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KAMU YÖNETİMİ II

Kamu Görevlileri
Kamu Görevlisi Kavramı
Kamu görevlilerine, kamu hizmeti görevlileri ve kamu personeli de denilmektedir.
Anayasa’da memurlar ve kamu görevlileri kavramı yer almaktadır. Bir kişinin kamu
görevlisi sayılabilmesi için bir kamu kurumunda çalışıyor olması gerekir. Günümüzde
kamu hizmeti yapan herkesin, özlük hakları, çalıştıkları kurumlar ve çalışma statüleri
farklı da olsa, bir kamu görevlisi gibi görüldüğü söylenebilir.
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Kamu Görevlisi
En geniş anlamıyla devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde hem kamu hukuku ve
hem de özel hukuka tabi olarak istihdam edilen kişileri anlatan bir çatı kavramdır. Kamu
görevlisi dar ve geniş anlamda olmak üzere iki şekilde tanımlanır.
Dar anlamda, memurlar ve diğer kamu görevlilerini kapsar. Memurlar ve sözleşmeli
personel, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ‘mesleki bir sıfatla’ ücret almak suretiyle
kamu hukuku kurallarına bağlı olarak çalışan kişilerdir.
En dar anlamda ise sadece devlet memurlarını kapsamına alan bir kavram olarak
bir kamu tüzel kişisi tarafından bir kamu hukuku bağıyla istihdam edilen görevlilerdir.
Geniş anlamda; kamu kesiminde çalışan ve farklı hukuki statülere sahip tüm
personeli içine alır. Buna göre; Cumhurbaşkanından işçisine kadar kamuda çalışan
herkes bu anlamda bir kamu görevlisidir. Devletin yasama, yürütme ve yargı
organlarında, yerel yönetim teşkilatlarında ve kamu yararına çalışan meslek
kuruluşlarında çalışan herkes kamu görevlisi sayılır.
Kamu görevlilerini tanımlamada üç temel koşul dikkate alınır.
-Bir kamu tüzel kişisine bağlı olmak koşulu
-İstihdam edilme koşulu
-Kamu tüzel kişisine kamu hukuku bağı
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Kamu Görevlileri
Kamu Görevlisi

Kamu Görevlisi

Kapsama Giren Kamu Görevlileri

En geniş anlamda

Seçimle ve atama ile gelenler
İşçiler
(Merkez ve taşra, yerel yönetimler ve kamu
kurumlarında çalışanlar)

Geniş anlamda

Seçimle ve atama ile gelenler (Yürütme üyeleri,
yerel yönetimlerin seçimle veya atama ile gelen
görevlileri)

Dar anlamda

Memurlar ve sözleşmeli personel (meslek olarak
kamu görevlisi)

En dar anlamda

Devlet memurları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre (Madde 4); Kamu
hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler
eliyle gördürülür.
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Memur (4/A)
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince
genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile
görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar
dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim
ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

Sözleşmeli Personel (4/B)
Kamu kurumlarında sözleşmeli statüde personel çalıştırılabilir. 657 Sayılı DMK
dışında çeşitli kurumların kendi mevzuatlarında düzenlenmiş sözleşmeli personel
statüleri bulunur. Bu konuda tam bir standartın bulunduğu söylenemez.
Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin
hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai
hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren
geçici işlerde, belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve ilgili
başkanlığının görüşü üzerine Maliye ve Hazine Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda,
mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu
hizmeti görevlileridir.
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Geçici Personel (4/C)
Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı
(kapandı yerine İnsan Kaynakları Ofisi) ve Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşlerine
dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet
sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. (696 Sayılı KHK)

İsçiler
(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince
tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli
işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele
hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere
belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir. Bunlar iş mevzuatı hükümlerine
tabidirler.

Diğer Kamu Görevlileri
Kuruluş ve işleyişi kendi yasalarıyla belirlenen askeri, akademik, ve adli hizmet
alanlarındaki mesleki personeldir.
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İnsan Kaynakları Yönetimi-3
İstisnai Memurluk

Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına, Bakan Yardımcılıklarına,
Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve
Müşavir Avukat kadrolarına, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk
Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri, Özelleştirme İdaresi
Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık, Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın
ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine, Türkiye
İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanlıklarına (İdari
Hizmetler Başkanlığı hariç),(9)(14) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı,
Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri, Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğine, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında
veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine, Özel Kalem Müdürlüklerine,
Valiliklere, Büyükelçiliklere, Elçiliklere, Daimi Temsilciliklere, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi
Başkanlığına, dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıklarına, Din
İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Diyanet İşleri Başkanlığı Basın
ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Milli İstihbarat Teşkilatı memurluklarına, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Başkanlık Müşavirliğine,(16) Anayasa
Mahkemesi Basın Müşavirliğine, Nükleer Düzenleme Kurumunun Başkan Yardımcılıkları ve Daire
Başkanlıklarına, bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin
hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk
Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip
Devlet sanatçılarının, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde
birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin atama ve
ilerlemelerinde de bu hükümler uygulanır.
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