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ÖZET 
 

Siyasal iktidar ve bürokrasi ilişkisi topluma hizmet gibi aynı hedef doğrultusunda, 

aynı değer ve araçlarla, uyum içinde çalışmaları esasına göre kurulmuştur. Bu çerçevede 

siyasal iktidar ülke yönetimine dair kararları politik bir süreç içerisinde almakta ve bu 

kararları kendisine bağlı olan bürokrasiye uygulatmaktadır. Siyaset ve bürokrasi 

arasındaki bu ayrım teorik olarak böyle ifade edilirken yönetsel uygulama ve günümüz 

gerçekleri açısından durum teorideki gibi gerçekleşmemektedir. 

Türk kamu yönetimi tarihinde Tanzimat döneminden Osmanlı devletinin 

yıkılışına kadar olan dönem içinde yaşanan siyaset ve bürokrasi çekişmesine 

bakıldığında, bu çekişmenin sonucunda bürokrasinin zaferle ayıldığı görülmektedir. 

Osmanlı bürokrasisini miras olarak devralan Türkiye Cumhuriyeti’nde özellikle tek 

partili dönem de bürokrasi daha da güçlenerek bu dönemde devrimleri uygulama ve 

benimsetme rolünü üstlenmiştir. 

Çok partili siyasal hayata geçişle birlikte siyaset bürokrasiyi sadece siyasal 

iktidarın aldığı kararları uygulayan bir kurum haline getirmek istemiştir; fakat bürokrasi 

yine bu çekişmeden galip ayrılan taraf olmuştur  

1980’lı yıllardan sonra gerek dış dinamikler ve gerekse ülke içinde yaşanan 

ekonomik, siyasal ve sosyal olaylar sonucunda Üst Kurullar adı altında siyasetten 

bağımsız kurumlar kurulmaya başlanmıştır. Bu kurumların 2000’li yıllardan sonra 

sayıları hızla artmış ve siyaset karşısında önemli bir güç haline gelmeye başlamışlardır.  

Bu çalışmada yeni kamu işletmeciliği bağlamında, Tanzimat Fermanı’ndan 

başlayarak, Cumhuriyet’in ilanından günümüze kadar geçen dönem içinde, bürokrasi ve 

siyasetin nasıl bir ilişki içerisinde olduğu, birbirlerini nasıl etkiledikleri, uyumlu çalışma 

ve çatışma süreçleri detaylarıyla incelenmekte, ayrıca çalışmanın son kısmında 

ülkemizde son 25-30 yıl içinde ortaya çıkan ve sayıları hızla artan Üst Kurullar ve 

bunların siyasetle ilişkileri ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Bürokrasi, Siyaset, Üst Kurullar 
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ABSTRACT 

Political power and bureauracy relations have been established in parallel with 

the same objective such as society services, on the basis of the same values and 

instruments, and harmonic implementation thereof. Within this framework, political 

power takes decisions regarding country administration within a political process, and 

makes the said decisions implemented by relevant bureaucracy, which is within its 

structure. Distinction between politcs and bureaucracy is defined within such a 

framework theoretically; whereas administrative implementation and situation in terms 

of current facts do not come into existence in line with theoretical basis.  

When disputes between politics and bureacracy, arising within the period from 

Reforms to downfall of Ottoman Empire within the scope of Turkish Public 

Administration, are taken into consideration, it is evident that bureauracy is the winning 

party in terms of the said dispute. In Turkish Republic, receiving Ottoman bureaucracy 

as a legacy, bureaucracy has become much more robust especially in the course of one-

party period, and within this period, it assumed liabilities such as implementation of 

reforms and efforts for adoption thereof.  

Upon transition to multiparty political period, politics aimed at turning 

bureaucracy into an entity, solely implementing decisions, taken by political power; 

however bureauracy is the winning party out of this dispute as well.  

After 1980’s, as a result of both overseas dynamics and economic, political, 

and social affairs, widespread within the countrey, institutions, which are free from 

politics, named Supreme Boards, began to be established. The number of the said 

institutions increased rapidly after 2000’s, and they began to be a significant power 

against politics.  

Within the scope of this study, relationship of  bureaucracy and politics, how 

they affected each other, harmonic activity and conflict processes in this regard 

beginning from Decree of Reforms until proclamation of the Republic have been 

handled within the context of public administration; furthermore in the last section of 

the study, Supreme Boards, coming into existence in the last 25-30 years, and whose 

numbers rapidly increase, and relations thereof with politics are examined in detail.  

Key Words: Bureaucracy, Politics, Supreme Boards  
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GİRİŞ 

Modern devletlerde hükümetlerin bir aracı olarak uzmanlaşmış yönetsel 

organizasyonların ortaya çıkması ve demokratik ideolojinin gelişmesi sonucunda, 

devletin yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarının ayrılması, iktidarın bir merkezde 

toplanması ve gücün kötüye kullanılmasının önlenmesi önemli hale gelmiştir. Devlet 

fonksiyonlarının bu şekilde ayrılması sonucunda bürokrasinin, siyasal iktidara bağlı bir 

yapıya kavuşturulması öngörülmüştür. Böylece yönetsel ve politik roller arasındaki 

ayrım belirginleşmiştir. Atanmış kamu görevlileri olarak memurlar, seçilmiş 

politikacıların direktifleri altında çalışmaya başlamışlardır. 

Her devlette toplumun amaçlarını belirleyen bir süreç vardır. Bu süreçte siyasiler 

genel kararları almakta, bürokratlar ise bunları uygulamaktadır. Alınan kararlar ile 

bunların uygulamaları ve görev alanlarının birbirinden ayrılması gerektiği yönünde 

yaygın bir kanaat söz konusudur. Ancak buna rağmen bürokratlar, siyasilerin görev 

alanına giren konularda da söz sahibi olmaktadır. 

Son zamanlarda yukarıdaki temel düşünce uygulamada değişime uğramaya 

başlamıştır. Başka bir deyişle, siyaset ülke yönetimi adına kararlar alıp yasalar 

yaparken, bürokrasi bu yasalar çerçevesinde alınan kararları uygulamakla sorumludur 

anlayışı zamanla değişmeye başlamıştır. Bürokrasinin asli işlevi aslında ortak toplumsal 

hizmetlerin görülmesi iken, bürokrasi bu hizmetleri ifa etmekle sınırlı kalmayarak ülke 

yönetimlerinde söz sahibi olmak, iktidarı etkilemek veya ele geçirmek için siyasetle bir 

mücadele içine girmiştir. Siyaset ve bürokrasi arasındaki bu mücadele birbirini dışlayan 

bir şekilde değil, aksine birbirini tamamlayan bir şekilde gelişmiştir. 

Günümüzde bürokrasi ve siyaset çoğu kez iç içe girmiş bir durum sergilemektedir. 

Genel anlamda siyaset, değerler, inançlar, siyasalar, kararlar, hedefler ve sorumluluklar 

gibi alanlarda faaliyet gösteren siyasetçilerin egemen olduğu bir alan olarak ifade 

edilirken; bürokrasi ise olaylar, araçlar, yöntemler, yasalar, yürütme ve sorumluluk gibi 

konularla ilgilenen memurun görev alanı olarak ifade edilmektedir. Yukarıda da ifade 

edildiği gibi uygulamada artık bu alanlar birbirine iç içe geçmiş ve bunun sonucunda 

siyasetçiler idari görevler yapan, bürokratlar ise siyasi görevler üstlenebilen bir konuma 

gelmiştir. 

Türkiye’deki duruma bakılacak olursa, Cumhuriyetin kurulduğu yıllardan 

günümüze kadar olan dönem içinde bazen siyaset bürokrasiyi, bazen de bürokrasi 
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siyaseti etkilemiştir. Bakış açısı biraz genişletilip Türk kamu yönetimi tarihi 

incelendiğinde, özellikle Tanzimat dönemi ve sonrasından başlayarak günümüze kadar 

siyaset ile bürokrasi arasında sürekli bir mücadele yaşandığı görülmektedir. Bürokrasi 

ve siyaset arasındaki bu mücadele etkinlik ve güç sağlama çabası içinde geçmiştir. 

Bahsedilen bu durum günümüzde de devam etmektedir. Yaşanan bu mücadelede kimi 

zaman siyaset kimi zaman ise bürokrasi üstün çıkmıştır. 

Bürokrasi ve siyaset ilişkisinde problemler genellikle çok partili demokratik 

rejimlerde söz konusu olmuştur. Tek partinin hâkim olduğu rejimlerde yönetim, egemen 

patinin programını uygulamak için vardır. Bu tür rejimlerde bürokrasi siyasal iktidarla 

aynı anlama gelmekte ve yardımcı olma işlevi bizzat yapma şekline dönüşmektedir. Bu 

durumda yönetimin yansızlığı veya siyasetten arındırılması mümkün değildir. 

Çok partili rejimlerde, iktidarın muhalif partilerce ele geçirilmesi durumu her 

zaman söz konusu olmaktadır. Bu nedenle temel hizmet aracı olan bürokrasinin siyasal 

iktidar değişmelerine rağmen sistemin sürekli unsuru olarak tarafsız olması önemlidir. 

Ancak bu uygulamada söz konusu olmamakta, bürokrasi, ya siyasetle uyum içinde ya 

da sürekli çatışma halinde varlığını devam ettirmektedir. 

Siyaset ve bürokrasi açısından dikkat çeken bir başka konu Üst Kurullar 

Bürokrasisi ve bunların siyasetle olan ilişkisidir. Ülkemizde kamu yönetimin sisteminde 

yeni bir yönetim anlayışını yansıtan bağımsız üst kurullar, varlık sebeplerinden 

örgütlenmelerine; uyguladıkları yönetim modelinden kullandıkları yetkilere kadar pek 

çok açıdan tartışma konusu olmuştur. Düzenleyici kurumlar geleneksel kamu yönetimi 

anlayışının dışında, özerk kuruluşlar olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca bağımsız 

düzenleyici kurullar kanunlar çerçevesinde hareket eden; idari ve mali özerkliğe sahip, 

hiyerarşik ve vesayet denetimine tabi olmayan kurumlardır. Bu kurumlar ve kurumların 

siyasetle ilişkileri çalışmanın son bölümünde ayrı bir başlık halinde incelenecektir. 

Üst Kurullar literatürde ve uygulamada “bağımsız idari otoriteler”,  “özerk 

kurumlar, “düzenleyici kurumlar”, “bağımsız düzenleyici kurumlar” şeklinde de ifade 

edilmektedir. Bu çalışmada bu kavramlar birbirlerinin yerine kullanılacaktır. 

Bu çalışmada Türk kamu yönetimi tarihinde Tanzimat Fermanı’ndan başlayarak, 

Cumhuriyet’in ilanından günümüze kadar geçen dönem içinde, bürokrasi ve siyasetin 

nasıl bir ilişki içerisinde olduğu, birbirlerini nasıl etkiledikleri, uyumlu çalışma ve 

çatışma süreçleri, bu uyumun ve çatışmanın nedenleri ve sonuçları incelenmekte, ayrıca 



 3

çalışmanın son kısmında ülkemizde son 25-30 yıl içinde ortaya çıkan ve sayıları hızla 

artan Üst Kurullar ve bunların siyasetle ilişkisi ele alınmaktadır. 

Tanzimat’tan günümüze gelişen siyaset bürokrasi ilişkisi konusu ele alınırken; 

Şahin’in  “Türk kamu Yönetiminde Bürokrasi ve Siyaset İlişkisi”1 başlıklı makalesinde 

bahsettiği bürokrasinin amaçları ve işleyiş kodları (kuralları) dikkate alınarak konular 

irdelenmeye çalışılmaktadır. Başka bir deyişle Tanzimat dönemi, II. Abdülhamid 

dönemi, Jön Türkler dönemi, 1923-1950 dönemi, 1950-1960 dönemi, 1960-1980 arası 

dönem ve 1980’dan sonra günümüze kadarki dönemlerde, her dönem için ayrı ayrı 

belirtilmiş olan bürokrasinin amacı ve işleyiş kodları çerçevesinde konular ele alınarak, 

bu dönemlerde yaşanan siyaset ve bürokrasi ilişkisi tüm neden sonuçlarıyla ortaya 

konulmaya çalışılmaktadır.  

Çalışmanın birinci bölümünde, bürokrasi ve siyaset kavramları, bürokrasi 

kuramları konularına yer verilmektedir. 

İkinci bölümde, “Siyaset ve Bürokrasi İlişkisi” ana başlığı altında bürokrasinin ve 

siyasetin işlevleri, güç kaynakları, gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde yaşanan siyaset 

bürokrasi ilişkisi ile çeşitli hükümet sistemlerinde yaşanan bürokrasi siyaset ilişkileri ele 

alınmaktadır.  

Üçüncü bölümde “Türk Kamu Yönetiminde Siyaset ve Bürokrasi İlişkisi” isimli 

bölüm başlığı altında Tanzimat Dönemi’nden başlayarak, Cumhuriyetimizin kuruluş 

yıllarından 1946’ya kadar tek partili dönemdeki bürokrasi-siyaset ilişkisi, 1946’dan 

sonraki çok partili siyasal hayatta cereyan eden bürokrasi-siyaset ilişkisi, daha sonra 

1960 ihtilali sonrası dönemden 1980 yılına kadar ve son olarak 1980 ihtilalinden 

günümüze kadar olan dönem içinde bürokrasi ile siyaset arasında yaşanan ilişki ortaya 

konulmaya çalışılmaktadır. 

Dördüncü ve son bölümde ise “Siyaset ve Bürokrasi İlişkisi Açısından Üst 

Kurullar, Yönetim Yapıları ve İşleyişleri” isimli başlık atında genel olarak üst kurulların 

ortaya çıkış süreçleri, üst kurulların özellikleri, amaç, görev ve yetkileri, ülkemizde üst 

kurulların ortaya çıkış süreci, genel olarak Türkiye’deki üst kurullar ve bunların 

siyasetle ilişkileri incelenmeye çalışılmaktadır. 

 
                                                 
1 Şahin, Ali, “Türk Kamu Yönetiminde Bürokrasi ve Siyaset İlişkisi” Kamu Yönetiminin Yapısal ve 
İşlevsel Sorunları, Editörler: M. Akif Çukurçayır ve Gülise Gökçe, Çizgi Kitabevi, Konya, 2007, s.403-
442 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

BÜROKRASİ, BÜROKRASİ KURAMLARI VE SİYASET 

1. BÜROKRASİ KAVRAMI 

Bürokrasi terimi Fransız kaynaklı bir terimdir. Bugün bütün dillere geçen ve 

“aristokrasi, burjuvazi, teknokrasi” gibi bir sınıfı ve onun zihniyetini anlatan bir kavram 

olmuştur. Bu kavram ilk defa 1745’te Fransız fizyokrat iktisatçı Vincent de Gournay 

tarafından kullanılmıştır.2 Bürokrasi kelimesi “Büro” (daire, memurlar) ve “Krasi” (güç, 

iktidar) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Böylece bürokrasi “büroların 

iktidarı” anlamına gelmektedir.3 

Sözlük anlamı ile bürokrasi “Devletin işlerin yürütülmesinde yazışmalara 

gereğinden çok önem verme, kırtasiyecilik” olarak tanımlanmaktadır.4 Bürokrasi ayrıca 

“devletin örgütleyici çalışmalarının toplumdan çıkarak toplumun üstünde yer alan 

ayrıcalıklı kişilerce yürütülmesi” diye tanımlanabilmektedir.5 

Bürokrasinin genel olarak kabul görmüş tek bir tanımını vermek mümkün 

değildir. Bununla birlikte, çeşitli bilim adamları kendi bakış açılarına göre ve 

bürokrasiye yükledikleri anlam doğrultusunda bürokrasiyle ilgili çeşitli tanımlar 

yapmışlardır. 

Uygulamada bürokrasi binlerce yıl önce, eski Mısır, Çin ve Mezopotamya’da 

görülmektedir. Bununla birlikte uygulamada ki tarihi bu denli eski olan bürokrasi 

konusundaki kuramsal çalışmaların tarihi oldukça yenidir.6 

En basit anlamda bürokrasinin “Bürokratların Yönetimi” olarak tanımlanabileceği 

ifade edilirken, özellikle bürokrasiyi bir yönetim biçimi olarak ve bürokrasiye yeni bir 

boyut kazandırdığı hemen herkes tarafında kabul edilen Weber bürokrasiyi, “geniş bir 

alana yayılmış toplumsal fiil ve hareketlerin, rasyonel ve objektif esaslara uygun olarak 

düzenlenmesi sürecidir.” şeklinde tanımladığı belirtilmektedir.7 Ayrıca Weber 

bürokrasiyi keyfiliğin, olağanüstülüğün, sürprizlerin asgariye çekildiği gayrişahsî bir 

örgütlenme biçimi olarak tarif etmektedir. 

                                                 
2 Kabaklı, Ahmet, Millet Vurulan Canlı Pranga, Türk Edebiyatı Vakfı yayınları, İstanbul, 2002, s.9 
3 a.g.e., s.9 
4 Ataman, Göksel, İşletme Yönetimi, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2001, s.92 
5 Dişel, Kurthan, Yönetim, Sevinç Matbaa, Ankara, 1979, s.65 
6 Kaya, Yahya Kemal, Çağdaşlaşma Yolunda Deve Dikenleri, Bilim Yayınları, Ankara, 1994, s.6 
7 Aykaç, Burhan, Kamu Bürokrasisi ve Türk Kamu Personel Yönetiminde Bürokratik Eğilimler, YÖK 
Matbaası, Ankara, 1997, s.37 
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Bürokrasi geniş anlamda kamu yönetimini tanımlayan öğelerden birisi olarak 

kabul edilmektedir. Bu bağlamda bürokrasi kavramı, teknik anlamı ile kamu 

hizmetlerini ya da kamu yönetimini ilgilendiren konularda uyulması gereken kuralların 

bütünün anlatmak içinde kullanılmaktadır. Bu kuralları uygulayanlar da, kamu 

yönetiminde hiyerarşik bir kademeleşme içinde yer almış, çeşitli uzmanlık dallarında 

görevi olan memurlar yani bürokratlardır. 

Kamu yönetimi, belli bir hizmeti üretmek ve halka sunmak amacıyla pek çok 

insanın bir araya gelerek, uyum içinde çalışmalarını gerektirmektedir. Bürokrasi, bu 

uyumu ve işlerin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere kurulmuş olan 

örgütteki hiyerarşik yapıdan ve bu yapının işlemesini sağlayan kurallardan 

oluşmaktadır. Bürokraside görev ve yetkiler, işin ve hizmetin gerektirdiği uzmanlıklara 

göre, birimler arasında bölüştürülmüştür. Başka bir deyişle bürokrasi de işbölümü 

esastır. Her birimin görev ve yetkileri, bu işbölümü esasları içinde ayrıntılı kurallara 

bağlanmış, birimler arasında hiyerarşik denetim mekanizmaları oluşturulmuştur.8 

Yukarıda belirtildiği gibi çeşitli kaynaklarda bürokrasi için verilen tanımlar hem 

içerik yönünden, hem de yaklaşım bakımından bazı farklılıklar göstermektedir. 

Bürokrasinin iki farklı anlamda değerlendirildiğini belirten bir kaynakta, birinci 

anlamda bürokrasi,9 “bir örgütün programlarını gerçekleştirmek için kullandığı insan 

gücü, binalar, yöntemler ve otorite sistemini belirtmek için kullanılan bir kavramdır” 

şeklinde tanımlanırken, ikinci anlamda bürokrasi, “başkaları tarafından saptanmış 

politikaları gerçekleştirmekte kullanılan çok sayıda teknik becerilerden oluşmuş ölçekli 

operasyonlar için uygun olan bir karmaşık örgüt sistemi” olarak ifade edilmektedir. 

Çeşitli tanımlardan hareketle bürokrasi kapsadığı alanlar bakımından şöyle 

özetlenebilir:10 

• Kamu hizmetlerinin ifası için tanınan idari yetkilerin kavradığı bütün 

konular. Zabıta, mali, idari, gümrük işleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, mahalli idareler 

vs, 

• Kamu yönetiminin uygulaması ile ilgili bütün resmi makamlar, 

bakanlıklar, genel müdürlükler, mahalli idareler vs, 

                                                 
8 Çoker, Ziya, “Mülki İdare Amirleri, Bürokrasi ve Politika” TİD, C.67, S.409, Aralık 1995, s.1 
9 Aykaç, a.g.e., s.38 
10 Abadan, Nermin, Bürokrasi, A.Ü.S.B.F Yayınları, Ajans Türk Matbaası, Ankara, 1959, s.11 
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• Ordu teşkilatı, 

• Eğitim ve öğretim kurumları, 

• Bütün ticari ve endüstri işletmeleri, 

• Menfaat esası üzerine kurulu birlikler, sendikalar, mesleki kuruluşlar, 

federasyonlar, dernekler vs, 

• Siyasi partiler, kilise, dini cemaat ve benzeri ruhani teşkilatlar, 

• Birleşmiş Milletler gibi milletlerarası kuruluşlar. 

Ülkemizde devletin çeşitli ve sürekli görevlerini yapmak üzere merkezi yönetim 

düzeyinde yaklaşık 2,5 milyon devlet memuru görev yapmaktadır. Bunlar dışında, özerk 

yapıya sahip çok sayıdaki hizmet yerinden yönetim kuruluşlarında ve yerel yönetim 

kuruluşlarında yaklaşık yarım milyon memur çalışmaktadır. Bu memurlar, merkezde ya 

da kuruluşlar ölçeğinde yapılan planlar ve programların gerçekleştirilmesi için çaba 

gösterirler. Programların ve çeşitli kamu yönetimi etkinliklerinin yürütülmesinde 

verimliliğin sağlanması her zaman kolay olmamaktadır. Genelde kamuoyunun gözünde 

devlet mekanizmasının ağır çalıştığı, verimsiz olduğu öne sürülür ve bu işlerin 

yapılmasıyla görevli memurların da tutum ve davranışlarından yakınılır. Bu yakınmalar 

sırasında sık sık kullanılan bir kavram olarak “bürokrasi” bütün olumsuzlukların baş 

nedeni olarak gösterilir.11 

Bu sözcük günlük dilde kimi zaman hükümetlerin istenmeyen kararlarını kınamak 

için bütün kamu yönetimini içerecek biçimde ve kamu yönetimini anlatmak için, kimi 

zaman yapılmayan ya da kötü ve eksik yapılan işlerin sorumlusu olarak görülen 

memurları anlatmak için, kimi zaman da yönetimin eylem ve işlemlerini ya da bu 

etkinlikleri yapmak için kullanılan ancak gereksiz olduğuna inanılan yöntemleri, başka 

deyişle, atılan imzaları, doldurulan formları, yazılan yazıları anlatmak için 

kullanılmaktadır.12 Ülkemizde özellikle halk arasında bürokrasiyle ilgili olumsuz 

görüşler hâkim olmakla birlikte literatürde de bürokrasiyle ilgili olumsuz nitelikte bazı 

tanımlar yapılmıştır. Özetle bürokrasi, günlük dilde olumsuz anlamda kullanılan bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 

                                                 
11 Ergun , Turgay, Kamu Yönetimi, TODAİE , Ekim, 2004, s.37 
12 a.g.e., s.38 
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Bürokrasiyi kırtasiyecilik anlamında değerlendiren ve bürokrasinin olumsuz 

niteliklerini temel alan bir tanımda, bürokrasi kavramı genellikle, yetki ve sorumluluğun 

açıklıkla belirtilmemiş olmasını, katı ve kişisel olmayan kuralları, işini yürütemeyen 

görevlileri, performansın yavaşlığını, işi başkalarına yükleme çabasını, çelişen işlemler 

ve talimatları, gereksiz yere tekrarlanan işleri, bir kişinin kendi gücünü arttırma 

çabasını, uygunsuz kişilere gereğinden fazla yetki verilmesini, kaynakların israf edilişini 

eleştirmek için kullanılmaktadır.13 Bu deyişle bürokrasiye atfedilenin, bir örgütün 

gerçekleştirmekle görevli olduğu amacını unutması, bencil bir otoriteye sahip olması, 

sorumluluktan kaçınma, işlerin yavaş yürütülmesi şeklinde ortaya konulabilir. Siyasal 

bilimler terminolojisi bürokrasinin bu patolojik sonuçlarını bürokratizm diye 

nitelendirmektedir. 

Bürokrasi genel olarak, bir kanun ve kurallar sistemini ifade etmektedir. Bu 

kurallar, kamu yönetiminde bütün sorunları ortadan kaldırmakta, tarafsızlığı ve eşitliği 

sağlamakta, bu nitelikleriyle akılcı ve mükemmel bir sosyal kurum oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda bürokrasi ileri bir işbölümü, merkezi bir otorite, rasyonel bir personel 

yönetimi, açıkça belirlenmiş politika ve kurallar, ayrıntılı dosyalama sistemi ile varlığını 

sürdürmektedir.14 

Bürokratik esaslara dayanan devlet yönetiminde, resmi görevler önceden tespit 

edilmiş bulunan kurallar ve mevzuat çerçevesinde bir bütün halinde, bürokratik idarenin 

temelini oluşturur. Teşkilatın her alanda faaliyetlerini yerine getirebilmesi için konulan 

sınırlar, önceden kesin ve açık bir biçimde saptanmıştır. Bürokrasi bu sınırlar içerisinde 

faaliyetini hiyerarşiye uygun olarak yerine getirir. Bu faaliyeti yerine getiren bürokratlar 

görevlerinde uzman, belirli bir eğitimden geçmiş durumdadır. Bunun yanında yapılan 

faaliyetler yazılı belgelere dayandırılır. Bürokraside biçimsellik ve gayrişahsîlik ön 

plandadır.15 

Bürokrasinin çeşitli anlamlarda çok sayıda tanımının yapıldığı görülmektedir. 

Ancak bu çalışmada bürokrasi, devletin üslenmiş olduğu görevleri yerine getirmek 

üzere kurulmuş olan ve hükümetler tarafından yönetilen örgütler bütünün ve bu 

örgütlerde faaliyetleri yürüten personelin bütünü anlamında ele alınmaktadır. 

 
                                                 
13 Aykaç, a.g.e., s.39 
14 Çoker, a.g.m., s.2 
15 Göküş, Mehmet, “Kamu Politikalarının Belirlenmesinde Bürokrasinin Rolü”, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, S.6, Konya, 2000, s.36 
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2. BÜROKRASİ KURAMLARI 

2.1. Hegelci Bürokrasi Kuramı 

Hegel’in bürokrasi kuramı anlamını kurumların özel çıkarları ile devletin genel 

çıkarları arasındaki mücadeleden almaktadır. Bürokrasi, toplumun özel menfaatlerini 

(bu özel menfaatler;  meslekler, ticari ortaklıklar ve belediyeler tarafından temsil 

edilmektedir) devlet tarafından temsil edilen genel menfaatlere dönüştürme aracıdır. 

Hegel’e göre devletin temel işlevi, toplumun üyelerinin ortak çıkarlarını savunmaktır. 

Toplumda iki sınıf bulunmaktadır. Bunlar: “Mutlak” ya da “evrensel sınıf” ve “ticari 

sınıf”. Hegel’in bahsettiği bu “mutlak” ya da “evrensel sınıf”, bürokratlardan 

oluşmaktadır.16 

Hegel, kamu yönetimini, devletle sivil toplum arasında bir köprü olarak 

görmüştür. Sivil toplum, çeşitli meslekleri, değişik çıkarları temsil eden şirketleri ve 

kurumları kapsamakta; özel çıkar, farklılık ve çatışma alanı olmaktadır. Bu çıkarlar 

sistemini ve alanını düzenleyen bir tarafsız güce ihtiyaç bulunmaktadır. Hegel’e göre 

tarih böyle bir ihtiyacın karşısına tarafsız bir güç olarak “devlet”i çıkarmıştır. Sivil 

toplum, tarihsel bakımdan olduğu kadar, kavramsal bakımdan da eksiği olan bir toplum 

aşamasıdır. İnsan ancak “devlet” biçimi içinde yaşadığı zaman en yüksek amacına 

ulaşır.17 

Hegel’in analizinde sivil topluma olumsuz bir anlam yüklenmiştir. Hegel’e göre 

sivil toplum, bireyler arasındaki çatışmaların merkezinde yer alan özel bencillik 

alanıdır. Sorgulanamaz ve kaçınılmaz bir aşama olarak kabul edilen devlet, sivil 

toplumun özünde var olan çatışmaları kontrol edebilen, uzlaştıran kuşatıcı bir 

mimaridir. Başka bir deyişle Hegel için devlet, bireylerin özel ve ortak menfaatlerini 

gerçekleştirmede dışsal bir organizasyondur. Hegel’in devlet algılamasında bürokrasi, 

genel iradeye ve yarara sahip, toplumun özel istek ve çıkarlarına hâkim bir konumdadır. 

Görüldüğü gibi Hegel’e göre bürokrasinin birincil işlevi, sivil toplumun gözetemediği 

genel yararın savunucusu olmaktır 18 

Hegel’in devlet kavramında bürokrasi, evrensel irade ve sezgi sahibi evrensel bir 

sınıftır. Bu, onun özel teşkilatlanma şekli yani hiyerarşi üzerine kurulu ilişkiler 

sisteminden, uzmanlaşma ve işbirliğinden kaynaklanmaktadır. Bu tür ilişkiler sayesinde 

                                                 
16 Heper, Metin, “Bürokrasi”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.2, İletişim Yayınları, s.292  
17 Eryılmaz, Bilal, Bürokrasi ve Siyaset, Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2002, s.22 
18 a.g.e., s.22 
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Hegel’e göre, bürokrasi toplumun menfaat ve özel isteklerinin üzerine çıkan bir 

konumdadır. Bürokrasi, üyelerini, görevlerini uygun şekilde yerine getirmek üzere 

eğitmiştir. 

Hegel, asalında bürokrasiye sınırlı bir işlev yüklemiştir. Bürokrasinin bu sınırlı 

işlevini aşarak topluma kendi değerlerini empoze etmeye çalışmasını ya da bürokratik 

despotizmi ise hiçbir zaman onaylamamıştır.19 

2.2. Marxist Bürokrasi Kuramı 

Marx, bürokrasi konusundaki görüşlerini Hegel’in devlet felsefesini inceleyip, 

eleştirerek geliştirmiştir. Marxist görüşe göre devlet, toplumun gelişmesinin belirli bir 

aşamasındaki ürünüdür.20 Hegel’in bürokrasi kavramı, anlamını kurumların özel 

çıkarları ve devletin genel çıkarları arasındaki mücadeleden almaktadır, Marx’a göre bu 

mücadele anlamsızdır. Çünkü devlet genel menfaati temsil etmez, egemen sınıfın özel 

çıkarlarını temsil eder. Bu bakış açısından bürokrasi, çok özel ve belirli bir sosyal grubu 

teşkil etmektedir. Devlet gibi bürokrasi de egemen sınıfın egemenliğini sosyal sınıflar 

üzerinde uygulama aracıdır. Bu nedenle bürokrasinin geleceği ve çıkarları bir ölçüde 

egemen sınıfın ve devletin çıkarları ve geleceğine bağlıdır. 

Marx, bürokrasinin kapitalist sistemlerde sınıf ayrımını pekiştirdiğini bunun 

sonucunda ise, egemen sınıfların toplum ve devlet üzerindeki egemenliklerinin daha da 

arttığını ileri sürmüştür. Bürokratik yönetim ve kapitalist egemenlik arasındaki 

bağlantının klasik bir açıklaması olarak Fransız bürokrasini örnek veren Marx, geniş 

bürokratik ve askeri bir örgüt, yarım milyonu bulan memurlar sürüsü ve bir o kadar da 

askerden oluşan ve toprak sahipleri ile feodal ayrıcalıklı yüksek maaşlı memurları 

koruyan bir yürütme gücünün üretim sistemleri ile direkt ilgisinin olmadığını ve var 

olan kapitalist devlet düzeninin korunabilmesi için kullanıldığını ileri sürmüştür. 21 

Marksçı kurama göre, sistemli ve hiyerarşik bir işbölümü planı çerçevesinde ve 

mutlakçı krallıkların çöküş çağında oluşmaya başlayan bürokrasi, burjuva devlet 

gücünün vazgeçilmez ve her yerde hazır organı olarak, feodallik hakları, yerel 

ayrıcalıklar ve lonca tekelciliği gibi kapitalist gelişmeyi engelleyen orta çağ kalıntılarına 

karşı verilen savaşın en etkili silahı olmuştur. Bu yönüyle gelişen orta sınıf toplumun 

                                                 
19 Gökçe, Orhan ve Şahin, Ali, “21. Yüzyılda Bürokrasinin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Sosyal ve 
Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:2, S.3, Nisan, 2002, s.4 
20 Ergun, Turgay ve Polatoğlu, Aykut, Kamu Yönetimine Giriş, TODAİE Yayınları, Ankara, 1992, s.55 
21 a.g.e., s.55-56 
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feodaliteden kurtuluşunun bir aracı olarak görev yapan bürokrasi, yine Marksçı kurama 

göre, toplumun feodal kalıntılardan arındırılması ve burjuvaziyle proletarya arasındaki 

çelişkilerin keskinleşmesiyle birlikte, sermayenin emeği köleleştirmesinin bir aracı 

durumuna dönüşmüştür. Bu durumda, bürokrasi, devletin toplumdan soyutlanarak 

onunla görünür bütün bağlarını koparması sürecinin son aşaması, burjuva toplumlara 

özgü bir yönetim ilişkisidir.22 

Marxist görüşe göre; tüm tarih, egemen gruplar ile buna karşıt olanların 

çatışmasından ibarettir. Bu çatışmalardan yeni ekonomik, toplumsal ve siyasal sistemler 

doğmuştur.23 Sosyalist ve ilkel sosyal sınıfların ve kapitalist üretim ilişkilerinin ortadan 

kalkması sonucu olarak devlet ortadan çekilmekte ve kamu görevleri bürokratlar yerine 

tüm halk tarafından yerine getirilmektedir. Yani sosyal bir tabakalaşmanın olmadığı bir 

toplumda bürokrasiye ihtiyaç da olmayacaktır. 

Marx’a göre Hegel’in formel ve yasal bürokrasi anlayışı, onun gerçek niteliğini 

ortaya koymaz. Hegel’in bürokrasi kavramı, anlamını, şirketlerin özel çıkarları ile 

devletin gözettiği ortak yarar arasındaki çatışmadan almaktadır. Marx’a göre bu çatışma 

anlamsızdır. Devlet genel yararı değil, hâkim sınıfın özel çıkarlarını temsil etmektedir. 

Devletle sivil toplum arasında organik bir bağlantı bulunmaktadır. Genel yarar kavramı, 

hâkim sınıfın özel çıkarlarının egemenliğini örtbas etmenin ideolojik bir aracıdır. Bu 

hâkim sınıf da, sivil toplumun bir parçasıdır. Sivil toplum ise, burjuva sınıfının 

egemenliğinin üretildiği bir alandır. Dolayısıyla sivil toplum, burjuva sınıfının devlet 

üzerindeki denetimini üretmektedir. Bu bakış açısına göre bürokrasi, özgü bir sosyal 

grubu oluşturur. Bürokrasinin varlığı, toplumun sınıflara bölünmesi ile alakalı ise de, o 

müstakil sosyal bir sınıf değildir. Açık bir ifade ile bürokrasi, hâkim sınıfın diğer sosyal 

sınıflar üzerinde egemenlik kurmasını sağlayan bir vasıtadır.24 

Marksist görüşe göre devlet, egemen sınıfın egemenliklerini sürdürmek için 

kullandıkları bir araçtır. Devlet ne kadar toplumdan doğmuşsa da onun üstünde yer 

almaktadır ve gitgide ona yabancılaşmaktadır. Devlet egemen sınıfın egemenliğini 

pekiştiren bir örgüt olarak, bir sınıfın başka sınıflar üzerinde ki baskı aracı olarak 

kullanılmaktadır. Kapitalist ülkede devlet burjuvazinin emrindedir.25 Bürokraside 

devletin bu egemenliğini sürdürmek için kullandığı bir araçtır ve toplumsal yapıda 

                                                 
22 Fişek, Kurthan, Yönetim, Sevinç Matbaası, Ankara, 1979, s. 68 
23 Gönlübol, Mehmet, Uluslararası Politika, Atilla Kitabevi, Ankara, 1993, s.319  
24 Eryılmaz, a.g.e., s.23 
25 Tortop, Nuri, Yönetim Biliminin Temel İlkeleri, TODAİE Yayınları, Ankara, 1990, s. 23 
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organik bir yeri yoktur. Bürokrasinin varlığı ve gelişmesi efendilerinin varlığına ve 

gelişmesine bağlıdır. Kapitalist sınıfın bir aracı olan devlet, sınıfsız bir toplumun 

kurulmasıyla ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla onun kullandığı araç olan bürokrasiye de 

gerek duyulmayacaktır.26 Bundan dolayı bürokrasinin aniden kaldırılması 

beklenmemelidir. Bürokrasinin ortadan kalkması ağır ağır olacaktır. 

2.2.1. Lenin’e Göre Bürokrasi 

Bürokrasiyi inceleme yaklaşımı açısından Lenin de Marx’ın düşünce çizgisini 

takip eder ve bazı yönlerini daha da aydınlatır. Örneğin daha ayrıntılı olarak Lenin, 

bürokratik sistemin aşamalı olarak çöküşünün, proleter diktatörlüğünün kurulmasıyla 

başlayacağına inanmaktadır. Bürokrasiye karşı mücadele, devrimin ilk hedeflerinden 

olmalıdır. 

Lenin, bürokrasinin proletarya devriminden sonra bir kalıntı olacağına 

inanmaktadır. Proletarya devrimi ile memurların hızlı bir şekilde görevden alınmaları, 

memur maaşlarının azaltılması ve toplumda denetim ve kontrol fonksiyonlarının 

basitleştirilmesine imkan hazırlanmış olacaktır.27 Daha açık bir ifadeyle Lenin’e göre 

Sovyet devriminin ilk görevi proletaryanın diktatörlüğü gerçekleşir gerçekleşmez 

bürokrasiyi yavaş yavaş ortadan kaldırmak ve onunla mücadele etmektir. Bunun için de 

alınacak tedbirler şunlardır:28 

1. Bütün kamu görevlileri seçilerek iş başına gelmeli ve istenildiğinde işten geri 

alma yöntemi benimsenmelidir; 

2. Kamu görevlilerinin ücreti ortalama bir isçinin ücreti düzeyine indirilmelidir; 

3. Herkesin artan ölçüde devlet yönetiminde yer alması ve yönetme yeteneklerini 

edinmesi sağlanmalıdır. 

Lenin bir taraftan eski devlet kuramlarının ortadan kaldırılmasını savunurken 

diğer taraftan da proletarya diktatörlüğünde güçlü bir merkezi kontrolün gerekli 

olduğuna inanmaktadır. Lenin’e göre devrimden sonra hükümet olacaktır, fakat bu 

hükümet proletaryanın elinde bulunacaktır. Temsili kurumlar olacaktır, fakat bunlar 

                                                 
26 Ergun, Turgay, Kamu Yönetimi, TODAİE Yayınları, Ankara, 2004, s. 45 
27 Öztürk, a.g.e., s.74 
28 Ergun ve Polatoğlu, a.g.e., s.57 
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burjuvazinin parlamentarizmi gibi olmayacaktır. Memurlar olacaktır, fakat onlar halkın 

üstünde ve ondan kopuk bürokratlar niteliğinde olmayacaklardır.29 

Lenin’e göre bürokrasi zamanla “ilkel demokrasi”ye dönülerek yıkılacak ve 

devletin fonksiyonları toplumun her bireyi tarafından yapılabilecektir. Çünkü devletin 

yönetimsel fonksiyonlarının büyük bir çoğunluğu o kadar basitleştirilecektir ki, 

kaydetme, form doldurma ve listelerin kontrolü gibi rutin işlere dönüşecektir. 

Dolayısıyla yönetim, okuma yazma bilen herhangi birinin yapabileceği bir iş olacaktır. 

Bu nedenle yönetsel fonksiyon yapan herhangi birine bir işçiye ödenen ücret 

ödenecektir. Üst düzey memurların özel ödenekleri ve diğer ekonomik imtiyazları 

ortadan kalkacaktır. Bununla birlikte teknik personel ortadan kalkmayacaktır. Lenin 

yönetimsel kontrol ve muhasebe ile bilimsel olarak eğitilmiş mühendis, ekonomist vb. 

personeli birbirinden ayırmaktadır. Bu ikinci grupta yer alanlar öncü olarak çalışacaktır 

ama işçi kurumlarının denetimi altında olacaklardır. Onlardan işçilere daha önceleri 

kapitalistlere itaat ettikleri gibi itaat etmeleri beklenecektir.30 

Lenin’in bürokrasi konusundaki yazıları, 1917 Devriminden sonra çok ilginç hale 

gelmiştir. Lenin devriminden sonraki dönemde, Marksist plana uymayan bir biçimde 

kendi teorisini gözden geçirerek uygulamaya mecbur kalmıştır. Lenin, devrimden sonra 

bürokratik aygıtın gerileme belirtisi göstermediğini, aksine hızlı bir şekilde genişleme 

ve büyüme içinde olduğunun farkına varmıştır. Lenin bu durumu sosyalizmin 

olgunlaşamamasının bir işareti olarak açıklar; sivil savaş ve ekonominin kaotik durumu 

ile kısmen izah etmeye çalışır. İşçilerle çiftçiler arasındaki sosyalist olmayan üretim 

ilişkileri, küçük burjuvazinin hala varlığı ve feodal zihniyet ve Sezarist bürokrat vb. 

faktörler, bürokrasinin daha fazla büyümesinin ortamını hazırlamıştır. Fakat Lenin’e 

göre bürokratikleşme, ekonomik gelişme başarıldığı zaman otomatik olarak çözüme 

kavuşacaktır. Uzun dönemde sanayileşmenin gelişmesi, bürokrasiye karşı nihai başarı 

için objektif bir temel oluşturacaktır.31 

2.2.2. Troçki’ye Göre Bürokrasi 

Devrimden sonra bürokrasinin giderek artan biçimde ezici karaktere sahip olması 

ve giderek kapalı bir gruba dönüşmesi sadece “sosyalizmin azgelişmişliği” ve “üretim 

güçlerinin yetersizliği” ile tanımlanamaz. Troçki, bunun sebebini devrimden sonraki 

                                                 
29 Eryılmaz, a.g.e., s.28 
30 Öztürk, a.g.e., s.75-76 
31 Eryılmaz, a.g.e., s.28 
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yıllarda aranması gerektiğini belirtmektedir. Sosyalizmin bir tarım ülkesinde 

gerçekleşmesi mümkün değildir. Çünkü böyle bir ülkenin alt yapısı ve zayıf 

endüstrileşmesi sosyalist türde bir politik üst yapının gelişmesine olanak vermez. Bu 

Sovyet devriminin erken doğduğu anlamına gelmez, sadece devrimin diğer ülkelerde de, 

özellikle endüstrileşmiş ülkelerde sürmesi gerektiğini gösterir.32 

Troçki’ye göre değişim bürokrasinin nicel yönünde yoktur. Değişme nitelik 

açısındandır. Lenin zamanında bürokrasi halkın hizmetindedir; ama Stalin zamanında 

güç isçiden parti örgütüne parti örgütünden Stalin’e geçmişti. Proletaryanın diktatörlüğü 

bürokrasinin ve Stalin’in diktatörlüğüne dönüşmüştür.33 Sonuç itibariyle Troçki’ye göre 

işçiler kendilerini bürokrasiye karşı ikinci bir devrime hazırlamalıdır. Ancak bundan 

sonra bürokratların diktatörlüğü yıkılabilecektir. 

Son olarak Troçki, bürokrasinin geleceğiyle ilgili olarak oldukça iyimser bir 

görüşe sahiptir. Sovyetlerin ekonomik gelişmesi daha fazla bürokratikleşmeyle birlikte 

gerçekleşmiş olsa da, bu gelişme bürokrasiyi zayıflatacaktır. İlk olarak bürokraside 

çelişkiler ortaya çıkmaya başlamıştır. Güç alt kademelerden üst kademelere verilmiş ve 

bu merkezileşme kaba kuvvetle engellenemeyen çekişmeler oluşturmuştur. Fakat 

zulmedilen işçi sınıfında bürokrasiye karşı üstünlük sağlama gücü mevcuttur. Halkın 

ekonomik ve kültürel gelişimi bürokrat diktatörlüğünü kabullenmez kılacaktır. İşçiler 

ikinci bir devrim için kendilerini hazırlamalıdır. Bu sayede sürekli devrim teorisi daha 

da genişletilmiştir. Bu, dünya devriminden önce Stalin rejimine karşı bir iç devrimi ima 

etmektedir. 

2.3. Weberyan Bürokrasi Kuramı 

Bürokrasi kavramını sistematik ve kapsamlı bir biçimde ilk inceleyen bilim adamı 

Alman ekonomist ve sosyolog Max Weber’dir. Weber’e göre bürokrasi uzmanlaşmış bir 

işlevi yerine getiren çok sayıdaki birey arasındaki işbirliğinin sürekli örgütlenmesidir.34 

Günümüzde Weber ismi, bürokrasi kavramıyla adeta bütünleşmiştir. Modern 

Kamu Yönetimi, siyaset sosyolojisi, işletme bilimi çağdaş örgütleri incelemek için 

hareket noktası olarak Weberci bürokrasi modelini seçmektedir.35  Aslında Weber’den 

                                                 
32 Ergun ve Polatoğlu, a.g.e., s.57 
33 a.g.e., s.58 
34 Aydın, Mustafa, Kurumlar  Sosyolojisi, Vadi Yayınları, İstanbul, 1998, s.163 
35 Eryılmaz, a.g.e., s.44 
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önce bürokrasi konusunu Robert Michels ve Gaetano Mosca da incelemiştir.36 Zaten 

Weber’in bürokrasi analizi de R. Michels, G. Mosca ve Karl Marx gibi düşünürlerin 

görüşlerinden etkilenerek ortaya çıkmıştır. Burada Weber’i diğer düşünürlerden ayıran 

özellik, bürokrasiyi sistematik ve kapsamlı bir şekilde ilk defa inceleyen bilim adamı 

olmasıdır. 

Bürokrasi olgusunu toplum içi güç ilişkilerinden ve toplumun genel siyasal 

yapısından çıkarak açıkladığı için Marksçı yaklaşımla yöntemde benzeşen, ama gerek 

sorunu yerleştirdiği genel düşünsel çerçeve, gerekse sorunlara getirdiği çözümler 

açısından onunla temelde ayrılan Weberci bürokrasi görüşü, çağdaş devletin siyasal 

rejimi ne olursa olsun, hangi siyasal ve toplumsal değişmelere uğrarsa uğrasın, 

bürokrasinin toplum ve devlet hayatında gitmemecesine kök saldığı varsayımına 

dayanmaktadır.37 

Max Weber biçimsel örgütleri, “meşru sosyal kontrol sistemlerinin” bir parçası 

olarak incelemiş, bürokratik örgütü, yetkinin ortaya çıkış biçimi olarak tasarlamıştır. 

Max Weber, kuvvet ve ikna gibi diğer sosyal etkileme biçimlerinden ayırdığı yetkiyi, 

“belli bir grubun belli bir kaynaktan çıkan emirlere itaat etme olasılığı” şeklinde 

tanımlarken;38 gücü ise, emirlerin kabul edilmesini sağlamak şeklinde tanımlamıştır. 

Ayrıca Weber meşruluğu da güç kullanımının kabulünü sağlamak olarak 

tanımlamaktadır. Yetki, bu iki unsurun (güç ve meşruluk) bir bileşimidir. Weber’in 

yetkiyi sınıflandırması uygulanan güçten ziyade meşru kılma kaynağı ve türüne göre 

yapılmıştır. Weber’e göre her bir yetki türü, yetkiyi kullanmak için farklı idari araçlar 

kullanmaktadır.39 

Weber “ideal tip” kavramını geliştirmiş ve  “ideal tip”i soyut zihinsel bir tasarım 

olarak ele almıştır. Gerçekte karşılığı olmamakla beraber, tasarımlanan bu idealleşen 

çerçeveye en yakın tip hangisi ise, onun önemsenmesi gerektiği yönünde çıkarımlar 

yapmıştır. Örneğin Weber, “Olgular dünyasına, ancak belirli oranlarda nüfuz etmeyi 

sağlayacak kavramlar yaparak eğilebilme olanağına sahibizdir ve bu kavramlar hiçbir 

zaman bize gerçekliğin tümü hakkında bir bilgi, bir evrensel bilgi sağlayamaz” 

                                                 
36 Eryılmaz, Bilal, Kamu Yönetimi, Üniversite Kitabevi, İzmir, 1994, s.222  
37 Fişek, a.g.e., s.72 
38 Baransel, Atilla, Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, C.1, İstanbul Üniv. İşletme Enstitüsü 
Yayınları, Venüs ofset, İstanbul, 1979, s.168 
39 Berkman, A. Ümit, “Comparative Public Administration and The Study of Bürokracy” ODTÜ Gelişme 
Dergisi, C.8, Ankara, 1975, s.11 
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demektedir. Bu saptaması da “ideal tip”le olgular dünyasına yaklaşmaya çalışmakta 

ancak, gerçekliğin anlaşılmasına yeterli olamayacağına işaret etmektedir.40 

Weber, kendi bürokrasi modelini “ideal-tip” olarak nitelendirmiştir. Weber’e göre 

ideal tip bürokraside örgütlü bürolar sıradüzenli bir yapı oluştururlar. Sıradüzeni, ast-üst 

ilişkilerine dayanan basamaklı bir düzenin varlığını anlatır. Bu sıradüzeni içinde 

yukarıdaki sırada bulunanlar aşağıdakiler üzerinde denetleme yetkisine sahiptir, başka 

bir deyişle, sıradüzenli bir yapıda yukarıya doğru çıkıldıkça yetkenin sınırı genişler ya 

da aşağıya doğru inildikçe yetkenin sınırı daralır. Böyle bir yapıda yetkesinin sınırı en 

geniş olan kişi en üstteki kişidir. Bu yapı aşağıya doğru genişleyerek bir piramide 

benzer. Piramidin en altındaki geniş tabanda bulunanlar yetkelerinin sınırı en dar olan, 

buyurma ve denetleme yetkisine sahip olmayan, yalnız verilen buyrukları yerine getiren 

kişiler olmaktadırlar. Böyle bir sıradüzenli yapılanma içinde işbölümüne dayanan 

birimler oluşur. Her birimin ve bu birimlerde görev yapan insanların bu işbölümü 

sonucunda uzmanlaşmaları beklenmektedir. Uzmanlaşma, işbölümüne dayanan görev 

alanlarına atama yapılırken teknik bilgi ve becerinin ön plana çıkması sonucunu 

doğurmaktadır.41 

Weber’in ideal-tip bürokratik modelinde örgütsel işlevlerin yerine getirilmesinde 

her şey kurallara bağlanmıştır. Bürokraside keyfilik yoktur, kişisellik yoktur, geçerli 

olan kurallardır. Kuralları da kural koyma yetkisine sahip olan organlar koymaktadır. 

Kuralların bulunması, sorun çözmede standartlaşmayı ve tek tek olayların ele 

alınmasında da eşitliği sağlamaktadır. Kurallara uygun olarak yapılan etkinlikler yazılı 

belgelere geçirilerek saklanır. Demek ki bürokraside yazılı bir iletişim esastır. Yazılı 

belgeler dizgenin güvencesi olduğu kadar örgütün belleğini de oluşturur. 

Weber politikacılara, bürokratlar üzerinde kontrol sağlamak için ısrarlı olmalarını 

tavsiye etmektedir. Çünkü bürokratik örgüt, onu elinde tutanlar için önemli bir güç 

kaynağıdır. Onun gücü rasyonelliği, uzmanlığı, güvenilirliği ve sürekliğinden 

kaynaklanmaktadır. Weber iyi düzenlenmiş bir bürokrasinin başkaları tarafından 

kontrolünün zor olduğunu belirtmektedir. Toplum kurallarının uygulanması ve 

hizmetlerin yürütülmesinde bürokrasiye bağımlı hale gelmiştir. Güç ilişkilerini 

toplumsallaştırmaya yarayan bir araç olarak bürokrasi, bu aygıtı düzenleyenler için 

birinci derecede bir iktidar aracı olagelmiştir. 

                                                 
40 Özlem, Doğan, Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji, Ara Yayıncılık, İstanbul, 1990, s.106 
41 Ergun, Turgay, Kamu Yönetimi, TODAİE Yayınları, Ankara, 2004,s.39   
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Weber’e göre çağdaş siyasal hayat bürokratik olmalıdır. Çünkü sadece süreklilik 

değil, verim ve devletin kişisellikten uzaklaşması ona bağlıdır. Bununla birlikte 

günümüzde Weber’in bu görüşüne ve özellikle bürokratik yapıya eleştiriler vardır. 

Bürokratik yapının hantal ve kırtasiyeci bir yapıda olması, siyasal iktidarı zayıflatması 

vb. eleştiriler yapılmaktadır. Ama her şeye rağmen bürokrasi siyasal hayata için 

vazgeçilmez görünmektedir.42 

Weber bürokrasiyi anlatırken toplumda geçerli olan yetke ilişkilerinden hareket 

etmektedir. Weber’e göre toplumsal egemenliğin kullanılmasında başlıca üç türlü meşru 

yetkeden söz edilebilir. Bunlar, geleneksel, karizmatik ve yasal-ussal yetkedir. Max 

Webber’in ortaya atmış olduğu bu yetke türleri ayrı bir başlık altında ele alınacaktır. 

2.3.1. Max Webere’e Göre Bürokrasinin Özellikleri 

Max Weber bürokrasinin özelliklerini aşağıdaki şekilde ifade etmiştir. Bu 

özellikler:43 

a-) Bürokraside genellikle kurallar, yani mevzuat dediğimiz kanun, tüzük ve 

yönetmelikler geçerlidir. Bürokratik yönetim biçiminde, 

• Bürokratik olarak yönetilen yapının amaçlarının gerçekleşmesi için, 

gerekli düzenli çalışmalar, resmi görevler olarak dağıtılmıştır, 

• Bu görevlerin yerine getirilmesi işin emir verme yetkisi dengeli bir 

biçimde dağıtılmıştır, 

• Bu görevlerin sürekli ve düzenli yürütülmesini sağlamak maksadıyla 

yetkiler “sistematik hükümler” altına alınmış, yalnızca genel kuralları 

taşıyan kişiler istihdam edilmiştir. 

b-) Görev hiyerarşisi ve kademedeki yetki düzeylerine ilişkin ilkelere göre alt 

kademedeki görevliler üst kademedeki görevlilerce hiyerarşik olarak denetlenirler. 

c-) Çağdaş bürokrasinin yönetimi çeşitli şekillerde saklanan yazılı belgelere 

(dosyalara) dayanır. Bu yazılı belgeler, daire veya büro denen yerlerde saklanır ve 

memurlar buralarda bulunurlar. Dosyalama sistemi ile organizasyonun devamlılığını 

sağlama ve faaliyetlerinde yeksenaklığı gerçekleştirme amacı vardır.44 

                                                 
42 Aydın, a.g.e., s.165 
43 Weber, Max, Sosyoloji Yazıları, Çev: Taha Parla, Hürriyet Vakfı Yayınları, 1986, s.193  
44 Dereli, Toker, Organizasyonlarda Davranış, İ.Ü İktisat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1976, s.12   
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d-) Daire ve büro yönetimi, yani uzmanlık isteyen tüm çağdaş iş yönetimi esaslı 

bir uzmanlık eğitimini gerektirmektedir.45 

e-) Daire yahut büro iyice geliştikten sonra, resmi faaliyet, görevlilerin tüm 

gelişme kapasitesini kullanmasını gerektirmektedir. 

f-) Gayrişahsi ilişkiler; astlar, üstlerin emirlerine, işgal ettikleri makamın temsil 

ettiği gayri şahsi ve yasal yetkiye dayandığı için uyarlar.46 Weber’e göre, yöneticinin 

tamamen rasyonel kararlar alabilmesi için maiyetindekilerle duygusallığa dayalı 

işlerden özellikle kaçınması gerekir. Başka bir deyimle yönetici (resmi kişi – bürokrat) 

işlerini görür ve örgüte ilişkin kararlar alırken, emrindekilerden nefret etmek yâda 

onlarla aşırı samimi ilişkilere girişmekten kaçınmak durumundadır. 

g-) İşyerinin yönetimi belirli bir istikrarı ve kapsamı olan, öğretilebilir genel 

kurallara bağlıdır ve bu kurallar hukuk, kamu yönetimi ve iş idaresini kapsamaktadır.47 

2.3.2. Max Weber’e Göre Memurun Konumu ve Nitelikleri 

Max Weber’e göre memurun içsel ve dışsal konumu ve memurun özellilikleri 

şöyledir: 

• Memuriyet bir meslektir. Bunun için memurun, nitelikleri önceden 

belirlenmiş ve iş görmesine yetecek bir eğitiminden geçmesi gerekir. Bundan sonra da 

genel kurallara bağlı “özel sınavlardan” geçmesi lazımdır, Burada bir işe girmek demek, 

geçim güvencesi karşılığı olarak sadık bir yönetim göstermek taahhüdünde bulunmak 

demektir. Yalnız burada belirtilmesi gereken, çağdaş bağlılık duyguları kişisel değil 

işlevsel amaçlara adanmıştır.48 

• İster kamu kesiminde ister özel kesimde olsun modern memur daima 

memur olmayan bireylere oranla daha farklı bir toplumsal saygınlık için çaba gösterir ve 

genellikle daha üstün olan bu saygınlıktan haz duyar.49 

• Memur kişisel olarak özgür olup yalnızca nesnel gereklerine itaat eder.50 

Başka bir ifadeyle, memurlar, sadece gayrişahsî ve resmi yükümlülükleri dolayısıyla 

otoriteye konu teşkil ederler. 

                                                 
45 Weber, a.g.e., s.193 
46 Baransel, a.g.e., s.168 
47 Weber, a.g.e., s.194 
48 a.g.e., s. 195  
49 Ergun, Turgay ve Polatoğlu, Aykut, Kamu Yönetimine Giriş, TODAİE Yayınları, Ankara, 1992, s. 61  
50 Gülmez, Mesut, “Weber ve İdeal Tip Bürokrasi Anlayışı”, AİD; C.8, S.1, Mart,1975, s.61 
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• Gerek kamu gerekse özel sektörde, memur yönetilenlere oranla apayrı bir 

sosyal itibar sahibidir. Memurun bu itibarı, yani sosyal konumu görev yaptığı sürece 

garanti edilir.51 

• Memurun görevi normal olarak kamu bürokrasilerinde, ömür boyu sürer. 

Periyodik olarak yeni görevlere atama durumlarında bile ömür boyu memuriyet fiili bir 

kural kabul edilir. Özel sektörde çalışan işçinin tersine, memurun iş güvencesi vardır. 

Memurun, keyfi işten çıkarma ve kayırmalara karsı yasal güvenceler geliştirilmiştir, 

Bunun işlevi memuriyet görevinin her türlü kişisel kaygıdan tümüyle arınma olarak 

kesinlikle nesnel bir biçimde yerine getirilmesini sağlamaktır.52 

• Memur büro içindeki davranışlarında ve işlerin yürütülmesinde sistematik 

disiplin, titizlik ve kontrole konu teşkil eder. 

• Saf bürokratik görevli tipi daha yüksek bir yetkili tarafından atanır. Ama 

şöyle veya böyle görevlilerin yönetilenler arasında yapılan bir seçim sonucunda 

belirlenmesi, hiyerarşik bağımlılığın katılığını yumuşatır. Çünkü bu şekilde seçilen 

yöneticinin, üstüne karşı özerk bir durumu vardır.53 

• Çalışanlar nakdi bir maaşla çalışırlar ve genellikle emeklilik maaşına hak 

kazanırlar. İşveren ancak belli şartlarda çalışanın işine son verebilir. Ama çalışan istifa 

etme hakkına sahiptir. Maaşlar genellikle hiyerarşik olarak farklılaştırılmıştır, Buna 

ilaveten mevkinin sorumluluğuna ve özel durumlara göre ilave bir maaş farklılığı da 

görülür.54 

• Memur, kamu hizmeti hiyerarşisi içinde kendine bir kariyer edinmeye 

girişmiştir. Memur daha alt görevden, daha üst göreve gelmeye doğru ilerler. Memur 

makamının değilse de aylığının kıdeme yahut gelişmiş bir uzmanlık sınavındaki nota 

göre belirlenmesini ister.55 

Yukarıda özelliklerini sıraladığımız Weber tipi bürokraside tüm bürokratik, 

işlemlerin önceden saptanmış kurallar çerçevesinde gerçekleşeceği ve bürokratların 

kişisel değer ve amaçlarının bu işlemleri etkilemeyeceği varsayılmaktadır. 

                                                 
51 Weber, a.g.e., s.196 
52 Ergun ve Polatoğlu, a.g.e., s.61 
53 Weber, a.g.e., 196 
54 Ergun ve Polatoğlu, a.g.e., s..62 
55 Weber, a.g.e., s.200 
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Makine ile yapılan üretim mekanik olmayan üretime göre nasıl üstünse, Weber 

içinde yukarıda betimlenen şekilde bir örgüt teknik olarak başka yönetim biçimlerinden 

daha üstündür. Weber’e göre bürokratik örgütler kendilerine alternatif olarak 

gösterilebilecek yönetsel sistemlere oranla daha verimlidir.56 

Weber’e göre bürokratik yönetim sistemi kaçınılmaz bir gerçektir. Örgütler, iş 

bölümüne ve özel olarak eğitilmiş memurların hizmetine bağlı oldukça daha bürokratik 

ve kaçınılmaz hale gelir. Weber’in ifadesiyle, işbölümü ve yönetimde uzmanlaşmış 

kişilerin kullanılması artacak ve sonuç olarak “proleterya diktatörlüğü” değil 

“bürokratların diktatörlüğü” gerçekleşecektir.57 

2.3.3. Max Weber’e Göre Bürokratik Örgütlenmenin Teknik Üstünlükleri 

Bazı düşünürler bürokrasiyi, baskıcı bir araç, kırtasiyecilik ve verimsizlik olarak 

nitelendirirken, Weber bürokrasiyi “verimli bir örgüt” olarak tanımlamıştır. Weber’e 

göre rasyonel bürokratik esaslara göre örgütlenen yapılar, diğerlerine göre önemli 

üstünlüklere sahiptir.58 

Bürokratik örgütlerin belirleyici özelliği, diğer örgüt türlerine göre, örgütlenme 

biçimindeki salt teknik üstünlüklerinden kaynaklanmaktadır. Daha öncede ifade edildiği 

gibi Weber’e göre tam gelişmiş bürokratik mekanizmanın üstünlüğü, makineyle yapılan 

üretimin mekanik olmayan tüm öteki üretim biçimlerine olan üstünlüğü gibidir. 

Bürokratik örgütlenme şu konularda teknik üstünlüklere sahiptir: 

• Doğruluk, 

• Hız, 

• Kesinlik, 

• Dosya bilgisi, 

• Süreklilik, 

• Gizlilik, 

• Birlik, 

• Tam bağımlılık, 

                                                 
56 Weber, a.g.e., s.204 
57 Ergun ve Polatoğlu, a.g.e., s.62-63 
58 Eryılmaz, a.g.e., s.58 
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• Çatışmanın ve maddi ve manevi kişisel maliyetlerin azaltılması. 

Bu sayılan özellikler, tam bürokratlaşmış örgütte optimum noktasına getirilir.59 

Özellikle kapitalist piyasa ekonomisi, resmi yönetim işlerinin hatasız, net, sürekli 

ve olabildiğince hızlı görülmesini talep edenlerin başında gelmektedir. Normalde çok 

büyük kapitalist işletmeler, katı bir bürokratik örgütlenmenin tipik modelleridir.60 

Bürokratikleşme her şeyden önce yönetsel işlevlerin sadece nesnel gerekçelere 

göre uzmanlaştırılması ilkesinin gerçekleştirilmesine optimum imkan sağlamaktadır. 

Her görev ve bunların yürütülmesi, uzmanlık eğitimi görmüş ve sürekli pratik içinde 

hep daha fazlasını öğrenen memurlara verilmektedir. İşin nesnel biçimde yürütülmesi 

için her şeyden önce hesaplanabilir ve kişilere göre değişmeyen kuralların yürürlükte 

olmasını gerektirir.61 

Weber, karmaşıklaşan ve çeşitlenen yönetim işlerinin, fahri görevlilerle 

çözülemeyeceğini, bunların ancak tam gün mesai yapan profesyonel bürokratlarla daha 

hızlı, düşük maliyetli ve az hatalı olarak yürütülebileceğini vurgulamaktadır. Ayrıca 

Weber, yönetimdeki bu gelişmenin, kapitalist piyasa ekonomisinin gereklerine de uygun 

olduğunu belirtmektedir.62 

Bürokrasinin kapitalizme çok uygun gelen kendine has niteliği, bürokrasinin 

insanlıktan uzaklaştıkça kusursuz gelişeceğidir. Resmi işlerde sevgi, nefret ve tüm 

hesaplanamaz kişisel, irrasyonel ve duygusal öğeler ne denli ayıklanırsa, bürokrasi asıl 

niteliğine o denli yaklaşacaktır. Bürokrasinin bu kendine has niteliği onun özel erdemi 

olarak kabul edilmektedir.63 

Weber’e göre, rasyonel bir yasal sistemin uygulanmasının temelini atan, 

bürokrasidir. Rasyonel hukuk sistemi, önce Roma imparatorluğu döneminde kavramsal 

bir sistematiğe kavuşmuş; Orta çağ boyunca adliyenin bürokratikleşmesine paralel 

olarak benimsenmiş; irrasyonel eski muhakeme yöntemlerinin, rasyonel eğitim görmüş 

yetkin uzmanlarca kaldırılması yoluyla gerçekleşmiştir.64 

 

                                                 
59 Weber, a.g.e., s.204 
60 a.g.e., s.205 
61 a.g.e., s.206 
62 Eryılmaz, a.g.e., s.58 
63 Weber, a.g.e., s. 206 
64 Eryılmaz, a.g.e., s.59 
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2.3.4. Max Weber’de Otorite Tipleri 

Bürokrasinin yapı ve iç işleyişine yazılarında çok az yer ayıran, ama büyük çapta 

örgütlerin toplumun genel (siyasal) iktidar yapısıyla bağlantılarını bu kavramla kuran 

Weber’e göre, “egemenlik” (ya da iktidar), bir kişinin iradesinin başkalarının 

davranışına uygulanabilirliğidir. “Egemen” durumundaki kişinin başkalarına 

hükmetmeyi hak, diğerinin de bunu benimsemeyi ödev saymalarıyla nitelenen bu özel 

güç ya da egemenlik ilişkisi, tarihte, üç ana biçimde karşımıza çıkmaktadır: 65 

1) Geleneksel otorite, 

2) Karizmatik otorite, 

3) Ussal-yasal otorite. 

Şimdi Weber’in ortaya attığı bu otorite tiplerini sırasıyla inceleyelim. 

2.3.4.1. Geleneksel Otorite 

Geleneksel otorite, eskiden beri süregelen geleneklerin ve bu geleneklere uygun 

olarak otoriteyi elinde bulunduranların meşruluğunun, kutsal olduğu inancına 

dayanmaktadır. Bu sistemde kanunlara değil geleneklerin tayin ettiği “efendilere” itaat 

edilir. Efendilerin verdiği emirlerin meşruluğu verilen emirlerin mevcut geleneklere 

aykırı olmamasına bağlıdır. Efendilerin buyrukları geleneklerin çizdiği sınırlar içinde 

kişisel ve keyfidir. Yönetim kadrolarının oluşturulması ve bu kadrolara görevlilerin 

atanması geleneklere göre yapılmaktadır. Bu sistem, yönetsel yapıda kişisel ve keyfi bir 

yönetme imkânı tanımakla birlikte, bu keyfilik ya da kişisellik gelenekler ile 

sınırlandırılmıştır. Emirlere uyan kişiler birer “uyruk” durumundadır. Emirlere ise 

geleneksel sadakat duygusu nedeniyle uyarlar.66 

Bu otorite biçimi, patrimonyal ve feodal olmak üzere iki şekilde kendini 

göstermektedir.67 Geleneksel otoritenin patrimonyal biçiminde, idari aygıtta çalışan 

personel, ücret ve bahşiş bakımından genellikle efendilerine kişisel bakımdan bağımlı 

olan (hizmetçiler, akrabalar ve gözdeler gibi) tebaadan oluşmaktadır. Öte yanda, feodal 

biçimdeki otorite aygıtında çalışanlar, efendiye karşı önemli ölçüde özerkliğe 

sahiptirler. Feodal görevliler, efendiye, kişisel olarak bağımlı değildir. Efendi ile 
                                                 
65 Fişek, a.g.e., s. 73 
66 Eryılmaz, a.g.e.,s.50 
67 a.g.e., s. 51 
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aralarında bir sadakat yemini çerçevesinde işbirliği vardır. Böyle bir sözleşme 

çerçevesinde, feodal görevliler, kendilerine ayrılmış alanlarda bağımsız yetki 

kullanmaktadırlar; genellikle kendi özel mülkleri vardır; varlıkları ve gelirleri için 

üstlerine bağımlı değildirler. 

2.3.4.2. Karizmatik Otorite 

Karizmatik otorite, bir kişiye karşı güvene, onun kahramanlığına veya üstün 

niteliklerine duyulan inançtan kaynaklanan otorite biçimidir. Bu otorite, geleneklere 

tamamen zıt bir doğrultuda gelişebilir. Önemli olan kişinin, sihir, kahramanlık ya da 

diğer olağanüstü yetenekleri ile karizmaya (tanrı vergisi kişiliğe) sahip olduğu hakkında 

bir “inanç” uyandırmasıdır. Karizmatik otoritenin meşruluğu, bu inanç temeline 

dayanmaktadır.68 

Weber’e göre bu egemenlik biçiminin yönetsel ifadesi kural olarak gevşek ve 

yetersizdir. Başka bir deyişle, egemenliğe karşı itaat ve kabullenme duygusu 

oluşturması, hem önderin kişisel çaba ve çekiciliğine, hem de önderin yakın 

yardımcılarını yönetenle yönetilen arasında “köprü” kurabilme yeteneklerine bağlıdır. 

Özetle, karizmatik egemenlik ve yönetim biçimi, kişisel ve durulmamış bir nitelik 

arzetmektedir.69 

2.3.4.3. Yasal (Hukuki) Otorite 

Emir verme gücünün geçerliliği “akılcı kurallardan” oluşan ve herkes için 

bağlayıcı olan normlara dayanıyorsa bu takdirde “yasal otorite” söz konusudur. Yasal 

otorite, akılcı olarak konulmuş olan yasaların doğruluğuna ve bu yasalara göre seçilmiş 

olan önderlerin meşruluğuna dayanır. Emretme gücünü kullananlar, kanunla 

düzenlenmiş usullere göre atanır ya da seçilir ve bizzat hukuk düzeninin sürekliliğinden 

sorumludurlar. Weber bu otorite tipine bir de “rasyonellik” eklemiştir. Emretme gücünü 

kullananlar rasyonel ve yasal kurallara uygun davrandıkları sürece meşrudurlar. Yasal 

otoriteye uygun olan yönetsel yapıyı Weber “bürokrasi” olarak nitelemiştir.70 

Yasal otorite, daha açık bir ifadeyle yasalara dayanan güç ve egemenliktir. Bu, 

yasaların geçerliliğine ve rasyonel kurallara dayanan işlevsel “yetki”ye inanmaya 

bağlıdır. Yasalarca konulmuş ödevlerin yerine getirilmesinde itaat esastır. Bu otorite 

                                                 
68 Eryılmaz, a.g.e., s. 53 
69 Fişek, a.g.e., s. 73 
70 Arslan, Nagehan Talat, Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları Üzerine İncelemeler, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara, 2005, s.248 
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tipinde halk, kanunlara, onların karizmatik ya da geleneksel liderler tarafından 

yapıldığından değil, yöneten ve yönetilenler tarafından uygun ve doğru olarak kabul 

edilen bir prosedüre göre yapıldığına inandığı için uyarlar. Ayrıca yönetici, mevcut 

makamına yasal prosedürlere (atama, seçim vb.) uygun olarak geldiği ve buna bağlı 

kaldığı için amir olarak kabul edilir.71 Yasal otorite ancak belirtilmiş olan yetki sınırları 

içinde kalındığı ve hukuk düzenine uygun olarak davranıldığı sürece meşrudur.72 

Weber’e göre bu otorite tipleri, gerçek hayatta “saf” bir biçimde ortaya çıkmaz. 

Bu saf tiplerin çok karmaşık türlerine ve bileşimlerine rastlanır. Bununla beraber söz 

konusu tipleme, gerçek otorite sistemindeki yasal, geleneksel ve karizmatik unsurların 

çeşitli bileşimlerini saptamada olduğu kadar, ideal tiple realite arasındaki farklılıkların 

nedenlerini anlamada da, araştırmacılara yardım eden yararlı bir analitik araçtır.73 

2.4. Seçkinci Bürokrasi Kuramı 

2.4.1. Robert Michels “Oligarşinin Tunç Kanunu” 

Seçkinci düşüncenin en önde gelen adlarından olan A. R. Michels, bürokratik 

örgütlerin toplum yapısına etkilerini inceleyen Weber’den farklı olarak ilgisini büyük 

çapta örgütlerin iç sorunlarına yöneltmiş ve bu yönüyle, bir bakıma, çözümlemelerini 

Weber’in bıraktığı yerden başlatmıştır.74 A. Robert Michels Çağdaş toplumlarda giderek 

artan bürokratikleşmeyi demokrasinin gerçekleşmesini önleyici bir etmen olarak 

görmektedir.75 

Robert Michels Almanya’daki sosyalist partiler üzerindeki incelemelerine 

dayanarak, 1911 yılında “Oligarşinin Tunç Kanunu” adlı teorisini geliştirmiştir.76 

Teoriyi kısaca şöyle özetlemek mümkün; Parti organlarının üyesi ve önderleri partide 

tam gün çalışarak maaşlı görevliler istihdam edilmesini isterler. Bu görevliler parti 

organlarında çalışmaya başladıktan sonra belirli dallarda uzmanlaşırlar. Örgüt önderleri 

de zamanla, yaptıkları işte uzmanlaşırlar ve profesyonel önderliğe sahip olurlar. Bu 

yöneticiler sosyal kökenlerini unutup bir çeşit zümre haline gelirler. Bu yöneticiler, 

mevcut durumlarını korumak ve iktidarlarını sürdürmek için çalışırlar. Mevcut 

durumlarını koruyamayacaklarını anladıkları zaman, kendilerinden sonra kendi yerlerini 

                                                 
71 Eryılmaz, a.g.e., s. 54 
72 Kapani, Münci, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2001, s.90  
73 Gülmez, a.g.m.,  s.15 
74 Fişek, Kurthan, Yönetim, Sevinç Matbaası, Ankara, 1979, s. 78 
75 Ergun ve Polatoğlu, Turgay, Aykut, Kamu Yönetimine Giriş, TODAİE, Ankara, 1992, s.63 
76 Eryılamaz, a.g.e., s.39 
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alacakları tespit etmek için kendi çıkarlarına uygun yöntemler geliştirler. Bu durumda 

resmi seçimler, oylamanın dışında bir anlam ifade etmez. Böylece örgütlerin tümü, 

resmi yapıları demokratik olanlar bile, yapılarını fiilen oligarşiye dönüştüren “tunçtan 

bir kanuna” tabi olurlar.77 Michels, parti içi oligarşiye ilişkin gözlemlerinden hareketle 

giderek demokratik rejimlerin zamanla oligarşiye dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu 

savunmuştur78 

Michels’e göre, büyük çapta örgütler, bir yandan seçkin egemenliğini yansıtırken, 

diğer yandan örgüt içi demokrasiye doğaları gereği son vermektedirler. Michels’in 

“Oligarşinin Tunç Kanunu” dediği bu durumu zorunlu ve kaçınılmaz kılan üç temel 

etken vardır. Bir kere, örgüt içi otorite hiyerarşik bir biçimde örgütlenmekte ve tüm 

yönetim araçları bu hiyerarşinin en üst basamağında toplanmaktadır. Bu durumda, 

hiyerarşinin en üst basamağında yer alan ve yönetim araçlarını tekelinde toplayan 

kişinin otoritesi giderek “mutlakçı” bir niteliğe bürünecektir. 

İkinci olarak, gerçek demokrasi, o demokrasinin yürürlükte olacağı yapıdaki tüm 

bireylerin kendilerini ilgilendiren kararların (yani tüm örgütsel kararlarını) alınmasına 

katılmalarını gerektirir. Oysa örgütün büyümesi örgütte çalışanların sayıca artmaları 

anlamına gelmekte tüm çalışanları kapsayacak zaman yitirici bir karar verme 

mekanizması da oluşturulamayacağına göre örgüt hacmindeki her artış örgüt içi 

demokraside eş ölçüde bir azalmaya yol açmaktadır. 

Üçüncü olarak, örgüt yapısının karmaşıklaşmasına bağlı biçimde, çözülmesi 

gereken örgütsel sorunlar da karmaşıklaşmaktadır. Bu durumda, örgütsel sorunların 

anlaşılıp çözülmesi her şeyden önce özel bilgi ve yetişkinlik istemekte, bu bilgi ve 

yetişkinlik düzeyinde olmayanlar da ister istemez ilgili karar verme sürecinin ve 

dolayısıyla örgüt içi demokrasinin dışında kalmaktadırlar.79 Michels örgütsel büyümeyi 

doğal, bu büyümenin yarattığı antidemokratik gelişmeleri kaçınılmaz ve zorunlu, örgüt 

içi demokrasideki azalmayla özel bilgi ve yetişkinliğe duyulan ihtiyaçtaki artışı da 

birbiriyle bağlantılı kabul etmektedir. 

                                                 
77 Dereli, Toker, Organizasyonlarda Davranış, İ.Ü İktisat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1976s. 140 
78 Öncü, Ayşe, Örgüt  Sosyolojisi, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Ankara, 1982, s.85 
79 Fişek, a.,g.e., s.79 
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2.4.2. Bruno Rizzi “Bürokratik Kolektivizm” 

Sosyalist düşünceden etkilenen, hatta kendisini Marksist sayan, ama son tahlilde 

onu yadsıyarak seçkinci akım içinde yer alan yazarlardan biri de Bruno Rizzi’dir.80 

Rizzi’ye göre Sovyet sisteminde bürokrasinin “organik” bir yeri vardır. Mevcut 

Sovyet bürokrasisi aynen kapitalistlerin yaptığı gibi isçilerin sömürülmesine ve 

ezilmesine sebep olmaktadır. Bunun sebebi de bürokrasinin tüm üretim araçlarını elinde 

tutmasıdır. Sovyetlerde üretim araçları toplumlaştırılmamış, aksine sadece 

devletleştirilmiştir. Bu durumda kapitalist sistem arasındaki tek ayrım sömürünün ferdi 

değil kolektif olmasıdır. Bu sömürü türünde devlet egemen sınıfın aracı değil kendisidir. 

Bu durum sınıfsız topluma geçilmeden yapılacak ve proletarya devrimi ile “komünist” 

topluma geçilecektir.81 

Her Marxist gibi Rizzi de, egemenliğin üretim araçlarının tahsisine bağlı 

olduğunu söylemektedir. Bu ve kapitalist sistem arasındaki tek fark bu tahsisin bireysel 

değil fakat kolektif olmasıdır. Rizzi’ye göre Sovyetler Birliğinde üretim araçları 

toplumsallaştırılmayıp sadece devletleştirilmiştir. Dolayısıyla üretim araçları halka değil 

devlete ve nihayetinde devletin sahibi olan bürokrasiye aittir. Son tahlilde bürokrasinin 

bir kısmı (teknisyenler, direktörler ve uzmanlar vb.) proletaryayı sömürür ve kolektif bir 

şekilde artı emeği çalarlar82 

Bunlar, Rizzi'nin Bürokratik Kolletivizm adını verdiği yeni bir rejimin temel 

nitelikleridir. Rizzi, bu sömürü türünü (Bürokratik kollektivizmi) Sovyetler Birliği ile 

sınırlamayıp, faşist ülkelerde ve kapitalist demokrasilerde de uygulandığını 

düşünmektedir. Rizzi’ye göre bu bürokratik sömürü türünde devlet egemen sınıfın aracı 

değil, egemen sınıfın kendisidir. 

2.4.3. Gaetano Mosca “Yönetici Sınıf Teorisi” 

Mosca, “elit” terimini kullanmamakla beraber elit kitle ayrımını ilk defa 

sistemleştiren siyasal bilimci sayılır. Mosca’nın kullandığı terim “yönetici sınıf” tır. 

İtalyan düşünürü Gaetano Mosca, bütün düzenli toplumlarda “hükümet” denilen bir 

otoritenin var olduğunu belirterek, toplumu “yönetici sınıf” ve “yönetilen sınıf” olarak 

ikiye ayırmaktadır. Mosca, yönetici sınıfı iktidarın nimetlerinden yararlanan, güç 

monopolunu elinde tutan bütün siyasi fonksiyonları icra eden ve sayıca daima az olan 
                                                 
80 Fişek, a.g.e., s.79-80 
81 Ergun, Turgay, Kamu Yönetimi, TODAİE Yay., Ankara, 2004, s.39 
82 Fişek, a.g.e., s.79 
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grup olarak nitelendirilmektedir. Yönetilen sınıf ise, az ya da çok keyfi muameleye 

muhatap olan ve zor kullanılmak suretiyle birinciler tarafından yönetilen ve sayıca çok 

olan gruptur.83 

Mosca’ya göre bütün toplumlar yönetici sınıf ve yönetilen sınıf olarak iki sınıfa 

ayrılırlar, yönetici sınıf sürekli azınlıktadır. Sebebi ise azınlığın örgütlenmiş olmasıdır. 

Mosca’ya göre, tek bir güdüyle hareket eden örgütlenmiş azınlığın, örgütlenmemiş bir 

çoğunluğa hükmetmesi kaçınılmazdır. Zaten yönetici sınıf genelde üstün yetenekli 

kişilerden oluşmuştur.84 

Mosca yönetici sınıf hakkındaki görüşlerini sonradan yumuşatmış ve yöneticilerin 

kitlelerden gelecek baskılara açık bulunduğunu ister istemez bunların etkisi altında 

kalacağını kabul etmiştir. Yönetici sınıf iktidar tekeline rağmen, yerini ister istemez 

yeni bir yönetici sınıfa devretmeye mecburdur. Yani toplum yine de bir azınlık 

tarafından yönetilecektir. 

2.4.4. Pareto “Siyasal (Yönetici) Elit” 

Elit (seçkinler) terimini siyasal bilime ilk sokanlardan biri, İtalyan sosyologu 

Vilfredo Pareto olmuştur. Pareto’nun geniş ölçüde Mosca’nın görüşlerinin etkisi altında 

kaldığı söylenebilir. Her iki düşünürün siyasal teorileri arasında yakın benzerlikler 

vardır. Pareto, Mosca’nın “yönetici sınıf” kavramını işlemiş, geliştirmiş ve bunu daha 

geniş bir sosyolojik temele oturtmaya çalışmıştır. Bunun için de teorik araştırma aracı 

olarak “elit” kavramını kullanmıştır.85 

Pareto, Genel Sosyoloji adlı eserinde seçkinleri ilk önce olağanüstü nitelikleri 

bulunan ve hangi alanda, hangi faaliyet dalında olursa olsun, büyük yetenekleri 

olduğunu ortaya koyan insanların tümü olarak tanımlamaktadır. Pareto teorisini şöyle 

açıklar; “İnsan faaliyetlerinin her dalında bireylere, her birinin yeteneğini gösteren, 

okullarda, okutulan derslerin sınavlarında verilen notlar gibi numara verildiğini 

düşünelim ve mesleğinde en başarılı olana on, tek bir müşteri bile tutmayı 

başaramayana bir numara verdiğimizi kabul edelim; sıfırı ise gerçekten budala olan bir 

kişiye ayıralım diyelim. Milyonlar kazanmayı başaran birine bunu ister iyi, ister kötü bir 

yoldan kazanmış olsun on numara; birkaç frank kazanabilene altı numara, ancak 

açlıktan ölmeyecek kadar para kazanabilene bir numara ve düşkünler evinde barmen 

                                                 
83 Kapani, a.g.e, s.112 
84 a.g.e., s.112-113 
85 a.g.e., s.114-115 
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birine ise sıfır numara vereceğiz, bu durumda insan faaliyetlerinin hepsinde aynı 

değerlendirmeyi yaptığımızı düşünelim. Kendi faaliyet dallarında en yüksek numaralara 

sahip olanları bir araya getirelim ve onlardan bir sınıf oluşturalım iste bu sınıfa 

verilecek ad, seçkinlerdir”.86 

Pareto böylece elit kavramını en geniş ve en genel anlamıyla tanımladıktan sonra 

bütün toplumların elit ve elit olmayan diye iki ana sınıfa veya tabakaya ayrıldıklarını 

belirtir. Daha sonra elit tabakasını da kendi içinde; yönetici elit, yönetici olmayan elit 

olmak üzere iki kısma ayırır. Yönetici elit, toplumun yönetiminde doğrudan doğruya 

veya dolaylı olarak önemli bir rol oynayan, siyasal iktidar üzerinde etki sahibi olan 

kişilerden meydana gelir. Asıl üzerinde durulması gereken grup budur. Toplumun bu 

yüksek ve seçkin tabakasına ( Pareto bunu bazen “aristokrasi” olarak da adlandırır) 

çeşitli sosyal gruplar dâhil olabilir. Böylece bir askeri elitten (veya aristokrasiden) bir 

din adamları elitinden, bir işadamları elitinden, bir aydınlar elitinden söz etmek 

mümkündür. Yönetici elite dâhil olan sosyal grupların hepsi de siyasal iktidarın 

kullanılmasında aynı derecede etki sahibi değildirler. Bu bakımdan yönetici elit de, 

doğrudan doğruya siyasal iktidarı kullanan bir “iç grup” (siyasal elit) ve iktidar üzerinde 

etkide bulunan bir “dış grup” olarak ikiye ayrılabilir. 

Mosca’nın yönetici sınıfı gibi, Pareto’nun yönetici veya siyasal eliti de değişmez, 

kalıcı ve sürekli değildir. “Tarih bir aristokrasiler mezarlığıdır” diyen Pareto, bu sözüyle 

bütün toplumlarda elit tabakasının zamanla değiştiğini ve eski elitlerin (aristokrasilerin) 

yerlerini daima yenilerine bıraktığını ifade etmek istemiştir. Ona göre toplumun 

tabakaları arasında aşağıdan yukarıya doğru devamlı bir hareket, bir dolaşım vardır. Bu 

devamlı hareket, elit tabakasının içyapısını değiştirmesi sonucunu doğurur. Pareto’nun 

“elit dolaşımı” adını verdiği ve uzun uzadıya üzerinde durduğu kavram, onun siyasal 

teorisin en önemli yönlerinden birini oluşturur. 

Seçkinler grubuna katılma, bireysel niteliklere bağlı olduğundan, ilke olarak, 

soydan geçimli değildir; çünkü çocuklar mutlaka ana ve babalarının yeteneklerine sahip 

olarak doğmazlar. Dolayısıyla eski seçkinlerin yerini, hiç durmadan, halkın daha aşağı 

düzeylerinden gelen yeni seçkinler alır. Pareto, iki grup arasındaki, seçkinlerle, halkın 

geri kalanı arasındaki dolaşımın bu olduğunu söyler. Pareto’ya göre, hükümet sınıfı, 

yalnızca sayıca değil, daha da önemli olarak nitelik yönünden, daha aşağı sınıflardan 

                                                 
86 Duverger, Mourice, Siyaset Sosyolojisi, Varlık Yayınları, Çev: Şirin Tekeli, İstanbul, 1995, s.162–163  
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gelen aileler tarafından beslenir, yukarı tabakada, seçkinlerden arta kalanlarsa giderek 

zayıflar; ta ki aşağı sınıflardan yükselen bir dalganın gelip onu güçlendirmesine kadar. 

Elit dolaşımının yavaşlatılmak veya durdurulmak istenmesi halinde meydana 

gelen tıkanıklık ani ve şiddetli bir tepki oluşturabilir, bunun sonucunda da yerleşmiş elit 

toplu olarak yerini bir “karşı-elite” bırakmak zorunda kalır. Ancak, önemli olan nokta 

şudur: İster normal “dolaşım” yoluyla, ister devrim yoluyla yapı değiştirmiş olsun, 

yapısı ve niteliği ne olursa olsun, toplumda her zaman ve mutlaka bir yönetici elit 

mevcut olacaktır ve toplumun temeli her zaman ve her yerde kitle-elit ayrımına 

dayanmakta devam edecektir. 

2.4.5. Teknokrasi 

Teknokrasi, eski Yunancada uzmanlık ve beceriklilik anlamına gelen, tekne ve 

teknikos sözcüğü ile yetki ve otorite anlamına gelen krotos sözcüğünün birleşmesinden 

meydana gelmiştir. Teknokrasi, teknokratların yönetimi anlamına gelmektedir87 

Teknokrat ise, yüksek kademede bulanan siyasi güç sahibi teknisyenleri ifade eder.88 

Teknokrasi, idarenin siyasal iktidara olan bağımlılığını azaltan, onun karşısında 

özerkleşmesine olanak sağlayan bir olgu olarak ifade edilmektedir.89 Günümüzde 

bilimsel ve teknik yöntemler devlet yönetiminin kaçınılmaz öğesi olmuştur. Devlet 

yönetimine ilişkin kararlar alınırken karara dayanak olarak, teknik, ekonomik, sosyal, 

mali ve hukuksal veriler toplanır değerlendirilir ve bilgiler sentez edilerek karar 

oluşturulur.90 

• Çağımızda modern devletlerin görevleri gittikçe artmakta ve çok daha 

müdahaleci duruma gelmektedirler. Gerek yapı, gerekse görev bakımından çok 

karmaşık olan devlet sisteminin bugünkü durumunu almasında birbirini tamamlayan 

çeşitli gelişmeler etkili olmuştur. Devlet bir yandan polis, adalet ve savunma görevlerini 

nicelik ve nitelik bakımından daha etkili bir duruma getirirken, öte yandan yönetilenlere 

bir takım hizmetler sağlayan ve onların yaşantılarının kolaylaştırmak amacına yönelmiş 

ekonomik ve teknik görevler yüklenmiştir. Bu koşullar içinde yönetim mekanizması, 

yerine getirmek zorunda olduğu hizmetlerde meydana gelen nicelik ve nitelik 

                                                 
87 Tortop, Nuri,  İsbir v.d., Yönetim Bilimi, Yargı Yayınları Ankara, 1993, s.222 
88 Karayalçın, Yaşar, “Meritokrasi”, Ankara Ticaret Odası Dergisi, Temmuz, 1973, s.12 
89 Örnek, Acar, Kamu Yönetimi, Meram Yayın Dağıtım, İstanbul, 1992 s.30 
90 Emre, Cahit, Yönetim Bilimi Yazıları, İmaj Yayınevi, Ankara, 2003, s.190 
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değişmelerine uygun olarak fonksiyonel ve yapısal değişmelere uğramıştır. İşte 

teknokrat bu fonksiyonel değişmenin bir sonucudur.91 

Yönetimde bütün kararlar şu üç öğenin etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır:92 

• Yönetimde karar almayı etkileyen en önemli unsur siyasal erktir. Siyasal 

kuvvet öteki sistemlere nazaran yönetim üzerinde daha çok etkilidir. 

• Yönetim içinde karar alma işlemini etkileyen ikinci grup bürokrat 

yöneticilerdir. Yönetsel karar bu grup sayesinde ortaya çıkar ve bu grup tarafından 

uygulanabilir hale getirilir. 

• Kararın üçüncü öğesi ise teknokrat ile ilgilidir. İlk önce teknokrat sosyal 

ve ekonomik yapının analizini mesleki bilgilerine, uzmanlığına dayanarak yapmak 

suretiyle ortaya geçerli ve doğru bir veriler dizisi koymaktadır. Daha sonra ise, karar 

için seçtiği verilere ağırlık verilmesini istemektedir. Sistematik bilgilerle donatılmış 

olan teknokrat, hem karara katılabilmekte, hem de bürokrat veya siyasal erk üzerinde bir 

baskı grubu oluşturabilmektedir. 

Siyasal iktidar-teknokrasi ilişkilerinde en önemli noktalardan birisi teknokratın 

siyasal erk karsısında bürokrata nazaran daha bağımsız ve daha tarafsız olmasıdır. 

Teknokratın bu göreli bağımsızlığına karşılık siyasal otoritenin teknokrattan elde ettiği 

yarar, onun sayesinde yerinin daha da kuvvetlenmesi olmaktadır. 

O halde denebilir ki teknokraside teknokratın egemenliği, karşılıklı yararlarını göz 

önünde tutarak anladığı siyasal iktidara değil, genel, yöneticiye karşı bir anlam ifade 

etmektedir. Sınırlanan aslında bürokratın eylem alanıdır.93 

2.4.6. Meritokrasi 

Meritokrasi kavramı çok yenidir. Son yıllarda kullanılmaya başlanan ve henüz 

sözlüklerde bile yer almayan bir kelimedir. İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde, birçok 

yazılarda, aydınlar çevresinde ve eğitim siyaseti ile ilgili yazılarda kullanılmaktadır.94 

Meritokrasi merit ve krasi kelimelerinden oluşmaktadır. Merit, yeterlik ve değer 

anlamına, krasi ise güç, etki ve kuvvet anlamına gelmektedir. Meritokrasi toplumda 

                                                 
91 Kazancı, Metin,  “Teknokrat Tanımı Üzerine Bir Deneme”, AİD, C.5, S.4, Aralık,1972, s.14-15   
92 Şahin, Ali, Bürokrasi Kuramı ve Türk Bürokrasisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
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değerlilerin, seçkinlerin güçlü ve etkili olmasını savunan bir görüştür. Üst kademelerde 

zekâ, çalışkanlık ve diğer mesleki hünerleri bulunan kişilere yer verilmesi anlamına 

gelir.95 

Meritokrasi bir bakıma değerler aristokrasisi, başka bir deyimle en değerli 

olanların gücü, etkisi demektir. Bu açıdan ele alınacak olursa Meritokrasi yalnız siyaset 

alanında, siyasi iktidar açısından değil; yönetim açısından da önemlidir. Meritokrasi 

özel veya kamu kesimindeki isletmelerde her kademede ve özellikle sevk ve idare 

kademesinde zekâ, çalışkanlık ve diğer meziyetleriyle temayüz edenlerin (değerli 

kişilerin, seçkinlerin) görev alması demektir. 

2.5. Bürokrasi Konusundaki Çağdaş Yaklaşımlar 

2.5.1. James Brunham “Yönetimsel Devrim” 

Amerikalı düşünür James Burnham’ın “yönetimsel devrim kuramı”, Rizzi’nin 

görüşlerinin geliştirilmiş biçimi sayılabilir. Önemli ölçüde esinlendiği Rizzi’den farklı 

olarak genel yöneticiyi (bürokrat) fizik ve mühendislik bilimlerinde uzmanlaşmış 

yöneticilerden (teknokrat) ayıran Burnham’a göre, teknolojik gelişme, büyük 

kapitalistleri üretimin her yanını denetleyebilme yeteneğinden hızla yoksun bırakmakta 

ve mal sahipliğiyle yöneticilik işlevlerinin giderek ayrıştıkları bir genel süreç içinde bu 

büyük kapitalistleri “toplumsal egemenliğin kumanda odası olan üretim araçları” 

bütününden koparmaktadır. Üretimi kim denetliyorsa toplumu da o denetleyecek ve 

yöneticiliği meslek edinmiş dar bir seçkinler topluluğu, dev sanayi imparatorluklarından 

sonra devlet yönetimine de el koyacaktır. O’na göre, teknolojinin gelişmesi ve hem 

ekonomik hem de siyasal bürokrasinin çok büyümesi sonucunda eski kapitalist sınıf, 

üretim araçlarını denetleyemez olmuştur. Ekonominin ve siyasal iktidarın denetimi, 

uygulamada yöneticilere, yani üretim etkinliğinin ve devlet bürokrasinin üst 

kademelerindekilere geçmiştir.96 

Burnham’a göre dünyamız bir toplum türünden (kapitalist yâda burjuva) başka bir 

toplum türüne geçiş dönemindedir. Günümüzün modern toplumu kapitalist dediğimiz 

bir dizi temel ekonomik, toplumsal ve politik kurumlar aracılığıyla örgütlenmiş olup 

belirli toplumsal inançlar ve ideolojiler içermektedir. Bu toplumsal yapıda belirli bir 
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grup yâda sınıfın (kapitalistler yâda burjuvazi) topluma egemen olduğu görülmektedir. 

Günümüzde bu toplum ve inançlar hızlı bir dönüşüm süreci içerisindedirler. 

Bu dönüşüm döneminin sonunda çok farklı ekonomik toplumsal ve politik 

kurumların yer aldığı ve farklı toplumsal inanç ve ideolojiler gösteren yeni bir toplum 

oluşacaktır. Bu yeni yapı ipinde farklı bir toplumsal grup yâda sınıf (yöneticiler) 

egemen sınıf olacaktır.97 

Burnham’a göre gelişmenin sonraki evrelerinde özel mülkiyetin ortadan 

kalkacağını ve bürokratların devlet aygıtı aracılığıyla üretim araçlarına kolektif olarak 

sahip çıkacaklarını öngörür. Böylelikle de yöneticilerin yeni bir oligarşik düzen 

getireceklerini savunur. Burnham, bilerek ya da bilmeyerek, devlet yönetimini dev 

tekelleri yönetenlerin buyruğuna verilmesi çabasının düşünsel yandaşlığını, 

savunuculuğunu yapmaktadır. Bu yönüyle, hem yönetsel seçkinciliğin en tutarlı 

sözcüsü, hem de bu kuramın evrensel güçsüzlüğünü en belirginleşmiş biçimiyle 

yansıtan bir ayna konumundadır. 

2.5.2.Warren G. Bennis 

Bennis, bürokrasinin anatomisini tanımlarken Weber’in geliştirdiği bürokrasi 

modelini benimsemektedir. 

Bennis’in bürokrasisinin anatomisi şu öğelerden oluşur.98 

• Fonksiyonel uzmanlaşmaya dayanan işbölümü, 

• Çok iyi tanımlanmış bir otorite hiyerarşisi, 

• İş görenlerin haklarını ve görevlerini kapsayan bir kurallar sistemi, 

• Kişisel etmenlere dayanmayan beşeri ilişkiler, 

• Teknik yeterliğe dayanan seçme ve terfi sistemi. 

Burada Weber insan öğesinden bahsetmeyi ihmal etmiştir. Bennis’e göre 

Weber’in geliştirdiği bu bürokratik model yirminci yüzyıl şartlarına ayak 

uyduramamaktır. Bürokrasinin rutin ve kestirilebilir beşeri olayları yönetmede bir 

üstünlüğü vardır. Ancak günümüzdeki nüfus ve bilgi patlaması karşısında bürokrasinin 

belirtilen üstünlüğünün geçerliliği konusunda kuşkular vardır. İşte bunun için bürokrasi 

                                                 
97 Ergun ve Polatoğlu, a.g.e., s.66 
98 Ergun, a.g.e., s.67 
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teknolojinin geliştirdiği yeni durumlara kendisini uydurmak zorundadır. Oysa bürokrasi 

kesin ve kati kuralları ile çevrenin kendisinden beklediği değişime ayak 

uyduramamaktadır, Teknolojik ve bilimsel devrim bürokrasinin geleceğini tehdit 

etmektedir.99 

Öte yandan Weber’in bürokrasi modeli kişisel ihtiyaçlar ile yönetim amaçları 

arasındaki uyuşmazlığı çözmede yetersiz kalmaktadır. 

Bennis’e göre, bürokrasinin üstünlüğü, rutin olayları idare etme yeteneğinden 

kaynaklanmaktadır. Önceden kuralları ve amaçları tespit edilen örgütler, kolayca 

olayların üstesinden gelebilirler. Weber'in geliştirdiği bu model Bennis'e göre, çağın 

koşullarına ayak uyduramamaktadır. Sosyal ve teknolojik gelişmelerin hızına bürokrasi 

yetişememektedir. Bennis’in deyimiyle “bilimsel ve teknolojik devrim” bürokrasinin 

geleceğini tehdit etmektedir. 

Bennis, Weber’i mekanik bürokrasi modelinde insanı basit bir mekanik araç gibi 

görmesinden dolayı eleştirmiştir. Bu modelin örgütte çalışanlar ile örgüt amaçlarını 

bütünleştiremediğini belirtmiştir. Aşırı basitleştirilmiş, saf mekanik insan anlayışının 

yerine karmaşık ve değişen ihtiyaçlar konusunda daha çok bilgiye dayanan yeni bir 

insan anlayışının geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun yanında zorlama ve 

tehdide dayanan güç modeli yerine mantık ve işbirliğine dayanan yeni bir güç 

anlayışının yerleştirilmesi gerektiği fikrini ileri sürmüştür.100 

3. SİYASET KAVRAMI 

Siyaset kavramı oldukça değişik şekillerde tanımlanmıştır. Yapılan tanımların her 

biri, siyaset olgusunun bir yönünü izah etmesi ve birçok unsuru dışarıda bırakması 

bakımından çeşitli eksikliklerle doludur. Söz konusu tanımlar siyaseti, bir sanat olarak 

nitelendirmekten başlamakta, buna devlet yönetimi, otorite ilişkileri, baskı veya kabul 

ettirme yolu, iktidar mücadelesi gibi hususlarla izah etme yoluna gitmişlerdir. Birçok 

siyaset bilimci siyaseti bir iktidar mücadelesi olarak tarif etmişlerdir.101 

Siyaset kelimesi Arapçadan Türkçeye geçen bir kelime olup bu dilde “siyasa” 

şeklinde kullanılmaktadır. Siyasa kelimesi yönetmek, eğitmek, yetiştirmek anlamına 

gelmektedir. Orijinal olarak bu kelime önce bedevi toplumlarda hayvanların, özellikle 

de atların ve develerin, terbiye edilmesi ve yetiştirilmesi için kullanılmış olup atları 
                                                 
99 a.g.e., s.69 
100 a.g.e., s.70 
101 Tatar, Taner, Siyaset Sosyolojisi, Turan Yayıncılık, İstanbul, 1997, s.15 
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tımar eden, bakan kişiye de Seyis adı verilmiştir. Birine bakmak, yetiştirmek, terbiye 

etmek, yönetmek anlamı kazanan siyaset kelimesi daha sonra şehirlerin ve insanların 

yönetiminde ve bu alandaki ilişkilerde kullanılmıştır. Şehirlerin ve insanların yönetimi 

anlamında kullanıldığında siyaset, onların refahını arttırmak için belirli bir yöntemle 

onları yönetmenin sanatını ifade etmiştir. Bu durumda siyaset bir amaç veya prensip 

gereğince şehrin yönetilmesine ilişkin sanat anlamına gelmektedir.102 

Siyaset kavramının İngilizcedeki karşılığı “politics”dir. “Politics” eski Yunanca 

da şehir anlamına gelen “polis” kelimesinden türemiştir. Polis aynı zamanda bir siyasi 

modelinde adıdır. Bu model içinde, bütün vatandaşların şehir işlerine duyarlı olması 

talep edilmekte ve bunu yapmayanların “ilgisiz” hatta “ahmak” olduğu 

düşünülmekteydi. Zamanla politikanın kapsamı, tarzı ve vasıfları da değişmiş ve 

politika beşeri faaliyetlerin meşru ve gerekli bir türü olarak kabul edilir hale 

gelmiştir.103 

Siyaset olasılıklar arasında tercih yapmak, seçim yapmak, hatta her bir bireyin 

bizzat kendisinin bir olasılık olması durumudur. Siyaset, taraf tutmaktır; tarafların 

olması ve kendi çıkarlarının gerçekleştirilmesi için ortak belirlenmiş yasalar içinde 

mücadele etmektir. Taraflar yoksa siyasette yok demektir. Tek taraflı belirlenen ilkeler, 

değerler, sistemler, ideolojiler kısaca tek tanımlı ve tek yönlü adalet kurgulaması 

siyasetin değil despotizmin göstergesidir. Aksine siyaset, “adaletin ne olduğuna ilişkin 

sonsuz halk anlaşmazlığıdır”. Siyaset tek tek bireylerin hayat düzenlemesi olduğu, ama 

bu düzenlemelerin asla devletin diğer bireyleri ve toplumu düzenlemesinin aracı 

kılmaması gerektiği konsensüsü üzerinde yaşar. Siyaset, farklı adalet düzenlemelerinin 

tartışıldığı bir arenadır, tek bir düzenin dayatıldığı değil. Çünkü siyasetin işlevi 

bireylerin siyasal iktidar ilişkilerine katılmasıdır. Devlet ve toplum amaçlanarak 

sürdürülen siyaset geleneğinde, devletin güvenliği, kamu yararı, siyasal istikrar, 

toplumsal menfaatler gibi müphem kavramlaştırmalar içerisinde bireysel tercihler yok 

edilir. Oysa birey ve bireysel tercihlerin amaçlandığı siyaset algılamasında, siyasal 

katılım, konsensüs, bireysel çıkarlar ve temsil olguları toplumsal rıza ve siyasal 

istikrarın olmazsa olmazı olan meşruiyet ilkeleri kabul edilir.104 

                                                 
102 Dursun, Davut, Siyaset Bilimi, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2002,s, 25 
103 Yayla, Atilla, Siyaset Teorisine Giriş, Liberte Yayınları, Ankara, 2002, s.1 
104 Çetin, Halis, İnsan Ve Siyaset, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2003, s.33 
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Antik Yunandan günümüze, Batı fikir geleneği içinde evrensel bir gerçek olduğu 

düşünülen politikanın, çeşitli zamanlarda, değişik kişiler tarafından tanımlarının 

yapıldığı görülmektedir. En ilgi çekici tanımlardan veya vasıflandırmalardan bazıları 

devlet adamlarından gelmiştir. İngiliz Lord Butler siyaset “mümkün olanın sanatıdır” 

derken, yine İngiliz devlet adamı Benjamin d’Israeli “insanları aldatma yoluyla yönetme 

sanatı”nı politika olarak adlandırmıştır. 20. yüzyılın en önemli despotlarından Hitler ise 

politikayı “bir milletin dünyadaki varlık mücadelesini yürütme sanatı” biçiminde 

tanımlamıştır.105 

Siyaset, modern yaşamdaki anlamıyla kamu düzenini sağlayan ve genel yönetimi 

gerçekleştirme görevini yerine getiren bir temel kurumdur. Bu haliyle de insanlığın 

varlığıyla paralel bir olgudur. Diğer kurumlar gibi bu temel kurumun altında onlarla alt 

kurum sıralanır. Mesela otoriteler, önderler, seçim sistemi, oylama, baskı grupları, 

bürokrasi, partiler v.b bunlardan sadece birkaçıdır.106 

Bugüne kadar yapılan tanımların her biri politikanın değişik yönlerini öne 

çıkarmış veya tanımı yapanların ideolojik veya değersel konumunu sergilemiştir. 

Herkesi tatmin edecek veya herkesin üzerinde tam bir mutabakat sağladığı bir politika 

tanımı şimdiye kadar ortaya çıkmadığı gibi, bundan sonrada böyle bir şeyin olma 

ihtimali zayıftır. Siyasetin tanımı da kendiside halen tartışılmaktadır. 

Tanımı yanında, siyasetin bir bilim mi, bir sanat mı yoksa bildiğimiz anlamda bir 

hayat gerçeğimi olduğu da siyaset bilimi edebiyatında tartışılan bir konudur. Siyasetin, 

bunların hepsinin bir nebze içinde barındırdığı ama hiçbirine tam olarak tekabül 

etmediğini söyleyebiliriz. Şüphesiz siyasetin bir bilim olarak okutulduğu yerlerde yani 

üniversitelerde siyasetin bilimsel yönünün vurgulanması eğiliminin ağır basması 

beklenir. Ancak bu siyasetin tümüyle bilimsel ya da sadece bilimsel yöntemlerle 

anlaşılabilecek bir fenomen olduğunu göstermez. 107 

Siyaset Bilimi literatüründeki en çok atıf yapılan siyaset tanımları, H. Laswell’e 

ait olan, “kimin, nerede, ne zaman, ne elde edeceğinin otorite yoluyla belirlenmesi” 

veya “kaynakların ve değerlerin otorite yoluyla dağıtımı” şeklinde tanımlardır. Bu 

tanımlar üzerinde herkesin mutabık olması gerektiği elbette söylenemez. 

                                                 
105 Yayla, a.g.e., s.2 
106 Aydın, Mustafa, Kurumlar Sosyolojisi, Vadi Yayınları, İstanbul, 1998, s.25 
107 Yayla, a.g.e., s.3 
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Modern siyaset,  bugün meşruiyet sorununu pratik alana indirmiştir. Dinsel, 

geleneksel, metafiziksel ve mitsel kökenler yerine fiziki gerçeklerin belirleyiciliğinde 

siyasal istikrar meşruiyetini oluşturmaya çalışmıştır. Bu bağlamda modern siyaset, 

gelenek yerine kuralları, metafizik amaçlılık yerine fiziki amaçlılığı, mitolojiler yerine 

kurumları, karizma yerine bireyi siyasal iktidarın meşruiyet kaynakları olarak ilan 

etmiştir. Uzun tarihsel değişimden sonra, günümüzde siyaset; halkın yönetime etkin 

katılımı, farklı düşüncelerin özgürce ifadesi, örgütlenmesi ve temsili, düşünce 

özgürlüğü, çoğunluğun yönetimi ve azınlığın haklarının korunması, temel hak ve 

özgürlüklerin güvence altına alınması ve hukukun üstünlüğü şeklinde özetlenebilecek 

bir dizi ilkenin çerçevesini oluşturmaktadır.108 

Siyaset bir yanda toplumun ne adına, hangi ilkelere göre yönetileceği sorusuna 

cevap verirken, diğer yandan kim tarafından bu yönetimin gerçekleştirilebileceğini 

belirler. 

Siyasal kararlara şiddet, tartışma, gelenek, alışkanlık, pazarlık ve oylama 

yollarıyla ulaşılabilir. Bunların hepsi geniş anlamda siyaset kavramına dâhil edilmekle 

beraber, çağdaş siyaset deyince ilk olarak aklımıza gelenler müzakere, pazarlık ve 

oylamadır. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 Çetin, a.g.e., s34  
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İKİNCİ BÖLÜM 

BÜROKRASİ VE SİYASET İLİŞKİSİ 

1. GENEL OLARAK BÜROKRASİ SİYASET İLİŞKİSİ 

Bürokrasi ve siyaset birbirleriyle çok yakın ilişkileri olan iki oluşumdur. Siyasi 

yöneticiler, yapılacak işler konusunda, genel çerçeveyi ve hedefleri belirlemekte; 

bürokrasi (kamu yöneticileri) ise, bu çerçeve içinde yönetsel kararlar almakta ve bunları 

uygulamaktadır. Başka bir deyişle siyasal iktidar ülke yönetimine ilişkin kararları 

politik bir süreç içinde almakta ve kendisine bağlı olan bürokrasiye bunu 

uygulatmaktadır. Bu ayrım teorik olarak böyle gözükse de, yönetsel uygulama ve 

günümüz gerçekleri açısından, durum teorideki gibi işlememektedir. 

Modern ulus devletlerde hükümetin bir aracı olarak uzmanlaşmış yönetsel 

organizasyonların ortaya çıkışı ve demokratik ideolojinin gelişmesi sonucunda devletin 

yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarının ayrılması ile iktidarın bir merkezde 

toplanması ve gücün kötüye kullanılmasının önlenmesi özellikle vurgulanır. Devlet 

fonksiyonlarının bu şekilde ayrılması sonucunda bürokrasi, siyasal liderliğe bağlı bir 

yapıya kavuşturulmuştur. Böylece yönetsel ve politik roller arasındaki ayırım 

belirginleşmeye başlamıştır. Atanmış kamu görevlileri olarak memurlar, seçilmiş 

politikacıların direktifleri altında çalışma konumuna geçmişlerdir. Bu bakımdan gerek 

siyasiler gerekse bürokratlar nihai olarak halka karşı sorumlu ya da hesap verme 

durumundadırlar.109 

Kamu politikasının saptanması süreci, dikkatlice incelendiğinde idare ve siya-

setin iç içe bir görünümde bulunduğu kolayca anlaşılmaktadır. Özellikle yüksek 

kademelerde karar verilirken, seçeneklerin somut bir biçimde ortaya konmasında, ya da 

belirsizliğin ortadan kaldırılmasında, yüksek yöneticiler istemeseler de konunun niteliği 

gereği politik yargılar vermek zorunda kalırlar. Bu durumlar gösteriyor ki bürokratik 

otoritenin kullanış şekli siyasal süreçten soyutlanamaz.110 Politika, değerler, inançlar, 

siyasalar, kararlar, hedefler ve sorumluluk gibi alanlarda faaliyet gösteren politikacının 

egemen olduğu bir alan olarak; idare ise, olaylar, araçlar, yöntemler, yasalar, yürütme 

ve sorumluluk gibi konularla ilgilenen memurun görev alanı olarak görülmektedir. 

                                                 
109 Öztürk, Namık Kemal, Bürokrasinin Gücü ve Siyaset, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2003, s.89 
110 Güven, Selçuk, “İdare ve Siyaset İlişkileri ve Personel Yönetimi Açısından Önemi”, AİD, C.9, S.7, 
Mart, 1976, s.52 
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Politikacılar idari görev yapabilmekte, idareciler ise politik görevler 

üstlenebilmektedirler. Dolayısıyla birbirleriyle bir çok alanda örtüşebilmektedirler.111 

Bürokrasinin siyasi iktidarın belirlediği genel politikaların uygulayıcısı 

konumunda olması gerekirken kendine has kazanmış olduğu güç nedeniyle siyasi 

iktidarı belli noktalarda etkileyebilmekte hatta ona ortak olabilmektedir Özellikle bu 

durum kamu politikalarının oluşumu sürecinde kendini göstermektedir. Siyasi iktidar 

tarafından yürütülen kamu politikalarını tespit etme ile bürokrasinin bunu uygulamaya 

koyma sürecini birbirinden ayırmak hukuken kolay olsa da pratikte ayırt etmek oldukça 

zordur. Çünkü siyasal ve yönetsel nitelemeler kamu politikalarının oluşturma sürecinde 

birbirini izleyen aşamalardır. Gerçekte birbirleriyle çok yakın ilişkileri olan bu iki 

kurumun çoğu zaman iç içe ve birlikte icraatta bulunduklarını kabul etmek gerekir. Bu 

ilişkide bürokrasinin temel amacı toplumsal ihtiyaçlara daha duyarlı kamu politikasının 

oluşturulmasını özendirmek ve bunu yaparken de etkinliğe verimliliğe ve toplumsal 

ihtiyaçları sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak olmalıdır.112 

Kamu politikalarının oluşturulmasında siyasilerin eylem ve kararları ile 

bürokrasinin eylem ve kararlarını ayırmak zordur. Çünkü siyasal ve bürokratik 

nitelemeler,  karar sürecinin birbirini izleyen aşamalarını ifade etmektedir. Her 

bürokratik uygulamanın siyasi etkileri olduğu gibi, siyasi kararlarda uygulama 

aşmasında bürokratik kararlara dönüşebilmektedir. Tesbirt edilen kamu politikaları ile 

onları gerçekleştirecek araçlar arasında her zaman bir bağ söz konusudur. Siyasi ve 

bürokratik kararlar birbirlerini etkilemektedir.113 

Siyasiler kendi faaliyetlerini gerçekleştirmek için, daha çok uzman kadroya 

ihtiyaç duymaktadırlar. Bu uzman kadroyu oluştururken daha çok kendilerine yakın 

kişileri seçerler. Bu şekilde bürokrasiyi siyasallaştırmış olur. Siyasallaşma, kamu 

görevlerine yapılan atamalarda, siyasal nedenlerin bürünci derecede rol oynaması ve 

kamu görevlisin siyasal faaliyette bulunmasıdır. Özellikle üst yönetim mevkilerine 

yapılacak siyasal atamalar yönetimde dalgalanmalara ve kararsızlıklara yol 

açmaktadır.114  

Siyasetin bürokrasiyi etkilemesinin yanında bürokrasinin de siyaseti etkileme 

yöntemleri vardır. Üst kademe yöneticileri çeşitli konularda uzman olmaları ve teknik 
                                                 
111 Öztürk, a.g.e., s.90 
112 Göküş, a.g.e., s.36 
113 a.g.e., s.40 
114 Durgun, Şenol, “Türk Kamu Yönetiminde Bürokratik Siyaset”, Yargı Yayınevi, Ankara, 2003, s.203  
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bilgileri bilmeleri nedeniyle politik amirlerini ciddi bir şekilde etkileyebilirler. Bu etki 

özellikle bakanların belli konularda bilgi ve deneyim sahibi olmadığı veya bu konulara 

ayıracak zamanları bulunmadığı ve yüksek yöneticilerden yardım görmedikleri takdirde, 

politika saptayamayacakları durumlarda oldukça şiddetli olabilir.115 

 

2. BÜROKRATİK SİSTEM, BÜROKRASİNİN İŞLEVLERİ VE GÜÇ 

KAYNAKLARI 

2.1. Bürokratik Sistem 

Devletin işlemesi ve devamlılığını sağlayabilmesi için, siyasi iktidar 

değişikliklerinden etkilenmeyen sürekli bir yönetim sistemine ihtiyaç vardır. İşte 

bürokrasi, devletin sürekliliğini sağlayan hiyerarşik yapı ve sınıflandırılmış iş bölümünü 

ifade etmektedir. Başka bir ifade ile bürokrasi, memurlar tarafından yürütülen yönetim 

anlamına gelmektedir.116 

Devletin büyümesi ve yükünün artması onun imajını günden güne 

olumsuzlaştırmıştır. Halkın gözünde devlet çok dağınık, hantal ve verimsiz işleyişin 

sembolü olarak görülmektedir. Yani bürokrasi, halkın dilinde verimsizlik, kuralcılık ve 

kırtasiyecilikle özdeş olarak bilinmektedir. 

Tarihi süreç içinde, bürokrasinin sanayileşme ve gelişmeye paralel olarak ortaya 

çıktığını görürüz. Çünkü sanayileşme, beraberinde işbölümünü getirmiş ve her alanda 

daha çok elemana ihtiyaç duyulmuştur. Böylece işlerin ve ihtiyaçların çeşitleri artmış ve 

kategorilere ayrılmıştır. Kısaca, bürokrasi Batı’nın sanayileşme ve gelişmesinin izlerini 

taşımaktadır denilebilir. 

Bürokrasi Latince “bura” ve Grekçe “kratos” kelimelerinin birleşmesinden ortaya 

çıkmış bir kavramdır. Masaların veya büroların emenliği anlamına gelmektedir. Diğer 

taraftan memurların toplum üzerinde günden güne artan egemenliğini ifade 

etmektedir.117 

İlk olarak mülkiyet anlayışını kazanan insan, toprağa yerleşince köyler ve şehirler 

doğmuştur. Bu gelişmeye paralel olarak yaşa ve cinsiyete dayalı işbölümü ortaya 

çıkınca, belli bir toprak rejimi ve bu rejimi koruyan şehir meclisleri, yani siyasi 

                                                 
115 Güven, a.g.m., s.54 
116 İşçi, Metin, Genel Olarak ve Türkiye’de Siyasal Değişme, Der Yayıncılık, İstanbul, 1998, s.82 
117 Eryılmaz, Bilal, Bürokrasi, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 1993, s.3 
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yapılanma meydana gelmiştir. Zamanla sosyal tesislerin yapımı, vergilerin toplanması, 

kaynak ve hizmet dağılımı gibi ihtiyaçlar kendini gösterince toplumda bu işleri 

yürütecek insanlara ihtiyaç duyulmuş ve statü farklılıkları ortaya çıkmaya başlamıştır.118 

Halkın idari ve hukuki yönden teşkilatlanmasıyla da devlet ortaya çıkmıştır. 

Böylece dini, siyasi, ekonomik, askeri yapılanmalar baş göstermiştir. Yöneten ve 

yönetilenler yavaş yavaş birbirinden ayrılmış ve yönetimde sorumluluğu üstüne alması 

gereken bir personele ihtiyaç duyulmuştur. İlk devletlerin ve bürokrasilerin ortaya 

çıkmasında sulama sistemi, din, ticaret, nüfus büyümesi ve savaşların büyük rolü vardır. 

Weber modern bürokrasinin ortaya çıkışında, Protestan ahlakının ve para ekonomisinin 

rolü olduğunu savunmuştur.119 

Bürokrasi, yönetimle ilgili bir kavram olduğu için ortaya çıkışı ve gelişimi Batıda 

ki idari ve siyasi kurumların evrimiyle paralellik göstermektedir. Bu kavramın Batıda 

ilk defa ortaya çıkışı, daha önce de ifade edildiği gibi 1745 yılında Fransız iktisatçı 

Vivent de Gournay tarafından olmuştur. Bürokrasi kavramı, Fransızcadan diğer dillere 

geçtiği için, bütün ülkeler bu kavrama çıkış kaynağına uygun anlamı vermişlerdir. Bu 

anlam, otorite veya memurların halkı etkilemesini ifade etmektedir.120 

Modern devlet bürokrasisi feodalitenin enkazı üzerine kurulmuştur. Zamanla 

bürokratların nüfuz ve otoritesi, derebeylerinin ve prenslerin baskısının yerini almıştır. 

Bunun kaynağı devletin gitgide büyümesidir. Devletin büyümesinde etkili olan 

faktörleri şöyle sıralayabiliriz:121 

• Sanayileşme, 

• Ticari ve sınaî faaliyetlerin maliyetlerinin artması, 

• Devletin ekonomiyi kontrol altında tutmaya çalışması, 

• Devletin siyasi gücünün arttırmak istemesi, 

• Demografik (nüfus) yapıda ki değişmelerin devletin yapısı ve büyümesine 

etkisi, 

• Kişi başına düşen gelirin artması, 

                                                 
118 İşçi, a.g.e., s.83 
119 Türkdoğan, Orhan, İslam Ekonomik Sistemi ve Weberci Görüşler, Turan Yayınları, İstanbul, 1996, 

s.96 
120 Eryılmaz, a.g.e., s.5 
121 a.g.e., s.15 



 40

• Gelirin sektörler arasında yeniden bölüştürülmesi ve aktarılması, 

• Kamu işletmelerindeki verimsizlikler, 

• Kamu hizmetinin ucuzluğu. 

Devletin fonksiyonlarındaki bu artış, kamu yönetimindeki teşkilatlanmayı zorunlu 

kılmıştır. Bu teşkilat kendi içinde karmaşık ve teknik bir nitelik kazanmıştır. Siyasi ve 

idari kararların alınmasında, ekonomik, sosyal, hukuki ve istatistikî bilgilere ihtiyaç 

duyulmuştur. Daha fazla kalifiye eleman ve uzman istihdamı gerekmiştir. Bu durum, 

elit kadrolara devletin kapılarının açılması sonucunu doğurmuştur. 

Bürokratikleşme, idari örgütlerin büyümesi ve teknik özellik kazanmasını 

meydana getirirken, bireylerin siyasal kararlara doğrudan katılmasını zorlaştırmıştır. 

Bundan dolayı günümüzde, halkın yönetime sesini duyurması sivil toplum örgütleri 

(vakıf, dernek, sendika vs).tarafından sağlanmaktadır. Bu durum devlet harcamalarını 

arttırırken, enflasyonu körüklemektedir. Bu problemi insanların teşebbüs gücünü 

arttırarak çözmek mümkün olduğu halde, siyasi çıkar ve endişelerle kamu sektöründe ki 

personel suni olarak devamlı şişirilmekte, bu da ekonomik ve sosyal dengesizliklerin 

ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.122 

2.2. Bürokrasinin İşlevleri 

Çağdaş toplumda bürokrasi birtakım vazgeçilmez rollere sahiptir. Bu rollerden 

bazıları şöyle sıralanabilir:123 

1-) Toplumsal Değişmeyi Gerçekleştirme: Toplumu değiştirmeye yönelik kamu 

politikalarının gerçekleştirilmesi bürokrasinin görevidir. Bürokrasi aynı zamanda, 

yasama, yürütme ve yargı arasındaki bağları sağlayan, güçlendiren sosyal bir araçtır. 

2-) Yasama Meclisini Etkileme ve Politika Önerme: Temel kamu politikaları, 

gerçekte bürokratik örgütlerde başlatılır. Gerek yasama organı, gerekse yürütme organı 

kamu politikalarını hazırlamada genellikle üst bürokratlardan gelen taslaklara, önerilere 

göre hareket eder. Çünkü değişik kamu politikaları özel uzmanlık bilgisi ve sürekli 

dikkati gerektiren karmaşık tekniksel konulardır. Yasama ve yürütme organı üyeleri 

genellikle amatörlerden oluşmasına karşılık, bürokratlar profesyoneldir. Üst düzey 

                                                 
122 İşçi, a.g.e., s.84 
123 Kaya, Kemal, Çağdaşlaşma Yolunda deve Dikenleri, Bilim yayınları, Ankara, 1994, s.10 
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bürokrat bu gibi nedenlerden dolayı kamu politikalarını etkilemede değişik olanaklara 

sahiptirler. Bürokratların sahip olduğu bu olanaklar şu şekilde sıralanabilir: 

• Meclis komisyonlarındaki oturumlara katılarak yasa tasarıları hakkında 

görüş bildirirler, 

• Bakanlar Kurulu toplantılarına katılıp gerekirse görüş belirtirler, 

• Yasama ve yürütme organlarında kulis yaparak üyeleri etkilerler. 

3-) Yasaları Yorumlama ve Uygulama: Üst düzey bürokratlar yasaları 

yorumlayarak kamu politikalarını kendi anlayışlarına göre uygularlar. Böylece 

bürokratlar bir bakıma kural koyma yetkisine sahiptirler. 

4-) Devletin Günlük İşlerini Gerçekleştirme: Bürokratlar, hükümetin, daha geniş 

terimle devletin vatandaşlarına hizmet sunmasıyla ilgili tüm yükümlülüklerini 

yürütürler. 

Bürokrasinin başta gelen görevlerinden biri, yürürlükteki yasa ve kuralların 

uygulanmasını sağlamaktır. Siyasal sistemin yetkili kurum ve kurullarınca alınan 

kararların eyleme dönüştürülmesi, diğer bir deyimle siyasalar izlenmesi bürokrasinin 

aracılığıyla gerçekleşmektedir. 

Kural uygulaması ile yakından ilişkili diğer bir işlev kural yapımına katkıda 

bulunmaktır. Yasa tasarıları genellikle siyasal görevlilerin yönergeleri çerçevesinde, 

demokratik kadrolar tarafından oluşturulur. Sözgelimi yeni bir verginin konulmasına 

ilişkin bir yasa taslağının hazırlanmasında, Maliye Bakanlığı öncülük etmektedir. İlk 

taslak diğer bakanlılara sunularak görüşleri alınır. Gerekli değişiklikler yapıldıktan 

sonra tasarı Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek yasama kurullarına gönderilir.124 

Birçok yasa ayrıntılı uygulamayla ilgilenmez. Bunların tüzük, yönetmelik gibi 

belgelerle saptanması öngörülür. Yasa sınırları içinde kalmakla beraber, bu belgeler 

yasaları somutlaştırdıkları için, toplum üyelerini yakından ilgilendirirler. Tüzüklerin, 

yönetmeliklerin hazırlanmasında bürokratların rolü yasa yapımındaki rolüne nazaran 

daha da ağırlıklıdır. 
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Siyasal sistemin geliştirdiği siyasal kararlarda, bürokrasi çok kritik bir rol 

oynamakta ve bu kararların formüle edilmesine üç aşamalı bir katkıda bulunmaktadır.125 

Siyasal kararlar (kanun, kararname, yönetmelik vb.), değişen koşullar altında 

ortaya çıkan istemleri ve gereksinmeleri karşılayan tedbirler bütünü olarak 

düşünülebilir. Bürokrasi, bir kere toplumun yeni istemlerinin saptanmasında önemli 

katkıda bulunacak bir durumdadır. Her ne kadar siyasal baskı gurupları ve siyasal 

partiler de benzer işlevlere sahiplerse de, vatandaşlarla her gün karşı karşıya gelen 

bürokrasi bu bakımdan daha uygun bir durumdadır. Baskı gurupları ve siyasal partilerin, 

daha üst düzeyde bazı gereksinmeleri dile getirme, bürokrasinin ise daha alt düzeyde 

fakat önemi küçümsenemeyecek istemleri saptamak durumunda olduğu söylenebilir. 

Bürokrasinin somut olarak daha az iz bırakan fakat bu çerçeve içinde en önemli 

katkısı, siyasal kararların alınması sırasında göz önünde tutulması gerekli hususları bu 

kararları almak durumunda olanların dikkatine sunmak şeklinde kendini göstermektedir. 

Çeşitli siyasal kararların uygulayıcısı olarak ve hükümetin devam ede gelen faaliyetle-

rine kuşbakışı bir gözlemle hâkim durumda bulunan bürokrasi, herhangi yeni bir 

faaliyetin süregelen sistemle muhtemel ilişkilerini en iyi tahmin edebilecek bir 

durumdadır. Bürokrasi, bu önemli katkısı yüzünden genellikle şimşekleri üzerine 

çekmektedir. Çünkü bürokrasinin bu tip katkısı, zorunlu olarak, alınması düşünülen 

herhangi yeni bir kararın alınmaması için var olan nedenleri yahut alındığı takdirde 

olumsuz olabilecek etkilerini belirtmek biçiminde ortaya çıkmaktadır. Ne var ki, yeni 

gereksinmelere çözüm ararken devam ede gelen gereksinmelerin çözümlemelerini 

olanak ölçüsünde aksatmamak gerekmektedir. 

Bürokrasinin siyasal kararların oluşmasının son aşamasındaki katkısı, alınan 

siyasal kararların bizzat kaleme alınıp formüle edilmesidir. Yasama yahut yürütme 

organlarının beliren tercihleri zorunlu olarak fazla ayrıntılı olmamaktadır. Bir siyasal 

alternatif bir kere seçildi mi, bu tercihin kanun, kararname yahut yönetmeliğe 

dönüştürülmesi uzmanlığa gereksinme gösteren bir faaliyettir. Burada önemli olan, 

kâğıt üzerine dökülen hükümler yürürlüğe girdiğinde yaratılacak yeni kurumlar arası ve 

kurum içi ilişkileri olanak ölçüsünde ayrıntılı olarak zihinde canlandırabilmek ve bir 
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taraftan ölü doğacak maddeler kaleme almamaya bir taraftan da süregelen ilişkiler 

düzenini önemli ölçüde altüst edecek yeni bir düzen oluşturmaya dikkat etmektir.126 

Bürokrasi bir baskı grubu olarak, çıkarların ifadesi ve birleştirilmesi işlevini de 

görmektedir. Bu işlev iki boyutludur. Birincisi; kendilerinin ortak çıkarlara sahip 

olduğunu algılayabilen bir grup olarak bürokratlar, siyasal sistemin kararlarını kendi 

çıkarları doğrultusunda etkilemeğe çalışmaktadırlar. Bu gözlem, bürokrasinin çeşitli 

kesimleri içinde geçerlidir. İkinci olarak; bürokratik kurumlar, ilişkide bulundukları 

kamu kesimlerinin çıkarlarını ifade eden ve birleştiren örgütler olarak da hizmet 

görebilirler. Örneğin bir vergi tasarısının olası etkileri tartışılırken, Ticaret Bakanlığı 

tüccarların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayicilerin, Tarım Bakanlığı çiftçilerin, 

Maliye Bakanlığı ise devlet hazinesinin çıkarlarını, isteklerini dile getirebilir. Bu 

doğaldır, çünkü her bakanlık kendisinin ilgilendiği kamu kesimlerinin sorunlarını daha 

yakından bilecek ve o kesimin gereksinmelerini gözetecektir.127 

Bürokrasi, siyasal iletişimin sağlanmasında aracı bir topluluk durumundadır. Bu 

iletişimin toplumdan siyasal sisteme yönelen bölümü, çıkarların ifadesi ve 

birleştirilmesi ile ilgilidir. Buna karşılık siyasal kurumlardan topluma yönelen 

mesajların iletilmesinde bürokrasinin önemli rolü vardır. Vatandaşlar sistemin 

faaliyetleri, izlenen ve izlenmesi tasarlanan siyasalara ilişkin bilgilerden büyük bir 

kısmını memurlardan edinirler. 

Yasama ve yürütme kurumlarının siyasa yapımında gerek duyduğu ve toplumsal 

kesimlerin kendi faaliyetlerinde yararlanabilecekleri bilgilerin toplanması işlevi de 

bürokrasi tarafından yerine getirilmektedir. İhracatçılar, dış piyasaların durumunu 

Ticaret Ataşeliklerinin topladıkları bilgilerden öğrenmektedirler. Çiftçiler için önem 

taşıyan meteoroloji bilgileri devlet kurumları tarafından toplanmakta, duyurulmakta ve 

başka yöntemlerle ilgilenenlere iletilmektedir. Hükümet yetkilileri, bütçe hazırlıklarını 

milli gelir ve vergi geliri projeksiyonlarını göz önüne alarak yapmaktadırlar. Nüfus 

kayıtlarının tutulması, devlet faaliyeti ile ilgili çeşitli belgelerin korunması, arşivlere 

yerleştirilmesi bürokrasinin bilgi toplama, saklama ve bunları yararlanılabilir duruma 

getirme işlevlerinin diğer örneklerindendir.128 
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Bürokrasi, ülke yönetimini elinde bulunduran siyasi kadroların politikaları 

doğrultusunda görev yapmaları gerekmektedir. Doğal olanı da budur. Ancak bu durum 

koşulsuz bir şekilde siyasal erke bağlı olmak anlamında değerlendirilmemelidir. Çünkü 

bürokrasi siyasal erkin talimat ve politikalarına göre görev yapar ama siyasal erkin bir 

uzantısı, onun bir alt siyasal kadrosu değildir.129 

Bazı bürokratik kurumlar yargı işlevini andıran faaliyetlerde bulunabilmektedirler. 

Birçok ülkede işçi-işveren uyumsuzluklarında Çalışma Bakanlıkları’nın hakem rolünü 

oynaması, vergi itirazlarının mahkemelere gidilmeye gerek kalmaksızın bürokratlardan 

oluşan komisyonlarca çözülmesi, ülkemizde de bilinen örneklerdendir. Doğaldır ki 

bürokratik kurumlar son yargı mercii değillerdir, fakat yargı kurumlarınca görülebilecek 

işlevleri daha alt düzeyde çözerek bir yandan zaman tasarrufu sağlayabilirler, diğer 

yandan vergi kurumlarının yükünü hafifleterek düzenli çalışmalarına katkıda 

bulunabilirler.130 

Kapsamı bakımından farklı olmakla beraber, hemen her ülkede, devlet bazı 

iktisadi faaliyetlerin yürütülmesini bizzat üzerine almıştır. Bu alanlarda çalışan 

bürokratların işletmecilik işlevini yaptıklarını da söyleyebiliriz. 

2.3. Bürokrasinin Güç Kaynakları 

Devletin yapı ve işlev bakımından büyümesi, karar ve uygulama süreçlerinin 

karmaşıklığı ve işlemlerin uzmanlık ve deneyim gerektirmesi gibi nedenlerle 

bürokrasinin siyasi kurumlar karşısında önemli bir güç kazandığı gözlemlenmektedir. 

Bürokrasinin önemli bir güç merkezi olmasını sağlayan çeşitli kaynaklar, faktörler 

bulunmaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir.131 

Bu kaynaklardan birincisi, bürokratik kurumların elinde tuttukları güç, bilgi ve 

uzmanlıktır. Hükümetlerin ihtiyaç duydukları bilgilerle, onların anlaşılması ve 

yorumlanması için gerekli uzmanlık bürokrasinin elinde bulunmaktadır. Bürokrasi 

bilgileri toplayan, arşivleyen, işleyen ve yöneten bir kuruluştur. Her siyasi ve idari 

karar, belirli bir bilgi tabanına dayanır. Siyasi yöneticiler ya da organlar, herhangi bir 

konuda karar alabilmek için, her şeyden önce bürokrasinin sahip olduğu bilgiye itibar 

etmek durumundadırlar. Bu durumda bürokrasinin, kararların belirli bir biçimde 

çıkmasını sağlamak için, sahip olduğu bilgiyi seçici bir tarzda kullanması mümkündür. 
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Bürokrasi eksik ya da aşırı veya yanlış bilgi vermek suretiyle siyasi kurumları sabote 

edebilir. Aynı tarzda astların da üstlerini sabote etmeleri mümkündür. Buna “bürokratik 

sabotaj”da denmektedir. 

Bürokrasinin elindeki ikinci güç kaynağı hızlı karar alabilme iktidarıdır. 

Bürokrasiler, her ne kadar kırtasiyecilik ve verimsizlik gibi suçlamalara muhatap olsalar 

da; toplanma, serbest tartışma ve oylama gibi çok az işlemsel kurallara sahip oldukları 

için, yasama organına göre daha çabuk ve hızlı karar alabilmektedirler. Yasama 

organında, kanunların önce komisyonlarda ve daha sonra da genel kurulda ele alınması, 

görüşülmesi ve oylanması konularında belirli prosedürler bulunmaktadır. Bu 

prosedürler kanun tasarı ve tekliflerinin yasalaşması için belirli bir süreyi zorunlu hale 

getirmektedir. Oysa bürokrasinin karar alma usulleri daha azdır ve dolayısıyla kararın 

sonuçlanması fazla zaman almaz. Öte yandan yasama organına göre daha hızlı karar 

alma ve teknik bilgiyi daha iyi kullanma kapasiteleri nedeniyle, bürokratik 

organizasyonlara giderek artan oranda otorite devredilmektedir. Yasama organının, hızlı 

hareket edebilme esnekliği sebebiyle yürütme organı ve bürokrasiye bıraktığı 

düzenleme yapma yetkisi her geçen gün artmaktadır. Kanun hükmünde kararnamelerin 

ve yönetmeliklerin artan sayısı, bu konuda önemli örneklerdir. Seçimle işbaşına gelen 

kişilerin, ayrıntılarla uğraşmaya ne zamanları vardır, ne de uzmanlık bilgileri yeterlidir. 

Siyasi mekanizmanın bürokrasiye sağladığı bu imkânlarla, teknik bilgi ve beceriye 

verilen önem idari özerkliği getirmiştir.132 

Bürokratik kurumlar, karar alırken seçmenlerden gelecek baskılara karşıda duyarlı 

olmak zorunda değillerdir. Çünkü onların aldığı kararlar, seçmenlerin onayına tabi 

değildir. Bürokratların sorumluluğu, doğrudan halka karşı değil kendilerini atayan siyasi 

kişi ya da organlaradır. Herhangi bir politik görüşe dayanmaması, partizan 

politikalardan uzak oluşu ya da siyasi tarafsızlığı ve teknik uzmanlığı gibi nedenlerle, 

bürokratik kurumların aldığı kararların, siyasal kurumlardakilerden teknik özellikler 

bakımından daha üstün olduğu imajı ortaya çıkabilmektedir. 

Politika yapmada bürokratik ve siyasi pozisyonların göreli önemini ölçmede 

önemli bir faktör, politika oluştururken uygulamaya verilen ağırlıktır. Bu nedenle 

politika, kanunlarla nelerin belirtildiği değil, nelerin gerçekleştirildiğidir, şeklinde 

anlaşılmalıdır. Bürokratlar hükümette önemli politik görevleri işgal edebilirler. 

Hizmetlerin dağıtımı ve halkın tercih ettiği politikaların belirlenmesi gibi alanlar 
                                                 
132 Eryılmaz, a.g.e., s.98 
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oldukça önemlidir. Kısacası bürokratlar, güç ve politika üzerindeki müdahalede 

avantajlı konumdadırlar. 

Başbakan veya Bakanlar, politik kararlara varmadan önce, her zaman bürokratlara 

danışmak durumundadırlar. Bakanı danışmaya iten nedenlerden biri, bir yanlışlık 

yapıldığı takdirde, bundan hem şahsen kendisinin, hem de bakanlığın itibar kaybına 

uğramasıdır. Bu bakımdan konunun uzmanlarına başvurmaları zorunluluk oluşturur.133 

Bürokrasinin üçüncü güç kaynağı, daimi ve istikrarlı bir statünün avantajlarıdır. 

Siyasi iktidarlar değişir, fakat kamu bürokrasisi herhangi bir aksamaya meydan 

vermeden hizmetleri yürütmeye devam eder; memurlar görevinin başındadır. Onların 

görev süreleri, hükümetlere bağlı değildir. Bakanlar gelir, gider, fakat memurların temel 

işlevleri değişmez. Daimi ve istikrarlı statüleri nedeniyle bürokratlar, neyin, ne zaman, 

nasıl yapılacağını siyasetçilere göre daha iyi bilmektedirler. 

Bürokrasinin dördüncü güç kaynağı, kurum ideolojisidir. Kurum ideolojisi, bir 

örgütün kendi faaliyet alanında geliştirdiği yaklaşım, program, siyasa ve anlayışlardan 

meydana gelmektedir. Bürokratik kurumlar, çoğu zaman hükümetlerin ne yapması ya da 

ne yapmaması gerektiği konusunda çok gelişmiş fikirlere sahip olabilmektedir. Ancak 

bu fikirler, örneğin bir parti programındaki gibi genel ifadeler değillerdir. Daha çok 

kurumun kendi uzmanlık alanıyla sınırlı kalmaktadır. Bürokrasiler, kendi faaliyet 

alanıyla ilgili düşünce ve siyasaları korumak ve geliştirmek için çalışırlarken aynı 

zamanda yeni politikalar dizisini de empoze etmeye gayret etmektedirler. 

Bürokrasinin beşinci güç kaynağı ise profesyonelliktir. Eskiden devletler, bugün 

olduğu gibi, özel olarak eğitilmiş ve uzmanlaşmış idari personele bağımlı değildiler. 

Devletlerin oldukça sınırlı bir hizmet alanları vardı. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

devletlerin görevleri ve hizmet alanları genişlemiş ve klasik devlet kavramı “hizmet 

devleti”ne dönüşmüştür. Böylece devletlerin profesyonel görevlilere gereksinimleri 

daha da artmıştır. Modern toplum, devletin sunduğu hizmetlere, yaptığı düzenlemelere 

daha bağımlı hale gelmiş bulunmaktadır. Kamu yönetiminde “bürokrat” ve 

“teknokrat”lardan oluşan yeni bir yönetici sınıf ortaya çıkmıştır.134 

Bürokrasinin altıncı güç kaynağı, bir kurumun bakanlık modeli dışına çıkarak 

özerk olarak örgütlenmesidir. Bilindiği gibi kamu kurumlarının bazıları, bakanlığın 
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hiyerarşik yapısı içinde örgütlenmemekte, özerk statülü birimler olarak 

yapılanmaktadırlar. Bakanlık esasına göre örgütlenmek, genel müdürlük ve daire 

başkanlığı biçiminde bir bakanlığın hiyerarşik yapısı içinde yer almaktır. Bu özerk 

yapıların ortaya çıkışı siyasi iktidarın faaliyet alanında yer almakla beraber, onun 

günlük müdahalelerinden uzak, gücünü bir dereceye kadar sınırlandırabilecek ”kısmi 

iktidarlar” kurma düşüncesinin bir ürünüdür.135 Özerk statülü kuruluşlar ülkemizde 

yaklaşık son yirmi beş yıl içinde ortaya çıkmıştır. Bu özerk kuruluşlar gerek kuruluşları 

ve yapıları, gerek hızla büyümeleri ve gerekse siyasilerin güç ve etki alanlarını önemli 

ölçüde daraltmaları sebebiyle, son on yıl içinde tartışmaların odağı haline gelmiştir. 

İfade edilen bu özerk kuruluşlar, ayrı bir başlık altında geniş bir şekilde incelenecektir. 

Bürokrasinin yedinci güç kaynağı, planlama ve bütçeleme gibi teknik 

fonksiyonlarla ilgilidir. Planlama; alan kullanımı, ekonomi, ulaşım, haberleşme, konut, 

istihdam, eğitim ve sağlık gibi çeşitli konuları kapsamaktadır. Birçok ülkede sosyal ve 

ekonomik politikalar, merkezi, bölgesel veya yerel düzeydeki bürokratik planlama 

örgütleri tarafından belirlenmektedir. Merkezi düzeyde planlama olmayan ülkelerde 

bile, her bir kamu kurumu planlama işlevini kendi bünyesinde yürütmektedir. Planlama, 

bürokrasiye, kendi pozisyonunu güçlendirecek ve siyasi kararı etkileyebilecek teknik 

araçlar sunmakta, birçok önemli ve hassas konuların siyasi karar organlarının yetkisi 

dışına çıkarılmasına neden olmaktadır. 

Bütçeleme de planlama gibi bürokrasinin siyasi iktidar karşısında gücünü arttıran 

bir başka araçtır. Bütçeleme, hem bürokratlara, hem de siyasetçilere, birbirini 

etkileyecek önemli araçlar sunmaktadır. Bütçeleme, işlev olarak uzmanlığı gerektiren 

teknik bir iştir. Kaynakların düzenlenmesi ve bölüştürülmesinin, siyasi yönü olduğu 

kadar teknik yönünde ağır basmaktadır. Bürokratlar, uzmanlıkları nedeniyle bütçeleme 

sürecinde siyasilere göre birtakım teknik üstünlüklere sahiptirler. Bütçe yapma ve 

uygulaması, giderek daha teknik hale gelmektedir. Öte yandan kaynakların dağıtılması, 

seçmen tercihleri, bölgesel faktörler ve önemli sosyal programlar açısından bütçeleme, 

politikacılar yönünden çok önemli bir fonksiyondur. Politikacılar, bazı kamu 

kurumlarının kaynaklarını arttırmak ya da kısmak suretiyle bürokrasi üzerinde önemli 

bir güç kullanabilirler. Onun için ulusal bütçelerin parlamentoda görüşülmesi esnasında 
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çok önemli tartışmalar yaşanmaktadır ve aynı zamanda siyasetçiler bu vesile ile 

bürokrasi üzerinde değerlendirmeler yaparak onları denetlemeye çalışmaktadırlar.136 

Bürokratların etkilerini genişletmelerinin bir diğer yolu da, kamu planlamasıdır. 

Bu yol, ekonominin kontrolünün bir aracı olarak başlamış, ancak daha sonra, toprak 

kullanımı, ulaşım, kent alanları ve sosyal hizmetler gibi bir dizi sosyo-ekonomik alana 

yayılmıştır. Planlamanın uzun dönemli politika yapma aracı olarak görülmesi, kamu 

politikalarının bazı yönlerinin partizanlıktan kurtarılmasına ve “rasyonel” karar verme 

atmosferine taşınmasına yardımcı olabilmektedir. Planlamanın, bürokratlar için uzun 

dönemli bir silah olduğu açıktır. Ulusal ekonominin düzenlenmesini ya da ulusal 

politikanın bazı yönlerinin belirlenmesini onların ellerine bırakır. Profesyonel devlette 

uzmanlık bilgisi, bürokratik ve teknokratik kurumlarda toplanmıştır. Bu kurumlardaki 

uzmanlar kendi konularında yeni politikalar oluştururlar. Mevcut politikaları 

değiştirmeye niyetlenen bürokratlar, yeterli popüler ve politik destek bulabilmek için 

birkaç yıl beklemek zorunda kalabilirler. Ancak yaptıkları işlerde uzun süre kaldıkları 

için esasında bu bakımdan sıkıntı ile de karşılaşmazlar.137 

Planlama, halk için politika üretmenin uygun aracı olarak kabul edilirse, 

plancıların yaptıkları planlar en uygun politika olur. Planlamanın bir başka önemli yönü 

ise, sıradan insanların hatta politikacıların birçoğunun anlamasının zor olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Son olarak, bürokrasinin kamu politikası kararlarında etkili olmasını sağlayan 

araçlardan biride “danışma kurulları”dır. Bu danışma kurulları, bürokratlardan ve bazı 

mesleki kamu kurumları gibi baskı gruplarının temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu 

kurallara havale edilen konular, genellikle siyasi yöneticiler tarafından kolayca 

çözümlenemeyen konulardan oluşmaktadır. Önemli sorunların bu tür konularda 

çözümlenmesi, siyasi iktidara da rahatlık sağlamaktadır. Önemli bazı kamu 

politikalarının oluşturulmasında bu tür kurullardan yararlanılması, birçok demokratik 

ülkede yönetim politikası olarak yerleşmiştir.138 

Teknik elemanların politika uygulamadaki avantajı, seçilip seçilmeme gibi 

problemlerinin olmamasıdır. Seçim bölgesi baskısının olmaması, onları partizan 

politikadan izole etmektedir. Bu onların yaptıkları işte uzman oldukları ve seçmenleri 
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yatıştırma ihtiyacının kararlarını etkilemeyeceği düşüncesini savunmaya yol açmaktadır. 

Gerçekten de, siyasi tarafsızlık, kararların teknik yönden politik kurumlarca daha üstün 

olduğu yolunda bir anlayışı haklı göstermektedir.139 

Bazı alanlarda danışma kurullarının kullanılması, kısa vadede belki siyasi 

aktörlerin yararına hizmet edebilir, ancak uzun dönemde bu durum kamu siyasalarının 

üzerinde bürokrasinin gücünü arttırmaktadır. 

 

3. SİYASAL SİSTEM, SİYASAL İKTİDARIN İŞLEVLERİ VE GÜÇ 

KAYNAKLARI 

3.1. Siyasal Sistem 

Siyasal sistem, siyasetle ilgisi bulunan tüm toplumsal yapılan kapsayan geniş bir 

alanı betimler. Devlet, siyasal sistemin bir parçasıdır. Siyasal sistem ise, siyasal rejimin 

bir parçasıdır. Siyasal sistemi oluşturan unsurlardan; devlet, partiler, siyasal birlikler, 

baskı grupları, işleyiş biçimi, anayasa ve normlar, bunlara bağlı ideolojiler, 

politikacıların nitelikleri, sosyal çevre en çok belirleyici olanlardır.140 

Siyasal sistem, toplulukların amaçlarını belirleme ve gerçekleştirmek için 

geliştirdikleri bağlantılı örgütler bütünü ve dizisidir. Diğer bir yönüyle de siyasal sistem, 

bir kararlar ve uygulamalar bütünüdür. Siyasal sistem; siyasal değer ve düşünceleri 

birleştirme, siyasal katılma, çıkarların ifadesi ve birleştirilmesi sürecidir. Toplumun 

yönetildiği örgüt ve işleyiş “siyasal sistem” oluşturur.141 

Siyasal sistemin esaslı unsurlarından devlet, siyasal sistemle sürekli ve çok yönlü 

ilişki içerisinde bulunur. Bu çerçevede: 

• Devlet kurumları çevredeki (siyasal sistemdeki) güçlerin (yeniden 

biçimlendirici) baskısı altında durmadan yeni biçimlenmelere uğrarlar. Örneğin, bu 

yoldan devlet, krallıktan cumhuriyet biçimine, üniterlikten federal bir yapıya geçmeye, 

bölgesel hükümet alt birimleri oluşturmaya, yeni kurumlar; komisyonlar, komiteler, 

danışma kurulları, denetim organları ve benzerlerini kurmaya ve var olan kimi 

kurumları kaldırmaya zorlanabilir. 
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• Devlet kurumlarının karşılıklı konumu da siyasal sistemce belirlenir. 

Örneğin, siyasal sistem yürütmenin üstünlüğüne dayanıyorsa, devlet, başkanlık 

sistemine, despot bir krallığa, diktatörlüğe itilir. Yok, sistemde yasama işlemi ağırlık 

taşıyorsa, devlet, parlamenter, konvansiyonel veya şuralar biçiminde bir örgütlenmeye 

gidebilir. Yine sistem, devletin askerî kurumlarının sivil kurumlarına egemen olmasına 

yol açabilir. Ya da sistem yerinden yönetim yönünde bir baskı yaratarak, devletin yerel 

birimlerinin merkeze karşı görece güçlenmelerine yol açabilir... Dolayısıyla, siyasal 

sistemin devlet kurumlarını biçimlendirmekle kalmayıp, bunların karşılıklı ağırlıklarını 

da belirlediği açıktır. 

• Devlet kurumlarını dolduranlar (devlet personeli) da siyasal sistemden 

kaynaklanırlar. Sistem, seçim öngörür veya öngörmez. Bunlar, genel, kısmi ve hem 

genel hem de kısmi olabilirler. Seçim çevreleri, ulusal, eyalet çapında, bölgesel veya 

yerel olabilir. Dıştan katılmaya açık veya kapalı, tek liste veya çok liste bulunabilir. 

Listeler tümden dışlanıp, tek adlı seçim çevrelerine gidilebilir. Resmî adaylık 

bulunabilir veya yasaklanmış olabilir. Siyasal sistem, belli soyların üyesi olmayanların 

belli görevlere gelmesini yasaklayarak, o devlet görevlerini dışa kapatabilir. İrsi veraseti 

kabul edebilir veya reddedebilir. Sınavlı ve benzeri bir liyakat sistemini zorunlu kılabilir 

veya yaygın bir ganimet sistemine olanak sağlayabilir. Belli görevleri belli sınıflara, 

kastlara, kümelere ayırabilir veya açık yarışmayı yeğler. Şu veya bu devlet görevi için 

yaş, cinsiyet, tecrübe gibi koşullar arar veya aramaz. 

• Siyasal sistem, devletin güttüğü siyasetlere yönelen çok sayıda çeşitli 

baskının da kaynağıdır. Devlet dışındaki türlü siyasal kümeler, şu veya bu konuda yasa 

çıkarılmasını, var olan yasaların değiştirilmesini veya kaldırılmasını, kabul ettirebilir. 

Başkanlıktan yerel hükümet birimlerine dek, devlet kurumlarını belli kararları almaya 

veya geri almaya zorlayabilirler. Yargı terazisini şu veya bu yöne itebilirler veya 

bağımsız hükümlerine karşı koyabilirler ya da af için diretirler.142 

Siyasal sistemler, parti sistemlerinin özelliklerine göre çok farklı biçimlere 

bürünebilirler. Kimileri, yasal olarak veya uygulamada tek bir partiye izin verirler. 

Kimileri birçok partiye izin verir, ama hepsini, sürekli olarak egemen olan tek bir 

partinin gölgesi altında tutar. Kimileri, üçüncü partilere yer açan veya açmayan bir ikili 

parti sistemine dayanabilirler. Başkaları, boyutları, etkileri, vs. sonsuz bir çeşitliliğe 
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bölünebilecek çok sayıda partiye olanak verebilirler. Diğerleri, parti kurulmasını, 

işleyişini, malî kaynaklarını, örgütleme biçimini sıkı kurallara bağlayabilirler veya 

bağlamayabilirler. Daha başkaları, şu veya bu ideolojiye bağlı partileri yasaklayabilirler 

veya geniş bir siyasal ideoloji yelpazesi kabul edebilirler. 

Siyasal sistemlerde ayrıca, ortak amaçları siyasal yaşamı etkilemek olan değişik 

sayıda yasal birlik, baskı kümeleri, eğitim organizasyonları, yayın organları, dernekler, 

sendikalar, siyasal gazeteler, radyolar, televizyonlar, dergiler, vs. vardır. Bu örgütlerin 

sayısı, boyutları, kapsamı, etkisi gibi etmenler, siyasal sistemler arasında büyük farklar 

doğururlar. Tüm siyasal sistemlerde, devletin ve siyasal partilerin dışında bulunup 

yasaklanmış dahi olsa siyaseti şu veya bu biçimde etkilemeye çalışan iç ve dış kümeler 

daima vardır. 

Siyasal sistemin çevresi ile bütünüyle ve alt sistemleri ile etki ve iletişime girmesi 

ile siyasal rejim ortaya çıkar. Siyasal sistem unsurlarının birbirleri ile ve dış çevre ile 

ilişkiye girmeleri sonucu oluşan; "etki-tepki-sentez-geri besleme" ilişki ağlarının yer 

aldığı atmosfer, rejim olarak belirlenir. Bu anlamda siyasal rejim; devleti, siyasal 

sistemi ve toplumsal yaşamın siyasete ilişkin tüm özelliklerini içerir. Ancak siyasal 

sistemin egemen (merkezi) alt sistemi olan devletin, içinde yer alan alt sistemlerinin 

birbirleri ve çevresi ile olan ilişkileri sonucu oluşan atmosfer, siyasal sistem atmosferini 

belirleyici etkiye sahip olduğundan, bir indirgemeyle siyasal rejim, başka bir 

anlamlandırmaya kavuşabilmekte ve devletin alt sistemler arasındaki ilişkiler ağını 

temsil eder şekilde de tanımlanabilir.143 

3.2. Siyasal İktidarın İşlevleri 

Siyasal iktidar toplumdaki düzenin, hakların, müşterek faaliyetlerin kısaca toplum 

hayatının şartıdır. Hans Kelsen iktidar için “Toplumun daha da ileri giderek devlet 

varlığının gerekliliği halinde insanlar arasındaki ilişkilerin zorunlu bir düzenlemesi için 

iktidarın mevcut olması gerekir” demiştir. Bu şekilde ifade edilen siyasal iktidarın en 

temel işlevi, yönetim işlerinin yürütülmesi ve kamu düzeninin sağlanmasıdır. 

Klan/kabileden, günümüz ulus-devletlerine kadar bu işlevi tüm toplumlarda görürüz. 

Konunun özünü oluşturan “kamu düzeni ve yönetimi” evrensel, önemli ve 

zorunludur.144 
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Siyasal bakımdan örgütlenmiş her toplumda iktidarın yerine getirdiği üç temel 

işlev ve bunlara karşılık veren üç tip kurumsal yapıdan söz edilebilir. Bunlar tüm 

toplumu bağlayıcı kararlar alma işlevi olan siyaset belirleme (kural yapımı, policy 

maiking), alınan bu kararları uygulama işlevi olan siyaset uygulama ve uygulamayı 

kontrol etme işlevi olan siyaset denetimi işlevleridir. Her üç temel işleve karşılık veren 

üç ayrı kurumsal yapı vardır ki bunlar da siyaset belirleme kurumu olan yasama 

kurumu, siyaset uygulama kurumu olan hükümet ve bürokrasi ile siyaset denetimi 

kurumu olan yargı kurumudur. Ne tür siyasal sistem olursa olsun iktidar gücü bu üç 

temel işlevi görmek amacına göre örgütlenmiş olup bunlara denk düsen örgüt ve 

kurumlara sahip bulunmaktadır.145 

Siyasal iktidarın en temel işlevi, çevresinden gelen talep ve destekler 

doğrultusunda kaynak ve değerleri dağıtmak için kararlar almak, kurallar koymaktır. 

Siyasal toplumun temel siyasal tercihlerinin kararlaştırılması esas itibariyle yasama 

yoluyla gerçekleştirilmektedir. Anayasayı siyasal toplumun temel siyasal tercihlerinin 

somutlaştığı metinler olarak değerlendirirsek bunun kurucu iktidarlar tarafından 

belirlendiğini söylememiz gerekir. Bugün modern sistemlerde bu işlev halkın 

temsilcilerinden veya atanmış kişilerden oluşan yasama meclisleri yoluyla yerine 

getirilmekte ise de bazen bu işlevin hükümetler tarafından yerine getirildiği veya 

hükümetler üstü bazı yürütme organlarının sürece katıldıkları görülmektedir.146 

İkinci temel işlevi siyaset uygulama işlevidir. İdari sistem kavramı, karar ve kural 

uygulayıcı, kamu hizmetleri yerine getirici kurumların örgütlenme biçimini ifade 

etmektedir. Doğaldır ki, her toplumun idari sistemi, kendi toplumsal, siyasal, kültürel ve 

diğer temel yapılardan etkilenmekte ve bu çerçevede şekillenmektedir Aslında 

uygulamaya aktarılmayan bir kararın toplum için bir anlam taşıdığı söylenemez; önemli 

olan alınan kararların ve kolektif sorunlarla ilgili çözümlerin uygulamaya sokulmasıdır. 

Bu amaçla her siyasal iktidar bu işlevi yerine getirmek için özel bir çaba içerisinde olur. 

Burada belirlenen siyasetlerin, alınan kararların ve konulan kuralların yürütülmesi, 

uygulamaya geçirilmesi söz konusudur. Buna günümüzde idare demekteyiz. Her siyasal 

sistemin kaçınılmaz olarak idareye, yani siyasal kararları uygulayacak bir aygıta ve 
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burada görevli kamu görevlilerine ihtiyacı vardır. Bu bakımdan idare ve bürokrasi, 

siyasal iktidarın mütemmim cüzüdür desek yanılmış olmayız.147 

Üçüncü temel işlev olan siyaset denetimi için de yargı kurumları ve çeşitli 

denetim kurulları tesis edilmiştir. Siyaset belirleme işlevini yerine getiren yapının aldığı 

kararların ve kuralların siyaset uygulama aygıtı tarafından ne kadar yerine getirildiğinin 

belirlenmesi, iktidarın işleyişi ve iktidar ilişkileri açısından son derece önemli bir 

zorunluluktur. Şayet kararların alınmasında gözetilen amaç yürütmede gözetilmemiş ve 

farklı sonuçlar ortaya çıkmışsa iktidarın gücünü koruması ve sürdürmesi 

zorlaşmaktadır. Yürütme aygıtının eylemlerinin sınırlandırılması, konulmuş kurallara ve 

alınan kararlara uydurulması gerekmektedir.148 

Siyasi iktidarın diğer bir fonksiyonu ise birleştiriciliktir. İnsanları birbirinden 

ayırmak sağlam temeller oluşturmaz. Toplumun birliğini beraberliğini sağlamak için en 

genel prensipler alanında da olsa, ülke çıkarları açısından beraberliğe ihtiyaç vardır. 

Siyasi iktidarın fonksiyonu çağdaş gelişmeleri takip edip uygulamaktır. Bunu yaparken 

de geçici bir iş gibi görmemelidir. Çünkü toplum ve devlet hayatı yüzyılları kapsayan 

bir olgudur. 

Asayiş ve düzeni sağlamak açısından siyasi iktidarın rolü daha çok koruma 

mahiyetindedir. Bunun en önemlisi ülkenin korunmasıdır. Bunun yanında vatandaşın 

emniyetini sağlamak, uluslar arası ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek gibi 

fonksiyonları vardır. Kamu hizmetlerini sevk ve idare etmek mali imkânları arttırmak, 

eğitimi geliştirmek siyasi iktidarın diğer fonksiyonları arasındadır. 

Siyasi iktidar yukarıda sayılan fonksiyonları yerine getirirken, karar alma ve 

aldığı kararları uygulama, karşı koyanları cezalandırma gücü vardır. Güç kullanma belli 

hukuki kurallara bağlanmıştır. İktidarın kötüye kullanılmasının önlenmesi için, iktidarın 

uğraş alanları çeşitli organlara bölünmüştür. Kural koyma, konulan kuralı uygulama ve 

uygulamanın kurallara uygunluğunu denetleme ve gerektiğinde yaptırım uygulama ayrı 

organlara verilmiştir. 
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3.3. Siyasal İktidarın Güç Kaynakları 

Siyasi liderler siyasi kurumlar, bürokrasi ile ilişkilerinde önemli olanaklara ve güç 

kaynaklarına sahiptirler. Bu güç kaynakları şöyle sıralayabiliriz:149 

Bu güç kaynaklarının başında, siyasi kurumların meşruiyeti gelir. Siyasi kurumlar, 

formel ve anayasal olarak, kamu politikalarını belirleme ve yapılması gerekenleri 

yaptırma konusunda meşru otoriteyi temsil ederler. İster yetki devretmek, ister para 

sağlamak ya da olur vermek suretiyle bürokratik kurumların yaptığı işlemler, anayasaca 

tanımlanan siyasi kurum ya da aktörler tarafından uygun bulunmak; dolayısıyla 

meşrulaştırılmak mecburiyetindedir. Bürokrasiyi, yönetme ve denetleme yetkisi, 

demokratik ülkelerde öncelikle siyasi aktörlerin sorumluluğundadır. Siyasi aktörler bu 

yetki ve sorumluluğu, demokratik ilkelerden, anayasa ve yasalardan alır.150 

Politikacıların elindeki en önemli güçleri meşruiyetlerinde kaynaklanır. Çünkü 

halk tarafından seçilmişlerdir ve halkı temsil etmektedirler. Bürokratlar ise, halk 

tarafından değil, siyasetçiler tarafından göreve getirilirler. Dolayısıyla meşruiyet 

kaynakları açısından siyasetçiler bürokratlara karşı çok önemli bir avantaja sahiptirler. 

Halk tarafından seçilmeleri, onlara anayasal otorite ve siyasal güç kazandırır. Oysa 

bürokratların yapmak istedikleri şeyleri gerçekleştirmek için resmi ve anayasal otorite 

siyasetçilerin elindedir.151 

Siyasi kurumların ikinci güç kaynağı, kamu bürokrasileri için gerekli olan paranın 

bütçe süreci içerisinde dağıtılması yetkisine sahip olmalarıdır. Bütçe yapma ve vergi 

koyma yetkisi, siyasi kurumların yetkisindedir. Her bürokratik kurumun, varlığını 

devam ettirebilmek, gelişebilmek ve büyüyebilmek için paraya ihtiyacı vardır. 

Bürokratik kurumlar, siyasi organları gerekli olan parayı kendilerine tahsis etmeleri için 

ikna etmek ya da etkilemek durumundadırlar. Bütçeleme süreci, bürokratik politikalarda 

önemli etkileşim noktalarından biridir. Bürokrasi, para ve onu harcamak için gerekli 

otoriteyi sağlama peşinde koşarken; siyasi kurumlarda, bu mali fonları kontrol etmek ve 

onların nasıl harcanacağı konusunda ki sorumluluklarını yerine getirmek için çalışırlar. 

Kamu kurumlarının kendilerine tahsis edilen kaynakları kısmen özerk bir tarzda 

harcama siyasa belirlemede yetki genişliğine sahip olma konularındaki siyasi 

kurumlardan yetki talepleri, siyasi kurumlara önemli bir güç sağlamaktadır. Siyasi 
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kurumların, kamu politikalarını ve bunların uygulanmasını denetlemeleri, onların 

anayasal haklarıdır.152 

Siyasi kurumların üçüncü güç kaynağı, onların temsili niteliğidir. Bilindiği gibi 

siyasi kurumlar, genel, bölgesel veya yerel ya da kurumsal düzeyde belirli bir seçmen 

tabanına dayanırlar. Çeşitli boyutları bakımından siyasi kurumların ne kadar temsili 

oldukları tartışılabilir, fakat onlar mevcut kurumlar içerisinde en fazla temsili niteliğe 

sahip organlar olarak kabul edilirler. Böylece siyasi kurumlar, seçmenler, siyasi partiler 

ve baskı grupları ile olan ilişkileri vasıtasıyla siyasi güçlerini harekete geçirebilme ve 

genişletme imkânına sahiptirler. Siyasi kurumlar, soruşturma, denetleme, basın 

toplantıları, demeçler, seçim kampanyaları, parlamentodaki tartışma ve görüşmeler gibi 

çeşitli araçlarla kamuoyunda bürokrasiye karşı etkin mücadele yürütebilirler. 

Siyasi aktörlerin bürokrasiyi denetim altında tutmak ve yönlendirmek için 

kullandıkları diğer bir güç kaynağı da siyasi partidir. Bu mekanizma genellikle üçüncü 

dünya ülkelerinde yaygındır ve hatta gelişmiş bazı ülkelerde de söz konusudur. 

İktidarda olan parti ya da partiler, özellikle mülki yönetim ve üst düzey bürokratlar 

üzerinden partizanca bir denetim kurarlar ve birçok göreve yapılan politik atamalarla 

bürokrasiyi siyasallaştırırlar. Özellikle ülkemizde, resmi olarak liyakat ilkesi 

benimsenmesine rağmen, uygulamada kayırmaya ve partizanlığa dayalı bir politika 

izlenmekte; özellikle illerde üst düzey görevlere kimin getirileceğine o partinin il 

başkanı ya da il yönetimi karar vermektedir. İlçelerde de benzer bir durum söz 

konusudur. Tek parti sistemlerinde, parti ve onun ideolojisi, kamu bürokrasisinin 

politika inisiyatiflerini kontrol etmede etkili bir işlev görür. Bürokratlar için ideolojik ve 

politik bir rehberlik yapar; işini bilir bir bürokrat bu rehberliği işlemlerinin ve 

kararlarının her aşamasına yansıtır.153 

Çeşitli mevkilere yapılan politik atamalar, politikacıların kontrolü ellerinde 

bırakmaya pek istekli olmadıklarını göstermektedir. Devlet memurlarının, tarihsel 

olarak politik tarafsızlığının olduğu İngiltere’de bile Thatcher hükümetinin yaptığı 

atamalar bu türdendir. Esasında hemen her ülkede bu türden atamalar yapılmaktadır 

(Japonya ve birkaç Uzakdoğu ülkesi dışında). Bu atamaların anlamı, politikacıların 

güçlerini ve otoritelerini korumaktır. Kısaca belirtmek gerekirse, bürokrasinin politik 

karar alma rolünü sınırlamak için politik baskı olsa da, kamu bürokrasileri politika 
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yapma bakımından güçlerini korumaktadırlar. Çağdaş toplumlarda etkili bir hükümetin 

ön şartı güçlü bir bürokrasi olarak görülmektedir.154 

4. GELİŞMİŞ ÜLKELERDE VE AZGELİŞMİŞ ÜLKELERDE 

BÜROKRASİ SİYASET İLİŞKİSİ 

4.1. Gelişmiş Ülkelerde Bürokrasi Siyaset İlişkisi 

Karşılaştırmalı kamu yönetimi ve siyaset üzerinde çalışanların çoğu, gelişmiş 

modern ülke yönetimlerinin temel özellikleri konusunda genel olarak görüş birliği 

içindedirler. Bu temel özellikler şöyle sıralanmaktadır:155 

Bu ülkelerin yönetim kurumları oldukça farklılaşmış ve fonksiyon olarak 

uzmanlaşmıştır. Siyasi roller, cinsiyet, renk ve asalet gibi değerlere göre değil, büyük 

ölçüde başarıya göre belirlenmektedir. Bürokrasi, üst derecede oldukça güçlü iç 

uzmanlığa ve liyakate dayanmaktadır. Siyasi karar alma prosedürleri, büyük ölçüde 

rasyonel ve sekülerdir. Geleneksel elitin güç pozisyonu aşınmıştır ve geleneksel 

değerlere yapılan referanslar, büyük ölçüde zayıflamıştır. Gayrişahsi hukuk sisteminin 

hâkimiyeti, bu eğilimi yansıtmaktadır. Siyasi ve idari faaliyetlerin hacmi toplumdaki 

önemli yaşam alanlarının tümünü kapsayacak biçimde geniştir. Siyasi iktidarla 

meşruluk arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır. Siyasi iktidar ve meşruluk, 

yaygın bir toplumsal tabana dayanmaktadır ve sistemin, iktidarla meşruluk arasında bir 

ayrılığı devam ettirmesi mümkün değildir. Siyasal sisteme karşı halkın ilgi ve alakası 

yaygındır. Ancak bu, halkın genel olarak politika yapım sürecine aktif olarak katıldığı 

anlamına gelmemektedir. Gelişmiş ülkeler için belirtilen bu ortak özellikler, sabit 

değildir, zaman ve şartlara göre değişiklik göstermektedir. 

Gelişmiş ülkelerde bürokrasi, kapsamlı ve genellikle kendi dışında alınmış siyasal 

kararları uygulayan bir kurumdur. Bürokratlar ise, genellikle kariyere yönelmiş uzman 

meslek gruplarından oluşur. 

Bu ülkelerde bürokrasi, siyasal sistemin yakın denetiminde ve kendine özgü ussal 

bir tutum ve davranış modeli çerçevesinde faaliyet gösterir. Genellikle tarafsız 

olduğundan ve sosyal hareketlerin öncüsü yahut sabotörü olmadığından, değişik 

çizgilerdeki siyasal sistemlerle göreli olarak kolayca uyum içine girer.156 
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Gelişmiş ülkelerde bürokrasi ile siyasal iktidar ilişkileri istikrarlı bir durum 

gösterir. Bu ilişkiler, kurumsallaşmış ve belirli bir düzen içinde yürütülmesi nedeniyle, 

önemli bir sorun olma özelliğini genel olarak kaybetmiştir. 

Gelişmiş ülkelerde bürokrasinin rolü genellikle açıklık kazanmıştır. Bürokrasi 

siyasi kararların uygulayıcısıdır. Siyasi iktidarın bir senteze ulaşması ve siyasal karar 

alternatifleri arasında bir tercih yapılması, siyasal iktidarın ilgili fikirlerini tamamlayıcı 

olması nedeniyle ikincil rol oynar. Bu sistemde bürokrasinin tarafsızlığı temel esastır. 

Bu ilkenin zedelenmesi ve iktidara bağlı bürokrasi yaratılması demokratik bir toplum 

için büyük tehlike arz eder. 

Bürokrasi, rutin islerin sistemli ve aksaksız işlemesi için meydana getirilmiş bir 

kurumdur. Bürokrasinin varlık nedeni düzen ve ahenktir. Siyaset ise ussallıktan çok 

karşılıklı tavizlerin, uyuşmazlıkların ve belirsizliklerin yaşandığı bir alandır. Hâlbuki 

bürokrasi tutarlı ve ussal kriterler çerçevesinde faaliyette bulunmak ister. 

Gelişmiş ülkelerde bürokrasinin birincil işlevi, siyasi kararların alınmasına idari 

katkı, idari programların yapımı ve yürütülmesidir. Siyasal kararların oluşmasının son 

aşamasındaki katkısı, alınan siyasal kararların bizzat kaleme alınıp formüle edilmesidir. 

Bürokrasinin bir diğer katkısı ise, siyasal kararların alınması sırasında göz önünde 

tutulması gerekli hususları o tip kararları almak durumunda olanların dikkatine 

sunmaktır.157 

Gelişmiş ülkelerdeki bürokrasi siyasi iktidar ilişkisini iki grupta toplamak 

mümkündür. Bunlardan birincisi Anglo-Sakson ülkelerdeki bürokrasi siyasi iktidar 

ilişkisi. İkincisi ise, Kara Avrupası’ndaki ülkelerde bürokrasi siyasi iktidar ilişkisidir. 

Anglo Sakson ülkelerde bürokrasi siyasi iktidara bağımlı olarak işlevini 

sürdürmektedir. Bu ülkelerde siyasi sistem ile bürokrasi belli bir denge içinde 

gelişmiştir. Fakat siyasal gelişmeler daha ağır basmıştır. Bürokrasi siyasal sistemdeki 

krizler sonucu zaman zaman da olsa siyasal işlevleri yüklenmek zorunda kalmıştır.158 

Kara Avrupa’sında ise, bürokrasi, siyasal sistem karşısında göreceli de olsa 

bağımsız olarak işlevini sürdürmektedir. Bu ülkelerde bürokrasi sınırlı bir biçimde de 

olsa egemenliğin kullanılmasına katılmaya başlamıştır. Bunun sonucunda bürokratlar 

kamu görevlisi yahut hizmetkarı değil, kamu yetkilisi olarak görevlrini ifa etmeye 
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başlamışlardır. Bu ülkelerde geliştirilen idare hukuku sistemi idarecilerden oluşan 

yüksek idare mahkemeleri (Danıştay) yolu ile memurları yürütme ve karşısında daha 

güçlü bir duruma getirmiştir. Bürokrasi bir kariyer şeklinde tesis edilmesinin ötesinde 

siyasal kararların alınmasına geniş ölçüde katkıda bulunan uzman meslek grubu haline 

gelmeye başlamıştır.159 

Gelişmiş ülkelerde bürokrasi ile siyasi iktidar ilişkileri konusunda genellik liyakat 

ve kariyer ilkeleri benimsenmiş ya da en azından benimsenmeye başlanılmıştır. Bu 

ülkelerde, siyasi iktidarların müdahale edebileceği veya edemeyeceği bürokratik 

kadrolar belirlenmiştir. Siyasi iktidarın atama ve yükselme konularında takdir yetkisi 

alanına giren veya siyasi bir nitelik göstermesi gereken bürokratik mevkilerin 

belirlenmesi yoluna gidilmiştir. 

4.2. Az Gelişmiş Ülkelerde Bürokrasi Siyaset İlişkisi 

Gelişmekte olan ülkelerde kamu bürokrasisi genellikle toplumda en örgütlü ve 

güçlü yapı olmuştur. Birçok ekonomik ve toplumsal işlevleri yürütmüş ve öncülüğünü 

yapmıştır. Bu ülkelerden bazıları Batı’nın bazı siyasal ve idari kurumlarını kendilerine 

örnek olarak almışlar ve bünyelerine aktarmaya çalışmışlar. Batı’nın uzun sürede 

yaptığı işleri kısa sürede yapmak istemişlerdir. Bu da birçok sorunu beraberinde 

getirmiştir. Bu ülkedeki bürokrasinin gösterdiği özellikler ve siyasi iktidarla olan 

ilişkileri, sömürgecilikten yeni çıkan ülkelerde farklı sömürgecilikten geçmemiş 

ülkelerde farklıdır.160 

Sömürgecilikten yeni çıkan devletlerde bürokrasinin kaynağı sömürgeci 

devletlerin iktisadi kaynakları işletmek ve kamu düzenini sağlamak amacıyla kurdukları 

örgütler olmuştur. Bu bürokratik kurumlar sömürge devletlerin bünyelerine adeta 

aşılanmışlardır. Sömürge yönetimi sona erip bağımsızlık kazanıldığında ise bürokrasi 

toplumda güçlü ve örgütlü bir yapı olarak kalmış ve bu niteliği ile yönetsel işler kadar 

siyasal işlerde de fiilen söz sahibi olmuşlardır.161 

Sömürge durumuna düşmemiş gelişmekte olan ülkelerde ise geleneksel bir 

bürokrasi anlayışı hâkim olmuştur. Bu bürokrasiler genellikle yönetici oligarşinin 

çıkarlarını desteklemeye yönelmişlerdir. Sosyal ve ekonomik amaçları sınırlı kalmış 
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başlıca siyasi amaçları modernleşme sürecini kurulu düzenin devamı için gereken asgari 

ölçüyü aşmayacak şekilde sınırlandırmak olmuştur. Modernleşme çabaları bürokrasinin 

hacmini ve gücünü hızla arttıran bir gelişme olmuştur. Bunun sonucu bürokrasi, siyasal 

sürece doğal olarak katılmış ve iktidarda da söz sahibi olmaya başlamıştır. 

Az gelişmiş ülkelerin bir kısmı bugün hala geleneksel ve otokratik bir siyasal 

sisteme sahiptirler. Bu ülkelerde siyasal elit, monarşik ve aristokratik, bir toplumun 

statü değerlerini taşıyan bir sosyal yapıya dayanır. Bu ülkeler diğerlerine oranla, 

değişime hayli kapalı kalmışlardır. Hâlâ ciddi bir sorun olarak kalan konu, toplum 

kurmadır. 162 

Son derece sınırlı yapısal-işlevsel farklılaşmaya uğramış olan bu ülkelerde 

geleneksel siyasal elit, gerçekleştirmek istediği sınırlı değişimler ve temelde statik 

toplumsal yapıyı olduğu gibi korumak konusunda, askeri ve sivil bürokrasi ile kader 

birliği yapmak durumundadır. Bürokrasi, tek değişim aracı olarak görünmekte ancak 

sınırlı programları dahi gerçekleştirebilmek hususunda geleneksel yapısı ve toplum 

katlarına etkin bir biçimde yayılamamış hali ile önemli sınırlılıklarla karşı karşıya 

kalmaktadır. 

Bu tip siyasal sistem ve bürokratik yapıya Osmanlı-Türk devletinden örnek 

aranırsa, akla ilk önce 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanan devre gelir. 16. yüzyıla 

kadar hayli hızlı sayılabilecek bir değişim, dinamik ve yeniliğe dönük bazı padişahların 

önderliğinde gerçekleştirilebilmiş, 19. yüzyılın ortasından itibaren ise modernleştirici 

askeri-sivil bürokrasi olgusu başlamıştır. Yükselme devrinin sosyo-ekonomik ve siyasal 

yapısının geri getirilmeye çalışıldığı anılan dönem de ise, tutucu bir siyasal sistem ile 

durgun ve giderek oligarşik bir yapıya bürünen bürokrasi ile karşılaşırız. Batılı 

yazarlarca “profesyonel bürokrat” olarak tanımlanan bu devir bürokratı için en önemli 

değer, çoğunlukla İslam’i esaslara dayanan “Osmanlılık”, en önemli beceri ise gayet 

karışık bir bürokratik “adap ve erkanı” bilmektir. Tımar sisteminden iltizam sistemine 

geçiş ve taşra idaresinde ayan ve eşrafında güçlenmesi ile bu bürokrasi giderek sınırlı 

bir değişim aracı olarak kalmıştır.163 Az gelişmiş ülkelerde bugün rastlanılan ikinci 

temel kategori siyasal sistem, bürokratik elitin hâkim olduğu siyasal sistemdir. 

                                                 
162 Heper, Metin, Türk Kamu Bürokrasisinde Gelenekçilik ve Modernleşme, Boğaziçi Üniv. Yay., 
İstanbul, 1977, s.145 
163 Heper, Metin, Modernleşme ve Bürokrasi, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Ankara, 1973, s. 125 
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Bu ülkelerde, geleneksel siyasal elit geniş ölçüde politika sahnesinden çekilmiştir. 

Eğer etkisi devam ediyorsa bu etki sınırlı bir etkidir. Belli modernleşme amaçları ortaya 

konmuş ve sorumlu mevkilerde bulunanların bir kısmı tarafından benimsenmiştir. Geniş 

halk yığınları ise genellikle bu amaçları benimsemekten uzaktır; hatta bu amaçları 

tamamen değişik biçimde yorumlayabilir. Siyasal katılma, bekleneceği gibi, son derece 

sınırlıdır. Ne çok partili ne de geniş ölçüde değişime yönelik ve siyasal hayata tamamen 

hakim tek partili sisteme rastlanılır.164 

Bu siyasal güç boşluğunda, asker-sivil bürokrasi sivrilmiştir. Bu bürokrasi, bir 

taraftan modernleştirici tek partili otoriter (yahut totaliter) siyasal sistemlerde rastlanılan 

bürokrasilere oranla sınırlıda olsa toplumda modernleştirme işlevini yüklenen tek kurum 

olarak ortaya çıkar. Diğer taraftan, aynı bürokrasi, toplumdaki yerini sağlamlaştırmak 

için tedbirler alır. 

Üçüncü kategori azgelişmiş ülkeler, Batı Avrupa ve Amerika Birleşik 

Devletlerinin siyasal sistemlerini ülkelerinde uygulamaya çalışan ülkelerdir. Bu ülkelere 

batı demokrasilerinin bütün kurumlarıyla yerleşmiş olduğu söylenemez. Önemli olan 

husus bu ülkelerde siyasal iktidarı ele geçirmek için örgütlenmiş güçlerin, göreli bir 

siyasal özgürlük içinde faaliyette bulunması ve siyasal iktidarın serbest seçimler sonrası 

el değiştirme olanağının bulunmasıdır.165 

Bu ülkeler belli bir oranda çoğulcu bir siyasal kültüre sahiptir. Siyasal kararları 

sınırlı da olsa konsensusa dayandırmak zorunluluğu vardır. Siyasal faaliyet, kısa süreli 

uzlaşmalara dayanılarak yürütülmek durumundadır. Uzun süreli ve “bilimsel-ussal plân 

ve programların” aksaksız yürütülmesi her zaman mümkün değildir. Belli bir sosyo 

ekonomik farklılaşmaya erişilmiş bu ülkelerde, sosyal değişime belli toplumsal guruplar 

yahut sınıflar da katkıda bulunurlar. 

Böyle bir siyasal ortamda bürokrasi, siyasal sisteme ve giderek iktidardaki siyasi 

partiye etken olan çıkar guruplarına duyarlı olmak durumundadır. Bürokrasinin 

göstereceği inisiyatif, yukarıda belirttiğimiz siyasal konsensüs ile sınırlı kalır. Bu gibi 

ülkelerde bürokrasinin modern kanadının benimsemek eğiliminde olduğu “bilimsel-

ussal plân ve programlı yaklaşım”, siyasal hayatın karşılıklı tavize dayanan yaklaşımı 

ile çatışır. Osmanlı-Türk devleti gibi köklü bir bürokratik idare geleneğine sahip 

ülkelerde, bürokrasinin siyasal sisteme duyarlılığı daha da güçleşir. Çeşitli “siyasal 
                                                 
164 Heper, a.g.e., s. 126 
165 a.g.e., s.127 



 61

krizleri” bir arada çözmek durumunda kalan bu ülkelerde, siyasal sistemin karşılaştığı 

güçlükler ve bazen de siyasal beceriksizlikler ve aşırı kişisel çıkarları, bürokrasinin 

siyasal sistem karşısında direnmesini kolaylaştırır.166 

Son kategori az gelişmiş ülkeler olarak, kabaca, sosyo-ekonomik kalkınmayı daha 

çabuk gerçekleştirebilmek ümidi ile daha “kapalı siyasal sistemleri” benimsemeye 

çalışan ülkelerden söz edebiliriz. Bu ülkeler genellikle hâkim tek parti yahut tek parti 

siyasal sistem tipini tercih ederler. Bu ülkelerde, özellikle ikinci kategori ülkelerde, 

siyasal katılma sınırlandırılmıştır. Yine özellikle ikinci tip ülkelerde, sosyo-ekonomik 

kalkınmayı daha çabuk gerçekleştirebilmek için siyasal diyalog ve karşılıklı tavizlerden 

sakınılmaya çalışılır. Siyasal kararlar, katılığı bir ideolojiye kadar varabilen 

“ileri”,”tutarlı” bir fikirler bütününe dayandırılmaya çalışılır.167 

Sosyalist gelişmiş ülkeler deneylerinden esinlenen bu tip ülkelerde karşılaşılan 

sorun, birinci aşamada bürokrasinin kontrol altına alınması, ikinci aşamada ise 

bürokrasiyi birazda aşırı iyimserlikle ifade edilen sosyo-ekonomik amaçları 

gerçekleştirebilecek bir verim düzeyine çıkartmaktadır. Gelişmiş ülkelerin 

olanaklarından ve teknolojik düzeyinden yoksun olan bu ülkelerde her iki problem de 

güç çözülür cinstendir. Belirttiğimiz eksiklikleri karşılayabilmek için bazı ülkelerde 

askeri bürokrasiden yararlanmak yoluna gidilmiştir. 168 

 

5. HÜKÜMET SİSTEMLERİ AÇISINDAN BÜROKRASİ SİYASET 

İLİŞKİSİ 

5.1. Başkanlık Sisteminde Bürokrasi Siyaset ilişkisi 

Konuya giriş yapmadan önce kısaca Başkanlık sistemi nedir, buna bir bakalım. 

Başkanlık sisteminde başkan halkın oyuyla seçilir ve yürütme gücünü elinde tutar. 

Yasama organı ve başkan seçimleri ayrı ayrı yapılır. Yasama organının hükümeti 

belirleme imkânı yoktur. Genel seçimlerle belirlenen başkan, kendi kabinesini ve 

ekibini kurar. Yürütme gücü başkanın şahsında toplanmıştır.169 Ne başkan, ne de 

bakanları yasama organından direktif alma durumunda değildir. Başkan kendisine 

                                                 
166 Eryılmaz, a.g.e., s.131 
167 Heper, a.g.e., s.129 
168 a.g.e., s.130 
169 Çam, Esat, Devlet Sistemleri, Der Yayınları, İstanbul,1993, s. 105 



 62

verilen yetki ve sorumluluğu gerektiği gibi yürütebilmek için güçlü bir organizasyona 

sahiptir.170 

Başkanın belirlediği kabinenin siyasa yapma yetkisi yoktur; bakanlar (veya 

denkleri) başkanın dileklerine uygun davranmak zorundadır. Bakanların 

görevlendirilmelerinde veya görevden alınmalarında başkan yetkilidir. Başkan kendi 

kabinesi ve ekibini belirlerken kendi görüşlerini benimsemiş kişileri seçer. 

Günümüzde başkanlık sistemine en iyi örnek ABD’dir. Başkanlık sisteminde 

iktidar tek kişi etrafında toplanmıştır. Amerikan başkanlık sistemi iyi işleyen 

demokratik bir sistem olmasının yanında, diğer başkanlık benzeri sistemlerle (Latin 

Amerika ülkeleri) aynı kategoriye konmasında sakınca yaratacak ölçüde kendine özgü 

niteliklere sahiptir. 

ABD’de bürokrasinin siyasi iktidar tarafından kontrol altında tutulması düşüncesi 

oldukça yerleşmiş bir düşüncedir. Bu yüzden bürokrasinin kontrolü hep önemini 

korumuştur. Kontrol eksikliğinin bürokratik bir hükümet biçimi doğuracağı endişesi 

yaygın bir kabul görmektedir. Siyasi iktidarın bürokrasi üzerinde denetiminin olmadığı 

anda bürokrasi, Kongre ve başkanın direktiflerini göz ardı edecek ve kendi iktidarının 

normları dışında herhangi bir şeye karsı sorumluluk duymayacaktır. Vatandaşlar da 

hizmet edilecek efendiler değil, yönetilecek “nesneler” haline dönüşecektir. 

ABD’de yürürlükte olan sisteme göre iki tür kamu görevlisi bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi sınıflandırılmış ya da sürekli görevlerdir ve bunlara liyakat ilkesi 

uygulanır. Bu görevlerdeki kişilerin atamalarında, devam etmelerinde ve 

yükselmelerinde siyaset rol oynamaz. ABD’deki ikinci tür kamu görevlileri ise, 

sınıflandırma dışı tutulmuş olan istisnai görevliler olup, politika belirlenmesinde 

yardımcı olan ve genellikle güven pozisyonlarından oluşan ve dolayısıyla siyasal 

tercihli atamalara konu olan kamu üst düzey yöneticileridir.171 Ancak yine de ABD 

sistemi siyasi pozisyonlarla kariyer pozisyonları arasındaki ayırımı açık seçik olarak 

belirleyememiştir. 

Bürokrasi üzerinde hem kongrenin ve hem de Başkanın kontrolü bulunmaktadır. 

Şimdi bunlara bir göz atalım. 

                                                 
170 Gözler, Kemal, Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Yay.,  Bursa, 2004, s. 92 
171 Göküş, a.g.e., s.19  
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Bürokrasi üzerinde Kongre kontrolü öncelikle bürokratik kurumların halka karşı 

daha fazla sorumlu tutulması doğrultusunda şekillenmiştir. Yasama faaliyetleri, 

bütçeler, veto ve informel ilişkiler, bürokrasiyi halka ve halkın temsil ettiği kurum olan 

Kongre’ye karşı sorumlu tutmak düşüncesiyle düzenlenmiştir. Kongre’nin kontrol 

yöntemlerinin tümü, siyasi hedeflere ulaşmak amacıyla bürokrasiyi maksimum derecede 

kullanmak yolunda düzenlenmiştir. İlginç olarak çoğu durumda da yasamaya karsı 

sorumluluğun sağlanması bürokrasinin teknik yeterliliğinden daha fazla önem 

taşımıştır.172 

Kongre’nin bürokrasi üzerindeki kontrolü üç anlama gelir: ilk olarak Kongre 

bürokrasiyi kendi uzantısı bir organ olarak görmektedir. Kongre’ye göre işin asıl sahibi 

kendisidir. Bürokrasi ise bu işleri yapan “acente”dir. İkinci olarak bürokrasinin bir hata 

veya yanlış eylem yaptığından haberdar olduğunda müdahale etme hakkına sahiptir. 

Üçüncü olarak bürokrasinin içinde eylemlerini yaptığı yapısal koşulları Kongre yasama 

faaliyetleriyle oluşturur ve devam ettirir.173 

Başkanlık denetimi ise, bürokrasinin eylemlerini, seçilmiş başkanın makamı 

vasıtasıyla halka karşı sorumlu tutmaktır. Başkanlık, bütçe, reorganizasyonu, kumanda 

gücü, liderlik vb uygulamalarla, bürokrasiyi başkanın denetimi altına alma veya 

bürokrasiyi bu isteklerin yerine getirilmesi için motive etmek amacını güder. Fayda-

maliyet analizleri veya rasyonelleşmiş bütçe sistemleri olarak reformların yapılması, 

bürokratik yeteneği arttırma teknikleri olarak sunulmasına rağmen, özünde başkanlık 

kontrolünün arttırılmasına yardım eder. 

Anayasal olarak başkanın yetkisi, yasaların sadakatle uygulanmasını sağlama 

görevinden kaynaklanmaktadır. Anayasal olarak başkan bürokrasi üzerinde son 

derecede sınırlı yetkilere sahip görünmektedir. Anayasa metni başkanın kendisine ait iki 

içsel idari yetki tanımıştır. Bunlara Başkanın kamu kurumlarındaki üst düzey 

memurlardan, sadece onların emri altındaki memurların görevleriyle ilgili konularda 

yazılı fikirlerini isteyebilmesi; başkanın sadece Senatonun tatilde veya ara tatilde olduğu 

zamanlarda ve tahsisat komisyonlarının süresi sona erdiğinde münhal bütün gücü 

                                                 
172 Tosun, Gülgün ve Tosun E., Tanju, Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri, Alfa Yayınları, İstanbul, 

1999, s.69 
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kendisi kullanabilmedir. Anayasal olarak böyle bir görünüm olmasına rağmen ABD 

sistemi başkanın görece daha güçlü olduğu bir sistem olarak işlemektedir. 

Bürokrasi üzerindeki başkanlık kontrolünün düğüm noktası, onun idaresinde yer 

alan bütün bürokratik eylemlerden sorumlu tutulmasıdır. Seçilmiş başkanın kamu 

bürokrasisinin tümüne egemen olması iradesi açıkça ortaya konmuş olsa da başkanlığın 

bürokratik direnç ve etkinsizliğine karsı mücadelesini yetersiz kaldığı eleştirilerine 

maruz kalabilmektedir. Günümüz ABD başkanları, kendi başkanlık alanlarına giren 

bütün bürokratik hareketler, işlem ve eylemler üzerinde yetkili değildir. Onların 

bürokrasiyi daha fazla denetim altına alma ve verimli hale getirme çabaları, azalarak da 

olsa devam etme eğilimindedir.174 

Günümüzde Amerikan sisteminde ki temel düşünce, idareyi siyasetten 

arındırmaktır. Ayrıca kuvvetler ayrılığı ilkesi ve yasamayı yürütmeden ayırma, bugünkü 

idari rejimin oluşmasında belirgin özelliklerdir. Bununla birlikte ABD’de kuvvetler 

ayrımı başkanın yanında Kongre’yi de rakip bir güç olarak ortaya çıkarmıştır. 

Bürokrasinin denetimi konusunda iki kurum bir tür rekabet halinde görünmektedir. Bu 

durumda bürokrasi iki farklı sahibe (Kongre ve başkan) hizmet etmekte, sorumlu 

olmakta ve denetimlerine tabi olmaktadır. Bu özellik bürokrat seçilmiş ilişkisi açısından 

bazen bürokrasiye bir kurumu diğer kuruma karsı kullanma imkânı da sağlamakla 

birlikte, kalıcı ve uzun vadeli faydalar sağlamaktan uzaktır. 

5.2. Parlamenter Sistemde Bürokrasi Siyaset İlişkisi 

Konuya giriş yapmadan Parlamenter sistemin bir tarifini yapmakta ve sistemin 

nasıl işlediğine kısaca değinmekte yarar vardır. 

Parlamenter sistemlerde yürütmenin başı olan hükümet seçimle belirlenen bir 

parlamentonun içinden çıkar. Hükümet, parlamentoya karsı sorumludur. Siyasi karar 

alma sürecinde parlamento hükümetin yasa taleplerini onaylar veya reddedebilir, 

bakanları denetler, bakanları ve hükümeti görevden alabilir. Parlamentonun kontrol 

yetkisi sadece hükümeti değil, aynı zamanda icra organlarını da kapsamaktadır. Kanun 

tasarı ve teklifleri parlamentonun onayına bağlıdır. Bununla birlikte yasaların ve siyasi 

programların uygulanması hükümetin siyasi sorumluluğu altında, bürokrasi örgütü 

tarafından gerçekleştirilir. Vatandaşlar kanun yapma süreçlerinin teknik detayları ve 

içerikleri hakkında pek bilgi sahibi değildir. Ayrıca kanunlarda kullanılan teknik 
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terimler ve anlaşılması güç tanımlar da bu bilgisizliği arttırmaktadır. Parlamento 

kontrolü vatandaşların çıkarları için gerekli ve yaşamsaldır. 

Parlamenter demokrasilerde önemli bir konu da hükümetin, sorumlu ve temsil 

kabiliyetine sahip olmasıdır. Sorumlu bir hükümetin iktidara gelmesi, icraatları ve 

iktidardan gitmesi, hukuk devleti ve demokrasi şartlarına uygun ise varlığı ve yaptıkları 

meşruiyet taşır. Demokrasinin temel şartı, yasama işlevini yürüten parlamentonun 

seçimle belirlenmesidir. Eğer iki kısımlı bir parlamento yapısı var ise, en azından bir 

kısmının seçimle belirlenmiş olması ve kanun yapma işlevinin seçimle belirlenmiş bu 

organ tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. İcranın başı olarak hükümet de hukuki ve 

siyasi olarak parlamentoya karşı sorumlu tutulabiliyorsa, bürokrasi üzerinde parlamento 

denetimi gerçekleşir. Demokratik meşruiyet de böylece sağlanmış olur.175 

Parlamenter rejim, hemen tüm siyasi otoriteyi başbakana ve çoğunluğu oluşturan 

partiden (veya çoğunluğu oluşturan koalisyon partilerinden) seçilen bakanlar kuruluna 

vermiştir. Parlamenter rejimde başbakan ve bakanlar kurullarından gelen tasarılar kural 

olarak yasalaşır. Yasama meclisinde çoğunluk iktidar taraftarı olduğu için başbakana 

ancak siyasal amaçlarını tehlikeye attığı zaman karsı çıkabilir. Başbakana karsı çıkmak, 

iktidar partisi mensubu parlamenter için oldukça büyük siyasi riskler getirmektedir. 

Parlamentonun yürütmeyi denetleme konusunda pek çok yazılı yetkiye ve mekanizmaya 

sahip olmasına rağmen, reel açıdan ve göreceli olarak başkanlık sisteminden çok daha 

az yetkiye sahiptir. Parlamento üyeleri bürokratik kurumların baş yöneticilerine sorular 

sorabilirler, ancak bürokrasinin bilgi saklama yöntemlerine başvurması ve başbakanın 

karşı gelmesi durumunda denetleme mekanizmalarından elle tutulur sonuçlar elde 

edilemez.176 

Parlamenter sistemlerde, parlamentoların bürokrasi üzerindeki nüfuz ve etkilerinin 

görece daha az olduğu söylenebilir. Bunun başlıca nedeni parlamentodan çıkan 

yürütmenin parlamentonun gücünü gölgelemesidir. Güçlü bir yürütme organı söz 

konusu ise bu, bürokrasinin seçilmişlerin daha çok denetimine girmesi anlamına gelir. 

Eğer hükümet zayıf ise veya sorunlu koalisyon hükümetinden oluşuyorsa, bürokrasi 

daha fazla denetimden kaçınma imkânına sahip olur. 

Parlamenter sistemin uygulandığı gelişmiş ülkelerde genel olarak bürokrasi 

kapsamlı ve kendi dışında alınmış siyasal kararları uygulayan bir kurum konumundadır. 
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Bürokratlar, genellikle kariyere yönelmiş uzman meslek gruplarından oluşur. 

Bürokrasinin rolü genellikle açıklık kazanmıştır. Bürokrasi siyasi kararların 

uygulayıcısıdır; siyasi iktidarın bir senteze ulaşması ve siyasal karar alternatifleri 

arasında bir tercih yapılması, siyasal iktidarın ilgili fikirlerini tamamlayıcı olması 

nedeniyle ikincil rol oynamaktadır.177 

Parlamenter sistemlerde hükümetlerin koalisyon şeklinde veya tek parti yönetimi 

şeklinde olması bürokrasi-siyaset ilişkilerini önemli derecede etkilemektedir. 

Tek parti iktidarında hükümet bürokrasi üzerinde hakim ve etkinken; koalisyon 

hükümetleri olduğunda, genel olarak hükümetin yönetme kapasitesi zayıflamaktadır. 

Hükümette ne kadar çok parti olursa, o ölçüde hükümetin gücünde azalma görülebilir. 

Çok partili bir hükümetin bürokrasiyle ilişkileri, bazı yönlerden başkanlık sistemindeki 

bürokrasiyle olan ilişkilerin seyrine benzer bir nitelik gösterir. Çok partili bir hükümet 

sisteminde, kamu yönetiminin, yönetim bakımından sorumlu olacağı ve bağlılık 

göstereceği, değişik alternatif grupların olması mümkündür. Bürokratların, hükümetteki 

değişik partilerden himaye talebinde bulunmaları ya da böyle muamele görmeleri 

olasıdır. Politikacılarla bürokratlar arasındaki ilişkileri etkileyen faktörlerden bir diğeri 

de, siyasal ve bürokratik elitin niteliğidir. Kamu kurumlarına alınacak olan 

yöneticilerden istenilen nitelikler, bu konuda belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu 

konuda İngiliz yönetim sistemi, adaylarda genel yetenek ararken, Amerikan sistemi, 

uzmanlık bilgisini tercih etmektedir. Bürokratların özgeçmişlerindeki bu farklılık, 

onların siyasa yapım sürecindeki etkinliğini belirlemede önemli bir faktör 

olabilmektedir. Ayrıca, bakanların parlamento içinden olup olmaması, memur kökenli 

ya da özel sektör kökenli olması veya konusunda uzman olması gibi faktörler de 

ilişkileri etkilemektedir.178 

Günümüzde parlamenter rejimlerde gözlenen gelişme, süreç içinde yürütmenin 

gittikçe daha fazla güçlenmesidir. Siyasi iktidarlar, yürütme işlemlerinin daha hızlı etkin 

ve verimli yapılması ihtiyacına uygun olarak parlamentolara karşı daha fazla siyasi güç 

elde etmektedirler. Bu şekilde daha hızlı ve etkin hükümet etme imkânı doğmaktadır. 

Parlamentoların yasama faaliyetleri bakımından inisiyatifleri zayıflamakta; yürütme 

organlarının ise düzenleme alanları genişlemektedir. Parlamentolar süreç içinde 

                                                 
177 Heper, Metin, Modernleşme ve Bürokrasi, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Sevinç Matbaası, 
Ankara, 1973, s.93-94 
178 Eryılmaz, a.g.e., s119 
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güçlerini yitirmekte ve onay makamı haline gelmektedir. Bu durum, yasama 

devletinden, idare devletine geçiş olarak da değerlendirilmektedir. Bu gelişim süreci 

parlamenter sistemlerin başkanlık sistemi karsısında belirgin ve ayırt edici özelliklerinin 

aşınmasını da ifade eder.179 

5.3. Tek Parti Sisteminde Bürokrasi Siyaset İlişkisi 

Tek Parti Sistemi, meşru siyasal faaliyetin tek bir partiye tanındığı, meşru 

muhalefete yer verilmeyen ve günümüzde daha çok sosyalist ülkelerde uygulanan 

siyasal ve yönetsel sistemi ifade etmektedir. Sadece tek bir partinin iktidara gelmek için 

girişilen siyasal faaliyetine, toplumu örgütlemesine, topluma belli bir ideoloji 

doğrultusunda yön vermesine, değerleri ve kaynakları dağıtmasına izin verilen “tek parti 

sistemi”, yapısal ve düşünsel bakımdan kendine özgü bazı niteliklere sahiptir.180 

Bir toplumda tek parti sisteminin kurulması süreci, birkaç merhaleden geçerek 

gerçekleşmektedir, iktidara gelmeden önceki ilk safhada, genellikle gizli olarak ihtilâlci 

bir siyasal parti ortaya çıkmaktadır. İkinci safhada gizli ihtilalci parti, iktidarı ele 

almakta ve rejime egemen olmaktadır. 

İster komünist, ister faşist, isterse üçüncü dünya ülkelerine özgü nitelikte olsun, 

tek parti sisteminde hâkim özellik, bürokrasinin her kademesinde partinin 

egemenliğidir. Tek parti sisteminin anlamı, partinin programını veya onu yönetenlerin 

güttüğü amaçlar ile devletin programı ve amaçlarının aynı olmasıdır. Bu sistemlerde 

siyasal güç tek partide toplanmıştır ve parti sisteme hâkimdir. Bürokrasi esas itibariyle 

partinin ekonomik ve siyasi kararlarını uygulamak için vardır. Ekonomik ve siyasi 

kararların gerçekleştirilmesi, diğer bütün kararların üstünde tutulur. Bu yüksek 

gayelerin gerçekleşmesinde araç olan bürokrasi, hükümetin izlediği politika yönünden 

organize edilmek, yönetilmek ve harekete geçirilmek zorundadır. Kamu hayatının 

ekonomik, siyasi ve kültürel yönlerini içine alan farklı bütün bürokrasiler, merkezi bir 

şekilde idare edilen hiyerarşik tek bir yapı içine sokulmuştur. Hiç bir sosyal 

organizasyonun kurumsal özerkliği yoktur.181 

Tek parti bürokrasisini diğer bürokrasilerden ayıran dört önemli özellik söz 

konusudur. 
                                                 
179 Kuzu, Burhan ,“Türkiye İçin Başkanlık Hükümeti”, Liberal Düşünce, S.2, Y.1996, s.57  
180 http://www.haznevi.net/icerikoku.aspx?KID=8612&BID=98 (30.06.2007) 
181 Döner, Nevzat, “D.P. Döneminde Bürokrasi, Siyaset ve Demokrasi İlişkisi”, Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Siyaset ve sosyal Bilimler Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1998, 
s.57 
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• Bürokratikleşmiş ve merkezi bir parti gücünün ve denetiminin olması, 

• Parti rekabetinin olmaması, 

• Parti ve devlet bürokrasisinin denetimi sağlamak amacıyla birlik 

oluşturması, 

• Üretim, dağıtım ve değişim araçlarının ve sosyal ilişkilerin 

toplumsallaştırılması. 

Tek parti sisteminde siyasal parti tekeli tek partide olduğundan devlet, bu partiye 

sıkıca bağlı bulunmakta olup partizan bir devlettir; yani partiler devleti değil partizan bir 

devlet söz konusu olmaktadır. Devlet, tek parti ideolojisini mutlak doğru olarak ortaya 

koyduğundan, ideolojinin tartışılması mümkün olamamaktadır. Genelde parti 

hiyerarşisinin zirvesinde kutsal kabul edilen bir kişinin iktidara egemen olduğu 

gözlenmektedir. Zirvedeki bir numaralı kişi, karizmatik bir lider görünümündedir. 

Toplum ona olağanüstü nitelikler atfetmektedir. Bir numaralı kişinin aldığı kararlara, 

yakın çevresinde bulunanların bile muhalefeti imkânsız gibidir. Zirvedeki bir numara 

kişi, kararları arkadaşlarına tasdik ettirmede zorluk çekmemektedir.182 

Tek Parti sisteminde siyasal muhalefetin örgütlenmesine izin verilmez. Bu 

sistemin belli bir aşamasında rastlanılan parti kademelerinde ve seçimlerde adaylar 

arasındaki nisbi rekabette gerçek bir çatışma ve mücadeleye rastlanılmaz. Zaten bu 

mümkün değildir. Ülkede siyasal muhalefetin örgütlenmesi siyasal yarışmanın eşitler 

arasında bir mücadeleye dönüşmesi durumunda artık tek parti sisteminden söz edilemez. 

Tek parti sistemlerinde görülen “partisiz veya bağımsız” milletvekilleri, partinin 

denetimi veya bilgisi dahilinde seçilmişlerdir. Ülkemizde tek partili siyasal yaşamda 

bunun örneklerine rastlamak mümkündür.183 

Tek partili sistemde bürokratik atamalar tamamıyla partinin tekelindedir. Parti 

politik ve toplumsal davranışlarını beğenmediği bir elamanın adaylığını reddedebilir. 

Memurluğa seçilmenin ön şartı, parti politikasına bağlı olmaktır. Bunun yanında üst 

makamlara terfi, disiplin cezaları, işten el çektirme de parti kanalı ile yürütülür. 

Tek parti sisteminde bürokrasi politize edilmiştir. Bürokrasinin parti tarafından 

politizasyonu iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi içten yapılan 

politizasyondur. İçten yapılan politizasyon, kamu hizmetine girmek ya da en azından 
                                                 
182 http://www.ansar.de/sosyalbilimler/t/019.htm (30.06.2007) 
183 Döner, a.g.e., s.58 
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sorumluluk mevkiine çıkabilmek için sadece bilgi ve teknik beceri yeterli değildir. 

Partinin kartına sahip olmak ve parti tarafından aday gösterilmek veya kabul edilmek 

gerekir. Bir diğeri ise dıştan yapılan politizasyondur. Dıştan yapılan politizasyonda, 

partinin milli, bölgesel ve mahalli kademelerinin yönetimin aynı kademelerine tekabül 

eden örgütleri üzerine haiz oldukları gözetim hakkının işletilmesi şeklindedir. Partinin 

şubeleri, bürokratları hatta parti üyesi olanları da dahil gözetim altında bulundurulur. Bu 

bürokratlar partinin ilgili birimlerine hesap vermek zorundadırlar184 

İçten ve dıştan politizasyon amacı her iki yönde de insan fikir ve bilgi mübadelesi 

suretiyle bürokrasinin partiye karşı tam bir itaatini sağlamaktır. Bu tür rejimlerde 

yönetimin siyasal güçle özdeşleşmesi tam ve kesindir. Yönetimin yansızlığı ve 

siyasetten soyutlanması tartışma konusu bile olmaz. Bu sistemde parti ve devletin bütün 

toplum üzerinde tam bir denetim mekanizması oluşturması nedeniyle, halkın sosyal 

beklenti ve taleplerini dikkate almayan bir bürokratik mekanizma oluşturulmuştur. 

Görüldüğü gibi bürokrasi-siyasi iktidar ilişkisi, çok partili demokrasilerde ve tek 

parti yönetiminin hâkim olduğu ülkelerde farklılık arz etmektedir. Çok partili 

demokrasilerin Weber’in belirttiği anlamda rasyonel bir bürokratik yapıya sahip 

oldukları söylenebilir. Fakat tek partili rejimlerde bundan söz etmek pek mümkün 

değildir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE BÜROKRASİ SİYASET İLİŞKİSİ 

1. TANZİMATTAN CUMHURİYETE BÜROKRASİ SİYASET İLİŞKİSİ 

1.1. Tanzimat Dönemi 

Kavram olarak Tanzimat, Türk siyasi, idari, iktisadi ve içtimai hayatında 

topyekûn bir değişme ve yeniden yapılanmayı ifade etmektedir. 

III. Selim’in tahta geçtiği 1789 yılından, Tanzimat döneminin başlangıcı sayılan 

1839 yılına kadar geçen dönem Osmanlı bürokratik yönetim anlatışında köklü bir 

değişikliğin ortaya çıkması bakımından büyük önem taşımaktadır. Başka bir ifadeyle bu 

elli yıllık dönem Tanzimat döneminin, hatta daha sonraki dönemlerin belirleyici bir 

unsuru olmuştur. Bu dönemle ilgili olarak farklı değerlendirmeler yapılmakla birlikte bu 

dönemin yönetime yeni bir yaklaşım biçiminin başlangıcı olduğu kabul edilmektedir.185 

Osmanlı Devletinin sistemlerini şöyle ya da böyle etkilemiş olan Tanzimat 

Dönemi, 3 Kasım 1839 Gülhane Hatt-ı Hümayunun ilanından 1876 yılına kadar olan 

dönemin adıdır. Osmanlı döneminde Tanzimat bir taraftan Avrupa’nın üstünlüğünü esas 

alan bir değişmeyi ifade ederken, diğer yandan da eski medeniyete ya da dini dünya 

görüşüne bağlılığı ifade eder. Tanzimat’ın bu iki yönü, Cumhuriyet’e kadar kurumları 

ve normları şekillendirmede etkili olmuştur.186 

Osmanlı bürokrasisinin yapı ve işleyişle ilgili unsurları, esas itibariyle 1839 

yılında ilan edilen Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile birlikte yeniden biçimlenmiştir. II. 

Mahmut döneminin son yılları ve Tanzimat dönemi, tüm Osmanlı kurumlarının yeniden 

yapılanması çalışmalarıyla geçmiştir. Bugünkü anlamda bakanlıkların kurulmaya 

başlanılması, Yeniçerilerin ortadan kaldırılması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele, 

memurlara nakdi olarak maaş bağlanması, şeyhülislamın bakanlar kuruluna katılması ve 

dolayısıyla siyasi bir sorumluluk üstlenmesi, vakıfların devletin yakın denetimine 

alınması, hep II. Mahmut döneminde gerçekleştirilmiştir.187 

                                                 
185 Birand, Kamuran, Aydınlanma Devri Devlet Felsefesinin Tanzimat’a Tesirleri, AÜİF Yay., Ankara, 

1995, s.22 
186 Eryılmaz, Bilal, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İşaret Yayınları, İstanbul, 1991, s.91-92 
187 Eryılmaz, Bilal, Bürokrasi ve Siyaset, Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2002, s.133 
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Tanzimat fermanının başlıca amaçlarından biri etkin yönetimi gerçekleştirmektir. 

Bu amaç doğrultusunda personel rejiminde kimi değişikler öngörmüştür. Buna göre 

devlet memurlarının aylıkları yeterli bir düzeye çıkarılacak ve böylece yönetimi 

yozlaştıran rüşvet uygulamada engellenmiş olacaktır. Bu hükümlerle Padişah karşısında 

bir güvence sistemiyle donatılan memurlar, göreve uygun bir eğitim ve maaş rejimine 

kavuşmuşlardır. Bu gelişmeler kapıkulu sisteminin sona ermesi ve II. Mahmut 

döneminde temelleri atılan yeni bir Osmanlı bürokrasisinin kurulmasıyla sonuçlanıştır. 

Varlığını güvenceye bağlayan bürokrasi, artık Padişahta toplanan devlet gücünü 

paylaşarak toplumun gidişinde söz sahibi olacak bir düzeye yükselmeye başlamıştır. 

Devletin kuruluşunu güçlü merkezi bir yönetimde ve ilkece Batı kurumlarının 

aktarılması biçimindeki yenileşmede bulan Osmanlı bürokrasisi, kamu gücünü 

kullanarak kazandığı etkinlikle Cumhuriyet’e kadar Osmanlı tarihinin gidişinde önemli 

bir rol oynayacaktır.188 

Tanzimat fermanının ilan edilmesinin bir diğer amacı ise; getirilen eşit yasal 

himaye koşulları ile hem Müslüman ve hem de Hıristiyan halkların İmparatorluğa 

bağlılıklarını arttırmak, ayrılıkçı eğilimleri azaltarak, Osmanlı İmparatorluğunun 

bütünlük ve beraberliğini sağlamaktır.189 

Tanzimat’ın mimarları olan sivil-askeri bürokratlar Osmanlının kurtuluşunu 

merkezi yönetimde görüyorlardı. Nitekim o dönemde Mustafa Reşit Paşa, Padişah’ın 

otoritesini ve karar alma yetkisini fiilen bürokrasiye devretmek amacındaydı.190 Çünkü 

ekonomik, sosyal ve siyasal alanda köklü değişikler yapmak isteyen yönetim, belirli 

ölçüde bürokratik ve merkeziyetçi olmak eğiliminde hatta zorundadır. Tanzimatçılar 

idarenin reformcu bürokratların elinde olmasını, dolayısıyla Sultanın devlet 

yönetimindeki rolünü azaltarak bu rolün bürokrasiye aktarılmasını istiyorlardı. Bu 

nedenle Tanzimat Fermanı kamu görevlilerine can ve mal güvenliği getirdiği gibi böyle 

bir sorumluluğu yüklenecek olan bürokrasiye yeterli kadroları yaratmak için uygun bir 

ücret rejimi ve eğitim düzeni kurma gibi olanakları getirmiştir.191 

Modern bağlamda Türkiye’de bürokrasi ve bürokratların ortaya çıkışı 19. yüzyılın 

başlarında Sultan II. Mahmud dönemine kadar gider. 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın II. 

Mahmud tarafından kaldırılmasının başarılması ve yerine Avrupa tipi bir ordu 
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kurulması modernleşmenin ilk önemli adımlarındandır. II. Mahmud, yönetimi 

merkezileştirerek beklide ilk kez bakanlık ve hükümet birimlerini kurmuş ve sadrazam 

olarak isimlendirilen ve bugünkü başbakana benzeyen bakanların atamasını yapmıştır. 

Bu yolla dışişleri, maliye ve içişleri bakanlıkları kurulmuştur.192 Taşra teşkilatında 

valiler birer devlet memuru haline getirilmiş, her bakımdan adım adım modern, merkezi 

devlet teşkilatı oluşturulmaya çalışılmıştır. Yeni idari sistemin en belirgin özelliği, 

rasyonel sistematizasyon çabaları içine girilmesi ve profesyonel sivil bürokrasinin 

oluşmasıdır.193 

Bu dönemde devlet memurları olarak çalışmaya başlayan kişiler ilk profesyonel 

kamu görevlileri olmuşlardı. Bunlar yeniden yapılandırılan bakanlık ve yönetim 

birimlerinde çalışmaya başlamışlardı. Ayrıca ilk kez padişahın keyfi ve kişisel 

tasarruflarına karşı korunma altına alınmaları amaçlanmıştır. Bu yeni ortaya çıkan 

yönetici seçkinlerin başlıca özelliklerinden bir tanesi, bunların ya Avrupa’da eğitim 

görmeleri ya da dış işleri için Avrupa’ya gönderilmiş kişiler olmalarıydı.194 Bu 

dönemde yönetici ve devlet memuru yetiştirmek üzere 1959 yılında Mekteb-i Mülkiye 

(bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi) açılmıştır.195 Tanzimat dönemi ve sonrasında 

memur olmak genelde her Osmanlı aydınının ideali olmuştur. Bunun sebebi Osmanlı 

toplumunda memurların “en faal ve münevver” bir unsur olarak yapı içerisinde önemli 

bir yere sahip olmalarıdır.196 

Tanzimat dönemi boyunca yönetimde yer alan reformcu bürokratlar, otokrasiyi 

sınırlandırma sorunu üzerinde durmuşlardır. Otokrasiyi sınırlandırma konusunda ki 

temel girişimler Tanzimat döneminin başında yapılmıştır. Reformcu bürokratlar, 1839 

ve 1859 Nizamnameleriyle Sultanı olabildiğine sınırlandırmayı amaçlamışlardır. Bu 

dönemde hükümdar karşısında güvenceye kavuşan bürokrasi, bundan sonra devlet 

yetkilerini yavaş yavaş hükümdardan kendi eline aktarma çabası içine girecektir. Çünkü 

bu dönemde ki sivil-asker bürokratların amacı “topluma hâkim” olmaktı. Dolayısıyla, 

bu dönem yüksek mülkiye memurları, saray denetiminden uzakta yenilikçi, yasalar ve 

politikalarla İmparatorluk sistemini yeniden kurtarmaya çabalamışlardır. Bu dönemde 

mülkiye memurlarının sayısı on binleri aşmıştır. Çünkü bu dönemde sivil bürokrasi, 
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birçok yeni ve önemli işlev üstlenmiştir. Artık yalnız merkez dairelerindeki kâtiplerden 

oluşmayan mülkiye, taşra yönetimi, adalet, eğitim ve nüfus sayımı gibi alanlarda 

modern bir sivil bürokrasiden beklenen işlevlerin çoğundan sorumlu hale gelmiştir. 

Yine bu dönemde reformlar Sultanı yönlendiren ve onun denetiminden kaçan 

batılılaşma yanlısı bürokratların işiydi. 1839’dan 1876’ya kadar süren Tanzimat dönemi 

boyunca etkin olan sivil bürokratlar, 20. yüzyılda da yönetimde etkilerini 

sürdürmüştür.197 

Merkeziyetçilik ve bürokratikleşme, Tanzimat'ın yönetim anlayışının temel 

özelliğini meydana getirir. Bu nitelikler uygulamada büyük sıkıntıları da beraberinde 

getirmiştir”.198 XIX. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda merkeziyetçi devlet felsefesi ve 

eğiliminin egemenliği açıkça görülebilmektedir. Modernleşme bürokratik örgütlerin 

büyümesini hızlandırmakta ve devlet faaliyetlerindeki uzmanlaşma, merkezde ve 

vilayetlerdeki örgütlerde şubeleşmeyi beraberinde getirmektedir. Merkezi hükümet 

sanayiden eğitime kadar hayatın her alanını düzenleme eğilimindedir. Tanzimat dönemi, 

idarî modernleşme ihtiyacının şiddetle hissedildiği bir yüzyılıdır. Bu idarî modernleşme 

ise kaçınılmaz olarak, hukukî, kültürel, siyasal ve sosyal değişmeyle birlikte gelişmiştir. 

“Tanzimat'ta yenileşme, Avrupa modeline göre tek bir değişme çizgisi izlemiştir. Bu 

dönemde Batılı kurum ve sistemlerle, geleneksel Osmanlı kurum ve değerleri 

uzlaştırılmaya çalışılmış ve zaman zaman da mücadele etmiştir. Bu durum, ikili 

kurumsal yapıyı ve değerler sistemini ortaya çıkarmıştır”.199 Bu ikili yapının oluşması 

ve mücadele sürecinin içeriğini imparatorluğun en uzun yüzyılı olarak ifade 

edilmektedir. Çünkü o yüzyılda Türk toplumu en önemli dönemini geçiriyordu. Bütün 

yaşam biçimini, alıştığı teknik altyapıyı bir şekilde değiştirmek, kendini değişen 

dünyaya uyarlamak zorundaydı. 

Tanzimat dönemine ve bu dönemde yaşanan gelişmelere eleştirel bir yaklaşım 

sergileyen Kabaklı’ya göre, Tanzimat fermanı, sosyal, medeni ve idari bakımdan 

Avrupa’ya yenilişin bir tasdikidir. Başlangıçtan beri halka yabancı fakat devlete sadık 

olan bürokrasinin, biçimce Avrupalılaşmak gayretleridir. Bir bakıma Tanzimat: 
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Bürokratlar (okumuşlar) ve halk diye iki ayrı “milletin” peydahlanışıdır. Bunları eski 

bürokratlardan ayıran derin farklar:200 

• Türk töresini hafifseyen ve unutan okumuşlar olarak Fransız (ve bir kısmı 

İngiliz), töre, kültür ve modalarına hayran olmaları, 

• İslam dinine kayıtsız (bir kısmı da karşı) bulunmaları fakat bu tutumun 

adını “laiklik” koymaları, 

• Türk halkını katiyen tanımamaları ve milli bünyeye uymayan reformlar 

(Tanzimat) peşinde olmaları, 

• Kendi aralarında gittikçe barizleşen bir sınıf (kast) teşkil etmeleri, 

• Batı medeniyetinin özüne ve faydalı ilmi yanlarına değil şekil ve 

modalarına bağlanmaları, 

• Bunlardan bir kısmının “Fransız adamı, İngiliz adamı” denilebilecek kadar 

Türk devlet ve milletine yabancı hatta hasım durumunda olmaları. Yani Padişaha 

millete karşı, nüfuz ve güçlerini yabancılardan alacak, onları İngilizlerle veya 

Fransızlarla tehdit edecek kadar tehlikeli zararlı yolara sapmaları vs. 

Eski Osmanlı bürokrasisinin ağırlık ve büyüklük ölçüleri de Tanzimat’tan sonra 

bozulmaya başlamıştır. Devletin güçlü zamanlarında bürokratların “Padişah” ve 

“Hanedan”a mutlak bağlılığı esastı. Tanzimat’ı hazırlayan bir asırdan beri sadakat 

bağları bozulmuş; Tanzimat bürokrasisi ise yalnız kendi kendini düşünen bir sınıf 

olmaya başlamıştır. Reşit Paşa’dan beri bürokrasi çıkarlarına “devlet menfaati” adı 

verilmiş, büyük memurlar ona bağlanmışlardır. Eski Osmanlı bürokratları, soyu sopu 

silinerek sadece Padişaha (devlete) bağlanmaları istenen ona göre yetiştirilen 

kimselerdi. Tanzimat’tan sonra bürokratlık zengin ve nüfuzlu sınıfların eline geçmiştir. 

Belli aileler ve çocukları yüksek mevkileri tutar olmuşlardır. Hatta “bürokratın oğlu 

bürokrat olur” göreneği başlamıştır. Öyle ki dört-beş nesil boyu süren hariciyeciler, 

paşalar, konaklılar görülmüştür. 201 

Tanzimat dönemindeki bürokrasiye ve bürokratlara karşı Kabaklı eleştirisine 

“eskiden dini bağlar imparatorluğu ayakta tutuyor, yöneticiler ile halkı az çok birbirine 

bağlıyordu. Tanzimat döneminden başlayarak Meşrutiyet döneminde ve sonrasında 
                                                 
200 Kabaklı, Ahmet, Millete Vurulan Canlı Pranga Bürokrasi, Türk edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 
2002, s.52  
201 Kabaklı, a.g.e., s.53 
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halkı ayakta tutan bu bağlar, Batı taklitçisi sivil ve asker bürokratlar tarafından gittikçe 

yıpratılmıştır. Okumuşlar halka yabancılaşmıştır. Adeta dini, dili, yaşayışı, refahı, 

zihniyeti, çıkarlara büsbütün ayrı olan sömürge memurları durumuna geçmişleredir. 

Onlara göre “modernleşmek” dinden kopmak, dindar zümreleri ezmek ve halktan 

uzaklaşmak şeklinde anlaşılmıştır. Dinin ve örfün Türkiye’de varlığına son vermek için 

tamamıyla Avrupai kanunlar, kurumlar, kıyafetler, yaşayışlar, zevkler ve eğlenceler 

getirilmiştir. Bunları benimseyen bürokratlar halk ile olan ilgilerini kesmişlerdir. Tıpkı 

müstemlekelerle olduğu gibi, yaşayış, zevk ve inançları ayrı olan iki “millet” meydana 

gelmiştir. Bürokrat paşalar (Reşit, Mithat vs.) Avrupa töresi ve hayranlığı içinde 

kendilerini Türk milletinin kurtarıcısı terbiyecisi gibi görmeye başlamışlardır. Aynı 

bakışı saraya ve Padişaha bile yöneltmişlerdir. Kendilerine uyan ve boyun eğen 

Padişahları (Abdülmecid, V. Murat vs.) tuttular ve kendilerine benzettiler, kendilerine 

millet, töre ve devlet adına direnen Padişahları (Abdülaziz-Abdülhamid) zaman içinde 

yıpratmak, yok etmek çarelerini aradılar ve buldular” 202 diyerek devam etmektedir. 

Tanzimat döneminde yaşanan siyaset bürokrasi ilişkisi yukarıda anlatılığı şekilde 

gelişmiştir. Bu dönemde bürokrasi açısından amaç ayrılıkçı eğilimleri azaltmak, 

merkeziyetçi yapıyı güçlendirmek, bürokrasiye hukuki güvence sağlamak, topluma 

hakim olmak ve devleti kurtarmak şeklinde sıralanabilir. Bu dönemin işleyiş kodu 

(kuralları), siyasetin (Padişah’ın) gücünü azaltma ve bürokratların kapı kulu yerine 

devletin hizmetkarı olarak görülmeleri olarak ifade edilebilir.203 

Sonuç olarak bu dönemde şahsi ilişkiler ve bağlılıkların yerini belirli ölçüde 

gayrişahsi kuralların hakimiyeti almıştır. Otorite kişisellikten çıkarak yavaş yavaş 

kurumsallaşmaya başlamıştır. Tanzimat’a kadar olan süreçte devletin değil hükümdarın 

hizmetkarı olarak görülen bürokrasi artık kul statüsünden çıkarak, hükümdarın değil 

devletin hizmetlisi olarak yeni bir statü kazanmış204 ve siyasal işlevi yönetsel işlevine 

göre daha ağır basan bir kurum haline gelmiştir. 

 

 

 

                                                 
202 Kabaklı, a.g.e., s.53 
203 Şahin, Ali, “Türk Kamu Yönetiminde Bürokrasi ve Siyaset İlişkisi” Kamu Yönetimi Yapısal ve 
İşlevsel Sorunları, Editörler: M. Akif Çukurçayır ve Gülise Gökçe, Çizgi Kitabevi, Konya, 2007, s.414 
204 Cem, Cemil, “Türk Kamu Yönetimine Toplu Bir Bakış”, AİD,. C.8, S.3, TODAİE, Ankara, 1975, s.4 
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1.1.1. Eski Osmanlılar 

Tanzimat’la birlikte, en ünlü üyeleri arasında Büyük Reşit, Fuat, Ali ve Mithat 

Paşaların bulunduğu Eski Osmanlıların tarih sahnesine çıktıklarını görüyoruz.205 

Tanzimat’ın ilanıyla birlikte ortaya çıkan “reformları” başaracak nitelikte yetişkin 

kadroların sıkıntısı kendini göstermiştir. Adli, mali, mülki ıslahat için yeterli elemanın 

olmayışı206 ve 1839 yılından itibaren sivil bürokrasinin ön plana çıkmasıyla birlikte, bu 

sürece katkıda bulunacak kadrolara olan ihtiyaç, reformları başlatmak üzere  “Eski 

Osmanlılar”ı tarih sahnesine çıkarmıştır. Eski Osmanlıların Tanzimat boyunca Osmanlı 

siyasal hayatında önemli bir rol oynadıkları söylenebilir. Eski Osmanlıların bu 

dönemdeki siyasal etkinlikleri bir takım faktörlere bağlanabilir:207 

Eski Osmanlıların siyaset sahnesine ağırlıklarını koydukları Tanzimat dönemi 

bürokrasisinin özelliklerinden birisi şudur: “Eski Osmanlılar için, temel reformları etkin 

bir şekilde gerçekleştirmek, yönetimsel faaliyetleri teknik anlamda verimli bir şekilde 

yürütmekten daha önemlidir”. 

Bir kere Eski Osmanlılar uygun bir eğitime sahiptirler. Çoğu tercüme odası veya 

dışarıdaki diplomatik misyonlarında idari ve siyasal eğitim görmüş kişilerdir. Birinci 

derecede diplomasi, ikinci derecede de devlet maliyesi konularında uzmanlık kazanmış 

kişilerdir. İkinci olarak, her üst dereceli bürokratın, büyük devletlerin İstanbul’daki 

elçiliklerinden biri ile yakın ilişkisi bulunmaktaydı. Bu durum Osmanlı bürokrat 

paşalarının etkinliğini arttırırken bir taraftan da doğal olarak söz konusu devletlerin 

Osmanlı’nın iç işlerine karışmalarını kolaylaştırıyorlardı. Üçüncü olarak, eski 

Osmanlıların siyasal güç kazandıkları en kritik yıllarda kendilerine sempati besleyen 

Abdülmecid gibi bir padişah tahtta oturuyordu. Son olarak da, eğitim, yargı ve güvenlik 

işlerinin sivil bürokrasi tarafından üstlenildiğini görmekteyiz. 

Eski Osmanlılar, tanınmış hali-vakti yerinde ailelere mensup kişilerden 

oluşmaktaydı. Adı geçen dönemde yalnızca bu grup “orta sınıf” olarak 

nitelendirilmektedir. Sadece kendilerinin devleti yönetme konusunda yetenekli 

olduklarını düşünmektedirler. 

                                                 
205 Heper, Metin, 19. y.y. da Osmanlı Bürokrasisi, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 
İletişim Yayınları, C.1, s.247   
206 Ortaylı, İlber, Türkiye İdare Tarihi, TODAİE Yayınları, Ankara, 1979, s.269  
207 Heper, Metin, Bürokratik Yönetim Geleneği, ODTÜ Yayınları, Ankara, 1974, s. 67-68 
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Eski Osmanlılar, kendilerini Padişah’ın değil, devletin hizmetkârı olarak 

görmüşlerdir. Yine Eski Osmanlılar, bürokratik yönetim geleneğinin devamlılığını 

sağlamak için, kurumların tek tek yöneticilerden daha önemli olduğu düşüncesini 

getirmişlerdir. Büyük Reşit Paşaya göre, hükümet işlerinde tutarlılık ve seviye, 

bürokratik kurumların kurulması ve bunlara paşanın yorumladığı biçimi ile bir yönetim 

geleneği kazandırılması sağlanabilirdi.208 

Eski Osmanlıların kurulamasını istedikleri ve altını çizdikleri şey, “kurumsal bir 

idari mekanizma”dır. Bu mekanizmanın kurulabilmesi sekülerizasyon sürecine bağlı idi. 

Böylece ortaya çıkan ikili kurumlaşma çerçevesindeki Eski Osmanlıların özellikle 

üzerinde durdukları nokta bürokrasinin bağımsızlığının korunması idi. Eski Osmanlılar 

bürokrasinin siyasal bağımsızlığını sağlayabilmek ve kendi programlarını 

gerçekleştirebilmek için “otoriter bir devlet sistemi” kurmaya çalışmışlardır. Söz 

konusu siyasal bağımsızlığın sağlanabilmesi ölçüsünde, “sivil bürokrasi siyaset 

uygulayıcısından çok siyaset yapma özelliği ağır basan bir kurum” olmuştur.209 

Tanzimat ve Meşrutiyet bürokratı Osmanlı mülkiyet sistemini değiştirmiş, ayan ve 

bürokratların serveti müsadere edilmez olmuştur. Bürokratlar kendisine has yollarla bu 

dönemde mülkiyet sahibi olmuşlardır. İmparatorluk sadece dıştan değil içerden de 

paylaşılmıştır. Buna ilave olarak aynı dönemde atama ve terfilerde eşi dostu kayırma 

devam etmiştir.210 

1.2. II. Abdülhamid Dönemi 

II. Abdülhamid’in tahta çıkışı özellikle sivil bürokrasi için farklılıklar getirmiştir. 

II. Abdülhamid’in azimli tutumu ile Eski Osmanlılar siyasal etkinliklerini 

kaybetmişlerdir. Böylece II. Abdülhamid tahtta bulunduğu dönem boyunca Tanzimat 

bürokrasisinin başlattığı, bürokratik yönetim geleneğinin sürdürülmesi kolay 

olmamıştır. Söz konusu dönemde hem eski Osmanlılar seküler siyasaları hem de Genç 

Osmanlıların liberal siyasal özlemleri reddedilmiştir. Özgür yorum yerine biçimsel 

dindarlık önerilmiştir. 

II. Abdülhamid döneminde bürokrasi Padişah II. Abdülhamid’in denetim alanını 

daraltmak ve devleti bulunduğu çıkmazdan kurtarmak amacını gütmekteydi. Bu 

                                                 
208 Heper, a.g.e., s.69 
209 a.g.e., s.71 
210 a.g.e., s.67 
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dönemin işleyiş kodları ise siyaset ve bürokrasi mücadelesi, Padişah’ın bürokratlardan 

güven, sadakat, belirlenen politikaları uygulamalarını beklemesi şeklindedir.211 

Söz konusu dönemde II. Abdülhamid Panislamizm fikrini dış politika endişesiyle 

ortaya atmıştır. Dış politika hesapları ile de olsa, İslam’ın ön plana çıkarılmaya 

çalışılması fikri Abdülhamid muhaliflerini en zayıf noktalarından köşeye sıkıştırmıştır. 

Ayrıca II. Abdülhamid bürokrasinin üst kademelerinde güvenemeyeceği kimseleri uzun 

süre tutmamıştır. 1877’de I. Meclis’i kapatmasını takip eden altı sene içinde on altı 

sadrazam değişikliği olmuştur. Ayrıca Batı’daki fikir akımlarının bürokrasiye 

bulaşmasını önlemeye çalışmıştır. Gazete ve dergilerin yayını sık sık yasaklanmış; geniş 

bir hafiye örgütü kurulmuştur. 

Bu önlemler büyük ölçüde başarılı olmuş ve sivil bürokratların genişçe bir kesimi 

sekülerizesyon süreci ve genel olarak siyasa yapımı konularında sindirilmiştir. Söz 

konusu bürokratlar, Abdülhamid’e karşı bir hareketin içinde olmamışlardır. Aksine, 

mülkiye kökenli pek çok bürokrat II. Abdülhamid’in siyasetini uygulama da 

kullanmıştır. 

Bu dönemde bürokratik yönetim geleneği, belli ölçüde de olsa, ısrarla devam 

ettirilmiştir. Bu dönemde hükümet hala seçkin ve uzman bir grubun elindedir. Bunlar 

siyasa yapımında söz sahibi olmaya çalışmaktan vazgeçmemişlerdir. Söz konusu 

bürokratlar II. Abdülhamid’in otoriter yönetimine karşı, muhalefetin odak noktasını 

teşkil etmişlerdir. Ancak tahtta bulunan II. Abdülhamid bürokrasinin bu çabalarını 

etkisiz bırakmıştır.212 

II. Mahmud’un ölümünden sonra II. Abdülhamid dönemine kadar dengeler Bab-ı 

Ali ve sivil bürokrasi lehine gelişmiştir. Bu dönem zarfında Bab-ı Ali’de güçlü 

bürokratların başta olması veya diğer bir ifade ile, gücü saraya intikal ettirecek muktedir 

padişahların tahta geçmemesi, sivil bürokrasinin gelişmesinin başlıca nedeniydi. II. 

Abdülhamid sivil bürokrasiden yana olan bu dengeleri tekrar saray lehine bozmuştur.213 

Abdülhamid kendisine bağlı sivil bürokrat kadro oluşturmaya çalışmış ve bu 

amacını büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Böylece II. Abdülhamid saltanatını 

sağlamlaştırmış ve bürokrasiyi II. Mahmud’un isteğine benzer bir konuma getirmiştir. 

                                                 
211 Şahin, .a.g.m., s.414 
212 Heper, Metin, 19. yy.’da Osmanlı Bürokrasisi, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 
İletişim Yay. C.1, s.251 
213 Akyıldız, Ali, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s.167 
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İktidarın aşırı merkezileşmesi hamlesi ilerlemiştir. Artık saray, politik önem bakımından 

Bab-ı Âliyi gölgede bırakmıştır. 

Bürokrasi üzerindeki denetim böylece yeniden kurulmasıyla personel 

politikasında, 1830’lardan beri ilk kez önemli reformlar çıkarılmaya başlanmıştır. Bir 

dizi yasa, 1881’den başlayarak sivil memurların tayin, terfi ve emekliliklerini 

düzenlemek için yürürlüğe sokulmuştur. Maaşlardan yapılacak kesintilerle finanse 

edilen bir emeklilik sistemi kurulmuştur. Çeşitli hükümet organlarında memur alım ve 

tayinleriyle ilgilenecek “intihab-ı memurin komisyonları” oluşturulmuştur. Her 

memurun çalışma sicilinin tutulduğu “sicil-i ahval”de 1870 yılında kurulmuştur. 

Bu değişmelerin amacı Padişah’ın denetimi altında himayeyi en yüksek düzeye 

çıkarmak ve Padişah’ın denetim alanını genişletmekti. Çeşitli bakanlıklarda ki “tayin 

komisyonları” çoğu atama kararlarını kendi başlarına vermiyorlardı, yalnızca saraya 

tavsiyeler de bulunuyorlardı. Nihai kararları adayların sicil dosyalarını inceledikten 

sonra Padişah veriyordu. 

Bu himaye ve denetim birleşimi sivil bürokraside korkunç bir büyümeye yol 

açmıştır. II. Abdülhamid döneminde memur sayısı 100.000’i aşmıştır. II. 

Abdülhamid’in güttüğü amaç, olabildiğince çok, insanı kendine bağımlı kılmak, 

böylece politikayla ilgilenenleri daha sıkı disiplin altına alabilmekti. 

1.2.1.  I. Meşrutiyet Dönemi 

I. Meşrutiyet ve onu ifade eden 1876 Anayasası Tanzimat Dönemi’nin eseri 

olarak meydana gelmiştir, yani I. Meşrutiyet’i hazırlayan en önemli unsur Tanzimat 

dönemi’ndeki gelişmelerdir. I. Meşrutiyet’in en önde gelen özelliğinin iç gelişmelerden 

ziyade dış unsurların etkisiyle gerçekleşmiş olmasıdır. 1876 Anayasasının o zamanki 

mevcut durumu tespit etmenin ötesinde, önemli ölçüde bir yenilik vermediği 

belirtilerek, 1876 Kanuni Esasi muhteva bakımından da bir kanun mahiyetinden 

mahrum bulunmaktadır diye eleştirilmiştir.214 

Otuz bir yıl süren I. Meşrutiyet dönemi boyunca 25 sadrazam değişmiş, bunlardan 

Sait Paşa’nın aynı dönemde 7 defa sadrazamlığa getirilmiş olması Tanzimat döneminde 

uygulanan üst düzey yöneticilerin çok sık değiştirilmesi geleneğinin devam ettiğini 

göstermektedir. 

                                                 
214 Aykaç, Burhan, Kamu Bürokrasisi ve Türk Kamu Personel Yönetiminde Bürokratik Eğilimler, YÖK 
Matbaası, Ankara, 1997, s.153 
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I. Meşrutiyet döneminde, Osmanlı Devleti Monokratik sistem yerine ikinci 

sisteme, yani Meşruti Monarşi yapıya kavuşturulmuştur. Ancak Anayasalı Monarşi’ye 

geçilmesine rağmen, Padişahın yetkileri son derece geniş tutulmuştur.215 

1876 Anayasası merkezi idareyle ilgili olarak, “idare işleri merkezde çeşitli 

dairelere ayrılarak görülecek, bu dairelerde gene Kanunu Esasi’nin 41. maddesinden 

anlaşıldığı gibi, üstlerine itaatle görevli memurlar çalışacaktır. Kanunu Esasi’nin 

memurları tam bir hiyerarşi içinde kabul ettiği “Amire hürmet ve riayet” (md. 41); 

“memurların tabi bulundukları merci” (md. 52) gibi ifadelerden de anlaşılmaktadır” 

görüşlerinin ortaya atıldığını görüyoruz. 1876 anayasası Padişah’a bütün yetkileri 

verdikten sonra, onun ayrıca sorumsuzluğunu kabul etmekle eskiden deri devam 

edegelen fiili statüsünü tescil etmiş olmaktadır.216 

1879 yılında hazırlanan bir reform programı çerçevesinde bürokratların daha iyi 

yetiştirilmesi amacıyla Mekteb-i Mülkiye yeniden düzenlenmiş, Mekteb-i Hukuk ve 

Mekteb-i Maliye gibi okullar açılmıştır. Bu dönemde eğitime büyük önem verildiği 

genel olarak kabul edilmekle birlikte özellikle askeri eğitime ağırlık verilmesi, “93 

harbi” olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşında alınan yenilginin etkisine bağlanmaktadır. 

I. Meşrutiyet’in amacı realist bir amaçtır ve Osmanlı Devleti’nin mevcut sınırlar 

içerisinde varlığını koruyup devam ettirmesini sağlamaktan ibarettir. Bu neticenin 

sağlanması için kabul edilmiş prensipler, din ve mezhep farkı gözetilmeksizin bütün 

tebaa için müşterek bir vatan mefhumu ile eşit siyasi haklar ve Osmanlı Hanedanı’nın 

temsil ettiği devlet idaresine parlamenter bir sistem ile halkın iştirakini temin etmektir. 

I. Meşrutiyet dönemi başında, memurlarla ilgili mevcut durum şu şekilde ifade 

edilmektedir:217 

• Memurların atanmasında sabit ve sağlam usuller mevcut değildir. Rüşvet, 

kayırma, iltimas tayinde başlıca rol oynamaktadır. 

• Bu suretle atanan memurların çoğu cahildir. Memurlar görevlerini 

kavramakta ve gereğini yerine getirmekten acizdir. 

• Memur maaşları 400 kuruş ile 1000 lira gibi büyük oransızlık arz eden 

rakamlar arasında değişmekte, büyük memurlar maaşlarını zamanında altın olarak 

                                                 
215 Tağma, Kokmaz, Siyasi Sistemler Yönetim Modelleri Ve Türkiye, Timaş Yayınları, İstanbul, 2002, 
s.164 
216 Aykaç, a.g.e., s.154 
217 Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, C.8, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1970, s.323 
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almalarına karşılık, küçük memurlar aylarca maaş yüzü görememekte, kendilerine maaş 

verildiği zamanda kağıt olarak verilmektedir. 

Bu dönemde boyunca ifade edilen aksaklıkların giderilmesiyle amacıyla, 1876 

Anayasasının 39, 40 ve 41. maddelerinde düzenlemeler yapıldığı, 1877 yılında ilk defa 

memurlar için sicil tutma zorunluluğunun getirildiği ve atamalarda bu sicillerin etkili 

olacağı, 1878 yılında maaş kanunu çıkartılarak maaşların miktar olarak yeniden 

belirlenerek ciddi bir esasa bağlandığı, memur atamalarıyla ilgili olarak 1880 yılında bir 

talimat yayınlandığı ve mülki memurların terfi ve emeklilikleriyle ilgili olarak da 1879 

yılında yeni düzenlemeler yapıldığı görülmektedir.218 

Bu dönemde memurlara ve bürokrasiye yönelik çok ağır eleştirilerin yapıldığını 

da görüyoruz. Bu dönemin temel düşüncelerden birinin “Bürokratik Muhafazakârlık” 

olduğu görülmektedir. Gerçekten Osmanlı Devleti’nin yönetim yapısı dikkate 

alındığında, bu dönemin temel özelliklerinden birinin bürokrasinin çok hızlı bir biçimde 

güç kazandığı bir dönem olduğu görülmektedir.219 

1.2.2. II. Meşrutiyet Dönemi 

13 Temmuz 1908’de Meşrutiyet ikinci defa ilan edilerek başlayan dönem “II 

Meşrutiyet Dönemi” olarak adlandırılmaktadır. II. Meşrutiyet ilan edildiği zaman 1876 

Anayasası yürürlükteydi fakat uygulanamıyordu. İşte II. Meşrutiyet’in amacı Anayasaya 

işlerlik kazandırmaktı. 1909 yılında 1876 Anayasasının 21. maddesinde değişiklik 

yapılmış ve seçimlerle ilgili 19. maddesi kaldırılarak bu madde yerine üç yeni madde 

ilave edilerek 1909 Anayasa değişikliği gerçekleştirilmiş oluyordu. 1909 Anayasa 

değişiklikleri ile ilk defa parlamenter sistem kabul edildiği belirtilmektedir.220 

II. Meşrutiyet döneminin en belirgin özelliğinin “âdemi merkeziyetçiliğe karşı 

olumsuz önyargıya sahip” olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca II. Meşrutiyet dönemi ile 

Padişah’ın yetkilerinin sınırsız olduğu, bunların denetim altına alınamayacağı anlayışı 

da terkedilmiştir. 

II. Meşrutiyet’te, 1876 I. Meşrutiyet anayasasında bazı değişiklikler yapılarak, 

padişahın yetkileri Meclis-i Mebusan lehine sınırlandırılmış, padişahın seçimleri 

yenileme yetkisi şarta bağlanmış ve Ayan Meclisi’nin onayına tabi kılınmıştır. Bakanlar 

Kurulu’nun toplu ve bakanların bireysel olarak Meclise karşı siyasi sorumluluğu net bir 
                                                 
218 Karal, a.g.e., s.333-336 
219 Aykaç, a.g.e., s.157 
220 a.g.e., s.158 
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şekilde belirtilmiştir. Ancak Bab-ı Ali yönetimine baş kaldıran ve II. Meşrutiyet’in 

oluşumunu sağlayan İttihat ve Terakki Cemiyeti 1908–1912 yılları arsasında yönetimde 

olmasına rağmen, gerçekte iktidar olamamıştır. İttihat ve terakki cemiyeti, sopalı seçim 

diye anılan 1912 seçimleri ve 1913 Bab-ı Ali baskınından sonra iktidar olmuş ve 

kendisini parti ilan ederek Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar ülkeyi tek parti gibi 

yönetmiştir. Birinci Dünya Harbi’nin kaybedilmesi sonucunda, İttihat ve Terakki 

Yönetimi sona ermiş, 1918 yılında, Padişah tarafından feshedilen Meclis-i Mebusan da 

son olarak 12 Ocak 1920 tarihinde toplanmış, ancak İstanbul’un işgali üzerine 

çalışmalarına ara vermiş ve 11 Nisan 1920 tarihinde Padişah tarafından dağıtılmıştır.221 

II. Meşrutiyet dönemi ileri doğru atılmış bir adım olarak değerlendirilebilecek 

özellikler taşımasına karşılık amaçlanan bütün hedeflere ulaşıldığını söylemek mümkün 

değildir. İstenen amaçlara ulaşılmasında karşılaşılan en önemli güçlüklerden biri olarak, 

alınan kararları, çıkarılacak nizamnameleri uygulayabilecek niteliklere sahip bir 

bürokratik yapının bulunmaması gösterilebilir. Bazı kaynaklarda öngörülen ıslahat 

faaliyetlerinin amacına ulaşamamasının en önde gelen nedeninin, gerekli idari yapının 

istenen biçimde örgütlenmemiş olması ve bürokratik yapının özellikle personel 

yönünden öngörülen ıslahat hareketlerini gerçekleştirebilecek niteliklere sahip 

olmaması öne sürülmektedir. Bu dönemde çeşitli fikir akımlarının geliştiğini de 

görüyoruz. Bu fikir cereyanının ortak amacı, İmparatorluğun geriliğine bir çare bularak 

çökmesini önlemek ve ona, dünya devletleri arasında saygıdeğer bir yer 

kazandırabilmektir.222 

Bütün bu çabaları belki Osmanlı Devleti’nin çöküşü önleyememesi nedeniyle 

boşa gitmiş çabalar olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak bu çabalar amacına 

ulaşmamış çabalar olmasına karşılık, daha sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti için 

önemli bir bilgi ve tecrübe birikimi görevini de yerine getirdiği açıktır. Belki Osmanlı 

Devleti Tanzimat, I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet aşamalarından geçmeden çöküş 

olsaydı, yeni kurulan devletin Cumhuriyet olma ihtimali çok daha az olabileceği gibi 

Padişahlık rejiminin daha dar bir toprak üzerinde de olsa varlığını sürdürmeye devam 

etmemesi için mantıklı gerekçelerin bulunması çok daha güç olabilirdi. Bu yüzden 

Osmanlı Devleti’nin bu aşamalardan geçerken, öngördüğü amaçlara ulaşmamış 

olmasını tamamen boşa gitmiş çabalar olarak değerlendirmek yerine, yeni Türk 

                                                 
221 Tağma, a.g.e., s.167 
222 Aykaç, a.g.e., s.160 
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Devleti’nin kurulmasına, özellikle de Cumhuriyet rejimini ortaya çıkmasına hem 

zihinsel olarak, hem de toplumsal olarak bir zemin hazırlamış olması bakımından ayrı 

bir öneme sahiptir.223 

1.3. Jön Türk’ler Dönemi 

Önce Tanzimat bürokratlarına daha sonrada II. Abdülhamid dönemine bir tepki 

olarak gelişen Jön Türk hareketi, II. Abdülhamid’in baskı aygıtını parçalayıp memur 

sayısını azaltmakla işe başlamıştır.224 Bürokratik Jön hareketine dâhil olanların Sultan 

II. Abdülhamid’e karşı Paris’te 1902’de yaptıkları kongre son derece önemlidir. 1902 

kongresinde hedef,225 

• II. Abdülhamid’i devirmek, 

• II. Abdülhamid sonrasında nasıl hareket edileceğini kararlaştırmaktır. 

II. Abüdlhamid’e karşı askeri kuvveti, devirme hareketine katmakta aralarında 

anlaşma sağlamışlardı. Fakat bunu Osmanlıların yalnız başlarına başaramayacağını ileri 

sürerek yabancı devletlerinde müdahalesi gereklidir diyenlerde vardı, buna karşı 

çıkanlarda vardı. Jön Türkler döneminde, daha önce ki yüzyılların yasallaştırma kararı 

olan Padişah’ın gücünün şeriatla temellendirildiği ilkesi hala geçerlidir. Ancak sekiler 

normların özellikle altı çizildiğinde, bu dönem Atatürk’ün radikal reformlarının temelini 

oluşturan gelişmelere tanık olmuştur. İttihat ve Terakki Fırkası’nın 1916 yılında yapılan 

kongresinde hukuk alanında dini-seküler kanun ikiliğine son vermek için bazı tedbirler 

önerilmiştir. Şeriat mahkemeleri, sivil bürokrasi tarafından kontrol edilen Adliye 

Nezareti’nin denetimine verilmiştir. 

Ancak son çözümlemede siyasal karar verme sürecinde İslami normların önemini 

koruduğu söylenebilir. 1908 devriminden sonra dahi Genç Türkler, Şeyhülislamın 

kabinedeki yerini almaya devam etmesini ve şeriat ile çatışan kanunları veto etmesini 

önleyememişlerdir.226 

Yine bu dönemde askeri okullar örneğin sivil bürokrat yetiştiren okullardan sayıca 

da çok üstündür. Sivil bürokratlar için “üniversite” düzeyinde yalnızca Mülkiye’ye 

karşılık, asker bürokratlar için Harbiye Mektebi, Bahriye, Topçu Okulu ve 

Mühendishane bulunmaktaydı. Nitelik olarak da askeri okullar ilerdeydi. 
                                                 
223 Aykaç, a.g.e., s.160 
224 Şahin, a.g.m., s.425 
225 Küçükömer, İdris, Düzenin Yabancılaşması –Batılılaşma-, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1989, s.77 
226 Heper, Metin, Bürokratik Yönetim Geleneği, ODTÜ, Ankara, 1974, s.83 
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Askeri okullarda Osmanlı toplumunun her kesiminden gelen öğrencilere 

Batılılaşma amaçları benimsetilmeye çalışılmaktaydı. Askeri bürokrasinin önemi bütün 

Jön Türk dönemi boyunca devam etmiştir. Bu durumun başlıca nedeni, sivil 

hükümetlerin İmparatorluğun kötüye gidişini bir türlü durduramamalarıdır. 

Böylece askeri bürokrasi laikleşme sürecinde liderlik görevini üstlenmiştir. Bu 

işlev çerçevesinde yapılan ilk iş Saray’a yakınlığı ile bilinen sivil bürokrat paşalar ile 

küçümsenen tutucu, işe yaramaz diğer sivil bürokratları görevden uzaklaştırmak 

olmuştur.227 

Jön Türkler işe memur sayısını azaltmakla başladılar. Reorganizasyon ve işten 

çıkarma çalışmaları ile çeşitli hizmet kadrolarında görevlerine son verilen memurların 

sayısı 1909’da 27.000’e ulaşmıştır. 

Ancak söz konusu dönemde sivil bürokrasi siyasal hayatta tamamen etkisiz bir 

hale gelmemiştir. Jön Türk hükümetlerinin iç siyasetleri, sivil bürokrasiye gittikçe daha 

fazla önem verilmesini gerektirmiştir. 

Sivil bürokrasinin Jön Türk hükümetlerine katkısı, Abdülhamid döneminin son 

yıllarında başladığı anlaşılmaktadır. Özellikle öğretmenler, telgraf memurları vb. küçük 

dereceli memurlar Abdülhamid rejimine karşı yapılan harekete askeri bürokrasi ile 

işbirliği yapmışlardır. Jön Türk’ler dönemi boyunca İttihat ve Terakki de kendi siyasal 

programlarını benimsetmeleri ve içtenlikle uygulamaları için özellikle sivil bürokrasi 

üzerinde durmuştur. Böylece sivil bürokrasi Jön Türk’ler döneminde tamamen siyaset 

sahnesinin dışında kalmamışlardır. Nitekim I. Dünya Savaşı’ndan sonra Jön Türk 

Hükümeti iktidardan düştüğü zaman, İtilafçı hükümetlerin ilk yaptıkları işlerden biri, 

Jön Türk Hükümetlerine yakınlığı olduğunu düşündükleri sivil bürokratları görevden 

uzaklaştırmak olmuştur. 

Jön Türk hareketi Abdülhamid dönemine bir tepki olarak gelmiştir. Genç Osmanlı 

siyasal geleneğine paralel olarak hiç değilse önceleri “liberal” siyasal normlar 

benimsenmiştir. Ancak çok geçmeden Batılılaşmayı reddeden Dini bir tepki ile 

karşılaşınca otoriter bir yönetim biçimine gidilmiştir. 

Jön Türk döneminde her türlü Batı kökenli fikre İmparatorluğu kurtaracak bir çare 

olarak sempati beslenmiştir.228 
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Sonuç olarak Jön Türkler döneminin amacı, batılılaşma ve bunun sonucu devleti 

kurtarmaktır olmuştur. İşleyiş kodu açısından dönem muhalefet (Jön Türkler) ve iktidar 

(Padişah) mücadelesi şeklinde geçmiştir. 

2. CUMHURİYET DÖNEMİNDE BÜROKRASİ-SİYASET İLİŞKİSİ 

Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra kurulan Cumhuriyet pek çok alanda olduğu 

gibi, Osmanlı Devleti’nin bürokratik mirasını da devralmıştır. Nitekim son Osmanlı 

kabinesinde bulunan on bir bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk hükümetinde aynen 

yer almış olup, diğer pek çok kamu kuruluşunun örgüt yapısı ve işleyişi değişikliğe 

uğramadan devam etmiştir. Yönetim yapısındaki değişikler daha sonraki yıllarda 

gerçekleştirilmiştir. Ancak 600 yıllık bir devlet yönetim geleneğinin izlerine günümüz 

Türkiye’sinin bürokratik yapısında hala rastlamak mümkündür denilebilir. Cumhuriyet 

dönemindeki bürokratik yönetim yapısındaki gelişmeleri, tek parti dönemi, Demokrat 

Parti’nin iktidar yılları, 1960 sonrası dönem ve 1980 sonrası dönem gibi başlıklar 

altında ele alacağız. 

Osmanlı’dan Cumhuriyete geçişte, İmparatorluk bürokrasisinin biçimsel yönü ile 

birlikte yönetim gelenekleri ve siyaset kültürü de miras olarak intikal etmiştir. Bilindiği 

gibi son dönem Osmanlı bürokrasisinin yapı ve işleyiş ile ilgili unsurları, 1939 yılında 

ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu ile şekillenmeye başlamıştır. Bugünkü anlamda 

bakanlıkların kurulması, II. Mahmut’un son dönemlerine rastlar. Eyaletten il yönetimine 

geçiş, belediyelerin, il özel idarelerinin, Sayıştay ve Danıştay gibi temel kurumların 

oluşturulması Tanzimat döneminde gerçekleştirildi. Sivil ve askeri bürokrasiye eleman 

yetiştiren okulların büyük kısmı Tanzimat ve Meşrutiyet döneminin ürünüdür. Özellikle 

II. Abdülhamid döneminin, eğitimin her düzeyinde önemli gelişmelerin 

gerçekleştirildiği yıllar olarak değerlendirilmesi gerekir. 1859 yılında açılan Mekteb-i 

Mülkiye, bürokrat kadrosunun yetiştirilmesine kaynaklık etmiştir.229 

Tanzimat’la birlikte bürokratlar, siyaset sahnesinde hâkim bir unsur olarak ortaya 

çıkmıştır. Kalemiye’ye mensup az çok Avrupa görmüş ve kısmen yabancı dil bilen 

bürokratlar, devlet yönetiminde Ulema’nın önüne geçmiş; otorite, Saray’dan Bab-ı 

Aliye intikal etmiştir. I. Meşrutiyet’te II. Abdülhamid’in kişisel özellikleri sebebiyle, 

saray siyasi ve idari otoriteyi tekrar ele geçirmiştir. İttihat ve Terakki ile birlikte ordu, 

siyaset sahnesine etkili bir unsur olarak katılmıştır. Bu üçüncü dönemde otorite ne Bab-ı 
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Ali bürokratlarının ne hükümdarındı. Siyasi bir cemiyet olan İttihat ve Terakki ile 

birlikte, Saray ve bürokrasi üzerinde güçlü bir otorite kurmuştur. Kurtuluş Savaşı’nın 

yönetici kadroları, büyük ölçüde İttihat ve Terakki içinde yetişmiş veya en azından o 

gelenekten etkilenmiş kişilerdir.230 

İttihat ve Terakki’nin lider kadrosunda iki farklı çizgi günümüzdeki yönetim 

anlayışını etkilemeye devam etmektedir. İttihat ve Terakki’nin liderlerinden Ahmet Rıza 

merkeziyetçi, devletçi ve otoriter bir yönetimden yanadır. Karşıt grubun temsilcisi olan 

Prens Sabahattin ise “Âdem-i Merkeziyet” ve “Teşebbüs-ü Şahsi” esasına dayalı bir 

idareyi savunmaktadır. İttihat ve Terakki içinde Ahmet Rıza’nın yönetim anlayışını 

benimseyen kadro egemen olduğu için, merkeziyetçi, seçkinci ve otoriter eğilimler, 

devletin resmi politikası haline gelmiş ve kamu bürokrasisi bu çerçevede 

şekillenmiştir.231 

Bürokrasinin Tanzimat sonrası işlevini etkileyen önemli bir faktör de, toplum 

sorunlarının hangi yöntemle çözülebileceği konusu olmuştur. Bu konuda hâkim görüş 

ve politika “toplum sorunları tepeden ve yasalarla çözülür” biçiminde ortaya çıkmıştır. 

Bu görüşün uygulanması, merkezi otoriteyi modernize ederek güçlendirmek ve 

merkeziyetçiliğe ağırlık vermekle sağlanabilirdi. Toplum sorunlarının çözümüne ilişkin 

bu yaklaşım, Cumhuriyet bürokrasisinin yapı ve işlevlerini etkileyen temel faktörler 

arasında yer almıştır.232 

2.1. Tek Parti Dönemi: Bürokrasinin Altın Yılları 

Cumhuriyet yönetimi, Osmanlı Devleti’nden sadece güçlü bürokratik yapı ve 

gelenek değil, aynı zamanda bu yapıyı, kendi imkânlarını geliştirmek için ve iktidar 

aracı olarak kullanan memur anlayışını da devralmıştır. Bununla beraber, Cumhuriyetin 

kuruluşu, Osmanlı Devleti’nin yapı ve işlevinden sistematik olarak bir değişimi ifade 

etmektedir. Bu değişim, siyasi rejim ve medeniyet anlayışında kendini göstermiştir. 

Tanzimat’ın ilanı ile başlayan batılılaşma programı ve uygulamaları, Cumhuriyetin lider 

kadrosu tarafından yetersiz görülmüş olup, Türkiye’nin tercihi, köklü bir Batılılaşma 

programını uygulamaktan yana olmuştur. Atatürk’ün temel politikası, toplumu 
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modernleştirmek ve ülkeyi sanayileştirerek kalkındırmaktır. Bu sebeple devrimlerin 

hedefi, Türk toplumunu değiştirmek ve onu Batılı bir toplum haline dönüştürmektir.233 

Bu bakımdan Cumhuriyet dönemi bürokrasisinin iki temel misyonu vardır: 

Birincisi reformları geliştirerek devam ettirmek ve yerleştirmek, ikincisi ise, ekonomik 

kalkınmada devletin öncülüğünü sağlamaktır. Devrimleri halka benimsemekte, temel 

misyon kamu bürokrasisine verilmiştir. Bu konuda Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan da 

(CHF) yararlanılmıştır. CHF asker-sivil memurların hâkimiyetindedir. 1935 yılında 

“parti” adını alan söz konusu fırka, toplumca “bürokrasinin partisi” olarak 

nitelendirilmiştir. Sivil-askeri bürokraside ki memurların Cumhuriyet’in medeniyet ve 

siyaset anlayışına bağlı olması istenmiştir.234 

Cumhuriyet bürokrasisi, Osmanlı Toplumunun kültürel bakımdan çoğulcu 

yapısına tepki olarak yeni bir ulus inşa etme projesini hayata geçirmek üzere dizayn 

edilmiştir. Bu bağlamda Osmanlı bürokrasisinin devlet kurtarıcılığı rolü, Cumhuriyet 

bürokrasisinin ulus oluşturma rolü ile sürdürülmüştür.235 

Tek parti dönemi bürokrasisinin özelliklerini genel olarak şöyle sıralayabiliriz: Bu 

dönem bürokrasisi, Osmanlı bürokrasisinden miras olarak aldıkları, halktan kopmuş 

olma özelliğini sürdürmüş ve Osmanlı bürokrasisinden farklı olarak da siyasal iktidarı 

denetlemiştir. Yeni devleti kuran Osmanlı bürokrasisinin ilerici kesimidir ve 

Cumhuriyetin ilanından sonra hemen devrimleri başlatmıştır. Devrimler halk yararına, 

halk için yapılmaktadır, ama halkın katkısı yoktur ve halkla birlikte hareket 

edilmemektedir. Önce devrimler gerçekleştirilmekte ve sonra halka benimsetilmeye 

çalışılmaktadır. Bu uygulama Osmanlı’nın son dönemlerini ve uygulamalarını 

anımsatmaktadır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, bürokrasinin yapısı ve işlevleri fazla gelişmemiştir. 

Henüz kapsamlı toplumsal ve ekonomik devlet grevleri oluşmadığı için, İçişleri, 

Dışişleri, Adalet ve Savunma gibi daha çok klasik kamu görevlerini yerine getiren 

bakanlıklar dikkati çekmektedir. Bayındırlık, Sağlık, Eğitim, Tarım ve Ticaret gibi 

bakanlıklarının örgütsel yapısı oldukça küçüktü. Ancak devletin modernleşme ve 

ekonomik gelişmeye yönelik politikaları, devlet bürokrasisinin büyümesini sağlamıştır. 

Nitekim 1931 yılında 104.115 olan memur sayısı 1938’de 134.779’a ve 1946’da ise 
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234 a.g.e., s.156 
235 Kongar, Emre, İmparatorluktan Günümüze Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, C.1-2, Remzi Kitabevi, 
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222.166’ya yükseldi. 1931–1938 döneminde memur sayısı, yılda ortalama %4,2, 1938–

1946 yılları arasında da %8 oranında artış göstermiştir. 1931 yılında memur başına 

düşen nüfus 141,7 iken, bu sayı 1938’de 125,5; 1946’da ise 85 olarak 

gerçekleşmiştir.236 Tek Parti yönetimi, planlanan reformların uygulamaya 

aktarılmasında, büyük ölçüde İçişleri Bakanlığı bürokrasisinden yararlanılmıştır. İçişleri 

Bakanlığı bu dönemde güçlü bir konuma yükselmiştir. Söz konusu bakanlığın itibar 

grafiği Dışişleri, Maliye ve Milli Savunma Bakanlıklarının üzerindedir. 1936 yılında 

Devlet-Parti özdeşliği resmen kurulmuştur. İçişleri Bakanı resmen Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin genel sekreteri ve Valiler de partinin il başkanı olmuşlardır. Devlet-parti 

bütünleşmesi ilçelerde de sağlanmıştır. Mülki yöneticiler, idari görevlerinin yanında 

siyasi işlerle de uğraşmaya başlamışlardır. Böylece Devlet yönetiminde “idare” ile 

“siyaset” iç içe girmiş ve bürokrasi ile siyaset arasında fonksiyonel bir ayrım 

yapılmamıştır. Siyasi makamlara aday olacak olanlar, parti teşkilatının onayını almak 

zorunda oldukları için, mülki yöneticiler (vali ve kaymakamlar), siyasetende güçlü hale 

gelmiştir. Tek parti döneminde devrimlerin yürütülmesi ve bekçiliği, bürokrasinin 

biricik görevi haline gelmiştir. Cumhuriyet bürokrasisi, Osmanlı toplumunun kültürel 

bakımdan çoğulcu yapısına tepki olarak bir “ulus” inşa etme projesini yürütmek üzere 

tasarlanmıştır. Mal ve hizmetlerde verimlilik ve etkinlik gibi modern yönetimin temel 

hedefleri, Cumhuriyet bürokrasisi için tali hususlardır. Önemli kararlar Ankara’da 

alınmakta, uygulama ise il ve ilçe yöneticilerine bırakılmaktadır. Taşradaki mülki 

yöneticilere önemli ölçüde yetki devredilmiştir. Devrimler, şehir ve kasabalarda daha 

etkili şekilde uygulanmış; kırsal kesimde ise sadece eşrafın desteği ile yetinilmiştir. 

1939’da toplanan Beşinci kurultayda parti ile bürokrasi arasındaki özdeşlik 

gevşetilmeye çalışılmıştır. Partinin bürokrasi üzerindeki denetimine son verilmesi 

kararlaştırılmış, ancak fiili olarak partinin bürokrasi ile yakın ilişkileri devam 

etmiştir.237 

Reformların yürütülmesi sürecinde bürokrasinin oldukça baskıcı bir nitelik 

gösterdiği herkesçe bilinen bir gerçektir. O dönemdeki memur kavramı “halka hizmet 

eden” değil topluma tepeden bakan, emreden ve bir ölçüde toplumu potansiyel tehlike 

gören bir görünüm kazanmıştır. Memur-halk ilişkisi “ceberut devlet” ve “jandarma 

devleti” gibi kavramlarla eleştirilmiştir. Bu dönemde bürokrasi özne, toplum ise nesne 

durumunda telakki edilmekteydi. Partinin ve bürokrasinin toplum kültürüne ve popüler 
                                                 
236 Eryılmaz, a.g.e., s.138 
237 a.g.e., s.138-139 
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İslam’a karşı izlediği siyaset sebebiyle, bürokrasi ile halk arasında ki bağlar giderek 

zayıflamıştır.238 

Tek parti döneminde mülki yöneticilerin güçlü bir konuma yükselmeleri, devletin 

iç reformların yürütülmesi ve yerleştirilmesi projesine yoğun ilgi göstermiş olmasından 

kaynaklanmaktadır. CHP’nin il ve ilçe başkanları, mülki yöneticiler olunca parti 

teşkilatının rolü, söz konusu neticeleri (vali ve kaymakam) denetlemek değil bilakis 

onların gücünü arttırmak biçiminde olmuştur. Mülki yöneticiler, zaman zaman belediye 

başkanlığı görevini de üstlenmişlerdir. 

Bürokratik elite siyasi güç verilince asker-memur kökenli adaylar, TBMM’de en 

büyük meslek grubunu meydana getirmiştir. Aynı dönemde hükümet üyelerinin 

çoğunluğu asker ve memurdan oluşmaktadır. Mekteb-i Mülkiye mezunları bu dönemde 

önemli üst düzey makamlarda görev almışlardır. İlk on mecliste bürokrat kökenli 

üyelerin %68’i, yeni adıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarından 

oluşmaktadır.1923–1946 yılları arasında meclisteki üyelerin %14-15’i Siyasal Bilgiler 

kökenlidir.239 

1930’lu yılların sonlarına doğru, özel sektörün gelişmesi ve yeni meslek 

gruplarının ortaya çıkması ile birlikte memurların gelir dağılımındaki paylarında bir 

azalma süreci başlamıştır. Siyasi iktidarlar, memurların mali kayıplarına karşı birtakım 

iyileştirici önlemler alsalar da bu gerilemeyi telafi edememişlerdir. Bu dönemde 

memurların maaşları “barem” olarak nitelenen katı rütbe sistemine göre 

düzenlenmektedir. Kişiler memuriyete girişte, eğitim durumlarına göre belirli bir 

baremde başlamakta, maaşları baremlerine bağlı olarak üç yılda bir gerçekleştirilen terfi 

ile artmaktadır. Memurların maaşı yaptıkları iş ile bağlantılı değildir. Her ne kadar 

barem sisteminin katılığı yumuşatılmaya çalışılmışsa da, memurların ücret düzeyi, 

özellikle teknik nitelikteki kamu kurumlarında çalışanları tatmin etmemiştir. Ekonomi 

geliştikçe teknik nitelikteki personele duyulan ihtiyaç da artmış; özel sektör, yüksek 

maaş vererek kamudan yönetici transferine başlamıştır.240 

1930–1950 yılları arasında 19 Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) kurulmuştur. Buna 

göre yaklaşık her yıl bir kamu işletmesi ortaya çıkmış oluyordu. Bürokratlar, KİT’lerin 

kurulması ile birlikte, sanayi kuruluşlarının yöneticileri olarak kalkınma faaliyetleri ile 
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doğrudan ilgilenmeye başlamışlardır. Her ne kadar “devletçilik” Tek Parti döneminin 

resmi ideolojisi olsa da, özel sektör ortadan kaldırılamamış, aksine girişimci bir orta 

sınıfın oluşmasına imkân hazırlanmıştır. Büyük ölçüde azınlıkların etkisinde bulunan 

ekonomik yapının, yerli (Türk) unsurların desteklenmesi politikası ile bir dönüşüme 

uğraması amaçlanmaktaydı Hammadde sağlama ve dağıtım süreçlerinin devletin 

tekeline alınmaması ve devletin koruyucu ithal politikaları, yerli girişimci sınıfın 

gelişmesini sağlayan temel faktörlerdendir.241 

Ne KİT’ler ne de özel sektör, merkezi bürokrasideki (İçişleri, Dışişleri ve Maliye) 

bürokratların prestij ve güçlerini ciddi olarak tehdit edecek bir konuma gelememiştir. 

Bu nedenle bürokratlar da, özel sektör ve KİT’lere geçme eğilimi ortaya çıkmamıştır. 

Bakanlık bürokrasilerindeki yöneticiler, kariyer olanaklarından ve sosyal prestijlerinden 

memnun görünmektedir. Tek Parti yönetiminin seçkinci, devletçi ve otoriter bir idare 

sistemine dayanması sebebiyle kamu yöneticileri, Osmanlı Devleti’nde bile 

görünmeyen yüksek sorumluluk mevkilerine yükselmişlerdir. Geleneksel olarak 

Osmanlı kamu yöneticileri, kamu düzenini korumak vergileri toplamak gibi klasik 

devlet işlerini yürütmekteydi. Tek Parti yönetimindeki bürokratlar bunlara ilaveten, 

sosyal ve kültürel hizmetler, ekonomik kalkınma ve gelişme faaliyetleri ile birlikte 

siyasal sürece doğrudan katılma imkanı elde etmişler; kamu politikalarının 

oluşturulması ve yürütülmesinde aktif rol almışlardır.242 

Sonuç olarak Cumhuriyetin ilk yılları, toplumsal konumu ve yetkileri bakımından 

“bürokrasinin altın yılları” olarak nitelendirilir. Bu dönemde siyaset-bürokrasi adeta 

aynı anlamlara gelen kavramlar olarak algılanmıştır.243 Siyaset ve bürokrasinin amacı 

yeni bir ulus oluşturma, cumhuriyetin temel ilkelerini halka benimsetme ve devletin 

üstün menfaatlerini korumak olmuştur. Yine bu dönemde parti devlet bütünleşmesi 

yaşanmış, idarenin tarafsızlığından söz etmek olanaksız hale gelmiş, partiye sadakat ve 

siyasal bağlılık; liyakat ve diğer yeterlilik kriterlerinden daha fazla önem kazanmıştır. 

Bürokrasi sadece yasaların uygulayıcısı değil hem yasaların yapılması hem de 

cumhuriyet ilkelerinin yerleşmesinde önemli derecede görevler üstlenmiş ve bu 

görevleri yerine getirmeye çalışmıştır. Özetlemek gerekirse, siyaset ve bürokrasinin 

amacı yeni ulus oluşturma, cumhuriyetin temel ilkelerini halka benimsetme ve devletin 

üstün menfaatlerini korumak olmuştur. 
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2.2. Demokrat Parti Dönemi 

1946 yılında siyasi sistemde önemli bir değişme yaşanmıştır. Siyasi sitem 

kendisini halkın katılımına açmış ve 1946 yılında Demokrat Parti’nin kurulması ile 

birlikte Türkiye resmen çok partili siyasi hayata geçmiştir. Demokrat Parti’nin 

kurulması bir bakıma “merkez”in, “kenar”ın siyasete katılmasına izin vermesi demektir. 

Politikada çok partili siyasi hayat başlayınca modernleştirici bürokratik elitin gücü 

kısmen azalmıştır. 

1946 erken genel seçimlerinde, tek dereceli sisteme dönülmüş, fakat iktidar 

baskısı sonucu milli iradenin tam teşekkül etmesi gerçekleşememiştir. Muhalefet (DP), 

1946-1950 arasında yapılan hiçbir ara seçime girmemiştir. Ancak 1950 genel seçimleri 

yeni Seçim Kanunu ile, tek dereceli, çoğunluk esasına dayanan ve idari kontrolden adli 

kontrole devredilen seçim teminatı ile gerçekleşmiştir. Neticede DP’nin ezici bir 

üstünlüğü ile noktalanmıştır. Ayrıca 1950 seçimlerinde ortaya çıkan bir gerçek de 

CHP’nin aldığı oylara göre Meclis’te tam temsil edilememesidir. Bunun sebebi 

uygulanmış olan çoğunluk esasından kaynaklanmış ve nispi temsil usulüne DP 

iktidarında geçilmiştir.244 

1946’da ilk çok partili ve açık oy-gizli sayımın olduğu seçimde CHP çoğunluk 

oyu alarak iktidarını devam ettirmiştir. İkinci demokratik çok partili ve bu kez gizli oy-

açık sayım ilkesinin uygulandığı seçimlerin yapıldığı 1950’de Demokrat Parti (DP) 

Mecliste büyük çoğunluğu elde ederek seçimi kazanmıştır. DP seçimde katı 

devletçilikten ziyade daha liberal bir ekonomik ve sosyal sistem önermiştir.245 

Demokrat Parti 1950’deki seçimlerden önce program çalışmaları esnasında 

bürokrasiyi karşısına almamaya dikkat etmiştir. DP eleştirilerini, bürokrasi yerine CHP 

üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bürokrasiye, geçmişte yapmış olduğu işlerden dolayı 

soruşturmaya tabi tutulmayacağı konusunda güvence verilmiştir. Bu dönemde 

bürokrasinin tarafsızlığı sağlanmadan seçim kazanmak zordu.246 

Türkiye 1950’den önce memur kökenli elit tarafından yönetilmiştir. Demokrat 

Parti’nin iktidara gelmesi, Tek parti döneminde ülkeyi yöneten kentli elitin iktidardan 
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düşmesi sonucunu doğurmuştur. Çok partili siyasal hayata geçişle birlikte Bürokrasinin 

toplum üzerindeki gücü ve baskısı göreli olarak azalmaya başlamıştır. 

1950–1960 dönemi, bürokrasi açısından büyük bir gerilemenin, itibar ve güç 

kaybının yaşandığı yıllar olarak tarihe geçmiştir. Bu dönemde siyaset ve siyasetçiler öne 

çıkmış, bürokrasi ikinci plana itilmiş ve birer “kamusal hizmet aracı” olarak görülmeye 

başlanmıştır.247 

Genel olarak kabul edilen görüşe göre çok partili siyasal sisteme geçilmesi ile 

birlikte bürokrasinin elinde bulunan iktidar monopolü yıkılmış, siyasal iktidar iş 

adamları, yerel toprak sahipleri ve onların temsilcileri olan yerel profesyonellerden 

kurulu siyasal partinin eline geçmiştir. Bu dönemin başından hatta 1946’dan itibaren 

bürokrasi ile aynı sepete konulan CHP kronik seçim kaybetme dönemine girmiştir.248 

1950 yılından sonra bürokrasinin durumunda gerek maddi olanaklar yönünden, 

gerek toplumsal statü bakımından bir düşüş görülmektedir. Bürokrasi yönünden en 

önemli değişim hiç kuşkusuz, ona Türk toplumuna özgü ayrıcalıklı durumunu sağlayan 

siyasi iktidar monopolünün elden çıkmış olmasıdır. 1950-1960 yılları arasında 

meclisteki bürokrat sayısı da hızla azalmış, buna karşılık serbest meslek mensuplarının 

artış göstermiştir. Meclisteki bürokratların oranı 7. dönem mecliste %21 ve 8. dönem 

mecliste ise %23 olmuştur. Buna karşılık serbest meslek mensuplarının oranı aynı 

dönemler itibariyle sırasıyla %46 ve % 41 olmuştur. Bürokrasinin iktidar monopolünü 

elden kaçırmasının sonuçlarından biriside yüksek siyasal karar pozisyonlarını işgal eden 

bürokratların sayılarının hızla azalması olmuştur.249 

Çok partili siyasi hayat, hiyerarşik otoriteyi gevşetmiştir. İktidar partisi 

milletvekilleri, bürokrasi ile halk arasında arabulucu rolünde etkili olmuş ve seçkinci 

bürokratlar üzerinde baskı kurmakta belirli ölçüde başarı sağlamışlardır. 1950 seçimleri 

ile birlikte bürokrat kökenli milletvekillerinin oranı düşmüş, onun yerine 

profesyonellerin (avukat, doktor ve mühendis gibi) ve iş adamlarının oranında artış 

olmuştur. Nitekim 1943–1946 döneminde TBMM’de memur kökenli milletvekillerinin 

oranı %33 dolaylarında iken bu oran 1950–1954 döneminde %16’ya gerilemiştir. 

Bunun tabi bir sonucu olarak bürokratların siyasi gücü azalmış, CHP parti olarak 
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bürokratlara dayanırken, DP profesyonellere, iş adamlarına ve kırsal kesime dalı bir 

politika yürütmüştür.250 

Bu dönemde siyasi sistemde iktidarın değişmesi ve farklı siyasi-ekonomik 

programların uygulanması, şüphesiz bürokrasiyi de etkilemiştir. Yeni iktidarın yönetici 

kadrosu ve programı ile bürokratların değer yargıları, siyaset ve yönetim arasında 

benzerlik yoksa ve ayrıca siyasi liderler kendi rollerini genişletmek istiyorlarsa 

bürokrasinin gücü bu noktada kırılmaya başlar. 1950’den önce halk bürokrasi ile iktidar 

partisi (CHP) arasında bir farklılık görmüyordu. Demokrat parti bürokrasiyi önceki 

iktidarın bir ortağı olarak gördüğünden onun gücünü kırmak için çalışmıştır. Liberal 

ekonomi politikaları, özel sektörün gelişmesine yönelik olduğu için, bürokrasi siyasi 

iktidarın emrinde teknik yeteneğini ona sunmakla yükümlü bir hizmet aracı olarak 

görülmek isteniyordu. Bununla birlikte bürokrasi, salt hizmet aracı statüsüne 

indirgenememiştir.251 

Siyasi iktidarın politika anlayışının değişmesi ile birlikte, bürokratlar yeni çevre 

şartlarına uyum sağlamaya çalışmış ve kendilerini bu yeni şartlara göre değiştirmeye 

çalışmışlardır. Fakat bu kolay olmamıştır. Çünkü bürokrasinin yönetim, siyaset ve 

dolayısıyla kamu yararı anlayışı ile DP’nin kamu yararı görüşü arasında farklılıklar 

vardır. Bu farklılıklar sonucu önceki konumunu terk etmek istemeyen bürokrasi ile 

siyasi iktidar arasında bir mücadele yaşanmıştır. DP, yerel çıkarlara ve taleplere daha 

duyarlı olmuş, buna karşılık idari elitin görüşlerine fazla önem vermemiştir. Bürokrasi, 

siyasi iktidarın piyasa ekonomisine dayalı politikalarına ve Atatürk Devrimleri 

konusundaki esnek tutumuna karşı tepki göstermiştir.252 Ayrıca bürokratlar siyasi 

iktidara karşı kamu yararını korumayı kendilerine görev saymışlar; siyasi iktidarın 

ekonomi politikaları başta olmak üzere Atatürk ilkeleri ve laiklik konusundaki 

politikalarından rahatsızlık duymuşlardır. Bu sebeple öncelikli olarak tehlikede 

gördükleri Cumhuriyetin temel ilkelerini ve Atatürk reformlarını DP iktidarına karşı 

korumayı en önemli temel hedef olarak benimsemişlerdi.253 

Bu dönemde yukarıda ifade edilen gelişmeler ve oluşan farklılıklar sonucu 

Demokrat Parti ile bürokrasi bir güç yarışı içine girmiştir. Türk tarihinde ilk defa 

seçimle işbaşına gelmiş bir parti bürokrasinin geleneksel egemenliğini sona erdirmek 
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istemiştir. 1954’te çıkan 6435 sayılı “Bağlı Bulundukları Teşkilat Emrine Alınmak 

Suretiyle Vazifeden Uzaklaştırılacaklar Hakkında Kanun” ile hükümet askerler ve 

yargıçlar dışında bütün devlet memurlarını gerekli gördüğü anda bakanlık emrine 

alınabilmekteydi. Bakanlık emrine alınan memur 6 ay içinde yeni bir işe tayin 

edilmemişse hizmet süresi ne olursa olsun emekli ediliyordu. Aslında, hükümete 

yetersiz memurların istifaya zorlama gerekçesiyle verilmiş bu yekti sayesinde DP 

hükümetleri, Tek Parti devrinin egemen bürokrasisini iyice kendine bağımlı hale 

getirmiş, bürokrasinin siyasi iktidar karşısındaki otonomisini geniş ölçüde azaltmıştır.254 

Sonuç olarak, çok partili siyasal hayata geçişle birlikte bürokrasinin tek parti 

dönemindeki altın yıllarında sahip olduğu parlamentodaki hakim konumunu 

kaybetmesi, statü, itibar, güvenlik ve gelirlerinde yaşanan azalmalar, bürokrasiyi DP 

iktidarına muhalif olmaya itmiştir. DP iktidarı dönemi sivil elitlerin devletçi elitlere 

karşı üstünlüğü şeklinde geçmiştir. 

2.3. 1960-1980 Arası Dönem 

Demokrat Parti, 1960 askeri darbesi ile iktidardan indirilmiştir. Menderes 

Hükümeti’ni deviren 1960 askeri müdahalesi, asker, sivil ve resmi seçkinlerin, Türk 

toplumundaki iktidar, statü ve itibarlarının gerileyişine bir tepki olarak 

değerlendirilebilir.255 

Asker ve sivil bürokratlar ile aydınlar, Demokrat Parti iktidarına birlikte 

muhalefet etmiştir. 1950-1960 yılları arasında yaşanan bürokrasi-siyasi iktidar 

mücadelesinde bürokrasi yenik çıkmıştır. Bir yandan yetkileri ve gücü azalan ve 

dolayısıyla itibar kaybeden, diğer yandan da mali sıkıntıya düşen bürokrasi eski 

günlerinin özlemi içerisinde 27 Mayıs 1960 askeri darbesine sempati ile bakmıştır. 

Nitekim 1961 Anayasası, önceki döneme tepki olarak, bürokrasiye siyasi iktidar 

karşısında belirli bir “özerklik” kazandırmıştır. 1961 Anayasası’nı yapan otorite millet 

meclisini başka kurumlarla dengelemek suretiyle DP’nin sahip olduğu türden bir iktidar 

tekelinin oluşmasını engellemek amacını taşımaktadır.256 

1961 Anayasası, parlamentoyu egemenliği kullanacak tek organ olmaktan 

çıkarmış ve egemenliğin kullanımını “yetkili organlar”a vermiştir. Bu yetkili organlar 

                                                 
254 Tutum, Cahit, Türkiye’de Memur Güvenliği, TODAİE Yay. Ankara, 1972, s.94 
255 Özbudun, Ergun; Köker, Levent, Türkiye’de Demokratik Ve Siyasal Kültür, Kültür Yayınları, Ankara, 
1995, s.18 
256 Dursun ve Al, a.g.e., s.162 



 95

içinde Anayasa Mahkemesi, Üniversiteler, Milli Güvenlik Kurulu ve bürokrasi vardır. 

Bu dönemde Anayasa Mahkemesi yasama organı üzerinde, Danıştay da yürütme organı 

üzerinde etkin denetim kurmayı başarmıştır. 1961 Anayasası’nın yürütme organını 

zayıflatıcı bu niteliği, 27 Mayıs 1961 askeri darbesinin, atanmışların seçilmişlere karşı 

bir müdahale özelliği taşıdığına dair görüşlere haklılık kazandırmıştır.257 

1961’den sonra bürokrasinin gücünün göreli olarak arttığını söylenebilir. Bu 

gelişmede 1961 Anayasa’sının getirdiği düzenlemelerin etkisi olmakta birlikte, bundan 

daha önemlisi, Devlet Planlama Teşkilatının kurulması ile birlikte ortaya çıkan 

teknokratlar grubunun, bürokrasi de ve iktidar üzerinde “bilgi” ve “uzmanlık” 

liyakatlerini kullanmalarının rolü büyük olmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı, gerek üst 

düzey bürokrat görevlere, gerekse siyasi partilerin lider kadrolarına eleman yetiştiren bir 

“okul” hüviyeti kazanmıştır. Bürokrasinin teknik nitelik kazanması, teknokratların 

önemini artırmış ve teknobürokratlar kamu politikalarının belirlenmesinde etkili 

olmuşlardır. Bilindiği gibi bürokrasinin siyasi iktidar karşısında en önemli güç kaynağı 

bilgi ve uzmanlıktır. Siyasi iktidarların ihtiyaç hissettiği bilgi ile onu yorumlanması için 

gerekli uzmanlık, bürokrasinin elindedir. Bu dönemde bürokrasinin bir bölümü 

“teknokrasi” niteliği kazanmıştır.258 

1961 yılında ortaya çıkan diğer önemli bir gelişme de askeri bürokrasinin 

güçlenmesi olmuştur. 1961 Anayasası askeri bürokrasinin, Milli Güvenlik Kurulu 

(MGK) vasıtasıyla devlet yönetiminde etkili ve özerk bir konuma yükselmesini 

sağlamıştır. MGK “milli güvenlik” ile ilgili konularda gerekli kararların alınması ve 

koordinasyonu sağlamasında temel görüşleri Bakanlar Kurulu’na bildirmekle yetkili ve 

görevli bir organ olarak 1961 Anayasası ile siyasi hayatımıza girmiştir. MGK 

kuruluşundan itibaren temel devlet siyasetinin oluşturulduğu gerçek iktidar merkezi gibi 

işlev yürüterek bazı durumlarda kabinenin üzerinde bir nitelik kazanmıştır. 27 Mayıs 

askeri darbesi sonrasında yapılan yasal düzenlemeler, askeri ve sivil yönetim alanlarını 

birbirinden ayırmış ve idarenin bütünlüğünü bozmuştur. Bir yanda sivil idare düzeni, 

diğer yanda da askeri idare rejimi olmak üzere, her biri kendi kendine yeten, birbirinden 

bağımsız iki farklı bürokrasi düzeni doğmuştur. Arıca askeri bürokrasi, maaş ve sosyal 

imkânlar bakımından sivil bürokrasiden farklı ve ayrıcalıklı bir statü kazanmıştır. 
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Bilindiği gibi Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) kurulması bu dönemde 

gerçekleşmiştir.259 

Bu dönemde, kamu hizmetlerinin genişleyip yaygınlaşması ve dolayısıyla 

bürokrasinin büyümesi süreci, hızlanarak devam etmiştir. Büyümenin en önemli 

göstergelerinden biri memur sayısındaki artıştır. 1963 yılında 449.869 olan memur 

sayısı 1970 yılına gelindiğinde 655.737’ye yükselmiştir. Memur sayısındaki yıllık artış 

%6,5 olarak gerçekleşmiştir. 1963 yılında memur başına düşen ortalama nüfus 66 iken 

1970’de bu sayı 54’e düşmüştür. 

1960’lı yıllarda personel rejimi açısından kayda değer önemli gelişme, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu oldu. 1965 yılında kabul edilen ve halen yürürlükte olan söz 

konusu kanun “sınıflandırma”, “kariyer”, ve “liyakat” ilkelerini esas alarak tanzim 

edilmiştir. Ne var ki, uygulamada kanunun ihlal edilen en önemli ilkesi “liyakat” 

olmuştur. Kamu bürokrasisi çeşitli kayırma biçimlerinin (siyasi, dost, akraba, hemşehri, 

bölge, okul vb.)egemen olduğu “işe göre adam” değil de “adama göre iş” ilkesinin 

tercih edildiği bir istihdam alanı olma niteliğini korumuştur.260 

Yukarıda da ifade edildiği gibi 1960 sonrası dönemde bürokrasini gücünde 

göreceli bir artış görülmüştür. Fakat 1960 darbesinin ardından kabul edilen 1961 

Anayasası ile bürokrasinin siyasal iktidar karşısındaki konumunun güçlendirilmesine, 

ekonomik ve sosyal gelişme sürecinde sesini duyurabilmesine yardımcı olacak önemli 

yenilikler getirmesine rağmen, bunlar bürokrasinin tek parti dönemindeki o üstün 

konumuna dönmesine yetmemiştir. 1960’da iktidara gelen bürokrasi 1965’te iktidarı 

tekrar burjuvaziye kaptırmıştır.261 

Türkiye 1965–1980 arası, kamu bürokrasisine de kısmen yansıyan ve ekonomik 

yaşamda bir anarşi dönemine tanık olmuştur. Diğer bir ifadeyle toplumdaki ideolojik 

çatışma ortamı kısmen kamu bürokratları arasında da görülmüştür. Özellikle 1965’de 

Adalet Partisi’nin (AP) iktidara gelmesinden sonra kamu bürokrasisinin 

siyasallaştırılması daha da açık hale gelmeye başlamıştır ve günümüze kadar bunun 

devam ettiğini ve hala var olduğunu söylemekte mümkündür. Bunun bir göstergesi 
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olarak 1970–1980 arası dönemde hükümet değişikliği sırasında iktidara gelen partilerin, 

üst yöneticileri partiye yakın bürokrat kişilerle değiştirmeleri gösterilebilir.262 

1970’lerde toplumsal sistemde sosyo-ekonomik grupların (işçi sınıfı ve burjuvazi) 

ağırlıklarını ortaya koydukları dönem olmuş ve bunun sarsıntıları yaşanmıştır. 1970’li 

yıllarda başlayan siyasal istikrarsızlık ve koalisyon hükümetleri dönemleriyle bürokrasi 

içinde hizipleşme ve siyasallaşma belirtileri gözlenmiştir. Bu durum ordu içinde 

geçerlidir.263 

12 Mart 1971 Muhtırası ve bunu izleyen yılda (1972) Anayasa’da yapılan önemli 

değişikler, bürokrasi-siyasi iktidar ilişkilerinde yeni bir evreyi başlatmıştır. 1970’den 

önce öğrenci ve işçi olayları sebebiyle artan sosyal ve siyasi tansiyonun sebeplerinden 

biri olarak 1961 Anayasası gösterilmekteydi. 12 Mart askeri müdahalesi ile birlikte 

Anayasa’da yapılan değişikler yürütme organını güçlendirmiş, kamu hürriyetlerini 

daralttı ve bürokrasinin özerkliğini kaldırmıştır. 1973 yılında başlayan koalisyonlar 

döneminde siyasi iktidarlar, kendi taraflarını bürokrasiye yerleştirerek onu yakın 

denetimleri altına almışlardır. Bürokrasi büyük oranda politize olmuştur. Bürokrasinin 

üst ve orta basamaklarında yöneticilerin değişme hızı çok yüksek düzeylere ulaşmıştır. 

Yetenekli ve liyakatli yönetici yerine, partili yönetici tipi hâkim kılınmaya çalışılmıştır. 

Dönemin iktidarları bürokrasiye kendilerine yakın olanları atamak suretiyle onları 

denetim altında tutmaya çalışmışlardır.264 

Özellikle siyasal iktidarın el değiştirdiği gün ve aylarda müteakip atamalarda bu 

siyasallaşmayı görmek mümkündür. 1965–1980 arası dönemde başta Adalet Partisi 

(AP) olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Mili Selamet Partisi (MSP) ve 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kendi ideolojik taraftarları ile devleti ele geçirme 

çabası içerisinde kendilerine yakın olanları bürokrasinin her kademesine atayarak onları 

denetim altına almak istemişlerdir.265 Atamalarda ülkenin içinde bulunduğu ekonomik 

istikrarsızlığın ve işsizliğin de etkisiyle parti düşüncesi, üst yönetim mevkilerinde 

giderek yayılmıştır. Halbuki yüksek mevkilere atamalarda ve yer değiştirmelerde amaç, 

siyasal iktidara ve onun programına yatkın ve duyarlı bir yönetim oluşturmaktır. Ancak 

bu yöndeki uygulamaların ölçüsü kaçırılmamalıdır.266 İfade edilen bu siyasallaşma 
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neticesinde sivil bürokrasinin siyasete ve siyasetçilere bağımlı hale getirilerek siyasal 

etkinliği kırılmış ve bakanlıklara sadece bilgi veren bir pozisyona getirilmiştir. 

Bu dönemde bürokrasinin amacı devletin ve rejimin üstün menfaatlerini korumak, 

bürokratik yapının güçlendirilmesini sağlamak olmuştur. Bu dönem, yoğun 

siyasallaşmanın yaşandığı, ikili bürokratik yapının (sivil-askeri) olduğu ve bürokrasinin 

yeniden güç ve etkinlik sağlama çabası içerisinde hareket ettiği bir dönem olarak 

geçmiştir. 

Sonuç olarak 27 Mayıs 1960 ihtilali sonrası bürokrasinin iktidarı kaybetmemesi 

için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu dönemde seçilmişlerin gücü azaltılırken 

bürokratların gücü artırılmaya çalışılmıştır. Bu dönemin belirgin bir özelliği olan hızlı 

ekonomik gelişme ve bu gelişmeye orantılı olarak toplumsal sınıfların gelişmesi devlet 

aygıtının genişlemesine ve bunun sonucu bürokrasinin genişleyip yaygınlaşmasına 

sebep olmuştur.267 Yapılan tüm düzenlemelere rağmen bürokrasi tek parti dönemindeki 

o ihtişamlı günlerine bir daha kavuşamamıştır. 

2.4. 1980 Sonrası Dönem 

1980 askeri darbesi ile Türkiye askeri bürokrasi tarafından yeni bir yapılanmaya 

tanık olmuştur. Bu askeri müdahalenin ana gerekçesi, sadece siyasilere karşı değil, aynı 

zamanda siyasete alet olmuş idari bürokrasiye karşı ülkeyi yeniden kurtarmak olarak 

açıklanmıştır. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün çizdiği 

yoldan sapmalar meydana geldiği ve askerin bunu da tekrar yoluna koymak amacıyla 

yönetimi ele geçirdiği belirtilmiştir.268 

12 Eylül 1980’e kadar yasama ve zayıflayan yürütme kendi belirlediği kararları 

alamamış ve siyasi iktidara tam olarak sahip olamamıştır. Seçilmemişleri de barındıran 

ikinci Meclis (Senato) ile birlikte parlamento örneğin Cumhurbaşkanı seçimini kendi 

tercihine göre değil; bürokrasinin tesiriyle yapmıştır. Bu dönem zarfında 1961 

anayasası, iktidarın kullanımına  “bürokratik ortaklar” getirdiği, devletin gücünün 

bölüşülmüş olması nedeniyle “zayıf iktidar” ve “zayıf yürütme” eleştirilerine konu 

olmuştur. İktidara gelen partilerin bürokrasinin üst kısmında istediği değişiklikleri 
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yapamaması kendine uymayan bürokratlarla çalışmak zorunda oluşu devamlı şikâyet 

konusu olmuştur.269 

12 Eylül 1980 müdahalesinin ardından oluşturulan 1982 Anayasasında, 1961 ile 

1980 döneminde güçsüz ve etkinsiz iktidarların meydana getirdiği olumsuzlukların 

etkisiyle Senato kaldırılmış; yürütme yasamaya tabi bir organ olmaktan çıkarılmış, bu 

iki gücün devlet faaliyetlerini düzenlenmesinde eşitlik içinde işbirliğine gitmeleri 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda anayasada yürütme görev olmaktan çıkarılmış ve gerekli 

yetkilere sahip ve kanunların kendisine verdiği görevleri yerine getiren bir kuvvet 

olarak tanımlanmıştır.270 

İki başlı yürütme içinde Cumhurbaşkanının yetkisi daha da arttırılmıştır. Bakanlar 

Kurulu’nun güçlendirilmesi de eskiden farklı olarak bakanların artık başbakana karşı 

sorumlu tutulması şeklinde olmuştur. Başbakanın güçlendirilmesi amacıyla bakanların 

cumhurbaşkanı vasıtasıyla görevden alınması yetkisi başbakana tanınmıştır.271 1982 

Anayasasıyla ortaya çıkan durum yürütme organının, yasama organına karşı daha da 

güçlendirilmesi olmuştur. Buna ilaveten bürokrasi ile ilgili bazı düzenlemeleri de göz 

önüne aldığımızda, siyasi iktidar, bürokrasiye karşı güçlendirilmek istenmiştir. Ara 

dönemde ilk defa kamu yönetiminin düzenlenmesi için yürütme organına önemli güç 

sağlayan “kanun hükmünde kararname” uygulamasına da gidilmiştir. 

12 Eylül 1980 tarihinde başlayan askeri ihtilal dönemi üç yıl sürmüş ve Türkiye 

tekrar 1983 seçimleriyle demokratik düzeni oluşturma yoluna gitmiştir. Bu dönemden 

sonra günümüze kadar Türk bürokrasisinin kendi başına artık ne kamu yönetiminde ne 

de kamu politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında hiçbir önemli rolleri 

kalmamıştır. Çünkü 1983’den sonra bürokratlar bulundukları makamı koruyabilmek ve 

daha fazla orada kalabilmek için ya kendi çıkarları amacıyla ya da gelecek beklentisiyle 

siyasilere yakın durmaya başlamışlardır. Böylece son dönemde bürokratlar ikincil 

konumu kabul eder hale gelmişlerdir.272 

1983 seçimlerinin ardından demokratik yaşama dönüldüğünde güçlendirilmiş 

yürütme ve mecliste tek başına iktidarı elde eden Anavatan Partisi ile birlikte daha 

önceki dönemlere göre siyasi iktidarın bürokrasi üzerindeki gücü ve denetimi artmıştır. 
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Bu durumun en önemli iki etkeni 1982 Anayasasının yürütmeyi daha fazla 

güçlendirmesi ve partinin tek başına parlamentoda çoğunluğu sağlayacak kadar oy 

almasıdır. 1980’li yıllarda Anavatan iktidarı boyunca parlamento siyasi iktidarla uyum 

içinde çalışmış; bu süreçte yürütme ve yasama çatışması yaşanmamıştır. Parlamento 

çoğunluğunun desteğinde Anavatan Partisi güçlü bir iktidar sürerek bürokrasiyi kendi 

iradesi doğrultusunda hizmet etmeye sevk etmiştir.  Bu iktidar döneminde bürokrasinin 

gücünü azaltıcı düzenleme ve uygulamalar gerçekleştirilmiş; bürokratik işlemler ve 

formaliteler azaltılmış, özelleştirme faaliyetleri başlamış, önemli bürokratik kurumların 

başlarına partinin ilkelerini benimsemiş bürokratlar getirilmiştir. 

1980’lı yılların başı, bütün dünyada özelleştirme ve devletin küçültülmesi 

politikalarının uygulanmaya konulduğu bir dönemin de başlangıcı olmuştur. Ülkemizde 

ilk defa bir siyasi parti (ANAP), “özelleştirme” politikası ile birlikte, “bürokrasi ile 

mücadele” konusunu programının temel hedefleri arasına yerleştirmiştir. ANAP 

programını 1983 yılında tek başına iktidara gelerek uygulamaya aktarma olanağı elde 

etmiştir. ANAP hükümeti, bürokrasi kavramını daha çok, “kırtasiyecilik” olarak 

yorumlamış ve icraatını bu yönde gerçekleştirmiştir. Bu sebeple bürokrasi ile mücadele 

nüfus, pasaport, ehliyet gibi belgelerin alınmasında uygulanan belge ve işlemlerin 

azaltılması ve basitleştirilmesi biçiminde yürütülmüştür. Bürokrasi konusu, bir 

“yönetim sistemi” ya da “memurların kamu hizmetlerinin yürütülmesinde egemenliği “ 

şeklinde düşünülmediği için kurumsal-yapısal içerikli reformlara gidilmemiştir. 

Bürokrasi bina, araç-gereç ve teknik donanım bakımından geliştirilmiştir. Bilgisayar, 

fax cihazı, araç telefonu ve fotokopi makinesi gibi bürokrasinin araçsal yönüne yapılan 

yatırımlar artmasına rağmen, bürokrasi zihniyeti aynı kalmıştır. Kamu bürokrasisinin 

temel sorunları olan, merkeziyetçilik, hantallık, büyüme, gizlilik, tutuculuk, kurallık, 

siyasallaşma, kayırma, rüşvet, yolsuzluk ve en önemlisi aracılar vasıtasıyla işlemlerin 

yürütülmesi gibi olumsuzluklar ciddiyetini korumuştur.273 

1980’den sonra, idari ve siyasi sistemde yolsuzlukların arttığına dair yaygın bir 

kanı vardır. Teorik olarak, siyasi, idari ve iktisadi sistemde önemli değişikliklerin 

yapıldığı geçiş dönemlerinde yolsuzluklarda önemli bir tırmanma görülmektedir. Çünkü 

değişme dönemlerinde ortaya konulan yeni kural ve kurumların önceden tahmin 

edilmeyen birtakım boşlukları meydana çıkarmaktadır. Fırsat kollayan kişi (bunlar 

bürokrat ve politikacı da olabilir) ve kuruluşlar hemen bu boşluktan yararlanmaya 
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çalışırlar. Ülkemizin yönetim tarihinde önemli değişim ve dönüşüm dönemleri olarak 

nitelendirilen Tanzimat Dönemi, Tek Parti yönetimi, DP’nin iktidara gelişi ve 1980’den 

sonra ekonomik yapıdaki değişikleri izleyen yıllarda yolsuzluklarda önemli artışlar 

olması bir tesadüf değildir. Bu sebeple idari, siyasi ve iktisadi sistemde ani radikal 

değişikler yapmak yerine, değişimi zamana yayan istikrarlı ve sürekli bir yapılanma 

politikasının daha yararlı olacağı bir gerçektir. 

1980’den sonra memurluk, sosyal statü ve mali imkânları bakımından giderek 

itibarı kaybolan bir meslek haline gelmiştir. İkinci bir iş, hemen hemen çoğu 

memurların temel geçim kaynağı olmuştur. İşçilerle memurlar arasındaki ücret 

farklılığı, memurlar aleyhine gelişmeye devam etmiştir. Memurluk mesleği, itibarı ve 

mali hakları nedeniyle değil, daha çok güvencesi sebebiyle seçilen bir uğraş halini 

almıştır. 

Ülkemizde liyakat sistemi görüntüsü altında fiilen kayırma-yağmalama sistemi 

uygulanmaktadır. Üst düzey kamu görevliliği, hep siyasi makamlar olagelmiştir. İyi bir 

bürokrat, sadık ve vefalı bir yönetici, aynı zamanda iyi bir partili olarak algılanmıştır. 

İyi bir yönetici tavsiye ile atanmaktadır. Birisinin elinden tutması ve himayesi sayesinde 

üst makamlara gelmekte ve orada tutunabilmek için de yine koruyucuya ihtiyaç 

hissetmektedir. Bu koruyucu genellikle siyasi parti, itibarlı bir kişi ve kurum 

olmaktadır. Üst düzey bürokratların seçiminde liyakat ve tecrübe gibi ölçütler yerine 

güvenilir olmak, sır saklamak, parti menfaatlerini her şeyin üstünde tutmak, siyasi 

patronun zaaf ve açıklarını gizlemek gibi nitelikler ön planda olduğu için daha 

yöneticiler göreve gelirken siyasileşmektedirler. Üst düzey göreve gelirken siyasileşen 

bürokratlar, icraatlarında da bunu gözetmeleri gerekmektedir. Siyasi iktidarlar ya da 

partiler de, sadakatlerinin ve hizmetlerinin bir gereği olarak, üst düzey bürokratları aday 

yapmakla ödüllendirmek ve himaye etmek istemektedir.274 

Bu durum yani sayasal atamalar, 1999 yılından sonra kamu personeli alımında 

merkezi sınav uygulamasının başlamasıyla bir nebze engellenmeye çalışılmıştır. 1999 

yılından sonra ülkemizde kamu kurumların alınacak personelin Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yazılı sınava tabi tutulması, sınav sonuçlarına 

göre ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi tarafsızlık ve liyakat ilkeleri 

bakımından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Artık günümüzde 

bakanlıkların tek tek kuruluş kanunları çıkartılmış olup, bu kanunlar gereğince 
                                                 
274 Dursun ve Al, a.g.e., s.165 
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hazırlanan “Atama ve Yer değiştirme Yönetmelikleri”ne göre, işe almalar mutlaka 

sınavla olmakta, sınavlar yazılı ve sözlü (mülakat) olmak üzere iki aşamada 

yapılmaktadır.275 

Bu dönemde Anavatan Partisinin başkanı Turgut Özal, Amerikan başkanlık 

sisteminde benzeri görülen uygulamaları da gerçekleştirmiştir. Başkanlık sistemindeki 

başkanın bakanlar üzerindeki meşru denetimi gibi, Özal’da bakanları üzerinde benzer 

bir otorite kurmuştur. Bakanların kendisine karşı gelmelerine izin vermemiş ve bu yola 

girenleri de görevden aldırmıştır. Hatta Bakanlar Kurulu kararlarında sonradan 

doldurulmak veya istifa işlemi yapmak için bile bakanlardan imzalı boş kâğıtlar 

toplanmıştır. Yine ABD’deki “başkan’ın adamları”na benzer şekilde bilgisine ve 

uyumlu çalışacağına inandığı bürokratları önemli kamu kurumlarının başına getirmiştir. 

12 Eylül ara dönemine askeri hükümetin kuruluşunun hemen ardından bir 

komisyon oluşturularak kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesine ilişkin çalışmalar 

başlatılmıştır. Bu çalışmalar “Ulusu hükümeti” döneminde yeniden bürokrasinin 

düzenlenmesi konulu Kanun Hükmünde Kararnamelere konu olmuştur. 

Özellikle Turgut Özal’ın başbakanlıkta bulunduğu dönemde bürokrasi ile 

ilişkilerin verimlilik ve uyumluluk bakımlarından olumlu görünüm sergilemesini 

Özal’ın karizmatik bir kişiliğe sahip olmasıyla değerlendirmek, anlamlı sonuçlar elde 

etmeyi mümkün kılabilir. Özellikle kendinden sonraki dönemde karizmatik olmayan 

liderler ve koalisyon hükümetlerinin iktidara gelmesiyle siyasi iktidar ve bürokrasi 

ilişkileri verimlilik ve etkinlik bakımlarından oldukça önemli aşınmalar göstermektedir. 

Karizmatik olmayan liderler ve koalisyonlar,  net ve açık politikalar ve hedefler 

belirlemek; bu hedef ve politikaların gerçekleşmesi için gereken yöntemleri belirlemek 

ve bürokrasiyi bu hedefler doğrultusunda sevk ve motive etmek konusunda zayıf 

kalmışlardır. Liderlik gerekleri bakımından yetersiz olan politikacılar somut ve gerçekçi 

siyasal hedefler belirlemekte ve bu hedefler doğrultusunda bürokrasiyi seferber etmekte 

yetersiz kalmışlardır. Özal’ın cumhurbaşkanı olmasından sonra 09.11.1989–23.06.1991 

tarihleri arasında Yıldırım Akbulut;  23.06.1991–20.11.1991 tarihleri arasında da Mesut 

Yılmaz Anavatan Partisi iktidarını başbakan olarak sürdürmüşlerdir. Daha sonra uzun 

bir dönem koalisyon hükümetleri iktidarda olmuştur. 21.11.1991–25.06.1993 arası 

Demirel’in başbakan olduğu DYP-SHP koalisyonu; 25.06.1993–05.10.1995 arası I. 

                                                 
275 Şahin, Ramazan, Türk kamu bürokrasisinde Gelenekçilik ve Moderleşme, Selçuk Üniversitesi Sosyal 
bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 1997, s.32-33 
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Çiller iktidarında DYP-SHP koalisyonu; 05.10.1995–30.10.1995 arasında güvenoyu 

alamayan II. Çiller hükümeti; 30.10.1995–06.03.1996 döneminde DYP- CHP 

koalisyonundan oluşan III. Çiller hükümeti, 06.03.1996–28.06.1996 arasında ANAP-

DYP koalisyonundan oluşan II. Yılmaz iktidarı; 28.06.1996–30.06.1997 arasında RP-

DYP koalisyonu ve Erbakan iktidarı; 30.06.1997–11.01.1999 arasında ANAP-DSP-

DTP-Bağımsızlardan oluşan III. Yılmaz hükümeti; 11.01.1999–28.05.1999 arasında 

ANAP ve DYP’nin desteklediği VI. Ecevit azınlık hükümeti; 28.05.1999–18.11.2002 

arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonundan oluşan V. Ecevit hükümetinin akabinde 

2003 yılından itibaren AK Parti iktidarına kadar kurulan hükümetler, bürokrasiyi 

denetleme, hedefler doğrultusunda seferber etme, etkin ve verimli çalıştırma konusunda 

zafiyetler göstermiştir.276 

Anavatan iktidarının sona ermesinin ardından koalisyon hükümetleri tekrar 

başlayınca, koalisyon hükümetlerinin iktidar zafiyetleri tekrar ortaya çıkmıştır. Bunun 

yanında yürütmenin diğer kanadı cumhurbaşkanının güçlü yetkileri de kullanılmaya 

başlayınca Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında yetki çatışmaları ortaya çıkmış ve 

siyasilerin bürokrasi ile ilişkilerindeki gücü azalmaya başlamıştır. Bürokrasinin karşı 

çıktığı politikalar (liberalleşme gibi) daha büyük zorluklarla karşılaşır olmuştur ve 

siyasi karar alma konusunda seçilmiş olmayan kuruluşlar da etki etmeye başlamıştır. 

Özal sonrası günümüze kadar gelen on dokuz yıllık sürece bakıldığında güçsüz liderler 

ve koalisyon hükümetlerinin bürokrasi ilişkilerinde çeşitli sorunlar olduğu 

gözlenmektedir. Özellikle zayıf ve siyasi sorumluluğun parçalanarak aşındığı koalisyon 

hükümetleri, hem geçerli ve etkin kamusal politikalar üretememiş, hem de bürokrasiyi 

belirlenen politikalar hedefinde mobilize edememiştir.  Örneğin ulusal bir hedef olan 

Avrupa Birliği uyum süreci için gerekli yapısal düzenlemeleri gerçekleştirmek için 

bürokrasi seferber edilememiş, bizatihi bürokrasiyi hedef alan düzenlemeler 

gerçekleştirilememiştir. 

1980 sonrası dönemde bürokrasi giderek siyasileşmekte, siyaset ise 

bürokratikleşmekte ve ticarileşmektedir. Ülkemizin temel sorunu, siyaset ile yönetim 

arasında fonksiyonel bir ayrımı gerçekleştirmek, bürokrasiyi siyasetten arındırmak, 

siyaseti ise bürokratikleşmekten korumaktır. Bu fikir sonucu ülkemizde “Üst Kurullar” 

                                                 
276 Tataroğlu, Muhittin, “Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve 
Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, Yönetim ve ekonomi Dergisi, C.3, S.1, Manisa, 2003, s.113 
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adı altında özellikle sayıları 1990 yılından sonra hızla artan birtakım bağımsız 

kuruluşlar kurulmuştur. 

1980 sonrası dönemde; 1990’lı yılların sonu, 2000’li yılların başında büyük 

ölçüde IMF ve Dünya bankası gibi kuruluşların önerileri ve etkileriyle kurulan bu Üst 

Kurullar, ortaya çıkış süreçleri, görevleri, yetkileri ve siyasetle ilişkileri açısından 

dördüncü bölümde ayrı bir başlık halinde inceleyeceğiz. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BÜROKRASİ VE SİYASET İLİŞKİSİ AÇISINDAN 

ÜST KURULLAR, YÖNETİM YAPILARI VE İŞLEYİŞLERİ 

1. ÜST KURULLAR 

1.1. Üst Kurulların Ortaya Çıkışı 

Günümüzde olağanüstü şekilde hızlanan teknolojik gelişmeler ve küreselleşme 

süreci, toplumsal ilişkileri giderek karmaşıklaştırmakta, bu durum idari yapılanmaya 

yeni kurum ve kavramların eklenmesini zorunlu kılmaktadır. Çağdaş demokratik hukuk 

devletinin bu yeni süreçte en temel sorunu, bir yandan artan idari faaliyet alanlarına 

uygun yönetim sistem ve kurumlarını oluştururken, diğer taraftan da bireylerin temel 

hak ve özgürlüklerinin en kapsamlı biçimde korunması olmaktadır. Bu arayışların 

ortaya çıkardığı ürünlerden birisi de “Üst Kurullar” ya da bir başka ifadeyle “Bağımsız 

İdari Otoriteler”dir.277 Literatürde Üst Kurullar yerine Bağımsız Düzenleyici Otoriteler 

veya Bağımsız Düzenleyici Kurumlar kavramları da kullanılmaktadır. Bu kavramların 

hepsi aynı anlama gelmektedir. 

Teknolojik gelişmelere son derece açık olmaları, toplumsal yaşamda özel bir 

öneme sahip olmaları ve ayrıca özel girişim özgürlüğü, haberleşme ve bilgi alma 

(bilgilenme) hakkı, mülkiyet hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerle doğrudan ilgileri 

nedeniyle duyarlı sektörler olarak kabul edilen iletişim, medya, ekonomik rekabet, 

bankacılık ve finans sektörü gibi alanların, politikanın ve politikacıların etkisinden 

arındırılmaları ihtiyacı ve amacı, bu tür kurumların doğmasının başlıca nedenidir.278 

Bağımsız idari otorite (BİO) kavramı analiz edildiğinde üç sözcüğün üç özelliği 

yansıttığı görülmektedir. Bağımsız sözcüğünün organik ve işlevsel anlamda yürütme 

organı karşısında kurumun bağımsızlığını, idari sözcüğünün, ayrı kamu tüzel kişilikleri 

olsun olmasın idari organ niteliğinde olduklarını, otorite sözcüğü ise, bunların danışma 

organı değil, düzenleyici veya idari-icrai kararlar alıp uygulayan kuruluşlar olduklarını 

göstermektedir.279 Bu kuruluşlar, bağımsız yapılanmalarından ve özel yetkilere sahip 

olmalarından dolayı, organik ve fonksiyonel yönlerden gerçek bir otorite olarak ortaya 

çıkmaktadırlar. Bütün uygulamalarda genel olarak devlet yapılanması dışında olmayıp, 
                                                 
277 www.cankaya.gov.tr/tr_htkl/DDK/rapor001.htm , 15.06.2007 
278 Ulusoy, Ali, Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003, s.5   
279 Tan, Targut, “Bağımsız İdari Otoriteler ve Düzenleyici Kurullar”, A.İ.D., C.35, S.2, Haziran, 2002, 
s.15  
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merkezi ve genel idare içinde ayrı bir konumda bulunmakta ve devlet adına idari işlem 

ve eylemler yapmaktadırlar.280 

Bağımsız idari otoriteler ilk olarak ABD de ortaya çıkmıştır. Bu örgütlenme 

türünün ilk örneğini ABD’de kurulan Federal Ticaret Komisyonu oluşturmaktadır. 

1887’de Kongre kararıyla yürütme organından bağımsız olarak kurulan bu komisyonun, 

başlangıçta yalnızca demiryolları ile sınırlı düzenleme yetkisine, 1906’da petrol 

taşımacılığı, 1935’te karayolu taşımacılığı, 1940’ta da su taşımacılığı dahil edilmiştir. 

Bu komisyonu 1914’te rekabeti korumakla görevli Federal Rekabet Komisyonu 

izlemiştir.281 Genel olarak “İndependent Regulatory Agencies” olarak adlandırılan bu 

kurumların bu ülkedeki ortaya çıkış nedeni, yasama gücünü elinde bulunduran 

Kongre’nin, yürütme gücünü elinde bulunduran Başkan’a olan güvensizliğinden 

kaynaklanmaktadır. O dönemde kongre bu kurulların üyelerini atamakta ve 

organizasyonunu belirlemektedir. Kurul üyeleri, ilgili sektörlerde deneyimi olanlardan 

ve siyasi bir formasyonla ilgili olanlardan seçilmektedir. Bu bağımsız kurumlar, 

Amerikan federal sisteminde yer yönünden federalizmi temsil eden federe devletler 

(States) yanında, hizmet yönünden federalizmi temsil eden ve bu anlamda bir hizmet 

alanıyla sınırlı olarak düzenleme ve organizasyon yapma, denetleme ve yaptırım 

uygulama işlerini tek başına yapan, yani bir anlamda, o alanla sınırlı olarak yasama, 

yürütme ve yargı işlevini bünyelerinde toplayan, siyasal ve yargısal bazı denetime 

maruz olsalar da, “devlet içinde devletçikler” niteliğinde kurumlardır.282 

İlk örnekleri Anglo Sakson ülkelerinde görülen bağımsız düzenleyici kurumlar 

(BDK), Kıta Avrupası ülkelerinde 1970’li yıllarda var olmaya başlamıştır. Kara 

Avrupası ülkelerinde bağımsız düzenleyici kurumların Anglo-Sakson sistemindeki 

örneklerden esinlenerek oluşturuldukları kabul edilmektedir.  Kurumların oluşumunda,  

“siyasal iktidar ve ekonomik güç odakları karşısında, güvenli otoriteler olarak, temel 

hak ve özgürlükler ile piyasa mekanizmalarının daha düzenli işleyişini, bunların 

müdahale, baskı ve etkileri olmadan sağlayabilir ve güvence altına alabilir” fikriyle 

hareket edilmiştir. 

Bağımsız düzenleyici kurumların ortaya çıkmasında ve ülkelerde 

yaygınlaşmasında Hizmet Ticaret Anlaşması (GATS)’ın da önemli bir rolü vardır. Mal 

                                                 
280 Duran, Lütfü,  “Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler”, A.İ.D., C.30, S.1, Mart, 1997, s.27 
281 Sezen, Seriye, Türk Kamu Yönetiminde Kurullar, TODAİE Yayınları, Ankara, 2003, s.111 
282 Ulusoy,a.g.e., s.5-6   
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ticaretinde ülkelerin uyguladıkları kısıtlamaları kaldırmak ve mal ticaretini 

serbestleştirmek amaçlı GATS kapsamını genişletmek amacıyla 1986-1993 tarihlerinde 

yapılan Uruguay görüşmeleri sonucunda GATS doğmuş, bu anlaşma ile hizmet 

ticaretinin serbestleştirilmesi, ülkelerin hizmet sektörlerini küresel ticarete engelsiz 

biçimde açmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Çünkü hizmet sanayilerinin 1980 

sonrasında ulusal ekonomiler içindeki payları önemli oranda artmış ve uluslararası 

ticaret alanında en hızlı büyüyen sektör olmuştur. Böylece hizmet sanayileri de 

uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bir hizmet sunucusunun üye ülkenin hizmet 

sektörüne sermaye yatırımı yapabilmesinin önündeki tüm engellerin ortadan 

kaldırılması GATS’ın en önemli hedefleri arasında sayılmıştır. Bu anlaşmayı imzalayan 

ülkeler, hangi hizmet sektörlerini serbestleştireceklerini de liste olarak açıklama 

yükümlülüğüne sokulmuşlardır.283 

Böylece GATS, kamu hizmeti olarak devletler tarafından yürütülen her hizmet 

alanına müdahale ederek bunların kamu sektöründen özel sektöre devredilmesini 

sağlamakta, aynı zamanda bu alanlarda sermayenin kısıtlama olmaksızın faaliyet 

göstermesi güvence altına alınmaktadır. 

1995 yılından itibaren GATS, Dünya Ticaret Örgütü eliyle yürütülmekte olup bu 

örgütün gözettiği hedefler az gelişmiş ülkelerde IMF ve Dünya Bankası tarafından 

yürütülmektedir. Böylece, başlangıçta her devlet kendi ekonomik, tarihsel ve sosyal 

şartlarına göre regülasyon çalışmalarına yön verirken; GATS sistemi ile hizmet 

ticaretinde daha fazla liberizasyon için hizmet ticaretini engelleyen tüm idari 

düzenlemelerin kaldırılması, devlet yardımlarının lisans ve kalite standartlarının 

piyasaya giriş ve çıkışların yeniden düzenlenmesi öngörülmüştür. Böylelikle IMF ve 

Dünya Bankası'nın belirlediği regülasyon politikaları, ulusal düzenleme ve düzenleyici 

kurumlar üzerinde belirleyici bir rol almış durumdadır.284 

Avrupa Birliği’nde bağımsız düzenleyici kurumların oluşumu, kamu hizmetlerinin 

özelleştirilmesi süreciyle ortaya çıkmıştır. Özelleştirme sürecinde bağımsız düzenleyici 

kurumlara gereksinim duyulmuştur. Pratikte bu amaçla oluşturulan kurumlarla ilgili 

tartışmalar günümüzde hala devam etmektedir. Yeni teknolojiler ve uygulamada çıkan 

sorunlara karşı farklı yöntemlere başvurulmaktadır. Örneğin, bağımsız düzenleyici 
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kuruma daha önce tanınmayan bir denetim ve sınırlama yetkisi, uygulamada rekabeti 

bozucu bir durum karşısında verilebilmektedir. 

Bağımsız düzenleyici kurumlar, örgütsel yapıları, karar alma mekanizmaları v.b. 

bakımdan birçok ülkede birbirine benzemektedir; hatta bazı açılardan eş biçimlidir. 

Bağımsız düzenleyici kurumlar kamu kurumları olarak devlet alanı içerisinde yer 

almaktadır ve siyasal toplumun kurumlarıdır. Temellerini liberal devlet felsefesinden 

almaktadır. Bir başka ifadeyle, bu kurumlar 20. yüzyılın giderek genişleyen bürokratik 

yapısının yerine geçen, yeni bir devlet örgütlenmesinin öncü prototip aygıtları olarak 

görülebilir.285 

Bağımsız düzenleyici kurumların ortaya çıkıp yaygınlaşmasında aşağıdaki 

nedenlerin etkili olduğu söylenebilir:286 

• Ekonomik alandaki karmaşık ve teknik sorunların çözümü uzmanlık 

gerektirdiğinden, klasik bakanlık yapısı buna uygun görünmemektedir. 

• Devletin piyasada hem hakem hem de oyuncu olması durumunda, alınacak 

kamusal kararların haklılığı ve tarafsızlığına gölge düşmemesi için, bu kararların 

bağımsız ve tarafsız kurumlarca alınmasında yarar vardır. 

• Siyasal etkilerden arındırılmış kurumlar uzun dönemli politika oluşturup 

izlemeyi de olanaklı kılmakta; siyasi iktidarların siyasal nedenlerle alamayacakları veya 

almayı erteleyebilecekleri kararların alınmasını da kolaylaştıracaktır. 

• Kriz dönemlerinde faturanın kendilerine çıkarılmasını istemeyen siyasiler 

de bu tür kurumları tercih etmektedirler. 

Bağımsız düzenleyici kurumlar, ekonomide etkinliği ve verimliliği artırmak, 

rekabetçi bir yapıya dönüştürmek amacıyla işletmecilik faaliyetinden çekilerek devletin 

özellikle piyasa aksamalarının olduğu sektörlerde hem piyasa aktörlerini hem tüm 

bireyleri korumak amacıyla düzenleme, denetim ve gözetim işlevini görecek güçlü ve 

etkin bir kamu yönetimine duyulan ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. BDK’lar 

sabit sermaye yatırımlarını cezbetmek ve iktisadi büyümeyi hızlandırmak için 

hükümetlerin hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde hukuk ve düzeni tesis edeceği 

yönünde ve seçimlerin neden olduğu siyasi belirsizliğin ekonomiye olan olumsuz 

etkilerini en aza indirmek, şeffaflık, uzmanlık ve istikrar gibi iyi yönetişim gereklerini 
                                                 
285 Bayramoğlu, Sonay, Yönetişim Zihniyeti, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, s.242   
286 Tan, a.g.m., s.14 
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yerine getirmek amacıyla devletin ortaya koyacağı taahhütlerinin bir ifadesi olarak da 

algılanmaktadır.287 Bağımsız düzenleyici kurumlar bürokrasinin zayıf olduğu ve 

dolayısıyla devletin kuşatılma ihtimalinin bulunduğu ülkelerde bu durumu ortadan 

kaldırmak, siyasi yozlaşmaya bir tepki olmak ve piyasa aksamalarından kaynaklanan 

problemleri gidermek gibi amaçlar için tasarlanmışlardır.288 

Bağımsız İdari Otoritelerin doğuşu farklı etmenlere bağlanmış olsalar bile, 

bunların misyon ve amacının, yeni teknolojilerin ve mali enstrüman ve 

manipülasyonların bazı temel hak ve özgürlükleri ve ekonomik düzeni tehdit ve 

ihlallere karşı koruma ve kollama olduğu anlaşılmaktadır. Böyle bir işlev ile amacın 

gerçekleştirilmesi için kamusal ve özel güçlerden gelebilecek söz konusu tehlike ve 

zararları önleme ve yaptırımlara bağlama yetkisine sahip organların oluşturulması ve 

görevlendirilmesi gereği açık bir şekilde görülmektedir. Siyasal iktidar ve ekonomik 

güç odakları karşısında, temel hak ve özgürlükler ile piyasa mekanizmalarının düzgün 

işleyişi, bunlara müdahale, baskı ve etki olmadan işlerin yürütülmesi bağımsız idari 

otoriteler tarafından sağlanabilir ve güvence altına alınabilir.289 

Tekrar ifade edilecek olursa bağımsız idari otoriteler, küreselleşme sonucunda 

dünyada hızla yaygınlaşmaktadır. Ayrıca özelleştirme uygulamaları bu yayılmanın 

hızını daha da artmaktadır. Sayıları hızla artan bağımsız idari otoriteler, genel olarak 

faaliyet alanlarına göre üç grup içinde toplanmaktadır:290 

• Piyasa ekonomisinin düzenlenmesine yönelik olanlar. Örneğin sermaye 

piyasası, rekabet ve bankacılık alanlarında faaliyet gösterenler ile Telekomünikasyon ve 

enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren düzenleyici kurumlar da bu gruba sokulabilir. 

• Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını amaçlayanlar. 

Örneğin RTÜK, Fransa'daki Enformatik ve Özgürlükler Ulusal Komisyonu gibi. 

• İdarenin keyfiliğine karşı savunma amacına yönelik olanlar, Örneğin, 

Fransa’daki “mediateur” (bir tür ombudsman) ve İdari Belgelere Giriş Komisyonu gibi. 

Türkiye’deki örnekleri incelendiğinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 

dışında hemen tümünün ekonomik alana ilişkin ve piyasa ekonomisinin düzenlenmesine 

yönelik oldukları görülmektedir. 

                                                 
287 Kaya, Ali, Bağımsız Düzenleyici Üst Kurullar, Eğitim Kitabevi, Konya, 2004, s.63 
288 a.g.e., s.63-64 
289 Gözübüyük, Şeref ve Tan, Turgut, İdare Hukuku,Cilt 1, Turhan Kitabevi, Ankara, 1998, s.287,288 
290 Tan, a.g.m., s.15 
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Bağımsız düzenleyici üst kurulların ortaya çıkış sürecini ve gelişimini ifade 

ettikten sonra şimdi de bağımsız düzenleyici kurumların özellikleri nelerdir bunlara bir 

göz atalım. 

1.2. Üst Kurulların Özellikleri 

Üst kurulların klasik denetim örgütlerinden ayıran birtakım özellilikler vardır. Üst 

kurulların genel kurumsal özellikleri, bağımsızlık, özerklik, tarafsızlık ve yönetsel idari 

otorite olmaları şeklinde sıralanabilir.291 

Üst kurulların en önemli özelliği idari açıdan bağımsız olmaları ve görev alanları 

kapsamında düzenleme işlevini yerine getirmeleridir. Bu kurumların idarî 

bağımsızlıkları, hem organları, hem de işlemleri üzerinde tipik idarî denetim 

mekanizmalarının uygulanmaması anlamına gelmektedir. Düzenleme yetkisi anlamına 

gelen regülasyon işlevi kapsamına ise, belli bir faaliyete ilişkin olarak oyunun 

kurallarının belirlenmesi, yani düzenleme fonksiyonu ve bu kurallara uygun davranışın 

sağlanılması, yani denetim fonksiyonu girmektedir. 

Aslında bağımsız üst kurullar söz konusu olduğunda, uluslararası hatta ulusal 

düzeyde tek bir modelden söz etmek nerdeyse olanaksızdır. Çünkü bu kurumlar 

örgütlenme, işleyiş, yetki vb. diğer açılardan ülkeden ülkeye, hatta bir ülkede kurumdan 

kuruma değişiklik gösterebilmektedir.292 Dolayısıyla bağımsız idari otoritelerin 

özelliklerini yapısal özellikler ve işlevsel özellikler olmak üzere iki grupta 

incelenecektir. 

Bağımsız idari otoritelerin yapısal özellikleri şöyle sıralanabilir:293 

a-) Kolektif iradeye dayalı karar mekanizması: Bağımsız idari otoriteler, ülkeden 

ülkeye, aynı ülke içinde kurumdan kuruma değişebilen üyelerden oluşan karar organına 

sahiptir. Dolayısıyla kurulsal iradeye dayalı karar mekanizması yaygın özellik olarak 

ortaya çıkmaktadır. Kurullara dayalı bir karar mekanizması yaygın bir özellik olmakla 

birlikte tek bir kişi tarafından yönetilen kurumlarda bulunmaktadır. Örneğin Belçika, 

Danimarka. Ancak bu örneklerin çok sınırlı olduğu söylenebilir. 

b-) Kurul üyelerinin atanması: Kurul üyelerinin atanması konusunda, bu 

kurumlara özgülenebilecek bir modelden söz etmek olanaksızdır. Üyeler yürütme veya 

                                                 
291 Akıncı, Müslüm, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta Yayınevi, İstanbul, 1999, s.100 
292 Sezen, a.g.e., s.115 
293 a.g.e., s.115-117 
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yasama organınca atanabildiği gibi, her iki organın devrede olduğu bir süreçle de 

atanabilmektedirler.  Kurul üyeleri, atama makamınca doğrudan seçilebildiği gibi, bu 

seçim çeşitli organlarla birlikte yapılabilmektedir. 

c) Üyelerin görev süresi: Kurul üyeleri belli bir süre için bu göreve 

atanmaktadırlar. Yeniden atanmaları konusunda uygulama ülkeden ülkeye 

değişmektedir. Örneğin İtalya ve Fransa’da görev süresi genelde bir dönemle 

sınırlandırılmıştır. Öte yandan, üyelerin belli bir oranı görev süresi dolmadan 

yenilenebilmektedir. Türkiye’de kurul üyelerinin görev süresi 4 yıl ile 6 yıl arasında 

değişmektedir ve tekrar göreve gelme kurumdan kuruma değişmektedir. 

d) Kurul üyelerine sağlanan görev güvencesi: Kurulların tarafsızlığını korumak, 

üyelerin kendilerini güvencede hissetmelerini sağlamak amacıyla kurul üyelerinin 

görevden alınmaları özel koşullara bağlanmıştır. 

e) Görevli oldukları alanlar: Düzenleyici kurumların görev alanı daha çok 

ekonomik sektörler üzerinde yoğunlaşmış olmakla birlikte radyo-TV yayıncılığı, 

rekabet, sermaye piyasaları, bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon elektrik, 

doğalgaz ve atom enerjisi, demiryolu, insan hakları vb. birçok alana serpilmiş 

durumdadır. 

f)  Bütçe ve personel rejimleri: Düzenleyici kurumların genel özelliği bütçe ve 

personel istihdamı açısından göreceli bir özerklikten yararlanmalarıdır. Yaygın 

uygulama, gelir kaynaklarının, düzenledikleri sektörlerden alınan lisans ücreti, katkı 

payı gibi ödemelerden ve uygulanan cezalardan oluşmasıdır. Bu uygulama, kurumların 

mali açıdan hükümetlere bağımlı olmamalarını sağlamaya yönelik görünmektedir. 

Ancak gerek bütçe gerekse personel rejimi açısından kurumların özerkliği farklılıklar 

sergilemektedir. 

Yapısal özellikleri kısaca özetlenen bağımsız düzenleyici kurumların işlevsel 

özellikleri de şu şekilde sıralanabilir: 

a-) Düzenleme işlevi: Bağımsız idari otoriteleri kurup görev ve yetkilerini 

belirleyen yasaların bu kuruluşlara, görev alanlarına ilişkin geniş düzenleme yetkisi 

tanıdıkları görülmektedir. Dolayısıyla, bağımsız idari otoriteler görev alanlarında 

düzenleyici işlemlerle kurallar koymaktadırlar.294 BDK’lar piyasa tökezlemesinin 

olduğu alanlarda piyasaların rekabetçi bir yapıya kavuşturulması, iktisadi aktörlerin 
                                                 
294 Tan, a.g.m., s.27 
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işlemlerinde tüketici çıkarları dahil, toplam soysal faydayı maksimize edecek şekilde 

piyasaların işleyişinde etkinliği arttırmak ve piyasalara giriş çıkış şartlarını (lisans, izin, 

onay verme ve iptal etme dahil) piyasada geçerli olacak fiyat ve miktar, kalite ve 

güvenlik gibi unsurların denetimi için düzenlemeler yapmak gibi düzenleme görev ve 

yetkileri ile donatılmıştır.295 

b-) Gözetim ve denetim işlevi: Bağımsız idari otoriteler, yasalar ve kendi 

düzenlemeleri ile getirilen kurallara uyulup uyulmadığını izlemek, gözetmek 

durumundadır Bu amaçla, gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri ilgililerden istemek, onların 

bilgilerine başvurmak ve gerektiğinde yerinde incelemeler yapmak yetkileri bu 

kuruluşlara verilmiştir.296 BDK’lar bu görevi kendi istekleri halinde re’sen 

yapabilecekleri gibi, kurumlara yapılacak şikayetler ve suç duyuruları üzerine de 

gözetim ve denetim yetkilerini kullanabilirler. 

BDK’lar izleme, inceleme ve denetim işlevlerini yerine getirirken ilgili oldukları 

alanda yer alan kuruluşlardan gerekli bilgi ve belgeleri isteme ve sağlama yetkisine 

sahiptirler.297 

c-) Danışmanlık işlevleri: Bağımsız idari otoriteler kendi görev alanları ile ilgili 

konularda, ilgili bakanlıklara ve benzer statüdeki diğer kuruluşlara görüş bildirmek 

suretiyle bir danışma işlevi de yerine getirmektedirler. Bunun yanında ayrıca bağımsız 

idari otoritelerin yönetilenlerin haklarının güvence altına alınması, serbest pazar 

ekonomisinin kurallara uygun bir biçimde işlemesi, bilgilendirme ve iletişim 

süreçlerinin sağlanması gibi görevleri bulanmaktadır. Özellikle yönetilenlerin haklarının 

güçlendirilmesi için, bu kuruluşlardan kamu hizmetleri ile ilgili şikâyetlerin incelenip 

gereğinin yapılması konusunda önemli bir beklenti oluşmuştur. 

d) Yaptırım uygulama işlevi: BDK’lar görevlerin etkin ve yetkili biçimde yerine 

getirebilmeleri için kanunla yaptırım uygulama yetkisine sahiptirler. BDK’lar tarafından 

uygulanan yaptırımlar genelde farklı olmakla birlikte idari para cezaları verme,  verilen 

izin ve lisansları iptal etme şeklinde olmaktadır. 

Bağımsız idari otoritelerin görevli oldukları alanlarda idari ve parasal yaptırımlar 

uygulama konusunda geniş yetkilerle donatılmış olmaları, bu kuruluşların hukuki 

statülerinin belirlenmesinde önemli tartışma konularından birisini oluşturmaktadır. 
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Uygulanacak yaptırımların niteliği görev alanlarının özelliğine göre değişebilmekle 

beraber, yaptırım uygulama yetkisi, faaliyette bulundukları alanda düzenleme ve 

denetleme yetkilerinin bir uzantısı olarak kabul edilmektedir.298 

Gerek teoride gerekse uygulamada bağımsız idari otoritelere yaptırım uygulama 

yetkisinin kullanımının yasalarla sınırlandırılması konusunda görüş birliği oluşmuştur. 

Bu yetkiler, bağımsız idari otoritenin görevini yerine getirmesinin gerektirdiği ölçüde 

tanınmalı ve yasa koyucu bu yetkinin kullanılmasını anayasal güvence altındaki hak ve 

özgürlüklerin korunmasına yönelik bazı sınırlamalara tabi tutabilmelidir. 

e) Uyuşmazlık çözme işlevleri: Bağımsız idari otoritelerin özgün yanlarından birisi 

de, kendi alanlarında bazı uyuşmazlıkların çözümünde yetkili kılınmış olmalarıdır. 

Faaliyette bulundukları alanın teknik ve karmaşık özellikleri, yargı yoluna giderek 

çözümün uzun zaman alması gibi nedenler, bu kurullara uyuşmazlık çözme yetkisi 

tanınmasına da yol açmıştır.299 

1.3. Üst kurulların Amaç, Görev ve Yetkileri 

Bağımsız idari otoriteler, genel olarak toplumsal ve ekonomik yaşamın temel hak 

ve özgürlükler ile yakından ilişkili alanlardaki kamusal ve özel kesim etkinliklerini 

düzenlemek, koyulan kurallara uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve bu 

kurallara uyulmaması halinde de ya doğrudan doğruya yaptırım uygulamak veya bazen 

de kuruluş kanunlarında öngörülen yaptırımların uygulanması için adli mercileri 

harekete geçirmek gibi temel işlevleri olan özerk kuruluşlardır. Bu şekilde toplumsal 

yaşamın duyarlı alanlardaki kamusal ve özel etkinlikleri düzenlemek, izlemek, 

denetlemek, aykırı davranış ve durumları önlemek ve yaptırıma çarptırmak suretiyle 

bazı temel hak ve özgürlükleri ve ekonomik düzeni korumakta ve güvence altında 

bulundurmaktadırlar.300 

Bağımsız idari otoriteler, bir yandan görevli oldukları alanda düzenleme yetkisini 

kullanarak kurallar koyarken, diğer taraftan da bu kurallara uygun hareket edilmesini 

gözetip denetlemekte ve gerektiğinde önemli parasal ve idari yaptırımlar 

uygulayabilmektedir. Ayrıca bazı uyuşmazlıkları çözme yetkileri de bulunmaktadır. Bu 
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özelliklerinden dolayı yasama, yürütme ve yargı güçlerinin bir karma unsuru olduğu 

ileri sürülmektedir.301 

Bağımsız idari otoritelerin temel amacı; yeni teknolojilerin, mali enstrüman ve 

manipülasyonların bazı temel hak ve özgürlükleri ve ekonomik düzeni tehditlere ve 

ihlallere karşı koruma ve kollamadır. Bu amacın yerine getirilebilmesi için, kamusal ve 

özel güçlerden gelebilecek tehlikeleri ve zararları önleme ve yaptırımlara bağlama 

yetkisine sahip organların oluşturulması ve görevlendirilmesi gereği açık ve kesindir. 

Siyasi iktidar ve ekonomik güç odakları karşısında ancak bağımsız ve güvenceli 

otoriteler, temel hak ve özgürlükler ile piyasa mekanizmalarının düzgün işleyişini, 

bunların müdahale, baskı ve etkileri olmadan sağlayabilirler ve güvenceye alabilirler.302 

Ülkelerdeki ekonomik ve siyasal istikrarı sağlama açısından önemli olan bağımsız 

idari otoritelere, gerek uluslararası uygulamalar gerekse Türkiye’deki ilgili mevzuatın 

verdiği yetkiler çerçevesinde bakılacak olunursa, bu kurumların yaptıkları işleri ve 

görev alanlarını aşağıdaki gibi gruplandırmak mümkündür:303 

• Belirli bir sektörde faaliyette bulunacak kuruluşlara ve kişilere izin, lisans, 

onay, yetkilendirme vermek gibi idari işlemler, 

• Yönetmelik, tebliğ, genelge gibi adlarla yapılan düzenleme faaliyetleri, 

• Görev alanları içerisinde kalan işlerde denetleme işlevi görmek ve bunun 

uzantısı olarak gerektiğinde suç duyurusunda bulunmak, 

• Para cezası vermek, faaliyetten geçici veya sürekli men gibi yargı benzeri 

yaptırım uygulama faaliyetleri, 

• Görev alanı içinde bir müdahale/denetim aracı olarak yönetime katılma 

gibi faaliyetler. 

Bu faaliyetlerden ilk dördü bağımsız idari otoritelerin temel faaliyet konularıdır. 

Beşinci ise istisnai bir iştir ve genelde gelişmekte olan ülkelerde bazen yanlış bir 

biçimde ağırlıklı bir faaliyete dönüşebilmektedir. Bu faaliyet alanları genel olarak 

değerlendirildiğinde, bağımsız idari otoritelerin kuvvetler ayrılığı tasnifinde devletin üç 

temel alanında da faaliyette bulundukları görülmektedir. Bu durum bağımsız idari 
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otoritelere yasama, yürütme, yargı güçleri yanında devletin dördüncü gücü olma 

fırsatını vermektedir. 

Daha önce de ifade edildiği gibi bağımsız idari otoritelerin hepsi için geçerli 

özelliklerden ve hepsi için geçerli görev ve yetkilerden bahsetmek mümkün değildir. Bu 

özellikler ülkeden ülkeye hatta ülke içinde değişikler göstermektedir. Ülkeden ülkeye 

veya ülke içinde değişikler gösterse de yukarıda da gruplandırarak ifade edilen bağımsız 

idari otoritelere tanınmış olan görev ve yetkileri genel olarak; düzenleme; izin verme; 

kural koyma; denetleme; yaptırım uygulama; kamuoyunu bilgilendirme; görüş bildirme 

ve danışmanlık; anlaşmazlıkları çözme; araştırma, geliştirme ve eğitim ile bilgi isteme 

şeklinde başlıklar halinde sıralayabiliriz.304Şimdi bu görev ve yetkilerin birkaçına kısaca 

bir bakalım. 

a-) Düzenleme Yetkisi: Bağımsız idari otoritelerin var olma nedenini oluşturan bu 

yetki kamusal yaşamın duyarlı alanlarında kamu yararı ve kamu düzeni gereklerine 

uygun olarak yönlendirmeyi içerir. Bağımsız üst kurullar bu yetkiyi kuruluş yasalarına 

aykırı olmamak ve onların uygulanmasını göstermek üzere, özerklik ilkesi çerçevesinde 

ve üst norma bağlı kalmak kaydıyla çeşitli düzenleyici işlemler (tebliğ, yönetmelik, 

genelge, bildiri gibi) yaparak kullanmaktadır. Düzenleme yetkisi yasalar çerçevesinde 

yerine getirilen ikincil bir yetkidir. Bir başka deyimle, BİO’lar bu yetkisini kullanarak 

yapacağı işlemlerle yasal düzenlemenin kapsamını daraltamaz veya genişletemez.305 

b-) Yaptırım Uygulama Yetkisi: BİO’ların görevli oldukları alanlarda alacakları 

kararlar doğrultusunda idari ve parasal yaptırımlar uygulama konusunda yetkileri 

bulunmaktadır. Uygulanacak yaptırımların niteliği görev alanlarının özelliğine göre 

değişiklikler göstermektedir. 

Bağımsız idari otoriteler düzenledikleri ve denetledikleri alanlarda hukuka 

aykırılık tespit ettikleri takdirde, yaptırım uygulamadan önce ilgilinin uyarılması, yazılı 

ve sözlü savunmasını yapma imkanının tanınması, uygulanacak yaptırım ile fiil arasında 

orantılılık olması, alınacak kararın gerekçeli olarak duyurulması gibi yollara 

başvurabilmektedirler.306 

c-) Gözetim ve Denetim İşlevleri: BİO’lar yasalar ve kendi düzenlemeleri ile 

getirilen kurallara uyulup uyulmadığını izlemek, gözetmek ve denetim altında tutmak 
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zorundadır. Bu amaçla gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri ilgililerden istemek, onların 

bilgilerine başvurmak, gerektiğinde yerinde inceleme yapmak yetkileri bu kurumlara 

verilmiştir. BİO’lar denetim işlevini re’sen yapabileceği gibi şikayet üzerine de 

yapabilirler. 

d-) Danışmanlık İşlevleri: BİO’lar kendi görev alanları ile ilgili konularda, ilgili 

bakanlıklara ve benzer statüdeki diğer kuruluşlara görüş bildirerek bir danışma işlevi de 

yerine getirirler. Buna benzer biçimde BİO’ların öneri yetkileri de bulunmaktadır. Öneri 

ya aktif siyasi iktidara ya da aktif idareye yönelik olarak bir davranış biçimini 

benimsemesi, bir reformu gerçekleştirmesi, bir yasal düzenlemeyi değiştirmesi veya 

parlamentoya yasal bir değişiklik önerisi için olabilir.307 

e-) Uyuşmazlıkları Çözme İşlevleri: BİO’lar kendi alanlarına giren bazı 

uyuşmazlıların çözümünde yetkili organdır. Özellikle kendi alanlarına giren gerçek ve 

tüzel kişileri ilgilendiren durumların incelenmesi sırasında hakemlik ve yasanın 

uygulanması işlevlerini yerine getirirler. Hatta yaptırım yetkileri nedeniyle bu 

kuruluşları “yargı benzeri kuruluş” olarak niteleyenler de vardır. Ancak bu kuruluşların 

bazı konulardaki kararlarının çeşitli yaptırımlar içerse de yargısal işlem sayılamayacağı, 

söz konusu organların görevlileri güvenceye sahip olsalar da yargıç statüsünde 

bulunmadıklarından bunların yargı organı sayılmasının mümkün olmadığını belirten 

araştırmacılar da vardır.308 

1.4. Türkiye’de Üst Kurulların Ortaya Çıkış Süreci 

İlk örnekleri 1900’lü yıllarda ABD’de görülen ve daha sonra Kara Avrupa’sı 

ülkelerinde yaygınlaşan üst kurullar, 1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de de kurulmaya 

ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Söz konusu kurullar, Türk yazınında ve uygulamada 

çeşitli adlarla ifade edilmektedir. Bunlardan en çok kullanılanları “Bağımsız İdari 

Otoriteler”, “Regülasyon Kurumları”, “Düzenleyici Kurullar”, “Bağımsız 

Kurum/Kurullar”, “Bağımsız Düzenleyici Kurumlar”, “Özerk Kurumlar” ve “Üst 

Kurullar” dır. 

Türkiye kurullar olgusuna aslında yabancı değildir. Cumhuriyetin ilk yıllarından 

beri her bir piyasa, iğneden ipliğe bir bakanlığa ve bakanlıklara bağlı çeşit çeşit genel 

müdürlükler bünyesinde oluşturulan teftiş kurullarıyla düzenlenmekte ve 
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denetlenmektedir. Türkiye de bu kurumlara yeni yeni ihtiyaç duyulmasının nedeni 

düzenlenmeye ihtiyaç duyulan piyasaların geçmişte kamunun tekelinde olmasından 

kaynaklanmaktadır.309 

Türkiye idare yapısı içinde ilk kurulan  bağımsız düzenleyici kurumun, 1959 

yılında kurulan Sigorta Murakabe Kurulu olduğu belirtilmektedir. Bu kurul, özel sigorta 

şirketlerini denetlemekle görevli bir kuruluştur. 21-12-1959 tarih ve 7397 sayılı Kanuna 

göre kurulan ve ayrı bir tüzel kişiliği ve bütçesi olan, gözetim ve denetim işlevlerini bir 

arada üstlenmiş olan Sigorta Murakabe Kurulu, 510 sayılı KHK ile 1993 yılında Hazine 

Müsteşarlığı bünyesine alınarak Sigorta Denetleme Kurulu adıyla sadece bir teftiş 

birimi haline getirilmiştir.310 

Son 25-30 yılda ülkemiz, dünya toplumlarındaki gelişmelerin oluşturduğu yeni 

yapılanmaların etkisinde kalmıştır. Bu toplumsal gelişme ve yapılanmaların sonucu 

devletler; eğitim, sağlık, ekonomi, iletişim, bürokrasi, insan hakları gibi birçok alanda 

kendilerini sorgulamak zorunda kalmıştır.. 

Rekabetçi Pazar sistemine dayalı çoğulcu toplum düzeninde devletin farklılaşan 

temel işlevi, özellikle bireyin giderek kamu yararı, kamu düzeni ve kamu sağlığı gibi 

üstün toplumsal değerlerin gözetimini sağlamaktır. 80'li yılların başlarında ekonomi 

sektöründeki yeni karar ve uygulamalar, yeni kurumsal yapıların oluşmasına neden 

olmuştur.311 Kamusal yaşamın duyarlı alanlarında rekabete dayalı çoğulculuk 

güçlendikçe devlet bu gücün bir süre sonra kaosa dönüşmemesi, toplumsal düzene zarar 

getirmemesi, ülkenin ve bireylerin lehine işlemesi için normatif düzen değişikliklerine 

gitmiştir. 

Türkiye’de düzenleyici kurumların ortaya çıkışları ve hızla yaygınlaşmaları, 

yukarıda ifade edilen sürecin bir sonucu olarak, kalkınma politikalarındaki temel 

dönüşümlerin başlatıldığı 1980’li yılların ilk yarısına denk düşmektedir. 24 Ocak 

kararlarıyla başlatılan bu dönüşümün ivme kazanmasına paralel olarak bağımsız idari 

otoritelerin gelişme seyirleri de hızlanmıştır. Süreç içerisinde uluslararası finans 

kuruluşlarına bağımlılık, düzenleyici kurumların da nicel ve nitel gelişimini doğrudan 

etkiler hale gelmiştir. Bir yanda Avrupa Birliği'ne uyum süreci, bir yanda IMF ve 

Dünya Bankası ile kamu yönetiminde köklü değişimi öngören ilişkiler Türkiye’de 
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310 a.g.e., s.103 
311 Akıncı, a.g.e., s.154-155 



 118

sayıları giderek artan bağımsız düzenleyici kurum oluşturma sürecinin yaşanmasına 

neden olmuştur.312 

Türkiye’de 1980’li yılların ilk yarısından itibaren kurulan gerçek anlamda 

bağımsız idari otoritelerin ilk örneğini 1981 yılından itibaren faaliyete geçen Sermaye 

Piyasası Kurulu oluşturmuştur. 1994 yılma kadar SPK bu türün ilk ve tek örneği 

olmuştur. 1990'larda bu kategoriye, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Rekabet 

Kurumu eklenmiştir. Son dönemde kurulanlar ise; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu (BDDK), Telekomünikasyon Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK), Kamu İhale Kurumu, Şeker Kurumu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü 

İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’dur.313 

Düzenleyici kurumların Türkiye’de ortaya çıkışında küreselleşme ile başlayan 

liberalleşme ve bu sürece yön veren IMF ve Dünya Bankasının çalışmaları da etkili 

olmuştur. Dünya Bankası, 1980’lerden beri yapısal uyarlama kredileri (SAL) adı altında 

politika üreten krediler sistemine geçmiştir. İlgi alanı tek tek faaliyetler yerine, bir 

ülkenin iktisadi, toplumsal ve yönetsel yapı ve dengelerini değiştirmeye, yeniden 

yapılandırmaya yöneltmiştir.314 Dünya Bankası kredi anlaşmalarının dikkat çeken yönü 

anlaşmaların farklı yönlerine dağıtılan “gözden geçirme koşulları” olup, belirlenen 

koşullar borç alan ülkelerde temel iktisadi ve sosyal politikalar ile devlet örgütlenmesi 

üzerinde çok yönlü değişiklikler yapmayı amaçlamaktadır.315 

1990’ların sonlarına doğru Dünya Bankası, ekonomik kalkınmadaki başarısızlıkta 

devleti eleştirmiş, fakat bu başarısızlığın nedeni olarak gördüğü devleti reddetmek 

yerine devlet için farklı bir rol tanımı yapmıştır. Tartışmanın odak noktasında devletin 

küçültülmesi değil, aksine piyasanın etkinliği açısından müdahale biçimlerinin yeniden 

düzenlenmesi söz konusu olmuştur. Bu çerçevede, neoliberalizmin ekonomik 

verimsizlik sorununa ve sarsılan toplumsal meşruiyetin yeniden kurulması için “devlet-

piyasa-sivil toplum” ortaklığı temeline dayanan yönetişim, uygulamada piyasanın 

belirleyiciliğine olanak tanımıştır. Bu belirleyiciliğe olanak sağlayan en önemli yapılar 

ise, bağımsız düzenleyici kurumlar olmuşlardır. Dünya Bankası ve IMF'nin kredi 

koşullarından biri olarak Türkiye'ye sunduğu bağımsız düzenleyici kurum modeli, 
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siyasal-yönetsel iktidarın “bürokrasi-şirketler ve sivil toplum örgütleri”nden oluşan 

yapılara devrinin yolunu açmaktadır.316 

Son on yılda IMF’ye verilen niyet mektupları ve Dünya Bankası ile yapılan ikraz 

(borçlanma) anlaşmaları, söz konusu kurumların hangi amaçlarla kurulmuş olduklarını 

kanıtındır. “Yapısal Uyarlama Kredileri”nin bu tűr kurumların oluşturulmasını adeta 

zorladığı söylenebilir. 

Örneğin IMF’ye 2000 yılında verilen bir niyet mektubunda elektrik sektöründe 

rekabete dayalı bir piyasa için uygun düzenleyici çerçevenin oluşturulması ve bu 

sektördeki devlet varlıklarının doğrudan satış yoluyla elden çıkarılması amacıyla 14 

Aralık 2000 tarihinde kadar ve Dünya Bankası Ekonomik Reform Kredisi'ne uygun 

olarak, tarife politikası üzerinden tam yetkiye sahip bağımsız bir düzenleyici kurum 

oluşturan Elektrik Piyasası Kanunu’nun Parlamentoya sunulması bir ön koşul olarak 

taahhüt edilmektedir.317 

Yine IMF ile imzalanan “stand-by” düzenlemesi çerçevesinde yapılan programa 

mali sektör alanında destek olmak üzere Dünya Bankası ile imzalanan ikraz 

anlaşmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) operasyonel 

hale getirilmesi, sorunlu bankalarla ilgilenecek özel bir birim oluşturulması vb önlemler 

alınması anlaşmanın ön koşulları arasında sayılmıştır.318 

Diğer taraftan Uruguay Round’u sonucunda imzalanan GATS Anlaşması da 

TBMM tarafından 25 Şubat 1995 tarihinde onaylanmış böylece ABD’e egemen yapısını 

kuran yönetişim tipi devlet modelinin Türkiye'de hakimiyet kurmasına yol açan bir 

zemin oluşturulmuştur. 

Türkiye’de düzenleyici kurumların gelişiminde Avrupa Birliği'nin (AB) etkisi de 

büyüktür. Çünkü genelde işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı; özelde düzenleyici 

kurumların kuruluşu ve işleyişi birliğin yakın izleme alanındadır.319 Ülkemizdeki 

bağımsız düzenleyici kurumların kurulmasında ve düzenleyici reform çalışmalarının 

hızlanmasında AB süreci çok önemli bir itici güç olmuştur. Bu çerçevede Türkiye’deki 

düzenleyici reform çalışmaları her ne kadar dünya ekonomisinde yaşanan değişimden 

ve yeni yönetim anlayışından etkilenmiş olsa da özellikle katılım öncesi süreçte, AB 
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müktesebatının uygulanması için gerekli idari kapasitenin oluşturulması doğrultusunda 

kaydedilen gelişmeler reformların gündemini şekillendirmektedir. 

Avrupa Birliğine uyum için ulusal programdaki başlıca öncelikler ve taahhütler 

arasında “Kamu ihalelerindeki şikâyetleri dikkate alacak ve ihtilafları gözetecek 

bağımsız bir yasal veya idari kurumun kurulması taahhüdü”, “Türk Akreditasyon 

Kurumu (TÜRKAK), Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme 

Kurulu, Devlet Yardımları İzleme Otoritesi, Telekomünikasyon Üst Kurulu, Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu gibi bir dizi 

denetim otoritelerinin veya bağımsız otoritelerin kurulması ve güçlendirilmesi 

taahhüdü” yer almaktadır. 

Bunun yanı sıra Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgesi’nde aranan ekonomik 

ölçütlerde, IMF ve Dünya Bankası ile üzerinde mutabık kalınan hali hazırdaki 

enflasyonla mücadele ve yapısal reform programının uygulanmasının sağlanması 

istenilmekte ve ayrıca enerji sektöründe elektrik ve gaz sektörü için düzenleyici kurum 

oluşturulması, telekomünikasyon sektöründeki düzenleyici kurumun mevzuatı 

uygulama yeteneğinin güçlendirilmesi öngörülmektedir. Sonuçta, Türkiye’de elektrik, 

doğalgaz, tütün, şeker vb. sektörlerden devlet çekilerek yönetişim adı verilen üç ortaklı 

üst kurullar hızla yaşama geçirilmiştir.320 

Ülkemizde gerek dış etkiler, gerekse iç etkiler sonucu bağımsız düzenleyici 

kurumlar, devlet için yaşamsal önemde sektörlerin düzenlenmesi ve denetimi yetkisine 

sahip olarak kurulmuştur. Siyaset ve siyasetçilerin “yoz” olduğu yönündeki yaygın 

düşünce ve kanaatler, bu kurumlara büyük bir meşruiyet kazandırmıştır. “Siyaset 

yolsuzluk üretir” düşüncesi işlenerek, ekonomi yönetiminin siyasetten bağımsız olarak 

yönetilmesi gerektiği fikri geliştirilmiştir. Bu yöndeki görüşleri sistemleştirerek belli bir 

kalıba döken isim, ekonomiyi “kurtarmak” için 2000 yılında Washington’dan çağrılan 

Kemal Derviş olmuştur. Dünya Bankası bürokratı Derviş, geldiği andan itibaren, 

ekonomiyi “siyaset”ten kurtarmak gerektiği fikrini tüm konuşmalarında işlemiştir. 

Ekonomi ile siyasetin ayrılmasını savunanlara göre siyaset bir “hastalık” ya da aslında 

bir “illet”tir; bu illet, ekonomiyi de yönettiği için, kendi hastalığını ekonomiye 

bulaştırmakta, bu ise hem kaynak israfına hem de krizlere yol açmaktadır. İdeolojik 
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olarak, bağımsız düzenleyici kurumların kurulması böyle bir akılcılaştırma zeminine da-

yandırılmıştır.321 

.2. TÜRKİYE’DE ÜST KURULLAR 

Ülkemizde 1980’li yılların ilk yarısından itibaren kurulan gerçek anlamda 

bağımsız idari otoritelerin ilk örneğini 1981 yılından itibaren faaliyete geçen Sermaye 

Piyasası Kurulu oluşturmuştur. 1994 yılma kadar SPK bu türün ilk ve tek örneği 

olmuştur. 1990’larda bu kategoriye, 1994 yılında kurulan Radyo Televizyon Üst Kurulu 

(RTÜK) ve yine 1994 yılında kurulan Rekabet Kurumu eklenmiştir. Son dönemde; 

1999 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2000 yılında 

Telekomünikasyon Kurumu, 2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 

Şeker Kurumu ve 2002 yılında Kamu İhale Kurumu, Tütün, Tütün Mamulleri ve 

Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuştur. 

Bu bölümde ülkemizde kurulan yukarıda sayılan bağımsız düzenleyici kurumların 

kuruluş gerekçeleri,  yönetim yapıları, görevleri inceleyecek; son olarak genel bir başlık 

altında bağımsız düzenleyici kurumların siyasetle olan ilişkilerine değinilecektir. 

2.1.Sermaye Piyasası Kurulu 

2.1.1. Kuruluşu ve Teşkilat Yapısı 

Sermaye Piyasası Kurulu halen faaliyet gösteren Bağımsız Düzenleyici 

Kurumların (BDK) ilki olarak 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 

kurulmuştur.322 Söz konusu kanunda 1992 yılında 3794 sayılı ve 1999 yılında 4487 

sayılı kanunlarla kapsamlı değişiklikler yapılarak, kurum günümüzdeki yapısına 

kavuşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu, kamu tüzel kişiliğine haiz, “idari ve mali 

özerk”liğe sahip olup, yetkilerini kendi sorumluluğu altında “bağımsız” olarak 

kullanmaktadır. 

Bu kurum tasarrufların menkul kıymetlere yatıran halkın iktisadi kalkınmaya 

etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla sermaye piyasasının güven, 

açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının 
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korunmasını düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulmuş bir BDK’dır.  Merkezi 

Ankara da olan kurumun İstanbul’da da bir temsilciliği bulunmaktadır.323 

Özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğini ve idari ve malî özerkliği haiz 

kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların yıllık hesapları Başbakanlık tarafından 

belirlenen Başbakanlık müfettişi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetçisi ve 

Maliye müfettişinden oluşan bir komisyon tarafından denetlenir. Bu madde 

kapsamındaki kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların faaliyetleri hakkındaki yıllık 

rapor, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlar Kuruluna sunulur. Bu kurul ve 

kuruluşlar faaliyetlerine ilişkin olarak yılda bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan 

ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirir. Bu madde kapsamındaki kurul, üst kurul ve 

bunlara bağlı kurumlar 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 

Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tâbi değildir. Bu madde kapsamındaki kurul, 

üst kurul ve bunlara bağlı kurumların kanunlarındaki ve diğer kanunlardaki bu maddeye 

aykırı hükümler uygulanmaz.324 

Kurumun temel amacı, sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde 

çalışmasını sağlamak, tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının 

korunmasını sağlamak, Sermaye Piyasasının işleyiş kurallarını belirlemek, piyasadan 

fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi şekilde yararlanmalarını 

sağlamak, Sermaye Piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını 

korumak, Piyasaların adil ve etkin çalışmalarım sağlamaktır.325 

Sermaye Piyasası Kurulu, ilgili Bakanlıkça önerilecek dört aday arasından iki, 

Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Sermaye Piyasası Aracı 

Kuruluşları Birliği tarafından önerilecek ikişer aday arasından birer kişi olmak üzere, 

Bakanlar Kurulu Kararıyla atanacak yedi üyeden oluşmaktadır. Bakanlar Kurulu, 

adaylardan birini başkan olarak atamakta; Kurul da, başkanın teklifi ile üyelerden birini 

ikinci başkan olarak seçmektedir.326 
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2499 sayılı Kanun'un 17. maddesine göre yetkilerini kendi sorumluluğu altında 

bağımsız olarak kullanan SPK personelinin statüsü aynı kanunun 26. maddesinde 

düzenlenmiştir. Buna göre kurul hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, 

kurulca devamlı görev yapmak üzere atanan memurlar eliyle yürütülür. Personelin ücret 

ve diğer mali hakları, kurul üyeleri için tespit edilen miktarı geçmemek üzere belirlenir. 

Memurlar ve sözleşme ile çalıştırılacak personelin kadroları ve ücretlerine ilişkin 

esaslar, kurulun önerisi ve ilgili bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca tespit 

olunur.327 

Kurul başkanı ve üyelerinin görev süreleri altı yıldır. Süresi bitenlerin tekrar 

atanmaları mümkündür. Başkan dışındaki üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. Kurul 

Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilmesi mümkün 

değildir. Ancak atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri veya 2499 sayılı Kanun'da 

yasaklanan işleri yaptıkları tespit edilen, görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan 

dolayı haklarında verilen mahkûmiyet kararı kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri, 

süreleri dolmadan Başbakan onayı ile görevden alınmaktadır. 

Kurul Başkan ve üyeleri, resmi veya özel hiçbir görev alamamakta, ticaretle 

uğraşamamakta, serbest meslek faaliyetinde bulunmaktadırlar. Ücret karşılığı konferans 

ve ders verememekte, her türlü ticari amaçlı ortaklıklarda pay sahibi olamamaktadırlar. 

Ayrıca önceden maliki oldukları ticari paylarını başkan ve üye olarak göreve 

başlamadan önce elden çıkarmak zorundadırlar. Bu yasaklara uygun hareket etmeyen 

üyeler, üyelikten çekilmiş sayılmaktadır. Kurul Başkan ve üyeleri, dernek, vakıf, 

kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamamaktadırlar.328 

Kurul Başkan ve üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı önünde yemin 

etmedikçe görevlerine başlayamamaktadırlar. 

Sermaye Piyasası Kurulu, Başkan dâhil en az beş üyenin hazır bulunması ile 

toplanmakta ve salt çoğunlukla karar vermektedir. Kurul görevlerinin yerine 

getirilmesinde her türlü kuruluştan bilgi isteyebilmektedir. 

Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların, Kurul'da görev yaptıkları sürede eski 

görevleri ile olan ilişkileri kesilmektedir. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 
                                                 
327 Öztürk, Ebru, Türk İdare Sisteminde Rekabet Kurumunun Yeri ve Diğer bağımsız İdari Otoritelerle, 
Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Rekabet Kurumu Yay. No:124, Ankara, 2003, s. 17   
328 http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pid=0&menuid=5&subid=0&fn=500.pdf 
(20.03.2008) 
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veya özel mevzuatla düzenlenmiş personel rejimine tabi olanlar, Kurul'daki görevleri 

sona erdikten sonra, başvuruları halinde ilgili Bakan tarafından mükteseplerine uygun 

bir kadroya atanmaktadırlar. 

Kurulun mali özerkliği vardır. Kurulun bütün giderleri özel bir fondan karşılanır. 

Menkul kıymet ihraççıları (şirketler, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları) bu fona ihraç 

ettikleri menkul kıymetlerin binde ikisi tutarında ücret öderler. Fon gelirleri Kurul 

giderlerini karşılayamayacak durumda ise açık, Bütçeden alınan yardımla kapatılır. 

SPK’nın ilgili kuruluşları; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, aracı kuruluşlar 

(borsa bankerleri), bankalar (menkul kıymet alım satım faaliyetleri kapsamı içinde 

olanlar), menkul kıymetlerini halka sunan ortaklıklar, menkul kıymet yatırım 

ortaklıkları, menkul kıymet yatırım fonları ve bağımsız dış denetlemeye yetkili anonim 

ortaklıklar.329 

2.1.2. Görev ve Yetkileri 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun görev ve yetkileri 2299 sayılı kanunda açıkça 

belirtilmiştir. Genel olarak kanunda belirtilen yetki ve görevlere bakacak olursak;330 

• Sermaye piyasası araçlarının ihracını, halka arz ve satışının şartlarını 

düzenlemek ve denetlemek; 

• Sermaye piyasası araçlarını kurul kaydına almak ve kamu yararının 

gerektirdiği hallerde halka arz ve satışını geçici olarak durdurmak; 

• Sermaye piyasası kurumlarının mali bünyeleri ve kaynaklarının kullanımı 

ile ilgili standart rasyoları genel olarak ya da faaliyet alanları veya kurumların türleri 

itibariyle belirlemek; 

• Elde ettiği ve kendisine bildirilen mali rapor ve diğer belgeleri incelemek; 

• Halka açık ortaklıkların genel kurullarında vekâleten oy kullanımına 

ilişkin esasları belirlemek ve yönetimin kontrolünü ele geçirme ve azınlıktaki ortakların 

da kontrolü ele geçiren kişi veya gruba paylarını satma hakkına ilişkin düzenlemeleri 

yapmak; 

                                                 
329 Boynukara, Adnan, “Kamunun Yeniden Yapılandırılmasında Yeni Bir Araç: Üst Kurullar”, Dünyada 
ve Türkiye’de Yarın Dergisi, S.1,2002, s.6 
330 http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pid=0&menuid=5&subid=0&fn=500.pdf 
(20.03.2008) 
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• Her türlü türev araçların niteliklerini, alım ve satım esaslarını, bu araçların 

işlem göreceği borsalar ve piyasalarda çalışacakların denetim, faaliyet, ilke ve esasları 

ile yükümlülüklerini, teminatlar, takas ve saklama sistemi konularındaki esas ve usulleri 

düzenlemek; 

• Sermaye piyasası araçlarının geri alma veya satma taahhüdü ile alım ve 

satımına, ödünç alma ve verme işlemleri ile açığa satış işlemlerine ilişkin ilke ve 

esasları belirlemek; 

• Sermaye piyasası araçlarının takası, saklanması ile sermaye piyasası 

kurumlarının ve araçlarının derecelendirilmesini düzenleyip denetlemek şeklinde 

sıralanabilir. 

Kurul düzenleme gözetim, araştırma soruşturma görevleri yanında lisans, sermaye 

piyasası araçlarını ihraç izni vermekte, uymayanlara zararın tazmini, lisans iptali, para 

cezası, adli cezalar vermektedir. Bu kapsamda SPK, aldığı kararlara uymayan gerçek ya 

da tüzel kişiler hakkında 2 bin YTL’den  10 bin YTL’ye kadar para cezası verebiliyor. 

Aynı fiilin 2 yıl içinde yinelenmesi durumunda ceza tutarı ikiye katlanıyor. Sermaye 

Piyasası Yasası ve sermaye piyasası ile ilgili hükümlerinin uygulanması ve sermaye 

piyasası faaliyet ve işlemlerin denetimi SPK uzman ve yardımcıları tarafından 

yapılmaktadır. SPK’nın kararlarına karşı idari mahkemelere gidilebilmektedir.331 

Ayrıca Kurul görev alanına giren konularda yönetmelik,  tebliğ, vb. yayınlamak, 

diğer idari işlemleri yapmak, sektörün gelişmelerini ihtiva eden yıllık faaliyet raporu 

hazırlamak, kurumun personel politikasını ve bütçesini belirlemek, personel atama 

işlerini gerçekleştirmek ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmekle 

yükümlüdür.332 

Kurulda kararlar salt çoğunlukla alınmaktadır. Kurul çalışmaları ile ilgili olarak 

haftalık bülten yayınlamaktadır Kurumun yıllık faaliyet raporları en geç ertesi yılın 

mayıs ayı sonuna kadar hem ilgili bakanlığa hem de DPT tarafından hazırlanan formlara 

uygun olarak üçer aylık dönemler halindi DPT’ye de bildirilmesi gerekmektedir. 333 

 

 
                                                 
331 Salman, Emine Banu,  Türkiye Kurullara Teslim”, Ekonomi Muhabirleri Derneği, S.15, Nisan, 2000, 
s.17 
332 Kaya, a.g.e., s.109-110 
333 a.g.e., s.110 
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2.2. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

2.2.1. Kuruluşu ve Teşkilat Yapısı 

1982 Anayasasının 133. Maddesi radyo ve televizyon istasyonlarının ancak devlet 

eli ile kurulabileceğini ve yönetimlerin tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde 

düzenleneceğini öngörmektedir. Anayasa’nın öngördüğü bu esaslar göz önünde 

bulundurularak 11 Kasım 1983 tarihinde çıkarılan 2954 sayılı Türkiye Radyo ve 

Televizyon Kanunu, devlet tekelini açıkça vurgulamakta ve “Radyo ve televizyon verici 

istasyonlarının kurulması, işletilmesi, yayınların düzenlenmesi ile yurt içine ve yurt 

dışına yayın yapılması devletin tekelindedir; bu tekel Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kurumu tarafından kullanılır” ifadesiyle, yalnızca polis ve meteoroloji örgütleri için bir 

istisna getirilmektedir. Bu örgütler Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu’ndan izin 

almak kaydıyla radyo istasyonları kurabilecek, ikaz ve duyuru amacıyla sürekli ve 

kesintili olarak radyo yayını yapabilecektir.334 

Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu’nun (RTYK), teşkilatı ve çalışmaları devam 

ederken, 1990 yılında özel televizyon ve radyoların yayına başlamasıyla, yayın alanında 

bir “başıboşluk” ve “kargaşa” yaşanmıştır. Bu durum yeni bir kanuni düzenleme 

yapılmasını ve yeni bir yapılanmayı gerekli kılmıştır. 

Bu nedenle 1994 yılında radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesini ve bu 

alanı düzenleyecek Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kurulmasını sağlayan 13. 04. 

1994 tarih ve 3984 sayılı Kanunla devlet tekeli kaldırılarak her türlü teknik, usul ve 

araçlarla ve her ne isim altında olursa olsun elektromanyetik dalga ve diğer yollarla yurt 

içinde ve dışında yapılan radyo ve televizyon yayınları ile ilgili iletişim alanı 

genişletilmiş ve kapsamı belirlenmiştir. 3984 sayılı kanunla iletişim alanının yeniden 

düzenlenmesi sonucu özerk ve tarafsız bir kurum niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu kurulmuştur.335 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) radyo ve televizyon yayınlarının 

düzenlenmesine ilişkin olarak; ulusal ve bölgesel frekans planlamaları yapmak, yayın 

izni ve lisans vermek, radyo ve televizyon yayınlarını kanuna ve Türkiye’nin taraf 

olduğu uluslararası antlaşmalara uygunluk açısından denetlemek, ilke ve esaslara aykırı 

                                                 
334 Coşkunserçe, Sevgi, Kavga ve Kavramlarıyla RTÜK, Ocak Yayınları, Ankara, 2003, s.44  
335http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=f0c9239c-b841-4129-8069-d7ad023874d9, 
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yayın yapan kuruluşları denetlemek ve bu doğrultuda yaptırımlar uygulamakla görevli; 

bağımsız düzenleyici bir kurumdur.336 

Kurulun giderleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurulu ve tüm özel radyo ve 

televizyon kuruluşlarınca elde edilen brüt reklâm gelirlerinden kesilecek % 5 pay ile bu 

3984 sayılı kanun gereğince alınan yayın izni ve lisan ücretleri ve TBMM bütçesinden 

aktarılan ödenekten karşılanmaktadır.337 

RTÜK özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde kurulmuştur. Üst 

Kurulun bütçesi ve kadro cetvelleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bütçesi ile 

birlikte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda incelenir ve TBMM Genel Kurulunda 

görüşülerek karara bağlanır. RTÜK bütçesinden harcanmayan miktar, yıl sonunda 

Kültür Bakanlığı adına açılan bir hesaba aktarılır. RTÜK, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu hükümlerine tabi değildir. Üst kurulun alım, satım kiralama, taşıma vb. tedarik 

işlerine ilişkin işleri bir yönetmelikle düzenlemektedir.338 

Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla özerk ve tarafsız bir 

kamu tüzel kişiliği niteliğinde olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dokuz kişiden 

oluşan bir kuruldur. 

Üst Kurul en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, meslekleriyle ilgili konularda 

kamu veya özel kuruluşlarda en az on yıl görev yapmış mesleki açıdan yeterli bilgiye, 

deneyime ve devlet memuru olma niteliğine sahip, otuz yaşını doldurmuş kişiler 

arasından;339 

• Siyasi parti gruplarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 

oluşum formülüne göre belirlenecek kontenjan doğrultusunda gösterilecek ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilecek beş üye, 

• Yüksek Öğretim Kurumu Genel Kurulunun, Kurul üyesi olmayan elektrik- 

elektronik, iletişim, kültür-sanat ve basın- yayın dallarından göstereceği dört aday 

arasından Bakanlar Kurulunca seçilen iki üye, 
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• En çok sarı basın kartı sahibi olan iki gazeteden Gazeteciler Cemiyeti ile 

Basın Konseyinin ortaklaşa göstereceği iki aday arasından Bakanlar Kurulunca seçilen 

bir üye, 

• Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin kamu görevlileri arasından 

göstereceği iki aday arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir kişiden olmak üzere 

toplam dokuz üyeden oluşmaktadır. 

Üst kurulun üyelerinin seçimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurul kararı ile Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede yayınlanır. 

Diğer bağımsız idari otoritelere göre RTÜK’ün durumu bazı hususlarda 

değişmektedir. Yaptırım uygulama yetkisi çok ağır basan ve önemli derecede de 

toplumu etkileyen bu kuruluşun üyelerinin atanmasının TBMM’de grubu bulunan 

siyasal partilerce aday gösterilip TBMM’ce seçilmesi, bu kuruluşun siyasal otoritenin 

etki alanı içine çekilmiş olduğunu göstermektedir. Bu durum bağımsız idari otoritelerin 

bağımsızlığına ve dolayısıyla tarafsızlığına gölge düşürebilmektedir. 

Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. Üyeler, kendi aralarından bir başkan 

ve bir başkan vekili seçer. Başkanlık süresi iki yıldır. Üst kurul üyeleri ile üçüncü 

derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, radyo ve televizyon hizmetleri 

alanında Üst Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda herhangi bir yüklenme 

işine giremez, özel radyo ve televizyon şirketlerinde ve bu şirketlerin doğrudan veya 

dolaylı ortaklık bağı bulunan şirketlerde ortak veya yönetici olamazlar.340 

Üst Kurul üyelerine görevleri süresince, 657 sayılı Kanun'a gere en yüksek Devlet 

memurunun almakta olduğu aylık ödenmektedir. Ayrıca kamu görevlisi olup, Kurul 

üyeliğine seçilenler, bu görev süresince kurumlarından ücretsiz izinli sayılmaktadırlar. 

Üst Kurul, en az beş üye ile toplanmakta ve en az beş üyenin aynı yönde oyuyla karar 

almaktadır. 

2.2.2. Görev ve Yetkileri 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na, 3984 sayılı Kanun ile görsel- işitsel 

yayıncılık alanını düzenleme ve öngörülen yayıncılık ilkelerine uyulup uyulmadığını 

gözetip, denetleme görevi verilmiştir. Radyo ve televizyon yayıncılığında tahsise ilişkin 
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teknik alt yapıyı oluşturma, serbest piyasa alanını rekabetin olumsuz sonuçlarından 

arındırma, yayıncı ve hedef kitle arasındaki duyarlı özgürlük dokusunu koruma, 

karşılıklı yararları dengeleme görevi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na bu alanda 

otorite olma sıfatını vermektedir. 

Üst Kurul’un görev ve yetkileri 3984 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde 

belirlenmiştir. Bu görev ve yetkiler, TRT Kurumu eliyle kullanılan kanal ve frekans 

bantlarının dışındaki frekansların en az % 50’sinin zaman paylaşımlı ve bölgesel 

dengelere uygun biçimde kullanımını gözeterek kanal ve frekans bantları tahsis etmek; 

radyo ve televizyon kuruluşlarına verici tesisleri kurma ve işletme izni vermek ve 

denetlemek; radyo ve televizyonların uydu aracı ile bağlantı kurabilmesi amacıyla uç 

linkleri kurmaları için tesis izin ve ruhsatı vermek;  zaman paylaşımlı program 

kanallarının tahsisinde bölgesel dengeleri gözeterek, yayın kuruluşlarını ülkenin değişik 

bölgelerinde yayın yapmaya teşvik etmek; yayın yapacak kamu ve özel radyo-

televizyon kuruluşlarının yayın izni ve lisans isteminde bulunabilmek için yerine 

getirmeleri gerekli olan önkoşul ve standartları saptamak ve kamuoyuna duyurmak; 

yayına başlama süresi ve ödenecek ücrete ilişkin saptamaları yapmak; yurt içinde 

yayınların ulaşamadığı yerlerde, yerel olanaklarla uydu ve televizyon vericisi 

kurulmasına izin vermek, şifreli yayınlarla kablolu radyo ve televizyon tesis ve yayınları 

ile ilgili kuralları belirlemektir.341 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun önceden sahip olduğu ulusal ve bölgesel 

frekanslarını planlamak görevi, 4756 sayılı Kanun ile Telekomünikasyon Kurumu’na 

devredilmiştir. Diğer yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, uluslararası ölçülere 

uygun standartlar geliştirme ve genel düzenleyici işlemler yapma yetkisine sahip 

bulunmaktadır. Öncelikle Üst Kurul, yurt içinde yayın yapacak kamu ve özel radyo-

televizyon kuruluşlarının yayın izni ve lisans talebinde bulunabilmek için yerine 

getirmeleri gerekli olan ön koşulları ve standartları Avrupa Sınır Ötesi Televizyon 

Sözleşmesi’ni göz önünde bulundurarak saptamak ve duyurmakla görevlendirilmiştir. 

Bu koşul ve standartlar, Kurul'un düzenleyici işlem yapma yetkisini ifade etmektedir. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun bunlar dışında, en önemli yetkisi, radyo ve 

televizyon yayınlarının kanunun öngördüğü koşullara uygunluğunu denetlemek ve 
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aykırılıklar hakkında yaptırım uygulamak yetkisidir. Bu husus, 3984 sayılı Kanun'un 

4756 sayılı Kanun ile değişik 33’üncü maddesinde düzenlenmiştir.342 

Buna göre, Üst Kurul, Kanunun ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 

öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin koşullarını ihlal eden, yayın ilke ve 

esaslarına aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını önce uyarmakta 

veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini istemektedir. Bu talebe 

uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlale konu olan programın yayınlanması, 

bir ile on iki kez arasında durdurulmaktadır. Bu aşamalardan geçtikten sonra, aykırılığın 

tekrarı halinde idari para cezası uygulanmaktadır. İhlalin, ihlal tarihinden itibaren, takip 

eden bir yıl içinde tekrarı halinde ise, uygulanan idari para cezası yüzde elli oranında 

artırılmaktadır. İhlalin, ihlal tarihinden itibaren takip eden bir yıl içinde üçüncü kez 

tekrarında ihlalin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak 

durdurulmaktadır.343 

2.3.  Rekabet Kurulu 

2.3.1. Kuruluşu ve Teşkilat Yapısı 

1982 Anayasasının 167. maddesi devlete para, kredi, sermaye, mal ve hizmet 

piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alma ve 

piyasalarda fiili anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önleme görev ve 

sorumluluğunu vermiştir. Bu gerçekler ülkemiz dâhil tüm dünyada oluşturulan rekabet 

politikasının; rekabeti sınırlayan anlaşmaların ve hâkim durumun kötüye 

kullanılmasının engellenmesi, birleşme ve devralmaların kontrolü, pazarda hâkim 

durum yaratarak rekabeti olumsuz etkileyecek birleşme ve devralma girişimlerinin 

engellenmesi, devlet yardımlarının izlenmesi, etkinliğe ve rekabete aykırı devlet 

yardımlarının yasaklanması gibi alanlarda yoğunlaşmasına neden olmuştur.344 

Ülkemizde, yukarıda yer verilen işlevlerin Anayasanın söz konusu hükmü 

doğrultusunda yerine getirilmesini sağlamak amacıyla 4054 Sayılı Rekabetin 

Korunması Hakkında Kanun 13 Aralık 1994 tarihinde yürürlüğe konmuş, Kanun’da 

Öngörülen Rekabet Kurumu da 1997 yılında oluşturularak faaliyete başlamıştır. 

07.12.1994 tarih ve 4054 sayılı yasa ile 07.12.1994 tarihinde kurulan Rekabet Kurumu 
                                                 
342 Gültekin, Saadettin, Kamu Yönetimi, Akademi Yayınevi, Rize, 2002, s.270 
343 http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=f0c9239c-b841-4129-8069-d7ad023874 
d9, 25.07.2007 
344Akıncı, Müslüm, “Ekonomik Kamu Düzeni ve Rekabet Kurumu”, Rekabet Dergisi, S.5,, Ankara, 2001, 
s.5 
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Başkanlığı kamu tüzel kişiliği olan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu 

kurumudur.345 4054 sayılı yasada kurumun kuruluş amacı; mal ve hizmet piyasalarının 

serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasını gözetmek ve adı geçen 

kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek şeklinde tanımlanmaktadır.346 

Kurum görevlerini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ ve makam, merci ve kişi 

kurumun nihai kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Kurumun merkezi 

Ankara’da olup kurum gerekli gördüğü yerlerde büro veya temsilcilik açabilmektedir. 

Kurum, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilişkilidir. 4054 sayılı Kanunun 39’ncu 

maddesine göre; kurumun gelirleri kurumun bütçesini oluşturur ve gelir kalemleri; 

Bakanlık bütçesine konacak ödenek ile yayın ve sair gelirlerden oluşmaktadır. 

Rekabet Kurulu, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere 11 üyeden 

oluşmaktadır. Bakanlar Kurulu, dört üyeyi Rekabet Kurulunun, iki üyeyi Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı’nın, bir üyeyi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın bağlı 

olduğu Devlet Bakanlığı’nın, birer üyeyi ise Yargıtay, Danıştay, Üniversitelerarası 

Kurul ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin her boş üyelik için kendi kurumlan 

içinden veya dışarıdan göstereceği ikişer aday arasından seçmektedir. Ayrıca Bakanlar 

Kurulu, kurulun göstereceği üç aday arasından birini Başkan olarak 

görevlendirmektedir. İkinci Başkanı ise Kurul Üyeleri kendi aralarından seçmektedir.347 

Başkan ve üyelerin görev süresi altı yıl olarak belirlenmiş olup, süresi bitenler 

yeniden seçilebilmektedirler. Üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenmektedir. Üyelerin 

bağımsızlık güvenceleri görevden alınma koşullarının belli birtakım esaslara 

bağlanmasıyla sağlanmış bulunmaktadır. Başkan ve üyelerin görev süreleri dolmadan 

herhangi bir nedenle görevlerine son verilmesi mümkün değildir. Ancak, atanmaları için 

gerekli şartları kaybettikleri veya yasaklanan işleri yaptıkları tespit edilen, görevleri ile 

ilgili olarak suç işledikleri mahkeme kararıyla sabit olan Kurul Başkan ve üyelerinin 

görevleri sona ermektedir. Burada görevden alma yetkisinin Kurul’un kendisinde 

olması ve yasada tanımlanan koşullara bağlı olması üyelerin bağımsızlığı için önemli 

bir güvence oluşturmaktadır.348 

                                                 
345 Kaya, a.g.e.,s.120 
346 Boynukara, a.g.m., s. 29 
347 Bayramoğlu, a.g.e., s.312-313 
348 Akıncı, a.g.m., s.8 
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Kurul Başkan ve üyelerinin, resmi veya özel görev almaları, ticaretle uğraşmaları, 

ortaklıklarda pay sahibi olmaları yasaklanmıştır. Ayrıca göreve başlamadan önce maliki 

oldukları Hazine tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki 

her türlü sermaye piyasası mevzuatı anlamındaki menkul kıymetlerini, üçüncü dereceye 

kadar kan ve ikinci dereceye kadar sihri hısımları dışındakilere satmak veya devretmek 

suretiyle elden çıkarmak zorundadırlar.349 

Kurul Başkan ve üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı huzurunda yemin 

etmedikçe görevlerine başlayamamaktadırlar. 

Rekabet Kurulu’nun nihai kararlarında başkan ya da ikinci başkan dâhil en az 

sekiz üyenin hazır bulunması gerekmekte olup, altı üyenin aynı yönde oy kullanması ile 

karar vermektedir. İlk toplantıda karar için gerekli nisabın sağlanamadığı durumlarda, 

Başkan’ın ikinci toplantıya tüm üyelerin iştirakini sağlaması gerekmektedir. Ancak 

bunun mümkün olmaması halinde karar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 

alınmaktadır. İkinci toplantıda oylarda eşitlik olması halinde Başkan'ın bulunduğu 

tarafın oyu üstün sayılmaktadır. Nihai karar haricindeki diğer kararlar ve işlemler için 

Kurul üyelerinin en az üçte birinin toplanması ve toplantıya katılanların salt 

çoğunluğunun kararı gerekmektedir. Kurul Başkan ve üyelerinin, Kurul'daki görev 

süreleri sona erdikten sonra, Devlet memurluğundan atananlar durumlarına uygun 

göreve atanmaktadırlar.350 

2.3.2. Görev ve Yetkileri 

Rekabet Kurumu mal ve hizmet piyasalarında etkinliği arttırmak amacıyla esas 

olarak üç türlü rekabet bozucu davranışı düzenlemek ve denetlemekle görevli 

kılınmıştır.351 

Rekabet Kurumunun görev ve yetkileri; teşebbüslerin aralarında yaptığı rekabeti 

engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararları, piyasada hâkim 

durumda bulunan teşebbüslerin hakim durumlarını kötüye kullanmalarını, piyasadaki 

rekabeti önemli ölçüde etkileyecek birleşme ve devralma niteliğindeki işlem ve 

davranışları düzenlemek ve denetlemek; kanunda yasaklanan faaliyetler ve hukuki 

işlemler hakkında resen veya kendisine intikal eden başvurular üzerine doğrudan 

soruşturma açılması veya soruşturma açılmasına gerek olmadığının tespiti için ön 

                                                 
349http://www.rekabet.gov.tr/pdf/kanun.pdf  (15.01.2008) 
350http://www.rekabet.gov.tr/pdf/kanun.pdf  (15.01.2008) 
351 Sezen, a.g.e., s.311 
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araştırma yapılmasına karar vermek; ihbar veya şikayet başvurularında ileri sürülen 

iddiaların ciddi ve yeterli bulunması durumunda ihbar ve şikayet edenlere, ileri sürülen 

iddiaların ciddi bulunduğu ve araştırmaya başlandığının yazılı olarak bildirilmesini 

sağlamak; gerektiğinde sözlü savunma toplantısı yapılmasını sağlamak; kanunda 

yasaklanan faaliyetler ve hukuki işlemler hakkında başvuru üzerine veya resen 

inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, kanunda düzenlenen hükümlerin ihlal 

edildiğini tespit edilmesi üzerine bu ihlallere son verilmesi için gerekli tedbirleri alıp 

bunlardan sorunlu olanlara idari para cezası uygulamak; piyasa kurallarına 

uymayanların bu davranışlarının tespit edilmesi ve sürdürülmesinin yasaklanmasını 

sağlamak; kanunun uygulanması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak ve kanunda 

verilen diğer görevleri yapmaktır.352 

2.4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 

2.4.1. Kuruluşu ve Teşkilat Yapısı 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 4389 sayılı Bankalar 

Kanunu ile sektörde düzenlemeler yapmak, bunların uygulanmasını sağlamak, 

uygulamayı denetlemek ye sonuçlandırmak, tasarrufların güvence altına alınmasını 

temin etmek ve kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere 

23.06.1999 tarihinde, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olarak 

kurulmuş olup, 31.08.2000 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.353 

Kurum, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde 

çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü 

işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak 

üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkili kılınmıştır. 

Kurum’un merkezi Ankara'da olup, İstanbul’da bölge teşkilatı bulunmaktadır.354 

BDDK’nın kurulmasından önce bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetimi 

yetkileri Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası arasında paylaştırılmaktaydı. 

Bankacılık sektörüyle bir taraftan kamu bankaları nedeniyle oluşan mülkiyet ilişkisi, 

diğer taraftan kamu finansmanı nedeniyle olan borç (müşteri) ilişkisi ve ayrıca 

                                                 
352http://www.rekabet.gov.tr/pdf/kanun.pdf  (15.01.2008) 
353 Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği, “Bağımsız Düzenleyici Kurumlar ve Türkiye Uygulaması”, 
TÜSİAD Yayınları,  Yayın No:T/2002/-12/349, İstanbul Aralık, 2002, s.154 
354http://www.bddk.org.tr/turkce/Mevzuat/BDDKya_Iliskin_Duzenlemeler/1714Te%C5%9Fkilat%20Y%
C3%B6netmeli%C4%9Fi%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20i%C5%9Flenmi%C5%9F-internet.pdf  
(16.01.2008) 
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ekonominin makro dengelerinden sorumlu kamu kurumu konumunda bulunması Hazine 

Müsteşarlığı’nın bankaları etkin bir şekilde düzenlemesini olumsuz yönde 

etkilemekteydi. Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ve bankacılık sektörünün 

düzenlenmesi yetkisinin BDDK’ya verilmesinin sektörün denetimindeki etkinliği ve 

etkililiği arttırması beklenmektedir.355 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, diğer özerk düzenleyici 

kurumlardan farklı olarak bir Bakanlıkla “ilişkili” değil, “ilgili” bir kurumdur. 4389 

sayılı Kanunu’nun 2’nci maddesinde, ilgili Bakanın, Başbakan veya görevlendireceği 

Devlet Bakanı’nı ifade ettiği belirtilmiştir. Bu durumun, Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu’nun bir karar alırken kendisine Başbakan ya da ilgili bakan 

tarafından tavsiye ve telkinde bulunulup bulunamayacağı konusunda tartışma yaratacağı 

açık olmakla beraber, Kurumun idari özerklik bağlamında en başta, merkezi veya diğer 

bir kamu idaresinin hiyerarşisine ve hiyerarşik düzenine tabi olmadığı kuşkusuzdur.356 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun karar organı biri başkan ve biri 

ikinci başkan olmak üzere 7 üyeden oluşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu’dur. Kurul başkanı, kurumun da başkanıdır. Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulunun üyeleri, Hazine Müsteşarlığınca önerilecek dört aday arasından 

iki, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği, Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından önerilecek ikişer aday 

arasından birer kişi olmak üzere Bakanlar Kurulu’nca atanır. Bakanlar Kurulu, atanan 

adaylardan birini başkan olarak görevlendirir. Başkanın teklifi ve kurulun onayı ile 

üyelerden biri ikinci başkan olarak seçilir. Başkan ve üyelerin görev süresi altı yıldır. 

Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler. Kurul başkan ve üyelerinin görev 

süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. BDDK, düzenleme yetkisine sahiptir. 

BDDK, yönetmelik, tebliğ yayınlayabilir. Kurul başkan dâhil en az beş üyenin hazır 

bulunması ile toplanır ve kararlar en az dört üyenin aynı yöndeki oyu ile alınır. Diğer 

bağımsız düzenleyici kurumlarda olduğu gibi BDDK’nın kendi alanında geniş bir 

düzenleme yetkisi bulunmaktadır.357 

Kurul üyeleri ile kurum personeli denetlemeleri sırsında ilgililer ve üçüncü 

kişilere ait sırları kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bu 

                                                 
355 Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği , a.g.m., s.155 
356 Sancakdar, Oğuz, “İdare Hukuku Yönüyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Kısa Bir 
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yükümlülük görevden ayrıldıktan sonrada devam eder. Emeklilik yönünden, kurul 

başkanına Bakanlık Müsteşarı, kurul üyelerine Müsteşar Yardımcısı, kurul başkan 

yardımcılarına Bakanlık Genel Müdürü için tespit edilen ek gösterge ve makam 

tazminatı uygulanır. Kurul başkan ve üyeliklerine atananların kurulda görev yaptıkları 

sürede eski görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak, kuruldaki görevleri sona erdikten 

sonra ilgili Bakan tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar.358 

2.4.2.  Görev ve Yetkileri 

Kurum, kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde;359 

• Tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde 

çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü 

işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak 

üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamak, 

• Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili 

mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve 

finansman şirketlerinin; kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, 

bölünme, hisse değişimini ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını 

sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek, 

• Bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti vermek 

üzere yetkilendirilecek kuruluşların Kurulca belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak 

faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak, 

• Yurt içi ve yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası malî, iktisadî 

ve meslekî teşekküllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin 

yetkili mercileri ile mutabakat zaptı imzalamak, 

• Finansal hizmetler sektörünün geliştirilmesine yönelik stratejiler 

belirlemek, gibi görevleri yerine getirmektedir. 

BDDK’nın kuruluş kanunu görevleri belirlerken Kurum ve Kurul ayrımına 

giderek, Kurul için de aşağıdaki görev ve yetkileri belirlemiştir:360 

                                                 
358 Kaya, a.g.e., s.107 
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• Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör veya alanla ilgili 

uluslararası ilke ve standartlarla uyumlu ikincil düzenlemeleri yapmak ve kararlar 

almak, 

• Kurumun stratejik planını, performans ölçütlerini, amaç ve 

hedeflerini, hizmet kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma 

politikalarını oluşturmak, 

• Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak 

hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak, 

• Kurumun performansını ve malî durumunu gösteren raporları 

onaylamak, gibi görevleri yerine getirmekle görevlendirilmiştir. 

Kurulda kararlar salt çoğunlukla alınmakta olup, lisans iptali ve benzeri kararlarda 

ise nitelikli çoğunluk aranmaktadır. Yani en az 5 üyenin oyu gerekmektedir. Kurulun 

banka kapatma veya fona devretme kararları Resmi Gazetede yayınlanmaktadır. 

Kurulun faaliyetlerini içeren yıllık faaliyet raporu her yılın mayıs ayı sonuna kadar ilgili 

bakana ve bakanlar kuruluna sunulmaktadır. Ayrıca kurulun faaliyetlerine ilişkin yılda 

bir defa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgilendirileceği hükme bağlanmıştır.361 

Kurumun bütçesi banka bilanço toplamlarının en fazla 0. 003 ünden alınan paylar 

ve bütçeden ayrılan ödeneklerden oluşmaktadır. Kurum mali yönden Sayıştay 

Deneticisi, Maliye Müfettişi ve Başbakanlık müfettişleri tarafından denetlenmektedir. 

Kurulun kararlarının yargısal denetimi ise Danıştay tarafından yapılmaktadır.362 

2.5. Telekomünikasyon Kurumu 

2.5.1. Kuruluşu ve Teşkilat Yapısı 

Telekomünikasyon alanının temel “regülâtör”ü olarak 27 Ocak 2001 tarihli 4502 

sayılı Kanunun, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5. maddesinde değişiklik yapan 14. 

maddesiyle 17.01.2000 tarihinde kurulan Telekomünikasyon Kurumu, 15.08.2000 

tarihinde fiilen göreve başlamıştır. Telekomünikasyon Kurumu anılan kanun uyarınca, 

kamu tüzelkişiliğine ve idari ve mali özerkliğe sahiptir. Ulaştırma Bakanlığı ile “ilişkili” 
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olan Kurum, özel bütçeli olup, görevlerini yerine getirirken bağımsız hareket 

etmektedir.363 

Telekomünikasyon Kurumu’nun temel amacı sektörde tam serbestleşmenin 

sağlanmasıdır. Kurum serbestleştirme sürecinde düzenleme ağırlıklı bir işlev görürken; 

serbestleşme sonucunda düzenleme işlevini asgariye indirecek, ancak sektörde 

sürdürülebilir rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla etkin bir şekilde denetleme ve 

hakemlik görevlerini devam ettirecektir. Kurumun kuruluşu sektörde devamlılığın, 

düzenin, güvenilirliğin ve şeffaflığın sağlanması açısından önem arz etmektedir. Ayrıca 

sektördeki sürdürülebilir rekabet ortamının tesisi ile yeni işletmeciler ve yeni 

yatırımcılar sektöre girecek, istihdam artacak, devlet bütçesine önemli katkılar 

sağlanacaktır. 

Telekomünikasyon sektörü, bireysel haberleşmeyi sağlayan, bilgi toplumunun 

temel altyapısını oluşturan ve kendi başına ekonomik değeri olan stratejik bir sektördür. 

Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, bu sektöre ilişkin hizmetlerin devlet eliyle 

verilmeye çalışılması, hem ülke ekonomisi hem de sektörün gelişmesi açısından 

devletin konumu itibariyle yetersiz bir hale gelmiştir. 

Küresel düzeydeki teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmeler sonucu ortaya 

çıkmakta olan yeni uluslararası telekomünikasyon düzeni, hizmetlerin özel sektörün 

katılımıyla rekabetçi bir ortamda verilmesini hedeflemektedir. Böyle bir ortamda, bu 

sektörleri güçlü olan ülkelerin ekonomik gelişmelerini hızlandırmaları ve maksimum 

sosyo ekonomik faydayı sağlamaları mümkün olabilmektedir. 

Kısacası teknoloji geliştikçe bilgi artışı, bilgi artışı gerçekleştikçe teknoloji 

gelişmekte yani teknik bir yaklaşımla pozitif bir geri besleme olmaktadır. Türkiye 

telekomünikasyon sektöründeki en önemli yapısal değişiklik sektörü düzenleyen temel 

kanunlarda değişiklik yapan 4502 sayılı kanundur. Konumuzun başında ifade ettiğimiz 

gibi bu Kanunla,  Telekomünikasyon Kurumu kurulmuş; politika ve strateji belirleme 

ile düzenleme ve işletme fonksiyonları birbirinden ayrılmıştır. Politika ve strateji 

belirleme görevi doğal olarak Ulaştırma Bakanlığında bırakılırken, düzenleyici 

fonksiyonlar Telekomünikasyon Kurumuna verilmiştir. 

Ülkemizde Telekomünikasyon Kurumu’nun kurulması, başka bağımsız 

düzenleyici kurumların kuruluşundaki gibi, 1999 tarihli IMF istikrar anlaşmasında ön 
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koşul olarak yer almaktadır. Telekomünikasyon Kurumu’nun kuruluşu ile özelleştirme 

programına uygun olarak, sektörde yeni ticaret kurallarına yaslanan düzenleyici bir 

çerçevenin kurulması amaçlanmıştır. Özelleştirme programı kapsamında ilk adım, Türk 

Telekom’a Türk Ticaret Kanunu’na tâbi bir özel sektör kuruluş niteliği veren bir 

kanunun parlamentoda kabul edilmesi ile atılmıştır. Türk Telekom’un özelleştirilmesi 

programı, biraz gecikmeli olarak 2003 Kasım ayında Bakanlar Kurulu’nda kabul 

edilmiştir.364 

Kurumun teşkilat yapısına bakacak olursa; kurumun karar organı olan 

Telekomünikasyon Kurulu, kamu ve özel sektörden seçilen toplam beş üyeden 

oluşmaktadır. Kurul üyelerinden Başkan, telsiz hizmetlerini temsil eden üye ve 

telekomünikasyon hizmetlerini temsil eden üye, Ulaştırma Bakanlığı’nın göstereceği 

ikişer aday, telekomünikasyon sektörünü temsil eden üye, en az  %10’luk pazar payı 

olan işletmecilerin her birinin göstereceği birer aday, tüketicileri temsil eden üye ise 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin göstereceği ikişer 

aday arasından Bakanlar Kurulu’nca seçilmektedir. Buna karşılık, Telekomünikasyon 

Kurulu’nun ilk üyelerinin tümü, 4502 sayılı Kanun’un geçici 6’ncı maddesi uyarınca, 

Ulaştırma Bakanlığı’nın göstereceği ikişer aday arasından Bakanlar Kurulu’nca 

seçilmiştir.365 

Kurul üyesi olabilmek için devlet memuru olmanın genel şartlarını taşımak koşulu 

yanında hukuk, iktisat, finans, mühendislik, telekomünikasyon, işletme veya maliye 

dallarında 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak gerektiği gibi; kurul üyeliği görevi ile 

siyasi parti yönetiminde görev almak birbiriyle bağdaşmayan görevler olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca Kurul üyelerinin (özel bir kanun izin vermedikçe) resmi veya 

başka görev almaları, ticaretle uğraşmaları ve serbest meslek icra etmeleri, herhangi bir 

telekomünikasyon şirketine hissedar veya yönetici olmaları mümkün değildir. Bu 

bağlamda, telekomünikasyon sektörünü temsil eden kurul üyesinin, üyelik görevinin 

sona ermesinden itibaren iki yıl boyunca, üye olmadan önce çalıştığı telekomünikasyon 

işletmesi ile çalışma, danışmanlık veya hissedarlık ilişkisi içinde olması kanunen 

yasaklanmıştır. Fakat bu yasaklama için Kanunda herhangi bir yaptırım 
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öngörülmediğinden, bu hüküm hukuksal etki ve sonuçtan mahrum ve olsa olsa moral 

(etik) bir düzenleme olarak düşünülebilir.366 

Kurulun toplantı yeter sayısı dört, karar yeter sayısı ise en az üç olarak 

belirlenmiştir. Kurul üyeleri, kendilerine, yakın akrabalarına veya daha önce çalışmış 

oldukları işletmelere ilişkin konularda alınacak kararlar için yapılan oylamalara 

katılamazlar. 

Kurul üyeliklerinde her hangi bir boşalma olması halinde boşalan yerlere yukarıda 

belirtilen esaslar dahilinde üç ay içinde seçim ve atama yapılmaktadır. Bu şekilde 

atananlar, atandıkları kişinin görev süresini tamamlamış olurlar. Toplantıya katılmayan 

üyeler nedeniyle kurulun karar almasının engellenmesi hali toplantıya katılmayan kurul 

üyesi yerine Kurul başkanı vekalet eder. Kurul başkanı toplantıya katılmaması halinde 

yerine ikinci başkan vekalet eder. Kurul üyelerinin mazeretsiz olarak arkaya dört 

toplantıya katılmaması halinde ilgili kurul üyelikten istifa etmiş sayılmaktadır.367 

Kurul üyelerinin hastalıktan dolayı görevini yerine getirememesi veya görevi 

kötüye kullanma veya yüz kızartıcı suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet nedenleriyle 

Bakanlar Kurulu’nca görev süreleri sona ermeden görevden alınabilmeleri yanında, 

mazeretsiz bir şekilde arka arkaya dört kurul toplantısına katılmayan kurul üyesi de 

üyelikten istifa etmiş sayılır ve hemen yeni üyenin atama işlemleri başlatılır.368 

Telekomünikasyon Kurumunun taşra teşkilatı da vardır. Bunlar; İstanbul 

Telekomünikasyon Bölge Müdürlüğü, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Mersin, Kayseri, 

Diyarbakır, Erzurum ve Samsun Telekomünikasyon Bölge Müdürlükleridir. 

2.5.2. Görev ve Yetkileri 

Kurumun görevleri 27.01.2000 tarihli ve 4502 sayılı kanun ile 04.02.1924 tarihli 

ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon kanununda belirtilen genel esaslar çerçevesinde 

düzenlenmiştir. Bu görevler genel olarak;369 

• Telsiz haberleşmesi ve telekomünikasyon alanında gerekli planları 

hazırlamak ve Ulaştırma Bakanlığına sunmak, 
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367 Kaya, a.g.e., s.112 
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• Radyo ve televizyon verici istasyonları dahil olmak üzere her nevi frekans 

planlama, tahsis ve tescil işlemlerini, takat ve yayın sürelerini de gözönünde tutarak 

uluslar arası kuruluşlarla işbirliği de yapmak suretiyle yürütmek, 

• Telekomünikasyon hizmetlerinden ve altyapısından yararlanacak 

kullanıcılara ve telekomünikasyon şebekeleri arasındaki ara bağlantılar bakımından 

diğer işletmecilere uygulanacak ücret tarifelerine ve sözleşme hükümlerine ve teknik 

hususlara ilişkin genel kriterleri ve görev alanına giren diğer konularda uygulama usul 

ve esaslarını belirlemek, 

• Bakanlıkça verilen telekomünikasyon ruhsatlarının genel izinlere 

uygunluğunu denetlemek, 

• Serbest rekabete dayalı dinamik bir telekomünikasyon sektörünün 

oluşturulması, 

• Kanunda yasaklanan faaliyetler ile hukuki işlemi lisans ihlalleri hakkında 

başvuru üzerine veya re’sen inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, ihlal tespiti 

durumunsa ihlallere son verilmesi için gerekli tedbirleri almak ve gerekli cezaları 

uygulamak; 

• Görev alanına giren konularda yönetmelik, tebliğ vb. yayınlamak; 

• Telekomünikasyon hukuku ile ilgili mevzuatta yapılması gereken 

değişiklikler ile ilgili görüş bildirmek; kurumun personel politikasını tespit etmek, 

uygulamayı izlemek, personelin atama işlemlerini yapmak, kurunum yıllık bütçesi gelir 

gider kesin hesabı ile yıllık çalışma raporlarını onaylama; 

• Kurulun kararlarına bağlanması gereken konuları görüşüp karara 

bağlamak; 

• Tüketici haklarını korumak ve kanunla verilen diğer görevleri yerine 

getirmek şeklinde sıralanabilir.370 

2.6. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

2.6.1. Kuruluşu ve Teşkilat Yapısı 

Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet ve İşletme Hakkı 

Devir Sözleşmeleri aracılığıyla özel sektör ve yabancı sermaye şirketleri enerji üretimi 
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konusunda yatırım yapmaya yönlendirilmiş ve doğal tekel niteliğindeki alt yapıda 

özelleştirmenin ilk adımları atılmaya başlanmıştır. Bu modeller, özel sektörün enerji 

sektöründe bir santral kurup işletmesi ya da kurulmuş bir santralı devralması suretiyle 

ürettiği elektriği tekel konumundaki kamu kuruluşlarına (TEAŞ veya TEDAŞ) önceden 

belirlenmiş bir fiyat üzerinden ve uzun bir süre ile Hazine garantisi altında satışını 

öngörmektedir.371 Daha sonra, özelleştirme uygulamalarında başarılı olunabilmesi için 

piyasanın serbest rekabet şartlarında düzenlenmiş olması zorunlu görüldüğünden, enerji 

sektöründe serbestleştirmeyi gerçekleştirmek amacıyla yasal, hukuki ve idari alt yapının 

oluşturulması için yeniden yapılandırma adı altında arayışlara hız verilmiştir. 

Bu çerçevede; enerji sektöründe kamu payının daraltılması, serbestleştirilmiş 

piyasaların oluşması süreci boyunca denetim ve yönlendirme faaliyetlerindeki etkinliğin 

artırılması ve buna dair yasal, hukuki ve idari düzenlemelerin yapılmasına yönelik 

olarak 1997 yılında Dünya Bankası kanalı ile sağlanan kredi ile başlatılan “Enerji 

Sektörü Yeniden Yapılanma Projesi” ile elektrik, doğal gaz ve petrol piyasasının 

yeniden düzenlenmesi hedeflenmiştir. 

Ayrıca AB Katılım Ortaklığı Belgesinde de elektrik ve gaz sektörleri için 

bağımsız bir düzenleyici kurum oluşturulması; bu kurumun görevlerini etkin bir 

biçimde yapmasını sağlayacak yetki ve araçların verilmesi yer almıştır. 

20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı kanun ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu 

kurulmuş, daha sonra 18.04.2001 tarih ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ile bu 

kurum Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) adını almıştır.372 Yani EPDK 2001 

yılında 4646 sayılı yasanın 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nu değiştirmesiyle 

oluşturulmuştur. EPDK 19.11.2001 tarihinde göreve başlamıştır. 

Yukarda belirtilen 4628 ve 4646 sayılı kanunların amacı; elektriğin, doğal gazın, 

petrolün ve LPG’nin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir 

şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk 

hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir 

enerji piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin 

sağlanmasıdır.373 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu 

kurumudur. Kurumun kuruluş amacı, ifade edilen kanunun yapılış amacıyla paraleldir. 

Kurumun amacı; elektriğin ve doğal gazın yeterli, kaliteli, sürekli, ucuz, düşük 

maliyetli, rekabete dayalı ve çevreye uyumlu, çevreye zarar veremeyecek şekilde 

tüketicilerin kullanımına sunulması için, elektrik ve doğal gaz piyasasının 

serbestleştirilerek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik ve doğal gaz 

piyasasının oluşturulması ve bu piyasalarda bağımsız bir düzenleme ve denetimin 

sağlanması olarak belirtilmiştir.374  Kurumun merkezi Ankara’dadır 

Kurum, görevlerini yerine getirirken yetkilerini Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu vasıtasıyla kullanmakta olup, Kurumun karar organı Kurul’dur. 

Kurum biri başkan biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden meydana 

gelmektedir. Kurulun başkan ve üyeleri 6 yıllık bir süre için atanmaktadırlar. Üyeler 

ilgili bakan tarafından önerilmekte Bakanlar Kurulu tarafından atanmaktadırlar. Görev 

süreleri biten başkan ve üyeler yeniden atanabilmektedir Bakanlar Kurulu üyelerin 

atanması aşamasında Kurulun birinci ikinci başkanını da görevlendirmektedir.375 

Üyeleri görevden almaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Kurul üyelikleri için 

aranan şartlar diğer kurullarda da geçerli olan şartlardır. Kurul üyeleri yemin etmedikçe 

göreve başlayamazlar. Kurul kararlarına karşı açılacak davalar Danıştay tarafından 

karara bağlanmaktadır. Kurul başkanı aynı zamanda kurumun da başkanıdır. Kurul 

üyeliği her hangi bir sebeple boşanırsa aynı yöntemle Bakanlar Kurulu tarafından bir ay 

içerisinde atama yapılır. Kurum kendi içerisinde ihtiyaca göre esas, yardımcı, danışma 

hizmetleri şeklinde ve daire başkanlıkları biçiminde birimleri mevcuttur.376 

2.6.2. Görev ve Yetkileri 

EPDK, elektriğin ve doğal gazın yeterli kaliteli, düşük maliyetli ve çevreye 

uyumlu bir şekilde tüketicilerin sunulması için rekabet ortamında özel hukuk 

hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji 

piyasasının oluşturulması ve piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmak 

ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile 

öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.377 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun düzenleme yetkisi bulunmaktadır. Bunu 

yanı sıra, yürütmeye ait bazı yetkileri de devralmıştır. EPDK, düzenleme yetkisini, 

“karar”, “tebliğ”, “yönetmelik”, “talimat” gibi araçlar aracılığıyla kullanır. Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ve Bakanlar Kurulu’na ait olan bazı yetkileri de devral-

mıştır. Elektrik, doğalgaz ve petrol sektöründe, izin verme, ruhsat verme, fiyat 

belirleme, tarifeleri onaylama, petrol dağıtımında bayilik düzenlemesi gibi görevleri 

yerine getirir. Yargı gücüne ait kimi yetkilere sahiptir. Lisanslar kapsamında 

uyuşmazlıkları çözme yetkisi ve görevi bulunmaktadır. Kurulun, kararlarına uyulmadığı 

durumlarda idari para cezası uygulama ve lisans iptal etme yetkisi de bulunmaktadır.378 

2.7. T.C. Kamu İhale Kurumu 

2.7.1. Kuruluşu ve Teşkilat Yapısı 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun (DİK) uygulamasında yaşanan eksiklikler 

den birisi de Kanun’un uygulamasından sorumlu bir birimin bulunmaması olmuştur. 

Diğer bir deyişle, DİK uygulamada merkezi olarak kurumsal bir sahibi ve sorumlusu 

olmayan bir yasa olmuştur. Kamu alımlarında DİK’in uygulanması konusundaki yetki 

tamamen alımı yapacak idarelere aitken, idarelerin eylem ve kararlarının DİK’e 

uyumunu izleyen ve denetleyen merkezi bir birim bulunmamaktaydı.379 

Kamu alımlarını AB genelinde rekabete açmanın somut bir etkisinin 

görülebilmesi için, AB Komisyonu kamu alımları konusundaki direktif kurallarını ihlal 

eden eylem ve kararlara karşı hızlı ve etkili yaptırımlar uygulanması gereğinden 

hareketle üye devlet idarelerinin kamu alım kararlarının etkili ve hızlı biçimde 

denetleneceği ulusal bir mekanizma geliştirmelerini öngörmektedir.380 

Kamu ihaleleri alanında uluslararası ihale mevzuatına uygun olarak şeffaflığın ve 

tarafsızlığın, rekabetin ve kamuoyu denetiminin en geniş şekilde sağlanması ve AB 

mevzuatı ile paralelliğin temini amacıyla yeni bir İhale Kanunu çıkarılacağı, ayrıca 

kamu ihalelerine ilişkin uygulamayı yönlendirecek ve şikâyetleri çözüme kavuşturacak 

idari bir bağımsız kurum oluşturulması ihtiyacı bulunduğu Türkiye Ulusal Programı’nda 

yer almış ve bu taahhütleri uygulamaya koymak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

yürürlüğe konulmuştur.381 Anılan Kanun’un 53’üncü maddesi ile de kamu tüzel 
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kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. 4761 

sayılı Kanun ile Kurumun yapısına ve işleyişine ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığı’dır. Kurum, görevini yerine 

getirirken bağımsızdır. Nitekim hiçbir organ, makam, merci ve kişi, kurumun kararlarını 

etkilemek amacıyla emir ve talimat verememektedir. Kurumun merkezi Ankara'dadır. 

Kamu İhale Kurumu; Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur.382 

Kamu İhale Kurumu, bağımsız düzenleyici kurumların özelliklerinin hepsini 

kendinde birleştirmiştir. İdari ve mali özerkliğe sahiptir, kurul üyeleri bağımsızdır, 

hükümete ve parlamentoya hesap vermekle yükümlü değildir, Sayıştay’ın denetiminden 

muaftır. Kamu İhale Kanunu’nda sayılan istisnalar dışında, tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarının, belediyelerin ve diğer taşra birimlerinin, kamu mal ve hizmet alımları ile 

yapı işlerinin gördürülmesinde düzenleme ve denetim yapmakla görevlendirilmiştir.383 

Kamu İhale Kurumu’nun karar organı olan Kamu İhale Kurulu’nun üyeleri, biri 

başkan biri ikinci başkan olmak üzere on üyeden oluşur. Kamu İhale Kurulu üyeleri; 

Maliye Bakanlığı’nca önerilecek iki kişi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca önerilecek 

üç kişi, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlık ile Danıştay ve Sayıştay 

Başkanlıklarınca önerilecek birer kişi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye 

İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından kamu alımları ile ilgili meslek 

gruplarından önerilecek birer kişi olmak üzere Bakanlar Kurulu’nca atanır. Bakanlar 

Kurulu, atanan üyelerden birini başkan olarak görevlendirir. Kurul başkanı, kurumun da 

başkanıdır. Üyelerden biri kurul tarafından 2. başkan olarak seçilir.384 

Kurul başkanı aynı zamanda kurumunda başkanıdır. Kurumun genel yönetim ve 

temsili başkana aittir. Kurumda başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere kurul 

kararıyla üç başkan yardımcısı da atanabilir. Başkan yardımcılığı için kurul üyeliği 

taşıyan kişiler için geçerli olan kriterler esas alınmaktadır. 385 

Kurul Başkanı ve üyelerin görev süresi beş yıldır. Bir üye bir defadan fazla 

seçilemez. Görevden ayrılma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple 

boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde Kanunun 53’ncü maddesinde belirtilen 

esaslara göre atama yapılır. Bu durumda atanan üye yerine atandığı üyenin görev 

                                                 
382 http://www.kik.gov.tr/kurum/yonetmelikler/teskilat.htm  (20.01.2008) 
383 Bayramoğlu, a.g.e., s.323 
384 http://www.kik.gov.tr/kurum/yonetmelikler/teskilat.htm  (20.01.2008) 
385 Resmi Gazete, 20.07.2002, 24821 
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süresini tamamlar. Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son 

verilemez.386 

2.7.2. Görev ve Yetkileri 

Kamu İhale kurumunun görev ve yetkilerini şöyle sıralayabiliriz: 

• Kamu idarelerince yapılacak alım işlemlerinde mevzuat hükümlerine 

uyulmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak, 

• Kamu İhale Kanununun uygulamasına ilişkin gerekli ikincil mevzuatı, 

standart ihale dokümanlarını ve sözleşmeleri oluşturmak ve uygulamayı yönlendirmek, 

• İhale ilanları ve ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik 

ortamda Kamu İhale Bültenini yayımlamak, 

• Kamu İdarelerince yapılan ihaleler ve sözleşmelerle istatistikî bilgileri 

oluşturmak, 

• Haklarında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanların sicilini tutmak, 

• İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası 

koordinasyonu sağlamak,387 

• Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, 

• Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel 

olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, 

bu kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin 

alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna 

teklifte bulunmak, 

• Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını 

hazırlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin 

yapılmasını sağlamak ve kanunda öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.388 

Ayrıca kurum gerekli gördüğü takdirde, bu kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine 

aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır. 

 

                                                 
386 Kaya, a.g.e., s.129 
387 a.g.e., s.130 
388 http://www.kik.gov.tr/kurum/yonetmelikler/teskilat.htm  (20.01.2008) 
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2.8. T.C. Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu 

2.8.1. Kuruluşu ve Teşkilat Yapısı 

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, 

09.01.2002 tarih ve 24635 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4733 sayılı Kanun ve 

diğer Kanunlarla Kuruma verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere 

kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olarak kurulmuştur.389 Tütün, 

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Türkiye Katılım 

Ortaklığı belgesinde de vurgulandığı üzere Türkiye’nin Gümrük Birliği’nden 

kaynaklanan yükümlülükleri arasında bulunan ve tütün mamullerinin Türkiye’de 

üretimine, iç ve dış alım ve satımına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 

kurulmuştur.390 

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve 

Kurulu kuruluş kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek ve 

yetkileri kullanmak üzere kurulmuştur. Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurum gerekli 

gördüğü yerlerde irtibat büroları kurabilir. Kurumun organları, Tütün, Tütün Mamulleri 

ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu ve hizmet birimleridir. Kurum, 

Başbakanın görevlendireceği bir Devlet Bakanı ile ilişkilendirilmiştir.391 

Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul, biri Başkan ve biri Başkan vekili olmak 

üzere toplam yedi üyeden oluşmaktadır. Kurul Başkan ve üyeleri; Maliye Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret 

Müsteşarlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Genel Müdürlüğün ilgilendirildiği 

Bakanlığın önereceği ikişer aday arasından Bakanlar Kurulunca atanmaktadır. 

Kurul üyeleri; hukuk, iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, 

maliye, tıp, mühendislik ve tütün eksperliği alanlarında yurt içinde ya da yurt dışında en 

az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip 

bulunan ve meslekleri ile ilgili olarak kamuda veya özel sektörde en az on yıl çalışmış 

kişiler arasından seçilmektedir. 

Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. Görev süresi biten üye yeniden 

seçilebilmektedir. Herhangi bir nedenle üyelikleri sona erenlerin yerlerine Bakanlar 
                                                 
389 Kaya, a.g.e., s.117 
390 Remi Gazete, 09.01.2002, S.24635 
391 http://www.tapdk.gov.tr/siteharitasi.htm  (30.01.2008) 
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Kurulu tarafından bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usule göre en geç bir ay 

içinde yeni bir üye atanmaktadır. 

Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak, bu 

kanundaki yasakları ihlal ettiği veya bu kanun ile kendilerine verilen görevler ile ilgili 

olarak işlediği suçlardan dolayı haklarında mahkûmiyet kararı kesinleşen Kurul Başkan 

ve üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memuru olmak için 

aranan şartları kaybettikleri tespit edilen veya üç aydan fazla bir süre ile hastalık, kaza 

veya başka bir nedenle görevlerini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan 

kısmında görevine devam edemeyeceği, üç aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir 

hastaneden alınacak heyet raporu ile tevsik edilen Kurul üyeleri, süreleri dolmadan 

Bakanlar Kurulu tarafından görevden alınır.392 

2.8.2. Görev ve Yetkileri 

Kurul, kuruluş kanunu gereğince Kurum tarafından yürütülecek görevler ile ilgili 

düzenlemeleri yapmak, idari para cezalarının tahsil edilmesine ilişkin işlemleri 

yürütmek, satış ve uygunluk belgesi başına alınacak tutarların tespiti ile tescil, izin ve 

ruhsat harçlarının Kurum tarafından tahsiline ilişkin işlemleri yürütmek, tütün ve alkol 

tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı 

etkileri önleyecek düzenlemeleri yapmak, bunlarla ilgili kararları almak, ilgili sektörel 

düzenlemeler yapmak ve benzeri görevleri yürütür.393 

Tütün ve tütün mamulleri ile alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticareti, sigara 

fabrikalarının kurulmasının izin ve şartları, üretilecek tütün mamullerinin teknik 

özelliklerinin belirlenmesi, üretim şartını karşılamayan firma mamullerinin 

fiyatlandırılması, dağıtılması, satışı ve kontrolü ile bayilikler verilmesi, üretici 

tütünlerinin yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemi ile alınıp satılması, açık 

artırma başlangıç fiyatının teknik olarak saptanması, açık artırma başlangıç fiyatını 

tespitte kullanılan oranın yüzde elliye kadar artırılması Kurum tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenmektedir. 

Ayrıca yaprak tütün üretimi için ekim belgesi vermek; tütün alımı ve satımı 

işlemlerini tescil etmek; Türkiye'de tütün mamullerini üretmek ve satmak isteyenlere, 

üretim, satış ve/veya uygunluk belgesi vermek; kırık ve döküntü tütünlerin ihracatı için 

                                                 
392 http://www.tapdk.gov.tr/siteharitasi.htm ( 30.01.2008) 
393 Resmi Gazete, 09.01.2002, S.24635 
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izin vermek; tütün ve tütün mamullerinin ithalatında uygunluk belgesi vermek; tütün 

eksperlerinin görev, yetki ve mesleki sorumluluklarını düzenlemek; sektörel 

düzenlemeler yapmak; tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya 

da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkileri önleyecek düzenlemeleri yapmak ve bunlarla 

ilgili kararları almak; adli ceza uygulamasını gerektiren hususları ilgili mercilere intikal 

ettirmek gibi görev ve yetkileri bulunmaktadır. 

2.9. Şeker Kurumu 

2.9.1. Kuruluşu ve Teşkilat Yapısı 

4 Nisan 2001 tarih ve 4634 sayılı Şeker Kanunu ile kurulan Şeker Kurumu; yurt 

içi talebin yurt içi üretimle karşılanmasına ve gerektiğinde ihracata yönelik olarak, 

Türkiye'de şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatlandırma şartlarını 

ve yöntemlerini düzenlemek amacıyla kurulmuştur.394 

Şeker Kurumu, 4634 sayılı Şeker Kanununun getirdiği kavram ve kuralların 

uygulanmasında ve yerleşmesinde rol oynamış, şeker sektörünün, planlanmış ve 

düzenlenmiş piyasa koşulları çerçevesinde katılımcı, dengeli, etkin ve rekabetçi bir 

yapıya bürünmesinin temellerini atmıştır. Getirilen kotalı üretim sistemi sayesinde 

sektörde aşırı stok riskinin azalması, sistemin sektörü ihtiyaç düzeyinde üretime 

yönlendirmesi nedeniyle kaynakların etkin kullanımı gibi gelişmeler, bu konuda sözü 

edilebilecek ilerlemelerden, iktisadi manada önemli görülenleridir. Kotalı üretim, 

sektörün sürdürülebilirliğine de önemli katkı sağlamıştır. Diğer taraftan, sektöre ilişkin 

mevzuatın, AB müktesebatına uyumlulaştırılmasıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

Şeker Kurumu, tarım reformu kapsamında kurulmuştur. Karar organı Şeker 

Kurulu’dur Şeker Kurulu düzenleyici kararlar almak ve uygulamak ile yetkili ve 

görevlidir. Kurulun biri başkan ve diğeri başkanvekili olmak üzere 7 üyesi bulunur. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Müsteşarlığın bağlı 

olduğu Bakanlık, sakaroz kökenli şeker üreten ve sermayesi kamuya ait olan şirket ile 

pancar kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliğin göstereceği ikişer aday, sakaroz ve 

nişasta kökenli şeker üreten şirketlerin her grubundan Türkiye’deki fabrikalarından 

nominal üretim kapasitesinin son üç yıl ortalama üretimi en fazla olan iki şirketin ayrı 

                                                 
394 http://www.sekerkurumu.gov.tr/altsayfa/mevzuat/seker_kanunu.html  (30.01.2008) 
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ayrı önerecekleri ikişer aday arasından birer üye olmak üzere bir başkan ve altı üyeyi 

Bakanlar Kurulu seçer ve atar. Başkan vekilini, kurul üyeleri kendi aralarından seçer.395 

Üyelerin atama kararı Bakanlar Kurulu tarafından alınmaktadır Kurul üyelerinin 

görev süresi beş yıldır. Kurula atanan üyelerin temsil ettikleri kuruluşlardaki 

görevlerinden ayrılmaları halinde üyelikleri sona erer. Bu nedenle veya diğer herhangi 

bir nedenle üyelikleri sona erenlerin yerlerine Bakanlar Kurulu tarafından en geç bir ay 

içinde yeni bir üye seçilir ve bu maddede belirtilen usule göre atamaları yapılır. Bu 

şekilde atananlar, yerine atandıkları üyelerin sürelerini tamamlar. Bu durum, dolaylı 

olarak yürütmenin kurul üzerinde belirleyici olabileceğini göstermektedir.396 Ayrıca 

Şeker Kurulu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir. 

Diğer kurullardan biraz farklı olarak kurul üyeleri, kurulun para, para hükmündeki 

evrak, senet ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve 

benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde işledikleri suçlarda memur olarak kabul 

edilir ve bu nedenle yürütmeye karşı tam bağımsız değildirler. Bununla birlikte Şeker 

Kanunu’nun genel amaçları uyarınca sektörün en büyük şirketlerinin kurulda yer 

alması, uluslararası tekellerin çıkarlarının doğrudan bu kurulda temsil edileceği 

anlamına gelmektedir.397 

Şeker Kurulu şeffaflık ilkesi açısından, “ticari sır” zırhının arkasına saklanır. 

Uluslararası kuruluşlarla ve oluşumlarla işbirliği ise Şeker Kanunu’nda kurulun görev 

ve yetkileri arasında sayılmaktadır. Bu çerçevede, küresel elitle işbirliği, diğer 

kurullarda olduğu gibi burada da söz konusudur.398 

Şeker Kurumu TBMM’ye karşı sorumlu değildir. Bu açıdan yasamaya karşı tam 

bağımsızdır. 

 

2.9.2. Görev ve Yetkileri 

Başlıca görevi şeker üretimi ve arzında istikrarı sağlamak ve bu amaçla her yıl 

fabrika bazında beşer yıllık dönemler için kotalar belirlemek399  olan Şeker Kurumu’nun 

görev ve yetkilerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

                                                 
395 Bayramoğlu, a.g.e., s.368 
396 Kaya, a.g.e., s.116 
397 http://www.sekerkurumu.gov.tr/altsayfa/mevzuat/seker_kanunu.html  (30.01.2008) 
398 Bayramoğlu, a.g.e., s.374 
399 Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği Dergisi, a.g.m., s.158 
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• Şeker için depolama kesintisinin yapılıp yapılmaması, prim ödenip 

ödenmemesi hususunda karar alıp uygulama, 

• Yurt içi üretim ve pazar işleyişlerinde bu kanunun amaçlarına uygun 

olarak düzenleme yapmak,400 

• İç Fiyat arz talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak şeker 

ticaretinde yapılması istenen düzenlemeler konusundaki görüşlerini müsteşarlığa 

bildirmek, 

• Sektörle ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yönlendirerek 

organizasyon sağlamak kaynak tahsis etmek, 

• Kurallara uymayanlara idari para cezaları uygulamak, 

• Şirket ve bünyesindeki fabrikalarda görevleri ile ilgili konularda araştırma 

ve denetimde bulunmak, 

• Kanunun kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek şeklindedir.401 

 

3. ÜST KURULLAR BÜROKRASİSİ’NİN SİYASETLE OLAN İLİŞKİSİ 

Bağımsız düzenleyici kurumlar adından da anlaşılacağı gibi bağımsız ve özerk 

kuruluşlardır. Fakat bağımsız düzenleyici kurumlara tanınan bu bağımsızlık, kanunla bu 

kurumlara verilen görevin yerine getirilmesiyle sınırlıdır. Bu çerçevede bağımsız 

düzenleyici kurumların faaliyetlerini; hükümet programları, yıllık programlar ve 

kalkınma planlarında yer alan öncelikli politikalardan bağımsız düşünülmemelidir. 

Hükümetlerin iktisadi büyüme, fiyat istikrarı ve gelirin adil bölüşümü gibi politika 

öncelikleri aynı zamanda bağımsız düzenleyici kurumların faaliyetlerinin genel 

çerçevesini de çizmektedir. Geleneksel bürokrasi ile karşılaştırdığında idari yapımızda 

geleneksel yapıdan farklı bir biçimde bağımsız ve özerk olarak kurulan bağımsız 

düzenleyici kurumlar hem organik hem işlevsel açıdan yürütmeye karşı büyük ölçüde 

bağımsız oldukları ve vesayet veya hiyerarşi türü bir denetime tabi olmadıkları 

görülmektedir.402 

                                                 
400 Kaya, a.g.e., s.117 
401 Bayramoğlu, a.g.e., s.369 
402 Kaya, Ali, Bağımsız ve Düzenleyici Üst Kurullar, Eğitim Kitabevi, Konya, 2004, s.157-158   
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Bağımsız düzenleyici kurumların düzenleme, denetim, gözetim ve yaptırım 

işlevlerini, çıkar gruplarının (siyasi iktidar, düzenlenen şirketler veya bunların temsilcisi 

sivil toplum örgütleri) etkisinde kalmaksızın yerine getirebilmeleri için, bunlara yargı 

benzeri bir bağımsızlık verilmektedir. Bu anlamda bağımsız düzenleyici kurumlar 

açısından bağımsızlık, yargılama, karar verme, danışma, bilgi verme ve soruşturma 

yapma gibi etkinliklerin yerine getirilmesinde başkalarına bağımlı olmamayı 

gerektirmektedir.403 

Bu kurumların bağımsız ve özerk olmaları tümüyle siyasetin denetimi dışında 

oldukları anlamına gelmemelidir. Zira yasama organı çıkaracakları kanunlarla bu 

kuruluşların yapıları, işleyişleri, faaliyetleriyle ilgili olarak her zaman düzenleme 

yapabilir. Bu kurumların bütçeleri ilgili/ilişkili oldukları bakanlıkların bütçeleri ile 

birlikte mecliste görüşülür. Gelir fazlalıkları hazineye devredilirken, gelir açık bütçeden 

sağlanacak fonlarla denkleştirilir. Bu konularda yasama organı her zaman yetkili 

kılınmıştır. Ayrıca özellikle parlamento bazı bağımsız düzenleyici kurumların işlevine 

her zaman son verme yetkisine sahiptir.404 

Siyasi iktidarların düzenleyici kurumlar üzerinde kullandığı yetkilerine 

gözatıldığında, bu yetkilerin kurul üyelerinin atanmasında, ücretlerin saptanmasında, 

kısmen denetimlerinde ve üyeler hakkında görevleriyle ilgili soruşturma açılmasında 

ortaya çıktığı görülmektedir. Aday gösterme mekanizması olsun ya da olmasın sonuçta 

üyeleri atayan siyasi iktidardır. Kaldı ki kimi kurullarda, bakanlıklara verilmiş olan aday 

gösterme yetkisi biçimsel olarak kurumsal gibi görünmekle birlikte bu adaylar, sonuçta 

ilgili bakanın tercihiyle belirlenmektedir ve siyasal niteliklidir. Öte yandan, görevden 

almanın katı kurallara bağlanmış olmasına rağmen, tekrar seçilme olanağının getirilmesi 

nedeniyle, üyeler ile siyasi iktidar arasındaki bağ atamayla sona ermemekte, tam aksine 

devam etmektedir. Atama makamı olan Bakanlar Kurulu, aynı zamanda, çalışanların 

ücretlerini üyeler için doğrudan, diğer personel için dolaylı biçimde belirleyen 

organdır.405 

Bağımsız düzenleyici kurumların üzerindeki denetim sistemine bakıldığında, 

siyasal denetimin genellikle zayıf olduğu görülür. Hükümet ile ilişkide başvurulan 

yaygın yöntem, kurumların ilgili bakana bilgi amaçlı yıllık rapor sunmaları 
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404 Kaya, a.g.e., s.158 
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biçimindedir. Bir başka ifadeyle, siyasal hesap verme, ya düzenlenmemiş ya da çok 

zayıf bir biçimde düzenlenmiştir. Bu nedenle, kurumların siyasal müzakere 

mekanizmasının dışında çalıştığı kabul edilmektedir.406 

Düzenleyici kurumlar, yasal yetkilerini arttırma ve kurumsal önemlerini 

pekiştirme arayışı içerisindedir. Nitekim karar alma ve uzmanlık bilgisi nedeniyle 

şöhretleri giderek yükselmekte ve siyasal dengeler bakımından anahtar aktör konumuna 

gelmektedirler. Düzenledikleri alana ilişkin politikalar geliştirilirken belirleyicilikleri 

artmaktadır. 

Bağımsız düzenleyici kurumlar siyasa yapma sürecini önemli ölçüde 

değiştirmiştir. Yasama erki, bağımsız düzenleyici kurumların yasama yetkisinin 

sınırlarını bir biçimde tanımlasa da, yeni uygulamalar ve yeni ihtiyaçlarla bu kurumlar 

düzenleme yetkilerini arttırabilmektedir: Örneğin kısıtlı yasama yetkileri bulunsa da, 

“bilgi notu” ve “değerlendirme raporları” gibi yerel araçlarla, yeni bir “düzenleme” 

alanı oluşturmalarına izin verilmekledir. Bağımsız düzenleyici kurumlar sayesinde artık 

yerli ve yabancı firmalarla, kullanıcı grupları gibi aktörlere “düzenleyici evren”in 

kapıları açılmış ve içeri girmelerine izin verilmiştir. Böylece klasik bakan, memur ve 

özel firma arasındaki örtülü gizli ilişkiler zayıflamış; bu ilişkiler artık resmi bir biçim 

almıştır.407 

Bağımsız düzenleyici kurumları siyasal açıdan önemli kılan düzenleme yetkisidir. 

Bağımsız düzenleyici kurumlar, eğer düzenleme yapma yetkisine sahip ise ya da aynı 

anlama gelecek şekilde, ikincil mevzuat çıkarma yetkisine sahip ise, teorik olarak 

parlamentonun yasama yetkisine ortak olmaktadır. Tarih, parlamentonun kendi haklarını 

ve iktidarını devretme konusunda kıskanç bir kurum olduğunu yazmaktadır. Ancak 

bağımsız düzenleyici kurumlara devredilen düzenleme yetkisi ile birlikte, bu yargı 

şüpheli hale gelmiştir. Karşılığında herhangi bir sorumluluk ya da hesap verme 

yükümlülüğü oluşturmadan, bağımsız düzenleyici kurumlara devredilen yetki, bu 

kurumlara önemli bir meşruiyet zemini hazırlamaktadır.408 

Devredilen düzenleme yetkisi, bumerang gibi, dönüp parlamentonun yasama 

sürecini vurmaya başlamıştır. Birçok örnekte, bu kurumlar kendi alanı ile ilgili yasa 

taslaklarını veya yasa değişikliklerini hazırlamaktadır. Örneğin, İngiltere’de 1998 

                                                 
406 Bayramoğlu, a.g.e., s.273 
407 a.g.e., s.277 
408 a.g.e., s.275 
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yılında Rekabet Kanunu’nda yapılan değişiklikle Birleşme ve Devralmalar 

Komisyonu’na, rekabete aykırı davranışları cezalandırma gücü verilmiştir (Roma 

Anlaşması’nın 80 ve 81. maddesine dayanarak). Uygulama, yasama organının bu 

kurumlar üzerinde var olduğu sanılan denetimlerinin bir kurgudan ibaret olduğunu 

ortaya koymuştur. Türkiye’de bağımsız düzenleyici kurumların tümü, 2002 yılında, 

yasama adına denetim görevini yapan Sayıştay’ın denetiminden muaftır. Bağımsız 

düzenleyici kurumların, yasamanın her türlü denetiminden muafiyet kazanması (yasal 

olarak veya pratikte), bu kurumların antidemokratik özelliğinin bir göstergesi olarak ele 

alınabilir. 

Parlamentonun bağımsız düzenleyici kurumlar üzerinde denetim işlevi şöyle 

gerçekleşmektedir: Parlamenter sistemlerde, bütün özerk kurum tipleri, ilgili bakanlık 

aracılığıyla parlamentoya hesap verme yükümlülüğündedir. Bakan, kurum adına 

parlamentoya hesap vermektedir. Başkanlık sisteminde ise bağımsız kurumlar, 

parlamentoya doğrudan rapor sunmaktadır. Britanya, Fransa, Almanya, İtalya, 

İspanya’da kurumlar bilgilendirme amacıyla parlamentoya yıllık rapor sunmaktadır. 

Türkiye’de ise düzenleyici kurumlar için böyle bir zorunluluk yoktur.409 

Siyasal iktidar ile düzenleyici kurumlar arasında bir başka bağ da, bu kurumların 

mali denetimleriyle kurulmuştur. Daha önce farklı organlar arasında dağıtılmış olan 

mali denetim yetkisi, yürütme organına bağlı denetim birimlerinin görevlilerinden 

oluşan bir komisyona aktarılmıştır.410 Üyeler hakkında görevleriyle işledikleri suçlardan 

dolayı, soruşturma açılması, ilgili bakanın iznine tabi olduğundan, bu bağlamda da 

siyasetle üst kurullar arasında bir ilişkiden söz edilebilir. 

Düzenleyici kurumlar üzerinde açıkça tanımlanmış bir vesayet denetimi 

kurulmamış olmasının da etkisiyle, bu kurumların siyasal iktidarlar karşısındaki 

konumları farklı tartışmalara yol açmaktadır. Düzenleyici kurumlar bağlamında yapılan 

özerklik tartışmalarında, genel eğilim, kurumların özerkliğini değerlendirmede, yalnızca 

kurumlar ile siyasi iktidar ilişkilerini ölçüt alarak ve bu ilişkilerin olabildiğince en az 

düzeyde tutulmasını, özerkliğin temel güvencesi olarak görmektir. Tek başına bu 

yaklaşım kendi içinde tutarlı gelebilir. Ancak bu yaklaşımın tamamlayıcı bir diğer 

unsuru da, kurumların karar mekanizmalarını olabildiğince ilgili sektör temsilcilerine 

                                                 
409 a.g.e., s.276 
410 Sezen, a.g.e., s.189 
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açılması ve bunun neredeyse kurumların özerkliğinin güvencesi olarak görülmesidir. 

Özetle, istenen bu kurumların “kamu”dan uzaklaşması, “özel”e yaklaşmasıdır.411 

Genel olarak siyasetle bağımsız üst kurumlar arasındaki ilişkiye değindikten sonra 

şimdi de ülkemizdeki siyasetle bağımsız üst kurumlar arsındaki ilişkiye bir bakalım. 

Geçmişte, Başbakan Bülent Ecevit “üst kurullar” hakkında, “ölçüyü fazla 

kaçırdık, yeniden ele almak lazım” gibisinden bir söz etmiştir. Bu sözlerin üst kurulların 

ortaya çıkmasında var gücüyle çalışmış bir hükümetin Başbakanına ait olması, biraz 

garip görünmekle beraber, gerçekte bu söz üst kurulların siyasiler tarafından nasıl 

göründüğünün bir ifadesidir. Geçmiş hükümetlerin olduğu gibi, AK Parti hükümetinin 

de üst kurullarla ilgili şikayetleri vardır. Bu durum Başbakan Tayip Erdoğan’nın “Bize 

gelip ‘Tamam’ diyorlar, gidip sonra bildiklerini okuyorlar. Bize kan kusturuyorlar, 

işlerimizi yavaşlatıyorlar” sözlerinden anlaşılmaktadır.412 

Ülkemizde birer kamu kurumu olan düzenleyici kurumların siyasi iktidarla 

ilişkilerini sağlamada standart bir ölçütten hareket edilmemiştir. Bu bağlamda 

kurumların siyasal muhatapları Başbakan, Başbakan’ın belirleyeceği devlet bakanları 

veya ilişkili oldukları bakanlıkların başında bulunan bakanlardır. Ancak, bakanlıklarla 

“ilgili kuruluş”, ya da “bağlı kuruluş” statüsünün dışında “ilişkili kuruluş” statüsüyle 

kurulan bağın nasıl bir içerik taşıdığı belirsizdir. Bununla birlikte Danıştay’ın bu sözcük 

oyununu ciddiye almadığı ve “ilişkili kuruluş” nitelemesini “ilgili kuruluş” olarak 

yorumlamıştır.413 

Kurullar ile hükümet arasında, Başbakan veya bir devlet bakanı aracılığıyla 

“kişisel” bir ilişki ya da bir bakanlığın “ilişkili kuruluşu” statüsüyle kurumsal bir ilişki 

kurulmuştur. Örneğin 3984 sayılı yasa, RTÜK için hükümetin üst kurul ile ilişkilerinin 

başbakan tarafından yürütüleceği düzenlenmiştir. BDDK, SPK ve Tütün Kurumu’nun 

ilgili olduğu bakan, Başbakan’ın görevlendireceği devlet bakanıdır. Rekabet Kurumu ile 

Şeker Kurumu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın; Telekomünikasyon Kurumu Ulaştırma 

Bakanlığının; EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın; KİK ise Maliye 

Bakanlığı’nın ilgili kuruluşudur.414 

                                                 
411 a.g.e., s.190 
412 http://www.tumgazeteler.com/?a=730203,  20.12.2007 
413 Sezen, a.g.e., s.189 
414 a.g.e., s.159 
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Düzenleyici kurumlar ile ilişkili oldukları bakan ya da bakanlıklar arasında acaba 

ne tür bir ilişki söz konusudur? Bu konuda vurgulanması gereken ilk nokta, kurucu 

yasaları çerçevesinde tüm kurumlar için genelleştirilebilecek standart bir ölçütün 

kurulmadığıdır. Ancak bu ilişkinin, görece, SPK ve özellikle yapılacak düzenlemeler 

açısından en sıkı biçimde Şeker Kurumu’nda kurulduğu belirtilebilir. Örneğin SPK, 

“ilgili bakanca istenecek incelemeleri yapmak, çalışmaları hakkında ilgili bakana rapor 

vermekle” yükümlüdür. Kurul personelinin kadroları ve ücretleri ise, Kurulun teklifi 

üzerine ilgili bakanca belirlenmektedir. Oysa kurulların birçoğunda personelin ücretleri 

(Rekabet Kurulu'nda kadroları) Bakanlar Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde 

doğrudan (BDDK) ya da ilgili bakanlığın görüşü alınarak (EPDK, KİK) kurullarca 

belirlenmektedir. 4634 sayılı yasa ise gerek Şeker Kurumu’nun örgütlenmesine, gerekse 

sektörle ilgili düzenlemelere ilişkin yönetmelikleri çıkarma yetkisini Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’na vermektedir. Öte yandan, “yıllık raporu ve piyasa gelişimi ile ilgili sair 

raporları hazırlamak ve Bakanlığa sunmak” EPDK’nın görevleri arasındadır. Ayrıca, 

yine EPDK’nın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca yapacağı kamulaştırmalarda 

Kurulca verilecek lüzum kararı, kamu yararı ile ilgili kararın yerine geçmekle birlikte 

kararın yürürlüğe girmesi ancak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın onayı ile 

mümkündür. 

Ülkemizde düzenleyici kurumlar ile siyasi iktidar arasında bir başka ilişki, kurul 

üyelerinin görevleri nedeniyle suç işlemeleri halinde ortaya çıkmaktadır. Bu durumda 

üyeler hakkında soruşturma açılması ilgili bakanın iznine tabidir. 

Özetle, kurumlar ile ilgili ya da ilişkili bakan/bakanlık arasında kurumdan kuruma 

değişiklik gösteren ilişkiler, kurumların yönetsel işleyişine ilişkindir (faaliyet 

raporlarının sunulması, birtakım düzenlemelerde uygun görüş alma vb). Kurulların 

işlevlerinin yerine getirilmesi süreci kuramsal olarak ilişkinin dışında görünmektedir.415 

Bağımsız düzenleyici kurumlar teknik konularda oluşturuldukları için, özellikle 

karar organları olan kurul üyeliklerine yapılan atamalarda mesleki yeterlik şartı 

aranması gerekmektedir. Ancak, ülkemizde faaliyet gösteren bağımsız kurumların karar 

organı olan kurul üyeliklerine yapılacak atamalarda mesleki yeterlik şartı bazılarında 

aranırken, diğerlerinde aranmamaktadır. Örneğin, 4502 sayılı kanuna göre. 

Telekomünikasyon Kurulu üyelerinin “telekomünikasyon alanında yeterli bilgi ve 

deneyime sahip olması” gerekirken, teknik bir kurum olan EPDK, RK, RTÜK, ŞK ve 
                                                 
415 a.g.e., s.162-163 
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TTMAPDK üyeliklerine yapılan atamalarda, geleneksel bürokraside yapılan atamalarda 

olduğu gibi “hukuk, siyasal bilgiler, idari bilimler, kamu yönetimi, iktisat, mühendislik, 

işletme ya da maliye dallarında eğitim veren en az dört yıllık yüksek öğrenim 

kurumlarından mezun olmuş, kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az 

on yıl deneyim sahibi ve (kendi) mesleğinde temayüz etmiş kişiler olmaları” şartı 

aranmaktadır. Geleneksel bürokraside yapılan idari atamalarda kullanılan ölçüt ile 

benzerlik taşıyan bu ölçüt, bağımsız kurumların karar organlarına yapılacak atamaların 

isabetini olumsuz etkileyebilecektir. Oysa bağımsız kurumların karar organlarında 

görev yapanların idareci değil, kurumun denetimi altındaki alanda teknik birikime sahip 

kişiler olması gerekmektedir.416 

Kurullar hem yetki hem de maddi koşullar açısından, özellikle kamu bürokrasisi 

içerisi için yeni bir çekim alanı oluşturmuştur. Üyelerin Bakanlar Kurulu veya 

Parlamento tarafından, sonuçta siyasi irade ile atanıyor olması, acaba kurul üyeliği bir 

dönem KİT’lerde olduğu gibi, “seçilemeyen milletvekili adaylarının veya siyasal 

bağlılık gösteren bürokratların iktidarlarca ödüllendirilmesinin bir aracı olarak 

kullanılabilir mi?” sorusunu düşündürmektedir. Atamaların siyasal pazarlıklarla 

belirlenmesi hatta, yeni kurulan kurulların bu pazarlıkların sonucu çalışmalarının 

sekteye uğratılması, boşalan üyeliklere, kurulun toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı 

için karar alamama pahasına uzunca süre atama yapılmaması, bu sorunun haklılığını 

göstermektedir. 417 

Ülkemizde, uzman kişilerden oluşması gereken BDK kurul üyeliklerine yapılan 

atamalarda siyasi tercihlerin ve Türk bürokrasisindeki patronaj kültürünün yine öne 

çıktığı görülmektedir. Geleneksel bürokraside yapılacak atamalarda kullanılan “genel-

geçer” ya da “klasik” ölçütün bağımsız kurumlarda da kullanılması durumunda, 

geçmişte olduğu gibi örneğin biyolog olarak mesleğinde temayüz etmiş kişiler, rekabet 

veya sermaye piyasaları gibi teknik konularda karar vermesi gereken kurul üyeliklerine 

atanabilecektir. Bu tür atamalar ise kendilerine bağımsızlık tanınan kurumların idari 

kapasitelerini ve kararlarının kalitesini olumsuz etkileyecektir. Sonuçta, düzenleme 

yapılan alanın gerçekte uzmanı olmayan bu tür kişiler, mesleki yeterlikleri/itibarları 

                                                 
416 Acar, Muhittin ve Özgür, Hüseyin, Çağdaş Kamu Yönetimi II., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004, 
s.115 
417 Sezen, Seriye, “Türkiye’de Düzenleyici Kurulları Kimler, Nasıl Yönetiyor?”, AİD., S.4, C.38, Aralık, 
2005, s.94 
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konusunda titiz davranacak müşevviklere sahip olmamakta, bu da bağımsız kurumların 

meşruiyetlerini ve kararlarını daha fazla tartışmalı hale getirmektedir.418 

Bu nedenle, bürokratik atamalarda patronaj kültürünün yeni tür bir aracı olan 

BDK kurul üyelerinin ve kurum üst düzey personelinin atanmasında aranacak yetenek 

ve birikim konusunda somut ölçütler getirilmeli ve atananların bu ölçütlere uygunluğu 

ise kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Çünkü, demokratik meşruiyeti bulunmayan BDK’ların 

karar organı olan kurul üyelerinin meşruiyeti aynı zamanda bunların mesleki 

yeterliliğinden gelmektedir. 

Ülkemizde BDK’lar, görev ve yetkileri, siyasi iktidarla ilişkileri ve örgütlenmeleri 

ile işleyişleri açısından geleneksel örgütlenme yapısından ciddi bir kopuşu 

simgelemektedir. Bu kurumlar hem kullandıkları kural koyma yetkisi ile dar anlamda 

birer siyasa yapıcı hem bu siyasaların uygulayıcısı, aynı zamanda bunların denetleyicisi 

ve yaptırım uygulayıcısıdır. Böylece, erkler ayrılığı ilkesince yasama, yürütme ve yargı 

erkleri arasında dağıtılmış olan yetkiler, ilgili oldukları alanda düzenleyici kurumlarda 

toplanmakta ve bu kurumlarla ayrı iktidar odakları oluşturulmaktadır. 

Bu yapılanma ile siyaset kurumunun ve geleneksel bürokrasinin etki alanı 

daraltılmakta, önemli kamusal yetkiler bu kesimin dışına çıkarılmaktadır. Bu kurumlar 

ne bir hizmet kuruluşu ne de bir danışma organıdır. Piyasa ekonomisinin sağlıklı bir 

şekilde işlemesinde önemli rolleri olan, doğrudan, uygulanabilir kararlar alan, 

yaptırımlar uygulayan, daha da önemlisi çok önemli ekonomik çıkarlara, kaynak 

tahsisine ve mülkiyet yapısına müdahale edebilen kamu örgütleridir. Daha önce de 

belirtildiği gibi, devletin üç işlevini, yasama, yürütme ve yargı işlevini, dar anlamda, 

kendi görev alanıyla sınırlı olmak üzere yerine getirmektedirler. Dolayısıyla, bu denli 

güçlü yetkilerle donatılmış kurumların, bir yandan parlamentoya ve halka karşı hesap 

verme yükümlülüğü olan siyaset kurumundan “bağımsızlık” gerekçesiyle yalıtılmaya 

çalışılması; diğer yandan da bu tür bir sorumluluk taşımayan, halk tarafından 

denetlenemeyen, üstelik bu kurumların asıl bağımsız olması gereken kesimlerin etki 

alanına sokulması, hem bu kurumların tarafsızlığı hem de parlamenter demokrasinin 

işleyişi açısından kaygı vericidir.419 

Siyasal iktidarın denetimi dışında kalan bu kurumlar, idarenin bütünlüğü ilkesini 

sarsmaktadır. Parlamentoya karşı sorumlu olan siyasal iktidar, bağımsız idari 
                                                 
418 Acar ve Özgür, a.g.e.,  s.115 
419 Sezen, Seriye, Türk Kamu Yönetiminde Kurullar, TODAİE Yayınları, Ankara, 2003, s.184   



 158

otoritelerle ilgili olarak hesap verememektedir. Bu şekilde siyasal iktidarın yanında 

yasama organının da denetim alanı daraltılmaktadır. 

Aslında bağımsız düzenleyici kurumlara çok fazla yetki verilmiştir. Bu durum “o 

zaman bakanlıklar niye var?” sorusunu gündeme getirmektedir. Gerçi bağımsız 

düzenleyici kurumların ortaya çıkış sürecinden ve neden kurulduklarından bahsedildi. 

Fakat yasama ve yürütmeye ait yetkilerin büyük çoğunluğunun BDK’lara devredilmesi 

demokrasi açısından ve Bakanlıkların varlığı açısından bu kurumlar tartışılır hale 

gelmiştir. Burada siyasilerin bağımsız düzenleyici kurullara yetki devri, sorumluluk 

almaktan ve seçmen önünde hesap vermekten kaçış olarak da değerlendirilebilir. Bu 

kapsamda, IMF’le yürütülen stand-by programının bile siyasilerden çok bürokratlar 

tarafından sahiplenilmesi dikkat çekicidir.420 Her ne kadar siyasiler sorumluluktan 

kaçmak istese de, BDK’ların yaptığı yanlışlıkların faturasını yine kendileri ödemek 

durumunda kalmaktadırlar. 

Siyaset ile bağımsız düzenleyici kurumlar arsındaki ilişki hakkında Dursun şöyle 

diyor: “Bürokrasi siyaset rekabeti… Aslında üst kurulların, ilgili sektörü düzenleme gibi 

bir işlevi yerine getirmeleri nedeniyle bir tür siyasi yetki kullandıkları söylenebilir. 

Düzenleme yapma bir kural koyma ve sektördeki aktörlerin uyacakları kararlar alma 

işidir. Bu iş temelde idari olmaktan çok siyasi nitelik göstermektedir. Bu nedenle üst 

kurul üyelerinin, tüm toplumu bağlayıcı kararlar alan ve kurallar koyan Meclis’in 

inisiyatifinde olmaları daha makul gözükmektedir. Düzenleme yapma yetkisi kullanan 

kurulların temsil kurumuna bağımlı olmaları ve siyasi iradenin dışında olmamaları için 

hiç olmazsa üyelerinin yarısı Meclis tarafından seçimle belirlenmesi makul gözüküyor. 

Sadece Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin seçilmeleri yeterli değil seçim 

yönteminin temel ilke haline getirilmesi, siyasetin alanının genişletilmesi ve toplumsal 

ilişkilerde daha işlevsel kılınması gerekir”.421 

                                                 
420 Salman, Emine Banu,  Türkiye Kurullara Teslim”, Ekonom, S.15, Nisan, 2000, s.5 
421 http://www.tumgazeteler.com/?a=1480831,  21.12.2007 
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SONUÇ 

Türkiye’nin siyasi sistem tercihi, iktidar ve bürokrasi ilişkilerinde belirleyici bir 

özellik arz etmektedir. Esasen Türk bürokrasi tarihi incelendiğinde Türkiye’de siyasi 

sistemin şekillenmesinde etki eden faktörlerin en önemlisinin bizatihi bürokrasinin 

kendisi olduğu gerçeği görülmektedir. Günümüz Türkiye’sinin siyasi yapısının oluşması 

Osmanlı’dan günümüze kadar gelen bir süreç içerisinde belirlenmiştir. İmparatorluk 

devri mutlak monarşi rejiminde siyasi iktidar (padişah),  “kul”  sistemiyle toplumla 

hiçbir bağlantısı olamayan  (devşirme)  bürokratlarla egemenliğini sürdürmüştür. 

Günümüz modern bürokrasisini oluşturan -ama geçmiş yapının da tortularını 

içinde barındıran-  yapının temelleri Tanzimat’ta atılmıştır. Tanzimat dönemi inceleme 

konusu açısından toplumun güçlü ve merkezi bir bürokrasi aracılığıyla dönüştürülme 

süreci olarak tanımlanabilir. Monarşik yapı değişmemekle birlikte Tanzimat döneminde 

bürokrasi siyasi iktidara karşı  “kul” niteliğini değiştirecek pek çok haklar elde etmiştir. 

Bu dönem bürokrasinin siyasi iktidara karşı güç elde etme sürecinin başlangıcını 

oluşturmuştur. 

Tanzimat döneminde günümüz parlamenter rejiminin temellerini oluşturacak olan 

ancak üyelerinin bürokrat sınıfından oluştuğu meclisler ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Abdülhamid döneminde geleneksel otoritenin, bürokrasiye rağmen siyasi gücü tekrar 

ele aldığı dönemi hariç tutarsak, Tanzimat ile başlayan ve Osmanlı’nın yıkılmasıyla 

sona eren dönemi, Padişahın elindeki devletle ilgili yetkileri yitirmesi, buna karşın 

meşruiyetçi bürokrasinin yükselmesi olarak özetleyebiliriz. Osmanlı bürokratları kendi 

varlıklarını merkezi bir devlete borçluydular. Osmanlı devleti yıkıldıktan sonra yeni 

devletin oluşturulması bu bakımdan önem taşımaktaydı.  

Cumhuriyet dönemine girmeden önce ortada, meşruiyet biçimine bürünmüş,  

iktidarın fiilen tamamıyla bürokrasinin eline geçtiği ve parçalanmış bir ülke vardı. 

Cumhuriyet dönemi,  Osmanlı’dan sadece güçlü bir bürokratik yapı ve gelenek değil;  

aynı zamanda bu yapıyı kendi imkânlarıyla geliştirme aracı olarak kullanan bürokrasi 

anlayışını da devralmıştır. Yeni devletin kuruluşunda Türk kültüründeki  “devlet gücü”, 

“devletin saygınlığı” ve  “devletin önemi” gibi söylemler,  yeni devletin belirleyici 

nitelikleri olmuştur. Kurtuluş savaşı sırasında kurulan Meclis’le birlikte Cumhuriyet 

kurulduğunda kuvvetler birliğine dayalı meclis hükümeti sistemine geçilmiştir. 
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Cumhuriyet dönemine geldiğimizde, Osmanlı bürokrasisinin “devlet kurtarıcılığı” 

rolünün, Cumhuriyet bürokrasisinin “ulus oluşturma” rolü ile sürdürüldüğü görülür. 

1950’lere kadar uzanan tek parti döneminde yeni toplum oluşturma çabaları ile 

geçmiştir. Bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) iktidardadır ve CHP 

bürokratlardan oluşmaktadır. Cumhuriyet tarihinin bu tek partili döneminde memur 

terimi halka hizmet eden değil emreden şeklinde anlamlandırıldığı görülmektedir. 

Bu dönemde meclis üyelerinin çoğunluğu asker ve sivil bürokrat kesimden 

oluşmuştur ve siyasal kadrolarla bürokrasinin iç içe geçmişliği, bürokrasinin egemen 

olduğu bir sistem görünümündedir.  

Ortada bir meclis ve güçler birliğine dayalı bir meclis hükümeti olmasına karşın 

realitede bürokrasinin hâkimiyetindeki bir yasama organı ve karizmatik bir tek adam 

idaresi vardı. Kurulan CHP, bürokrasinin egemen olduğu ve bürokratik felsefeyi 

savunan bir parti olmuş ve tek-parti dönemi boyunca devlet,  rejim ve temel kamusal 

kurumlar bürokrasi tarafından şekillendirilmiştir. Bu dönemde bürokrasinin nüfuzu 

dışında herhangi bir siyasi oluşum yoktur.  Tek parti dönemi boyunca Terakkiperver 

Cumhuriyetçi Fırka ve Serbest Fırka gibi çok partililik denemeleri, bürokrasinin 

egemenliğini ve ideallerini tehlikeye attığı için başarılı olamamıştır. Tek parti dönemi 

boyunca bürokrasi-siyaset iç-içeliği yaşanmış, hatta CHP il başkanları illerin valileri 

olmuştur. 

Çok partili siyasal yaşama geçişten sonra bürokrasi yeni siyasi işleyişle çatışmaya 

girmiştir.  Laiklik, halkçılık, ekonomi ve siyaset gibi konularda siyasi sisteme kendi 

görüşlerini kabul ettirmeye çalışmıştır.  Bu çabalar,  entelektüel kesimden de destek 

bulmuştur. Demokrat parti iktidarı ile birlikte, siyasal kurumlarda,  Meclis’te ve 

iktidarda bürokrasinin gücü azalmıştır. Bu durum çok partili seçimlerle oluşmuştur ve 

artık iktidara gelmek ve iktidardan ayrılmak seçimlerle gerçekleşecektir.  Çok partili 

parlamenter yaşam boyunca bürokrasi siyasi kurumlarla ilişkilerinde devamlı olarak güç 

kaybeden bir süreç içine girmekle birlikte bürokrasi,  siyasi iktidar üzerindeki 

nüfuzundan kolayca vazgeçmemiş ve 1960, 1971 ve 1980 müdahalelerinde olduğu gibi 

sık sık siyasi iktidarla baskın karakterli bir ilişki içine girmiştir. Özellikle 1960 

müdahalesinin ardından yapılan 1961 anayasasıyla siyasi iktidarın gücü sınırlandırılmış 

ve siyasi iktidarın kullanılmasına bürokratik kurumlar ortak edilmiştir.1960 

müdahalesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde bürokratik geçmişten gelen 

milletvekillerinin oranlarında yeniden bir artış gözlemlenmiştir. Devlet memurlarının 
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ücretleri de görece iyileştirilmiştir. Öte yandan egemenliğin kullanımında bazı kamusal 

kurumların da ortak edilmesi,  Anayasa Mahkemesi gibi kurumların da ilk defa olarak 

kurulması gibi gözlemlerle birlikte değerlendirildiğinde;  bürokrasinin siyasi gücünün 

arttırıldığına hükmetmek mümkündür. 

1960 müdahalesi bürokrasinin siyasi iktidara doğrudan müdahale etme sürecinin 

başlangıcı olması bakımından anlamlıdır.  1960’da başlayan süreç ise 1971 ve 1980 ile 

devam etmiştir.  Günümüz siyasi yaşamında 28 Şubat ile farklı formda da olsa bürokrasi 

varlığını göstermiştir.  Ancak günümüze kadar gelen süreç gözlendiğinde bürokrasinin 

gücünün bir daha asla tek-parti dönemine ulaşamadığı ve devamlı olarak güç kaybettiği 

ifade edilebilir. 

 1971 müdahalesinde sivil-asker bürokrasi etkin olmasına rağmen ekonomik ve 

sosyal bunalımları ortadan kaldırmayı hedefleyen hareket siyasi iktidarın kısmen 

güçlenmesine yönelik anayasa değişikliği yapılmıştır.  Toplumun gelişmesi ve 

modernleşmesi ve sivil kesimlerin güçlenmesiyle bürokrasi 1960’daki gücünü gittikçe 

yitirmeye başlamıştır. Artık parlamentoda bürokratik kesimlerin azınlıkta; sivil 

toplumsal kesimlerden gelenlerin çoğunlukta olduğu gözlenmektedir. Süreç içinde 

toplumun farklılaşması bürokrasinin içsel bütünlüğünü ve aydın kesimle olan işbirliğini 

de aşındırmaya başlamıştır. 

12 Eylül 1980’e kadar zayıf yürütme ve parlamento kendi belirlediği kararları 

alamamış ve siyasi iktidara tam olarak sahip olamamıştır. Seçilmemişleri de barındıran 

ikinci Meclis  (Senato)  ile birlikte parlamento örneğin Cumhurbaşkanı seçimini kendi 

tercihine göre değil;  bürokrasinin tesiriyle yapmıştır.  Bu dönem zarfında 1961 

anayasası,  iktidarın kullanımına  “bürokratik ortaklar” getirdiği, devletin gücünün 

bölüşülmüş olması nedeniyle  “zayıf iktidar” ve “zayıf yürütme”  eleştirilerine konu 

olmuştur. 

İktidara gelen partilerin bürokrasinin üst kısmında istediği değişiklikleri 

yapamaması kendine uymayan bürokratlarla çalışmak zorunda oluşu devamlı şikâyet 

konusu olmuştur. 12 Eylül 1980 müdahalesinin ardından oluşturulan 1982 

Anayasasında, 1961 ile 1980 döneminde güçsüz ve etkinsiz iktidarların yarattığı 

olumsuzlukların etkisiyle Senato kaldırılmış; yürütme yasamaya tabi bir organ olmaktan 

çıkarılmış, bu iki gücün devlet faaliyetlerini düzenlenmesinde eşitlik içinde işbirliğine 

gitmeleri amaçlanmıştır. Bu doğrultuda anayasada yürütme görev olmaktan çıkarılmış 
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ve gerekli yetkilere sahip ve kanunların kendisine verdiği görevleri yerine getiren bir 

kuvvet olarak tanımlanmıştır. 

İki başlı yürütme içinde Cumhurbaşkanının yetkisi daha da arttırılmıştır. Bakanlar 

Kurulu’nun güçlendirilmesi de eskiden farklı olarak bakanların artık başbakana karşı 

sorumlu tutulması şeklinde olmuştur. Başbakanın güçlendirilmesi amacıyla bakanların 

cumhurbaşkanı vasıtasıyla görevden alınması yetkisi başbakana tanınmıştır. 1982 

Anayasasıyla ortaya çıkan durum yürütme organının, yasama organına karşı daha da 

güçlendirilmesi olmuştur. Buna ilaveten bürokrasi ile ilgili bazı düzenlemeleri de göz 

önüne aldığımızda, siyasi iktidar, bürokrasiye karşı güçlendirilmek istenmiştir. Ara 

dönemde ilk defa kamu yönetiminin düzenlenmesi için yürütme organına önemli güç 

sağlayan “kanun hükmünde kararname” uygulamasına da gidilmiştir. 

1983 seçimlerinin ardından demokratik yaşama dönüldüğünde güçlendirilmiş 

yürütme ve mecliste tek başına iktidarı elde eden Anavatan Partisi ile birlikte daha 

önceki dönemlere göre siyasi iktidarın bürokrasi üzerindeki gücü ve denetimi artmıştır. 

Bu durumun en önemli iki etkeni 1982 Anayasasının yürütmeyi daha fazla 

güçlendirmesi ve partinin tek başına parlamentoda çoğunluğu sağlayacak kadar oy 

almasıdır. 1980’li yıllarda Anavatan iktidarı boyunca parlamento siyasi iktidarla uyum 

içinde çalışmış; bu süreçte yürütme ve yasama çatışması yaşanmamıştır. Parlamento 

çoğunluğunun desteğinde Anavatan Partisi güçlü bir iktidar sürerek bürokrasiyi kendi 

iradesi doğrultusunda hizmet etmeye sevk etmiştir.  Bu iktidar döneminde bürokrasinin 

gücünü azaltıcı düzenleme ve uygulamalar gerçekleştirilmiş; bürokratik işlemler ve 

formaliteler azaltılmış, özelleştirme faaliyetleri başlamış, önemli bürokratik kurumların 

başlarına partinin ilkelerini benimsemiş bürokratlar getirilmiştir.  

Bu dönemde Anavatan Partisinin başkanı Turgut Özal, Amerikan başkanlık 

sisteminde benzeri görülen uygulamaları da gerçekleştirmiştir. Başkanlık sistemindeki 

başkanın bakanlar üzerindeki meşru denetimi gibi, Özal’da bakanları üzerinde benzer 

bir otorite kurmuştur. Bakanların kendisine karşı gelmelerine izin vermemiş ve bu yola 

girenleri de görevden aldırmıştır. Hatta Bakanlar Kurulu kararlarında sonradan 

doldurulmak veya istifa işlemi yapmak için bile bakanlardan imzalı boş kâğıtlar 

toplanmıştır. Yine ABD’deki “başkan’ın adamları”na benzer şekilde bilgisine ve 

uyumlu çalışacağına inandığı bürokratları önemli kamu kurumlarının başına getirmiştir. 
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12 Eylül ara dönemine askeri hükümetin kuruluşunun hemen ardından bir 

komisyon oluşturularak kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesine ilişkin çalışmalar 

başlatılmıştır. Bu çalışmalar Ulusu hükümeti döneminde yeniden bürokrasinin 

düzenlenmesi konulu Kanun Hükmünde Kararnamelere konu olmuştur. 

Türkiye’de siyasi iktidarların güçlü oy çoğunluğu ile iktidara gelmesi çok sık 

rastlanan durum değildir. Bu durum siyasi iktidarın bürokrasi ile istikrarlı ve turmuş bir 

ilişki geleneği oluşturmasına imkân sağlamamıştır. Bu bakımdan bazen bürokrasinin 

bazen de siyasilerin üstün olduğu ilişki durumları ortaya çıkmaktadır.   

Turgut Özal’ın başbakanlıkta bulunduğu dönemde bürokrasi ile ilişkilerin 

verimlilik ve uyumluluk bakımlarından olumlu görünüm sergilemesini Özal’ın 

karizmatik bir kişiliğe sahip olmasıyla değerlendirmek, anlamlı sonuçlar elde etmeyi 

mümkün kılabilir. Özellikle kendinden sonraki dönemde karizmatik olmayan liderler ve 

koalisyon hükümetlerinin iktidara gelmesiyle siyasi iktidar ve bürokrasi ilişkileri 

verimlilik ve etkinlik bakımlarından oldukça önemli aşınmalar göstermektedir. 

Karizmatik olmayan liderler ve koalisyonlar,  net ve açık politikalar ve hedefler 

belirlemek; bu hedef ve politikaların gerçekleşmesi için gereken yöntemleri belirlemek 

ve bürokrasiyi bu hedefler doğrultusunda sevk ve motive etmek konusunda zayıf 

kalmışlardır. Liderlik gerekleri bakımından yetersiz olan politikacılar somut ve gerçekçi 

siyasal hedefler belirlemekte ve bu hedefler doğrultusunda bürokrasiyi seferber etmekte 

yetersiz kalmışlardır. Özal’ın cumhurbaşkanı olmasından sonra 09.11.1989–23.06.1991 

tarihleri arasında Yıldırım Akbulut;  23.06.1991–20.11.1991 tarihleri arasında da Mesut 

Yılmaz Anavatan Partisi iktidarını başbakan olarak sürdürmüşlerdir. Daha sonra uzun 

bir dönem koalisyon hükümetleri iktidarda olmuştur. 21.11.1991–25.06.1993 arası 

Demirel’in başbakan olduğu DYP-SHP koalisyonu; 25.06.1993–05.10.1995 arası I. 

Çiller iktidarında DYP-SHP koalisyonu; 05.10.1995–30.10.1995 arasında güvenoyu 

alamayan II. Çiller hükümeti; 30.10.1995–06.03.1996 döneminde DYP- CHP 

koalisyonundan oluşan III. Çiller hükümeti, 06.03.1996–28.06.1996 arasında ANAP-

DYP koalisyonundan oluşan II. Yılmaz iktidarı; 28.06.1996–30.06.1997 arasında RP-

DYP koalisyonu ve Erbakan iktidarı; 30.06.1997–11.01.1999 arasında ANAP-DSP-

DTP-Bağımsızlardan oluşan II. Yılmaz hükümeti; 11.01.1999–28.05.1999 arasında 

ANAP ve DYP’nin desteklediği VI. Ecevit azınlık hükümeti; 28.05.1999–18.11.2002 

arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonundan oluşan V. Ecevit hükümetinin akabinde 

2003 yılından itibaren AK Parti iktidarına kadar kurulan hükümetler, bürokrasiyi 



 164

denetleme, hedefler doğrultusunda seferber etme, etkin ve verimli çalıştırma konusunda 

zafiyetler göstermiştir. 

Anavatan iktidarının bitiminin ardından koalisyon hükümetleri tekrar başlayınca, 

koalisyon hükümetlerinin iktidar zafiyetleri tekrar ortaya çıkmıştır. Bunun yanında 

yürütmenin diğer kanadı cumhurbaşkanının güçlü yetkileri de kullanılmaya başlayınca 

başbakan ile cumhurbaşkanı arasında yetki çatışmaları ortaya çıkmış ve siyasilerin 

bürokrasi ile ilişkilerindeki gücü azalmaya başlamıştır. Bürokrasinin karşı çıktığı 

politikalar (liberalleşme gibi) daha büyük zorluklarla karşılaşır olmuştur ve siyasi karar 

alma konusunda seçilmiş olmayan kuruluşlar da etki etmeye başlamıştır. Özal sonrası 

günümüze kadar gelen on üç yıllık sürece bakıldığında güçsüz liderler ve koalisyon 

hükümetlerinin bürokrasi ilişkilerinde çeşitli sorunlar olduğu gözlenmektedir. Özellikle 

zayıf ve siyasi sorumluluğun parçalanarak aşındığı koalisyon hükümetleri, hem geçerli 

ve etkin kamusal politikalar üretememiş, hem de bürokrasiyi belirlenen politikalar 

hedefinde mobilize edememiştir.  Örneğin ulusal bir hedef olan Avrupa Birliği uyum 

süreci için gerekli yapısal düzenlemeleri gerçekleştirmek için bürokrasi seferber 

edilememiş, bizatihi bürokrasiyi hedef alan düzenlemeler gerçekleştirilememiştir. 

Ayrıca ülkemizde bürokrasinin siyasallaşması sorunu hala aşılamamıştır. İktidara 

gelen siyasi partilerin bürokraside kadrolaşma veya kendi yandaşlarını bürokrasiye 

yerleştirme olgusu hala devam etmektedir. Siyasalar atamaların yaygınlığı ve siyasal 

kayırmalar neticesinde yükselmeler kamu görevlerinde nesnel personel 

değerlendirmesinin geçerli olmadığını açıkça göstermektedir. Bunun sonucunda 

bürokratlar yerlerini korumak ve ilerlemek için siyasal olmaya ve parti tutmaya 

başlamaktadırlar. 

Bürokrasi iktidar ilişkisi önemli bir gelişmede, 1990’aların sonu ve 2000 yılının 

başında, büyük ölçüde IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların önerileri ve etkileriyle 

gerçekleştirilen üst kurullar bürokrasisidir. Türkiye, 1980’den itibaren, karma ekonomik 

modelden, piyasa ekonomisine dayalı bir modele geçiş yapmakla birlikte, bu modelin 

gerektirdiği düzenleyici kurumları oluşturmamıştır. Sanayi, tarım, enerji, ticaret ve 

iletişim alanlarında devlet tekelleri ve müdahaleleri kaldırılıp işler piyasa sistemine 

bırakılınca, devletin hakemlik görevini yerine getirecek kurumlara ihtiyaç ortaya 

çıkmıştır. Bu gecikmenin olumsuz etkileri, 2000 ve 2001 yıllarında bankacılık-finans 
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sektöründe ortaya çıkan kötü yönetim ve yolsuzluk olayları; büyük ölçüde buna bağlı 

gelişen ekonomik krizde kendini göstermiştir.  

Kasım 2000 ve Şubat 2001 tarihlerinde yaşanan ekonomik krizle: birlikte, açık ya 

da gizli olarak bunların müsebbibi siyasetçiler görüldüğünden, ekonominin siyaset 

karşısındaki özerkliğini sağlayacak ve dolayısıyla bütçe açıklarını önleyecek, ekonomi 

yönetimini rasyonelleştirecek ve piyasa sistemine işlerlik kazandıracak yasal 

düzenlemeler hızlanmış, kamuoyunda IMF yasaları olarak adlandırılan yasal 

düzenlemeler birbiri ardından kanunlaşmış ve üst kurulların sayısı artmıştır. 

Daha sonra buna, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu, Rekabet Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Şeker Kurulu gibi 

kurullar eklenmiştir. Bu kurulların büyük bir kısmı, piyasa sisteminin düzenli 

işlemesine yönelik organlardır ve bunların hepsi, idari ve mali yönden özerk bir statüye 

sahiptirler. 

Kamu yönetiminde üst kurullara dayalı bir yapı oluşturulması, şüphesiz siyasetin 

alanını daraltmaya ve bu alanları tekno-bürokratlara bırakmaya yönelik bir yaklaşımın 

sonucudur. Bu kurullar, piyasa sisteminin kurallarına uygun olarak, yetkili oldukları 

konularda serbest kararlar verebilecekler ve böylece, siyasal iktidarların piyasa 

sisteminin mantığına aykırı olası popülist politikalarının önüne geçilebilecek ve 

piyasanın işleyişine rasyonellik kazandırılacaktır. 

Bu üst-kurullar, mali ve idari özerklikleri ve sahip oldukları yetkileri nedeniyle 

yeni birer iktidar odakları olmaktadırlar. Hükümetlerin daha önce doğrudan karar 

verdikleri, yürüttükleri veya denetledikleri alanlar, onlardan alınarak özerk organlara 

geçmektedir. Dolayısıyla önemli kamu politikası alanları, "kurul" biçiminde örgütlenen 

bürokrasilere transfer olmaktadır. Bu üst kurul bürokrasileri, yetkilerini kendi 

sorumlulukları altında bağımsız olarak kullanacaklarına göre, hükümetten bağımsız ayrı 

birer kamu otoritesi olarak, kendilerince kamu politikası oluşturma ve yürütme yetkisine 

sahip olacaklar demektir. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit bile, bu kurullara söz 

geçirememekten yakınmıştır. 

Özerk statülü bu yapılanma, siyasetçilerin bu alanlara müdahalesini 

önleyebilmekte, fakat bu kurulların siyasallaşmasına engel olamamaktadır. Şöyle ki, 

siyasal iktidarlar, doğrudan yönetemedikleri kurumlan ve alanları, KİT yönetimlerinde 
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yaptıkları gibi, onlara kendilerine yakın kişileri atamak suretiyle dolaylı olarak idare 

etme yoluna gidebilirler. Tarafsızlık, profesyonellik, uzmanlık ve deneyim gibi 

kriterlerin ön planda olması gereken ve bu teknik niteliği sebebiyle önemsenen bu 

kurullarda görev alacak kişileri, siyasal iktidar belirlemektedir. Siyasal iktidarlar, bu ku-

rullarda görev alacak isimleri belirlerken, işin liyakat boyutunun dışında, siyasi 

yakınlık, tanıdık ve arkadaşlık gibi başka faktörlere de ağırlık verebileceklerdir. Bu 

nedenle, üst kurullarda liyakat ve tarafsızlığın sağlanabilmesi için, buralarda görev 

alacakları yalnızca siyasal iktidarın belirlemesi yerine, bu yetkinin başka kurumlarca 

(TBMM, Cumhurbaşkanı vb.) paylaşılması yoluna gidilmesi yararlıdır. Her ne kadar üst 

kurulların bazısında bu tür bir yaklaşım görülse de, hepsinde aynı yöntemin izlendiği 

söylenemez. 

Üst kurullarla ilgili yapısal düzenlemeler kadar, uygulamanın da işin tabiatına 

uygun olarak yürütülmesi önemlidir. Bu konudaki başarı, her şeyden önce bu alanlardan 

siyasetçilerin gönüllü olarak çekilmesine, bürokratların da profesyonelliğin ve kamusal 

sorumluluğun gerektirdiği dikkati uygulamalarında ortaya koymalarına bağlıdır. 

Üst Kurullar, geleneksel kamu kurumlarından farklı ve piyasa ekonomisinin 

ortaya çıkardığı modern birer kamu kurumudur. Hizmet yönünden yerinden yönetim 

ilkesine göre örgütlenmiş kamu kurumları grubu içinde değerlendirilebilir. 

Öte yandan, tüzel kişiliğe, mali ve idari özerkliğe sahip olmaları nedeniyle, bu 

kurulların hükümetle olan ilişkilerinin “ilgili kuruluş” statüsünde olduğunu kabul etmek 

gerekir. İdari ve mali bakımdan özerk oldukları belirtilmekle beraber, ilgili bakanın, 

kurumun yıllık hesaplarıyla harcamalarına ilişkin işlemleri üzerinde denetim 

yetkisinden söz edilmiştir. Gerek Bankalar Kanununda, gerekse Sermaye Piyasası 

Kanununda, ilgili bakanın, yaptırdığı denetimin sonuçları ile bunlara ilişkin işlemleri ve 

alınan tedbirleri gösterir bir raporu, Kurulun yıllık faaliyet raporu ile birlikte Bakanlar 

Kuruluna sunacağı belirtilmiştir. Görüldüğü gibi, üst kurulların mali yönden denetimi, 

Sayıştay yerine ilgili bakana bırakılmıştır. Hem mali yönden özerklikten söz edilmiş 

olması ve hem de mali denetimin ilgili bakana bırakılması ilginçtir. Bu konuda bağımsız 

denetim kuruluşlarından yararlanılabileceği gibi, esas denetim yetkisinin sahibi Sayıştay 

olmalıdır. 
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Ekonomiyi, bütünüyle hükümetin eline vermekte, onun denetiminden ve 

hakemliğinden alıp bütünüyle piyasaya devretmekte aynı ölçüde tatsız sonuçlar ortaya 

çıkarır. Ekonominin gücü ile siyasetin gücü arasına dengeleyici bir unsur olarak 

bağımsız kurulların yanında, sivil toplumun güçlendirilerek devreye sokulması ve 

hukuk devletinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Medyanın da bu yapının iyi 

işlemesinde k hayati bir rolü bulunmaktadır. 
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