşdeğer ve bu makinelerin bir parçası olarak görülen insan kaynakları; personel 

yönetimi kavramının ortaya çıkmasıyla beraber bilimsel bir nitelik kazanmış, zaman içinde 

çeşitli gelişmelerin etkisiyle stratejik bir kaynak olarak algılanmaya ve örgütün amaçlarına 

ulaşmada, verimliliği artırmada, rekabet gücünü sağlayabilmede en önemli unsur haline 

gelmiştir. 

5- Son yıllarda yönetim alanında meydana gelen gelişmeler, örgüt yapılarını değiştirmiş, 

bireysel ve toplumsal çalışma ilke ve ilişkilerini örgütün geleceği ile uyumlu hale getiren çağdaş 

insan kaynakları yönetiminin oluşumuna yol açmıştır. Örgütsel verimliliğin odak noktası 

insandır ve bugün gelinen noktada, çalışanların işlerinden ve bağlı bulundukları örgütten 

beklentileri artmış, çeşitlenmiş ve değişmiştir. Özellikle beyaz yakalı olarak ifade edilen, nitelikli 

ve zihinsel kapasitesi yüksek çalışanlar, iş doyumunu sağlayacakları görevlerde bulunmanın 

yanında, tatmin edici maddi imkân ve koşullarla birlikte, mesleki becerilerini ve kariyerlerini 

geliştirici yönde uygulamaların, çalıştıkları örgüt tarafından sağlanması beklentilerini 

taşımaktadırlar. Sözü edilen noktada insan kaynakları yönetiminin stratejik önemi ortaya 

çıkmaktadır.

14



zorunluluklardan dolayı ya da göstermelik olarak yapılan bu çalışmalar, doğal olarak beklenen 

faydaları sağlamamaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılın gereklerine uygun olarak, tüm kamu 

hizmetlerinin etkili, verimli, rasyonel, nitelikli, kaliteli ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi 

için, norm kadro düzenlemesinin koordineli, sürekli ve gelişmelerle uyumlu olarak takip 

edilmesi gerekmektedir. Böyle bir yaklaşımla yapılacak norm kadro çalışmaları, kamu 

yönetimlerinin sorunlarının çözümünde çok önemli bir araç haline gelerek, kamu yönetiminde 

insan kaynakları planlamasının alt yapısını oluşturacaktır.

yeni personel bulup işe ve örgüte adapte etmenin yüksek maliyeti ve beşeri sermayeyi verimli 

kullanamamanın ortaya çıkardığı sorunlar, insan kaynakları planlaması yapılmasını tüm 

örgütler için verimliliğin ve örgütsel amaçlara ulaşmanın şartlarından biri durumuna getirmiştir. 

Çalışanların eğitim ve geliştirilmelerini de içerecek geniş kapsamlı insan kaynakları planlaması 

çalışmaları yapılmadıkça, örgütte yapılan hiçbir iş ya da faaliyet etkili şekilde 

gerçekleştirilemeyecektir. 

10- İnsan kaynakları planlamasının etkin ve çalışan merkezli uygulanmasında 696 Sayılı KHK 

kapsamında öne çıkan görev tanımlarının belirsizliği, tayin ve becayiş hakkının adalet ölçütleri 

içinde sağlanamaması ve zorunlu emeklilik gibi uygulamalar kamu hizmetlerinin asli ve sürekli 

hizmetlerinin sunumu konusunda önemli engeller olarak öne çıkmaktadır. 

11- Tüm kamu örgütlerinde, hizmetlerin etkili, verimli ve rasyonel sunulabilmesi, hizmet 

kalitesinin artırılabilmesi, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yakalanabilmesi 

için hangi işte, hangi niteliklere sahip ne kadar personel çalıştırılacağı, bununla birlikte bu 

nitelik ve sayıdaki personelin hangi esaslara göre seçileceği ve adil bir ücret sisteminin nasıl 

kurulacağı konularında rehberlik edebilecek bilimsel esaslara dayalı bir düzenlemeye ihtiyaç 

vardır. Bu ise, örgüt analizi ile başlayan, iş analizi, görev tanımları ve iş gerekleri ile devam 

eden ve o iş için en uygun, rasyonel ve optimal sayıdaki kadronun tespiti ile sona eren norm 

kadro düzenlemesidir. 

12- Bilimsel usul ve esaslar doğrultusunda, objektif kriterlere uyularak, kamu örgütlerinin her 

birinin kendi yapı, ihtiyaç ve sorunlarına uygun olarak yapılacak norm kadro uygulamaları, 

başta kadro ve teşkilat yapıları olmak üzere, bunlarla ilişkili pek çok sorunu ortadan 

kaldıracaktır. Norm kadronun ortaya koyduğu standartlara ve esaslara bakarak, her bir iş için 

ayrı ayrı en uygun niteliklere sahip personel işe alınabilir. Böyle bir ölçüt olmadıkça, farklı kadro 

hizmetleri için, hangi niteliklere sahip, ne kadar personel alınacağının belirlenmesi mümkün 

olmayacaktır.

13- Ülkemizde, bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşlarında norm kadro sayısının tespitine 

yönelik yapılan çalışmalar sınırlı düzeyde kalmıştır. Bazı kurumlar tarafından hiç yapılmayan 

bu çalışmalar, bazı kurumlar tarafından da yapıldığı halde uygulanamamaktadır. Yasal 

6- Günümüzde insan kaynakları yönetiminin önemi; işgücü ile ilgili maliyetler, verimlilik, 

değişim, kalite, hız, işgücündeki olumsuzluklar vb. sorunlar nedeniyle her zamankinden daha 

önemli hale gelmiştir. Örgütlerde işgücü “olmazsa olmaz” niteliğinde bir unsur olduğundan her 

türlü ekonomik etkinliğin temelinde, ne tür teknoloji kullanılırsa kullanılsın emek yatmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz dönemde ileri teknoloji kullanımı ve otomasyon nedeniyle işgücü 

ihtiyacının azaldığını söylemek mümkündür. Ancak, işgücü ihtiyacının nicel olarak azalması, bu 

ihtiyacın daha yüksek nitelikteki işgücü ile karşılanmasını gerektirmektedir. Başka bir ifadeyle, 

az sayıda ancak nitelikli bir işgücü ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Emek yoğun teknolojilerde 

devletin işverene getirdiği sosyal yükümlülükler, işgücü maliyetlerini sürekli olarak 

yükseltmektedir. Bu durumda insan kaynakları, diğer üretim faktörlerine kıyasla giderek daha 

pahalı bir kaynak haline gelmektedir. Bu pahalı ve ikamesi zor kaynağın ise etkili olarak 

kullanımı günümüzde her zamankinden daha çok önem kazanmıştır. Dolayısıyla örgütler ve 

yöneticiler diğer kaynaklarına olduğu kadar beşeri kaynaklarına da ilgi ve önem göstermenin 

gereğini anlamaya başlamışlardır.

7- İnsan kaynaklarının etkili kullanımı ile ürün niteliğinin yükselmesi, hatalı üretimin azalması, 

işgücü devir oranının düşmesi, devamsızlık oranını azalması, iş kazalarını neden olduğu 

kayıpların azalması, işyeri ortamında moral ve motivasyonun yükselmesi, işgören-işveren 

çatışmasını azalması, rekabet gücünün artması, hız-kalite-verimliliğin artması şeklinde 

maliyetler üzerinde olumlu sonuçlar sağlamak mümkün olabilmektedir.

8- İnsan kaynakları yönetiminin örgüt yapısındaki yeri ve önemi artan rekabet, hızlı teknolojik 

değişimler ve teknolojilerin hızla uygulamaya konulması, esnek üretim sistemlerinin 

yaygınlaşmaya başlaması, yeni iş alanlarının ve yeni tekniklerin gerektirdiği nitelik ve 

yetenekteki personelin bulunmasındaki zorluk, insanların eğitim ve kültür düzeylerinin artması, 

devletin işçi ve işveren ilişkilerini düzenleyici kurallar koyması gibi etkenler nedeniyle artarak 

zaman içinde örgütün alt düzeylerinden üst düzeylerine doğru ilerlemiştir.

9- Kamu yönetiminde etkin personel planlaması, kuruluşlarda personel ihtiyacının saptanması, 

personelin seçimi ve işe alınması, değerlendirilmesi, yükseltilmesi ve ücretlendirilmesi 

işlemlerinde alt yapı hizmetini görür. Deneyimli ve nitelikli olan çalışanlara ihtiyacın artması, 

SONUÇ

1- Aynı çalışma ortamında farklı çalışma statülerinin haklarına ilişkin adil olmayan 

düzenlemeler çalışma barışı önünde önemli bir tehdit durumundadır. 

2- Sağlık ve sosyal hizmetler gibi işin asıl ve yardımcı tüm unsurlarının hizmetin niteliği ve 

kalitesi üzerinde belirleyici olduğu alanlarda çalışma rejiminin düzenlenmesi çok daha büyük 

bir öneme sahiptir. 

3- Ülkemizde farklı çalışma statülerinin haklarına ilişkin düzenlemelerde yaşanan sorunlar 

çalışanların motivasyon kayıplarına neden olmaktadır. Sürekli kamu işçilikleri statüsü üzerinde 

evrensel ve ulusal hukuk normları bakımından hiçbir tartışma olmayan 696 Sayılı HKH 

işçilerinin çoğu zaman mevzuatın yazım tekniğinden kaynaklanan sorunların giderilmesi, asli 

ve sürekli nitelikteki kamu hizmetlerinin etkinliği ve kalitesinin artırılmasında da olumlu katkılar 

sağlayacaktır. 

4- Yönetim anlayışında yaşanan değişim sürecinde, “insan” unsuru çok değişik boyutlarda 

etkilenmiştir. Geçmişte bir maliyet unsuru olarak kabul edilen, hatta örgütte kullanılan 

makinelerle eşdeğer ve bu makinelerin bir parçası olarak görülen insan kaynakları; personel 

yönetimi kavramının ortaya çıkmasıyla beraber bilimsel bir nitelik kazanmış, zaman içinde 

çeşitli gelişmelerin etkisiyle stratejik bir kaynak olarak algılanmaya ve örgütün amaçlarına 

ulaşmada, verimliliği artırmada, rekabet gücünü sağlayabilmede en önemli unsur haline 

gelmiştir. 

5- Son yıllarda yönetim alanında meydana gelen gelişmeler, örgüt yapılarını değiştirmiş, 

bireysel ve toplumsal çalışma ilke ve ilişkilerini örgütün geleceği ile uyumlu hale getiren çağdaş 

insan kaynakları yönetiminin oluşumuna yol açmıştır. Örgütsel verimliliğin odak noktası 

insandır ve bugün gelinen noktada, çalışanların işlerinden ve bağlı bulundukları örgütten 

beklentileri artmış, çeşitlenmiş ve değişmiştir. Özellikle beyaz yakalı olarak ifade edilen, nitelikli 

ve zihinsel kapasitesi yüksek çalışanlar, iş doyumunu sağlayacakları görevlerde bulunmanın 

yanında, tatmin edici maddi imkân ve koşullarla birlikte, mesleki becerilerini ve kariyerlerini 

geliştirici yönde uygulamaların, çalıştıkları örgüt tarafından sağlanması beklentilerini 

taşımaktadırlar. Sözü edilen noktada insan kaynakları yönetiminin stratejik önemi ortaya 

çıkmaktadır.
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zorunluluklardan dolayı ya da göstermelik olarak yapılan bu çalışmalar, doğal olarak beklenen 

faydaları sağlamamaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılın gereklerine uygun olarak, tüm kamu 

hizmetlerinin etkili, verimli, rasyonel, nitelikli, kaliteli ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi 

için, norm kadro düzenlemesinin koordineli, sürekli ve gelişmelerle uyumlu olarak takip 

edilmesi gerekmektedir. Böyle bir yaklaşımla yapılacak norm kadro çalışmaları, kamu 

yönetimlerinin sorunlarının çözümünde çok önemli bir araç haline gelerek, kamu yönetiminde 

insan kaynakları planlamasının alt yapısını oluşturacaktır.

yeni personel bulup işe ve örgüte adapte etmenin yüksek maliyeti ve beşeri sermayeyi verimli 

kullanamamanın ortaya çıkardığı sorunlar, insan kaynakları planlaması yapılmasını tüm 

örgütler için verimliliğin ve örgütsel amaçlara ulaşmanın şartlarından biri durumuna getirmiştir. 

Çalışanların eğitim ve geliştirilmelerini de içerecek geniş kapsamlı insan kaynakları planlaması 

çalışmaları yapılmadıkça, örgütte yapılan hiçbir iş ya da faaliyet etkili şekilde 

gerçekleştirilemeyecektir. 

10- İnsan kaynakları planlamasının etkin ve çalışan merkezli uygulanmasında 696 Sayılı KHK 

kapsamında öne çıkan görev tanımlarının belirsizliği, tayin ve becayiş hakkının adalet ölçütleri 

içinde sağlanamaması ve zorunlu emeklilik gibi uygulamalar kamu hizmetlerinin asli ve sürekli 

hizmetlerinin sunumu konusunda önemli engeller olarak öne çıkmaktadır. 

11- Tüm kamu örgütlerinde, hizmetlerin etkili, verimli ve rasyonel sunulabilmesi, hizmet 

kalitesinin artırılabilmesi, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yakalanabilmesi 

için hangi işte, hangi niteliklere sahip ne kadar personel çalıştırılacağı, bununla birlikte bu 

nitelik ve sayıdaki personelin hangi esaslara göre seçileceği ve adil bir ücret sisteminin nasıl 

kurulacağı konularında rehberlik edebilecek bilimsel esaslara dayalı bir düzenlemeye ihtiyaç 

vardır. Bu ise, örgüt analizi ile başlayan, iş analizi, görev tanımları ve iş gerekleri ile devam 

eden ve o iş için en uygun, rasyonel ve optimal sayıdaki kadronun tespiti ile sona eren norm 

kadro düzenlemesidir. 

12- Bilimsel usul ve esaslar doğrultusunda, objektif kriterlere uyularak, kamu örgütlerinin her 

birinin kendi yapı, ihtiyaç ve sorunlarına uygun olarak yapılacak norm kadro uygulamaları, 

başta kadro ve teşkilat yapıları olmak üzere, bunlarla ilişkili pek çok sorunu ortadan 

kaldıracaktır. Norm kadronun ortaya koyduğu standartlara ve esaslara bakarak, her bir iş için 

ayrı ayrı en uygun niteliklere sahip personel işe alınabilir. Böyle bir ölçüt olmadıkça, farklı kadro 

hizmetleri için, hangi niteliklere sahip, ne kadar personel alınacağının belirlenmesi mümkün 

olmayacaktır.

13- Ülkemizde, bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşlarında norm kadro sayısının tespitine 

yönelik yapılan çalışmalar sınırlı düzeyde kalmıştır. Bazı kurumlar tarafından hiç yapılmayan 

bu çalışmalar, bazı kurumlar tarafından da yapıldığı halde uygulanamamaktadır. Yasal 

6- Günümüzde insan kaynakları yönetiminin önemi; işgücü ile ilgili maliyetler, verimlilik, 

değişim, kalite, hız, işgücündeki olumsuzluklar vb. sorunlar nedeniyle her zamankinden daha 

önemli hale gelmiştir. Örgütlerde işgücü “olmazsa olmaz” niteliğinde bir unsur olduğundan her 

türlü ekonomik etkinliğin temelinde, ne tür teknoloji kullanılırsa kullanılsın emek yatmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz dönemde ileri teknoloji kullanımı ve otomasyon nedeniyle işgücü 

ihtiyacının azaldığını söylemek mümkündür. Ancak, işgücü ihtiyacının nicel olarak azalması, bu 

ihtiyacın daha yüksek nitelikteki işgücü ile karşılanmasını gerektirmektedir. Başka bir ifadeyle, 

az sayıda ancak nitelikli bir işgücü ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Emek yoğun teknolojilerde 

devletin işverene getirdiği sosyal yükümlülükler, işgücü maliyetlerini sürekli olarak 

yükseltmektedir. Bu durumda insan kaynakları, diğer üretim faktörlerine kıyasla giderek daha 

pahalı bir kaynak haline gelmektedir. Bu pahalı ve ikamesi zor kaynağın ise etkili olarak 

kullanımı günümüzde her zamankinden daha çok önem kazanmıştır. Dolayısıyla örgütler ve 

yöneticiler diğer kaynaklarına olduğu kadar beşeri kaynaklarına da ilgi ve önem göstermenin 

gereğini anlamaya başlamışlardır.

7- İnsan kaynaklarının etkili kullanımı ile ürün niteliğinin yükselmesi, hatalı üretimin azalması, 

işgücü devir oranının düşmesi, devamsızlık oranını azalması, iş kazalarını neden olduğu 

kayıpların azalması, işyeri ortamında moral ve motivasyonun yükselmesi, işgören-işveren 

çatışmasını azalması, rekabet gücünün artması, hız-kalite-verimliliğin artması şeklinde 

maliyetler üzerinde olumlu sonuçlar sağlamak mümkün olabilmektedir.

8- İnsan kaynakları yönetiminin örgüt yapısındaki yeri ve önemi artan rekabet, hızlı teknolojik 

değişimler ve teknolojilerin hızla uygulamaya konulması, esnek üretim sistemlerinin 

yaygınlaşmaya başlaması, yeni iş alanlarının ve yeni tekniklerin gerektirdiği nitelik ve 

yetenekteki personelin bulunmasındaki zorluk, insanların eğitim ve kültür düzeylerinin artması, 

devletin işçi ve işveren ilişkilerini düzenleyici kurallar koyması gibi etkenler nedeniyle artarak 

zaman içinde örgütün alt düzeylerinden üst düzeylerine doğru ilerlemiştir.

9- Kamu yönetiminde etkin personel planlaması, kuruluşlarda personel ihtiyacının saptanması, 

personelin seçimi ve işe alınması, değerlendirilmesi, yükseltilmesi ve ücretlendirilmesi 

işlemlerinde alt yapı hizmetini görür. Deneyimli ve nitelikli olan çalışanlara ihtiyacın artması, 

SONUÇ

1- Aynı çalışma ortamında farklı çalışma statülerinin haklarına ilişkin adil olmayan 

düzenlemeler çalışma barışı önünde önemli bir tehdit durumundadır. 

2- Sağlık ve sosyal hizmetler gibi işin asıl ve yardımcı tüm unsurlarının hizmetin niteliği ve 

kalitesi üzerinde belirleyici olduğu alanlarda çalışma rejiminin düzenlenmesi çok daha büyük 

bir öneme sahiptir. 

3- Ülkemizde farklı çalışma statülerinin haklarına ilişkin düzenlemelerde yaşanan sorunlar 

çalışanların motivasyon kayıplarına neden olmaktadır. Sürekli kamu işçilikleri statüsü üzerinde 

evrensel ve ulusal hukuk normları bakımından hiçbir tartışma olmayan 696 Sayılı HKH 

işçilerinin çoğu zaman mevzuatın yazım tekniğinden kaynaklanan sorunların giderilmesi, asli 

ve sürekli nitelikteki kamu hizmetlerinin etkinliği ve kalitesinin artırılmasında da olumlu katkılar 

sağlayacaktır. 

4- Yönetim anlayışında yaşanan değişim sürecinde, “insan” unsuru çok değişik boyutlarda 

etkilenmiştir. Geçmişte bir maliyet unsuru olarak kabul edilen, hatta örgütte kullanılan 

makinelerle eşdeğer ve bu makinelerin bir parçası olarak görülen insan kaynakları; personel 

yönetimi kavramının ortaya çıkmasıyla beraber bilimsel bir nitelik kazanmış, zaman içinde 

çeşitli gelişmelerin etkisiyle stratejik bir kaynak olarak algılanmaya ve örgütün amaçlarına 

ulaşmada, verimliliği artırmada, rekabet gücünü sağlayabilmede en önemli unsur haline 

gelmiştir. 

5- Son yıllarda yönetim alanında meydana gelen gelişmeler, örgüt yapılarını değiştirmiş, 

bireysel ve toplumsal çalışma ilke ve ilişkilerini örgütün geleceği ile uyumlu hale getiren çağdaş 

insan kaynakları yönetiminin oluşumuna yol açmıştır. Örgütsel verimliliğin odak noktası 

insandır ve bugün gelinen noktada, çalışanların işlerinden ve bağlı bulundukları örgütten 

beklentileri artmış, çeşitlenmiş ve değişmiştir. Özellikle beyaz yakalı olarak ifade edilen, nitelikli 

ve zihinsel kapasitesi yüksek çalışanlar, iş doyumunu sağlayacakları görevlerde bulunmanın 

yanında, tatmin edici maddi imkân ve koşullarla birlikte, mesleki becerilerini ve kariyerlerini 

geliştirici yönde uygulamaların, çalıştıkları örgüt tarafından sağlanması beklentilerini 

taşımaktadırlar. Sözü edilen noktada insan kaynakları yönetiminin stratejik önemi ortaya 

çıkmaktadır.
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zorunluluklardan dolayı ya da göstermelik olarak yapılan bu çalışmalar, doğal olarak beklenen 

faydaları sağlamamaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılın gereklerine uygun olarak, tüm kamu 

hizmetlerinin etkili, verimli, rasyonel, nitelikli, kaliteli ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi 

için, norm kadro düzenlemesinin koordineli, sürekli ve gelişmelerle uyumlu olarak takip 

edilmesi gerekmektedir. Böyle bir yaklaşımla yapılacak norm kadro çalışmaları, kamu 

yönetimlerinin sorunlarının çözümünde çok önemli bir araç haline gelerek, kamu yönetiminde 

insan kaynakları planlamasının alt yapısını oluşturacaktır.

yeni personel bulup işe ve örgüte adapte etmenin yüksek maliyeti ve beşeri sermayeyi verimli 

kullanamamanın ortaya çıkardığı sorunlar, insan kaynakları planlaması yapılmasını tüm 

örgütler için verimliliğin ve örgütsel amaçlara ulaşmanın şartlarından biri durumuna getirmiştir. 

Çalışanların eğitim ve geliştirilmelerini de içerecek geniş kapsamlı insan kaynakları planlaması 

çalışmaları yapılmadıkça, örgütte yapılan hiçbir iş ya da faaliyet etkili şekilde 

gerçekleştirilemeyecektir. 

10- İnsan kaynakları planlamasının etkin ve çalışan merkezli uygulanmasında 696 Sayılı KHK 

kapsamında öne çıkan görev tanımlarının belirsizliği, tayin ve becayiş hakkının adalet ölçütleri 

içinde sağlanamaması ve zorunlu emeklilik gibi uygulamalar kamu hizmetlerinin asli ve sürekli 

hizmetlerinin sunumu konusunda önemli engeller olarak öne çıkmaktadır. 

11- Tüm kamu örgütlerinde, hizmetlerin etkili, verimli ve rasyonel sunulabilmesi, hizmet 

kalitesinin artırılabilmesi, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yakalanabilmesi 

için hangi işte, hangi niteliklere sahip ne kadar personel çalıştırılacağı, bununla birlikte bu 

nitelik ve sayıdaki personelin hangi esaslara göre seçileceği ve adil bir ücret sisteminin nasıl 

kurulacağı konularında rehberlik edebilecek bilimsel esaslara dayalı bir düzenlemeye ihtiyaç 

vardır. Bu ise, örgüt analizi ile başlayan, iş analizi, görev tanımları ve iş gerekleri ile devam 

eden ve o iş için en uygun, rasyonel ve optimal sayıdaki kadronun tespiti ile sona eren norm 

kadro düzenlemesidir. 

12- Bilimsel usul ve esaslar doğrultusunda, objektif kriterlere uyularak, kamu örgütlerinin her 

birinin kendi yapı, ihtiyaç ve sorunlarına uygun olarak yapılacak norm kadro uygulamaları, 

başta kadro ve teşkilat yapıları olmak üzere, bunlarla ilişkili pek çok sorunu ortadan 

kaldıracaktır. Norm kadronun ortaya koyduğu standartlara ve esaslara bakarak, her bir iş için 

ayrı ayrı en uygun niteliklere sahip personel işe alınabilir. Böyle bir ölçüt olmadıkça, farklı kadro 

hizmetleri için, hangi niteliklere sahip, ne kadar personel alınacağının belirlenmesi mümkün 

olmayacaktır.

13- Ülkemizde, bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşlarında norm kadro sayısının tespitine 

yönelik yapılan çalışmalar sınırlı düzeyde kalmıştır. Bazı kurumlar tarafından hiç yapılmayan 

bu çalışmalar, bazı kurumlar tarafından da yapıldığı halde uygulanamamaktadır. Yasal 

6- Günümüzde insan kaynakları yönetiminin önemi; işgücü ile ilgili maliyetler, verimlilik, 

değişim, kalite, hız, işgücündeki olumsuzluklar vb. sorunlar nedeniyle her zamankinden daha 

önemli hale gelmiştir. Örgütlerde işgücü “olmazsa olmaz” niteliğinde bir unsur olduğundan her 

türlü ekonomik etkinliğin temelinde, ne tür teknoloji kullanılırsa kullanılsın emek yatmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz dönemde ileri teknoloji kullanımı ve otomasyon nedeniyle işgücü 

ihtiyacının azaldığını söylemek mümkündür. Ancak, işgücü ihtiyacının nicel olarak azalması, bu 

ihtiyacın daha yüksek nitelikteki işgücü ile karşılanmasını gerektirmektedir. Başka bir ifadeyle, 

az sayıda ancak nitelikli bir işgücü ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Emek yoğun teknolojilerde 

devletin işverene getirdiği sosyal yükümlülükler, işgücü maliyetlerini sürekli olarak 

yükseltmektedir. Bu durumda insan kaynakları, diğer üretim faktörlerine kıyasla giderek daha 

pahalı bir kaynak haline gelmektedir. Bu pahalı ve ikamesi zor kaynağın ise etkili olarak 

kullanımı günümüzde her zamankinden daha çok önem kazanmıştır. Dolayısıyla örgütler ve 

yöneticiler diğer kaynaklarına olduğu kadar beşeri kaynaklarına da ilgi ve önem göstermenin 

gereğini anlamaya başlamışlardır.

7- İnsan kaynaklarının etkili kullanımı ile ürün niteliğinin yükselmesi, hatalı üretimin azalması, 

işgücü devir oranının düşmesi, devamsızlık oranını azalması, iş kazalarını neden olduğu 

kayıpların azalması, işyeri ortamında moral ve motivasyonun yükselmesi, işgören-işveren 

çatışmasını azalması, rekabet gücünün artması, hız-kalite-verimliliğin artması şeklinde 

maliyetler üzerinde olumlu sonuçlar sağlamak mümkün olabilmektedir.

8- İnsan kaynakları yönetiminin örgüt yapısındaki yeri ve önemi artan rekabet, hızlı teknolojik 

değişimler ve teknolojilerin hızla uygulamaya konulması, esnek üretim sistemlerinin 

yaygınlaşmaya başlaması, yeni iş alanlarının ve yeni tekniklerin gerektirdiği nitelik ve 

yetenekteki personelin bulunmasındaki zorluk, insanların eğitim ve kültür düzeylerinin artması, 

devletin işçi ve işveren ilişkilerini düzenleyici kurallar koyması gibi etkenler nedeniyle artarak 

zaman içinde örgütün alt düzeylerinden üst düzeylerine doğru ilerlemiştir.

9- Kamu yönetiminde etkin personel planlaması, kuruluşlarda personel ihtiyacının saptanması, 

personelin seçimi ve işe alınması, değerlendirilmesi, yükseltilmesi ve ücretlendirilmesi 

işlemlerinde alt yapı hizmetini görür. Deneyimli ve nitelikli olan çalışanlara ihtiyacın artması, 

SONUÇ

1- Aynı çalışma ortamında farklı çalışma statülerinin haklarına ilişkin adil olmayan 

düzenlemeler çalışma barışı önünde önemli bir tehdit durumundadır. 

2- Sağlık ve sosyal hizmetler gibi işin asıl ve yardımcı tüm unsurlarının hizmetin niteliği ve 

kalitesi üzerinde belirleyici olduğu alanlarda çalışma rejiminin düzenlenmesi çok daha büyük 

bir öneme sahiptir. 

3- Ülkemizde farklı çalışma statülerinin haklarına ilişkin düzenlemelerde yaşanan sorunlar 

çalışanların motivasyon kayıplarına neden olmaktadır. Sürekli kamu işçilikleri statüsü üzerinde 

evrensel ve ulusal hukuk normları bakımından hiçbir tartışma olmayan 696 Sayılı HKH 

işçilerinin çoğu zaman mevzuatın yazım tekniğinden kaynaklanan sorunların giderilmesi, asli 

ve sürekli nitelikteki kamu hizmetlerinin etkinliği ve kalitesinin artırılmasında da olumlu katkılar 

sağlayacaktır. 

4- Yönetim anlayışında yaşanan değişim sürecinde, “insan” unsuru çok değişik boyutlarda 

etkilenmiştir. Geçmişte bir maliyet unsuru olarak kabul edilen, hatta örgütte kullanılan 

makinelerle eşdeğer ve bu makinelerin bir parçası olarak görülen insan kaynakları; personel 

yönetimi kavramının ortaya çıkmasıyla beraber bilimsel bir nitelik kazanmış, zaman içinde 

çeşitli gelişmelerin etkisiyle stratejik bir kaynak olarak algılanmaya ve örgütün amaçlarına 

ulaşmada, verimliliği artırmada, rekabet gücünü sağlayabilmede en önemli unsur haline 

gelmiştir. 

5- Son yıllarda yönetim alanında meydana gelen gelişmeler, örgüt yapılarını değiştirmiş, 

bireysel ve toplumsal çalışma ilke ve ilişkilerini örgütün geleceği ile uyumlu hale getiren çağdaş 

insan kaynakları yönetiminin oluşumuna yol açmıştır. Örgütsel verimliliğin odak noktası 

insandır ve bugün gelinen noktada, çalışanların işlerinden ve bağlı bulundukları örgütten 

beklentileri artmış, çeşitlenmiş ve değişmiştir. Özellikle beyaz yakalı olarak ifade edilen, nitelikli 

ve zihinsel kapasitesi yüksek çalışanlar, iş doyumunu sağlayacakları görevlerde bulunmanın 

yanında, tatmin edici maddi imkân ve koşullarla birlikte, mesleki becerilerini ve kariyerlerini 

geliştirici yönde uygulamaların, çalıştıkları örgüt tarafından sağlanması beklentilerini 

taşımaktadırlar. Sözü edilen noktada insan kaynakları yönetiminin stratejik önemi ortaya 
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