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Abstract 

Today, developments in every field in the world have also changed the 
understanding of public administration and public service. In the provision 
of public services, the classical public administration approach has begun to 
be abandoned today, and the new public administration approach has begun 
to settle in its place. In our country, this situation started to make itself felt in 
the field of public financial management with the Public Financial 
Management and Control Law No. 5018, which came into force after 2006. 
The Strategy Development Units, which emerged with this Law, took their 
place in the organization chart of the universities as the Strategy 
Development Department in state universities. 
The main purpose of this phenomenology study is to identify the problems of 
the strategy development departments, which are the strategy development 
units of state universities, and to identify the reflections of these problems 
on the working system, and to help reveal the steps to be taken towards the 
solution. 
During the research process, in-depth interviews were conducted with the 
managers of the strategy development departments of the universities that 
participated in the study voluntarily, and 20 personnel working in different 
titles in their sub-units, with different education levels and years of service. 
Due to the covid-19 pandemic that existed at the time of this study, the 
interviews were recorded through the Zoom program in line with the 
consent of the interviewees. A total of 1.013 minutes of video data was 
obtained, and thematic analysis MAXQDA package program, one of the 
qualitative data analysis methods, was used in the analysis of these data. 
As a result of the research, the main problems of the strategy development 
units of state universities are excessive workload, lack of orientation and 
integration, dissatisfaction with personal rights, restrictions of the central 
government. These problems have effects on the working order and the 
effects of these problems can be solved by some regulations to be made by 
the higher authorities which seem to be possible. 
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Türkiye’de Kamusal Hizmet Bağlamında Yükseköğretim 
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Özet 

Günümüzde dünyada her alanda yaşanan gelişmeler, kamu yönetimi ve 
kamu hizmeti anlayışını da değiştirmiştir. Kamu hizmetleri sunumunda 
klasik kamu yönetimi anlayışı günümüzde terkedilmeye başlanmış, yerine 
yeni kamu yönetimi anlayışı yerleşmeye başlamıştır. Türkiye’de bu durum 
2006 yılından sonra yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi alanında kendini hissettirmeye 
başlamıştır. Bu Kanun ile ortaya çıkan strateji geliştirme birimleri, devlet 
üniversitelerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak üniversitelerin 
teşkilat şemasında yerini almıştır. 
Bu olgubilim çalışmasının temel amacı devlet üniversitelerinin strateji 
geliştirme birimi olan strateji geliştirme daire başkanlıklarının sorunlarını ve 
bu sorunların çalışma sistemine olan yansımalarını belirleyerek çözüme 
yönelik atılması gereken adımların ortaya çıkmasına yardımcı olmaktır. 
Araştırma sürecinde çalışmaya gönüllü olarak katılan üniversitelerin strateji 
geliştirme daire başkanlıklarının yöneticileriyle birlikte, alt birimlerinde 
farklı unvanlarda çalışan, eğitim düzeyleri ve hizmet yılları birbirinden farklı 
yirmi personel ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Bu çalışmanın 
yapıldığı sırada var olan COVID-19 pandemisi nedeni ile görüşmeler zoom 
programı üzerinden görüşmecilerin rızası doğrultusunda kayıt altına 
alınarak yapılmıştır. Toplamda 1.013 dakikalık video verisi elde edilmiş olup, 
bu verilerin analizinde nitel veri analizi yöntemlerinden tematik analiz 
MAXQUDA paket programı kullanılmıştır. 
Araştırma sonucunda devlet üniversitelerinin strateji geliştirme birimlerinin 
sorunları iş yükünün fazlalığı, oryantasyon ve entegrasyon eksikliği, özlük 
hakları memnuniyetsizliği, merkezî yönetimin kısıtlamaları şeklinde beş 
temel sorunun olduğu, bu sorunların çalışma düzenine sirayet eden 
etkilerinin bulunduğu ve bu sorunların yarattığı etkilerin üst merciler 
tarafından yapılacak birtakım düzenlemelerle çözüme kavuşturulabileceği 
ortaya konulmuştur. 
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1. Giriş 

Ülkelerin kalkınması ve ekonomik olarak büyümesi bakımından yükseköğretim, 
kamu yönetimi açısından yüksek derecede öneme sahip bir kamu hizmetidir. 
Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler, kamu yönetimi alanında ve kamu 
hizmetinin sunumunda da gelişmelerin ve değişmelerin yaşanmasını kaçınılmaz 
hale getirmiştir. Son dönemlerde klasik kamu yönetimi anlayışından yeni kamu 
yönetimi anlayışına doğru bir evirilme yaşanmış ve yönetişim kavramı kamu 
yönetimi alanına sirayet etmeye başlamıştır. Kamu yönetiminde yaşanan bu 
dönüşümün etkileri şüphesiz kamu mali yönetimini de etkilemiştir. Türkiye 2000’li 
yılların başından itibaren yükseköğretimleşme konusunda önemli adımlar atmış, 
her ile en az bir üniversite açılmasıyla birlikte yükseköğretime ayrılan finansal 
kaynağın doğru alanlara kanalize edilmesi ve bunun denetimi, kamuoyu için 
önemli bir durum halini almıştır. 

Devlet üniversitelerinin kamu mali yönetimi, 2006 yılına kadar mülga 1050 sayılı 
Muhasebe-i Umumiye Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığı’na bağlı Bütçe Dairesi 
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Başkanlıkları ve saymanlıklar aracılığıyla yerine getirilmiştir. Yani üniversitenin 
işlerini yapan ve üniversite içinde bulunan bir dairenin personeli, özlük hakları 
bakımından üniversiteden bağımsız ve disiplin açısından da Maliye Bakanlığı’na 
bağlı idi. Kamu mali yönetiminde devrim yaratan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
Kontrol Kanunu ile 2006 yılından sonra kamu idarelerinde kamu mali yönetimi 
hizmetlerini yürütmek üzere kurumların teşkilat yapısına eklenmek üzere “Strateji 
Geliştirme Birimleri” kurulmuştur. Üniversitede bu birimler, Kanun gereği “Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı” şeklinde teşkilatlanmışlardır. 

Yıllardan beri gelen alışkanlıklar kolaylıkla değişmeyeceği için, üniversitelerin 
kamu mali yönetimi hizmetlerini yürüten SGDB’lerde de sorunların ortaya çıkması 
kaçınılmazdır. 5018 sayılı Kanun, getirdiği kavram ve yeniliklerle kamu mali 
yönetiminde bir çığır açmış olsa da sonuçta bir mevzuat değişikliği ile tüm 
sorunları ortadan kaldıran ve her şeyi güllük gülistanlık yapacak bir sihirli değnek 
de değildir. 

Bu tez çalışmasında, 2006 yılından bu yana devlet üniversitelerinin kamu mali 
yönetimi hizmetlerini yerine getiren SGB’leri olan SGDB’lerin sorunlarını, bu 
sorunların etkilerini belirlemek ve yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri 
sunmak amaçlanmıştır.  

2. Kamu Yönetiminde Yükseköğretim Kamu Hizmeti ve Bölgesel Kalkınma 

2.1. Kamu Yönetiminde Anlayışında Yaşanan Gelişmeler 

Kamu yönetiminde kullanılan ve Türkiye’deki akademisyenler tarafından 1980’li 
ve 1990’lı yıllarda yazılmış bu alandaki ders kitapları incelendiğinde, 1980 askeri 
darbesinin kısıtlayıcı etkisi ve ardından yeni kurulmuş olan YÖK ile birlikte 
kurumsal yeniden yapılanma sürecinin etkileriyle, 1980’li yılların başlarında kamu 
yönetimi alanı ile ilgili araştırma ve yayınların bir duraklama dönemine girdiği 
izlenmiştir. Bu yıllarda nicelik olarak az miktarda olan kamu yönetimi ders 
kitapları incelendiğinde de bu kitapların kamu yönetiminin geleneksel konularını 
oldukça ayrıntılı bir şekilde ele aldığı ancak kamu yönetimi teorisi ve 
uygulamasındaki güncel gelişmelere ve sorunlara çok da yer ayırmadığı ve 
çoğunlukla, devletin sosyo-ekonomik hayata müdahalesi ve geleneksel refah 
devleti anlayışı çerçevesinde kamu hizmetlerinin artması düşüncesine dayanan 
“klasik kamu yönetimi yaklaşımı”nı temsil eden bir anlayışın var olduğu 
görülmektedir. Ayrıca 1980 sonrasında basılmış olmalarına rağmen, refah 
devletinin krizi, minimal devlet, devletin küçültülmesi, küreselleşme, yeni kamu 
işletmeciliği ve yönetişim gibi kavram ve olgulara yer verilmediği hususları da 
dikkat çekmektedir (Ömürgönülşen, 2010 , s. 154). 

1980’lerden sonra İngiltere ve ABD’de devletin yeniden yapılandırılmasına ilişkin 
yapısal değişiklikler ile ortaya çıkmış bulunan “Yeni Kamu Yönetimi” (YKY) 
anlayışı (Özdemir, 2018, s. 28) ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kamu 
yönetiminde önemli bir dönüşümün gerçekleşmekte olduğu artık yadsınamaz bir 
gerçektir (Almış, 2011: 51). Türkiye’de kamu yönetiminde yaşanan gelişmeler, 
Cumhuriyet sonrası dönem itibariyle sınırlı olmayıp, Islahat Fermanı’ndan (1856), 
1995 yılına kadar yaklaşık 175 idari yenilik komisyonları da kurulmuştur (Fişek, 
2003, s. 149). Cumhuriyet dönemindeki kamu yönetimi reform çalışmalarına da 
1949 yılındaki Neumark Raporu, 1950 yılındaki Barker Raporu, 1951 yılındaki 
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Martin ve Cush Raporu, 1963 yılındaki Merkezî Hükümet Teşkilatı Araştırma 
Projesi (MEHTAP), 1971 yılındaki İdari Reform Danışma Kurulu Raporu ile 1991 
yılındaki Kamu Yönetimi Araştırma Projesi Raporu (KAYA) örnek teşkil etmektedir 
(Polatoğlu, 2000, s. 137-140). 

1980’lerden sonra performans kavramı ile beraber performans yönetimi ve 
performans değerlendirmesi kavramları, kamu yönetiminin öncüllediği konular 
arasında yerini almaya başlamıştır (Erbaş ve Kutlu, 2020, s.  91).  Kamu yönetimi 
anlayışının değişmesinde, 1970’li yıllara kadar uygulanan refah devleti 
anlayışındaki politikalar sonucu yaşanan ekonomik krizlerin etkilerinin bertaraf 
edilmesine yönelik ortaya çıkan ve “yeni sağ akım” olarak adlandırılan politikaların 
etkisi olmuştur (Al, 2007, s. 116). Bu yeni sağ akım ise “piyasa temelli” bir kamu 
yönetimi anlayışına sahip olup akımda vatandaş müşteri gibi görülürken, eşitlik ve 
sosyal adalet gibi kavramların yerini özelleştirme, rekabet gibi kavramlar almaya 
başlamıştır (Sallan Gül, 1999, s. 69). 

Klasik anlayışa göre örneğin yükseköğretim hizmeti bağlamında piyasada talep 
edilen miktarın üzerinde üniversite mezunu yetiştirme şeklinde bir kamu 
politikasının, birçok üniversite mezunu bireyin işsizlikle karşı karşıya kalmasına 
neden olabileceği gibi bir kamu müdahalesi yerine ekonomi ve işletme bilimleri 
bileşenlerinden oluşan YKY anlayışı, esasında kamu hizmetlerinin faaliyet alanını 
daraltmakta, aynı zamanda kamu hizmetlerinin faaliyet alanında verimliliği 
yerleştirmeyi amaçlamaktadır (Demirhan ve Sadioğlu, 2016, s. 111-112). YKY 
anlayışına kamu hizmetleri bağlamında handikap olarak da bu anlayışın 
fonksiyonel hale gelebilmesini sağlamak için gerekli olan yatay örgütlenme 
modelinin, kamu kurum ve kuruluşlarında işlem maliyetlerini artıracağı hususu 
göz önünde bulundurulmalıdır (Tosun, 2007, s. 91-92). 

2.2. Kamu Hizmeti ve Yükseköğretim İlişkisi 

Kamu yönetimi kavramına; kısaca, “toplumun ve devletin genel yönetimi şeklinde 
bir tanım mümkün olup, bu tanımlama daha da açılarak, bir devlet yapılanması 
içerisinde yer alan bütün vatandaşların gelişimi, huzuru, güvenliği, mutluluğu, 
sağlığı, eğitimi gibi konularda çaba harcayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 
ortak çabaları toplamı” şeklinde bir tanım yapılabilir. Dar anlamda da devletin, 
yasama ve yargı görevi dışındaki, yürütme ile alakalı bütün görevlerini yerine 
getiren kamu kurum ve kuruluşları ile buralarda çalışan kamu görevlilerinin 
çalışmalarının bütünü şeklinde bir tanımlama yapılabilir (Öztekin, 2002, s. 130). 

Anayasa Mahkemesi, 1994/42-2 sayılı Kararında: “Devlet ya da diğer kamu tüzel 
kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, genel ve ortak 
gereksinmeleri karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve 
topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklerdir.” (Resmî Gazete, T: 
24/01/1995, S: 22181) cümlesiyle kamu hizmeti kavramını açıklamıştır. Kamu 
hizmetinin neden var olduğu ise piyasa başarısızlıkları, bedavacılık sorunu, 
fiyatlandırılamayan, pazarlanamayan ve faydası bölünemeyen sokak lambası gibi 
hizmetlerden, bedelini ödemeden yararlanmaktan alıkonamaması gibi 
özelliklerinden dolayı devlet tarafından üretilmezse başka türlü üretilemeyecek 
hizmetlerin varlığı ile devletin piyasaya müdahalelerde bulunma istekleri gibi 
gerekçelerle açıklanabilir (Acar ve Gül, 2008, s. 260-261).  
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Tam kamusal hizmetler; faydasının bütün topluma ait olması, faydasının birimlere 
bölünememesi, faydasından kimsenin mahrum bırakılamaması ve tüketenler 
arasında rekabetin olmaması gibi özellikleri nedeniyle yalnızca devlet tarafından 
üretilebilen kamusal hizmetlerdir (Pehlivan, 2003, s. 40). Yarı kamusal yani karma 
hizmetler; piyasa şartlarında rahatlıkla üretilebilme, pazarlanabilme ve 
fiyatlandırılabilme özelliklerini taşıdığından dolayı farklı bir görünüme sahiptir 
(Ergen, 2006, s. 13). Eğitim ve sağlık hizmeti hem kamu hem de özel hizmet 
sunucuları tarafından tüketicilere arz edilebilir niteliktedir. Paternalizm 
düşüncesinin varlığıyla devlet tarafından tüketimi zorunlu tutulan erdemli 
hizmetler, devletin müdahalesinin olmadığı durumlarda tercih çarpıklarının ortaya 
çıktığı ve sunulduklarında oluşturdukları sosyal faydalar nedeniyle çoğunlukla özel 
sektör tarafından üretilmeyen hizmetlerdir. 

Küreselleşme ile birlikte karşılaşılan sorunlara yönelik olarak tüm dünya 
toplumunu ilgilendiren kamusal nitelikteki bazı hizmetlerin sunumu ve bunların 
finansmanının sağlanması noktasında ulus devletlerin yetersiz kalması neticesinde 
küresel kamusal hizmetler kavramı ortaya çıkmıştır (Akdemir ve Şahin, 2006, s. 1). 
Özel hizmetlerde, tüketici ve üretici açısından tüketim ve üretim özgürlüğü söz 
konusudur (Yumuşak ve Aydın, 2005, s. 114). Eğitim bilimi, kamu yönetimi 
biliminin bir alt bileşeni olduğundan dolayı kamu yönetimi anlayışında yaşanan 
değişiklikler, eğitim sistemini de etkilemektedir (Öktem ve Çiftçi, 2020, s. 32). Keza 
eğitim bilimi alanında yapılan araştırmalar göstermektedir ki; eğitimin bireysel 
getirisinin en yüksek düzeye ulaştığı yer, yükseköğretim yani üniversitedir 
(Şenses, 2007, s. 8). 

2.3. Yükseköğretimde Kamu Mali Yönetimi: Strateji Geliştirme Birimleri 

Müslümanlığın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçen ve “Allah en iyi 
planlayıcıdır” mealine karşılık gelen “vallahu hayrul makirin” sözleriyle planlama 
ve hesap yapma işlerinin kötü bir şey olmadığı ve aslında bunların yapılması 
gerekli sâlih bir eylem oldukları İslam dininde kabul görür (Efe, 2018, s. 21). Kutsal 
kitap Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Hz. Muhammed’in Sünnetinde para ile ilgili 
emredici bir hüküm yer almamış olsa da Tevbe Suresi’nin "Altın gümüş biriktirip 
Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele!" manasındaki 34. 
ayetiyle Yunan ve Hıristiyan filozofları gibi birçok İslâm aliminin de altının ve 
gümüşün para olarak yaratıldığı görüşünde oldukları göz önünde 
bulundurulduğunda, İslamiyet’in doğduğu çağda madeni para sisteminin 
yürürlükte olduğu görülecektir (Tabakoğlu, 1997, s. 115). Buradan hareketle 
Türkiye’de de bütçeleme ve planlama anlayışlarının aslında yeni bir şey olmadığı 
ve süregelen dönemlerde kamu mali yönetimi uygulamalarının varlığından söz 
edilebilir. 

Türkiye’de ilk olarak 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanunu ile düzenlen kamu mali yönetimi, o zamanlardan günümüze kadar geçen 
sürede; bütçe süreçlerinin malî yılla sınırlı olması, kamu harcamalarının 
gerçekleştirilmesindeki sistemsizlik ve kesintiler, kalkınma planları ve bütçeler 
arasında yetersiz illiyet bağı, dünyadaki diğer uygulamalarda da köklü 
değişikliklerin olması nedenleriyle yeniden düzenlenmeyi beraberinde getirmiştir 
(Kolçak, 2006, s. 367). 1927 yılında kabul edilen ve 80 seneye yakın bir sure 
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kapsamlı bir değişikliğe uğramadan uygulanmış olan 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanunu, modern kamu mali yönetimi anlayışla uyuşmadığı, sürekli 
gelişen ve değişen ihtiyaçlar karşısında yetersiz kaldığı, parçalı bir bütçe yapısı ve 
kamu mali yönetimi şeklini doğurduğu, tüm kamu kesimini kapsamadığı 
hususunun hem akademi hem de bürokrasi tarafından sıklıkla dile getirilmesi, 
Kanunun uygulamasında karşılaşılan sorun ve aksaklıkların iyice gün yüzüne 
çıkmasıyla beraber kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması 
konusunda artan kamuoyu baskısı, değişimin kaçınılmazlığı, Türkiye’nin IMF ve 
Dünya Bankası ile arasında bulunan borç/kredi ilişkileri nedeniyle uygulanan 
istikrar ve stand-by programları şartları ve AB’ye uyum süreci gibi etkenlerle 
kamu mali yönetiminde mali sistemin bir bütün olarak yetersiz kalıp kendisinden 
beklenen fonksiyonları yerine getirmemesi, borç yönetiminin sağlıklı 
yapılamaması nedeniyle kamu borç yükünün sürdürülemez boyutlara ulaşması ve 
kamu borç yönetimi ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümün 
sağlanamaması sebepleriyle yürürlükten kaldırılmıştır (Tüleykan, 2009, s. 76-77). 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Türkiye’de fon uygulamaları 
ile bütçe dışı uygulamalara son verip, yaptığı genel yönetim tanımlaması ile 
“Türkiye Kamu (Malî) Yönetimi” yapısının hemen her kurum ve kuruluşunu 
kapsam içine aldığından dolayı malî anayasa olarak kabul edilebilir (Çınar ve 
Tütünsatar, 2017, s. 1178). Bu Kanunda yer alan saydamlık ve hesap verebilirlik 
kavramları, yeni kamu mali yönetiminin en temel unsurlarıdır (Polat, 2014, s. 16). 
Bu Kanunla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında, “stratejik yönetim” anlayışının 
kamu yönetiminde uygulamaya konulmasına yönelik teşkilatlanmanın 
oluşturulması amacıyla “Strateji Geliştirme Birimleri” (SGB’ler) kurulmuştur 
(Kalkınma Bakanlığı, 2014, s. 632). 

“Strateji geliştirme” kavramı Türkiye’de ilk kez "Kamu Yönetiminde Yeniden 
Yapılanma" çalışmaları kapsamında, 2003 yılında Başbakanlık tarafından 
başlatılmış olan "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı” kapsamında hazırlanan 
kitapta merkezî birimlerde rakiplere karşı sürekli gelişim ve strateji geliştirme gibi 
hususları vurgulamak amacıyla kullanılmıştır (Dinçer ve Yılmaz, 2003, s. 22). 5227 
sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında 
Kanun’da SGB’ler yer almakla birlikte SGB’lerle birlikte strateji geliştirme 
kurullarına yer verilmiştir (Akdeniz, 2010, s. 464). Fakat, bu Kanun TBMM’de 
kabul edilmesine rağmen dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 
kabul edilmeyerek TBMM’ye geri gönderilmiştir (T.C. Cumhurbaşkanlığı, 2004). 

Türkiye’de kamu yönetiminde YKY anlayışının kamu mali yönetimine de sirayet 
etmesi neticesinde 1927’den bu yana uygulanagelen 1050 sayılı Kanunun 
değişmesi de hasıl olmuştur. Bu kapsamda 2003 yılında TBMM’de kabul edilen 
5018 sayılı Kanun, kısmen 2003 yılında uygulanmaya başlamıştır. Kanunun gerçek 
manada uygulanabilmesi, 2005 yılının sonlarında TBMM’de kabul edilen 5436 
sayılı Kanun ile 2006 yılında gerçekleşmiştir. 5436 sayılı Kanun ile daha yürürlüğe 
girmeden 5018 sayılı Kanun’da birçok kapsamlı değişiklik gerçekleşmiştir. 5018 
sayılı Kanunda hep “Mali Hizmetler Birimi” şeklinde bir ifade mevcutken; 5436 
sayılı Kanunun 15. Maddesinin (c) fıkrasında: “Üniversiteler ile yüksek teknoloji 
enstitülerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur.” ibaresi ile devlet 
üniversitelerinin kamu mali yönetimlerinde başka bir dönem başlamıştır. 5436 
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sayılı Kanun ile Bütçe Dairesi Başkanlıkları kapatılmış, burada görev yapan 
personele Maliye Bakanlığı’nın muvafakati aranmadan 31/12/2006 tarihinde 
çalıştıkları yerlerde talep etmeleri halinde kadrolarıyla birlikte geçmelerine imkân 
sağlanmıştır. Böylece devlet üniversitelerinin kamu mali yönetimi faaliyetini 
gerçekleştirip saymanlık faaliyetini icra eden personel artık Maliye Bakanlığı 
kadrosunda olmayıp, Üniversitenin kadrolu personeli haline gelmişlerdir (Resmî 
Gazete, T: 24/12/1005, S: 26033). 

Aslında 5018 sayılı Kanunda “strateji geliştirme” diye bir ibare bulunmamaktadır. 
Kanunun kabul edildiği tarih olan 2003’te kurulması planlanan birimin adı “Mali 
Hizmetler Birimi” şeklindedir. Kanunun uygulanması 2006 yılına ertelenmiştir. 
Kanun, daha uygulanmadan 2005 yılının Aralık ayında 5436 sayılı Kanun ile 
kapsamlı bir değişiklik geçirmiştir. Bu değişikliklerden biri de “Mali Hizmetler 
Birimi” adının “Strateji Geliştirme” şekline dönüşmesidir. Her ne kadar Kanunda 
hâlâ mali hizmetler birimleri yazsa da Kanuna eklenen geçici 17. Maddesinde buna 
ilişkin açıklamalar yapılmıştır. İkincil mevzuatta yeni isim, strateji geliştirme 
olarak geçmiştir (Resmî Gazete, T: 18/02/2006, S: 26084). 

Türk Yükseköğretim Sisteminde finansman, devlet üniversiteleri ve vakıf 
üniversiteleri olmak üzere iki şekildedir. Devlet üniversitelerinde “kamu 
finansmanı” varken, vakıflara ait üniversitelerde “özel finansman” sistemi 
mevcuttur. Devlet üniversitelerinin finansmanı için, kanunla bu üniversitelere her 
yıl bütçe tahsisi yapılır (Erdem, 2012, s. 114). Vakıf üniversiteleri için devletten 
bütçe ayrılmaz, belirli kriterleri sağlayan bu üniversitelere, Hazine’den yardım 
yapılır (Resmî Gazete, T: 31/12/2005, S: 26040). Bu açıklamalardan yola çıkılarak, 
üniversitelerde kamu mali yönetiminin konusunu devlet üniversitelerinin 
oluşturduğu açıkça görülmektedir. Önceleri katma bütçeli idareler olan devlet 
üniversiteleri, şimdi ise özel bütçeli idare statüsündedir. 

Devlet üniversitelerinde 2006 yılının başına kadar, bütçe ve muhasebe işlemlerini 
de kapsayan mali hizmetler, 1050 sayılı Kanun uyarınca Maliye Bakanlığı’na bağlı 
olarak çalışan ve her üniversitede bulunan Bütçe Dairesi Başkanlıkları tarafından 
sunulmaktaydı (Gazi Üniversitesi, 2022). 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’nun tarihi 2006 yılı olarak bilinmekle birlikte aslında bu Kanunun 
ortaya çıkıp Resmî Gazetede yayımlandığı yıl 2003’tür. Fakat, 5018 sayılı Kanun 
2003 yılında yürürlüğe girmemiştir. 24/12/2005 tarihli Resmî Gazetede 
yayımlanan 5436 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanun, yürürlüğe girmeden kapsamlı 
bir değişikliğe uğrayarak 2006 yılının başından itibaren yürürlüğe konulmuştur. 
2005 yılının son gününde artık devlet üniversitelerinde bütçe dairesi başkanlıkları 
kapatılmış ve bir devir sona ermiştir. 

2006 yılının başından itibaren artık devlet üniversitelerinin tümünde “Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı” (SGDB) adıyla yeni bir daire başkanlığı kurulmuştur 
(Ankara Üniversitesi, 2022). Üniversiteler artık 5018 sayılı Kanunun II sayılı 
cetvelinde, kendisine belirli bir gelir tahsis edilen özel bütçeli idareler arasında 
sayılmıştır. SGDB’lerdeki en büyük farklılık ise şu olmuştur; önceden bütçe 
dairelerinde çalışan personelin kadrosu ve özlük hakları Maliye Bakanlığı’nda idi. 
Disiplin yönünden de durum böyleydi. Fakat, 5018 sayılı Kanun ile SGB’ler, 
üniversite daire başkanlığı olarak örgütlenmiş ve üniversitelerin birim teşkilat 
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yapılarına SGDB adıyla yeni bir daire başkanlığı eklenmiştir. Artık SGDB’lerde 
çalışan tüm personel, üniversitelerin kendi personeli olmuştur. Bu Kanun ile 
SGDB’ler için nitelikli personel olan Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (MHUY) ve 
Mali Hizmetler Uzmanı (MHU) kadroları ihdas edilmiştir. Bu kadroların adının 
“mali hizmetler” olmalarının sebebi ise 5018 sayılı Kanunun kabul tarihinde 
aslında adının “Mali Hizmetler Birimi” olmasıdır. 

2.3. Yükseköğretim ve Bölgesel Kalkınma 

Bir toplumun ekonomik, siyasi ve sosyokültürel olarak açıdan gelişmesi olarak 
tanımlanan kalkınma (Dalğar vd., 2009, s. 42); sadece üretimin veya kişi başına 
düşen milli veya gayrisafi yurtiçi hasılanın artışından ibaret olmayıp; 
sosyoekonomik, sosyokültürel, siyasi ve psikolojik faktörlere bağlı olan yapısal 
gelişimler ve değişimlerdir (Ildırar, 2004, s. 5). İçeriği ve tanımlaması dönemlere 
göre çeşitlilikler gösteren ve bir mekânın diğerinden farklılıklarını belirtmek için 
kullanılan “bölge” kavramı; çiftçilerin toprak, arazi yapısı ve iklim şartlarının 
benzerliklerine göre bazı yerleri aynı adlarla tanımlamalarıyla aslında çok eski 
dönemlerde kullanılmaya başlayan bir kavramdır (Eraydın, 2004, s. 126). 
Bölgelerarasında kalkınma düzeyinin farklı olması, az gelişmiş bölgelerin gelişmiş 
bölgelere yaklaştırılarak bu farklılıkların ortadan kaldırılmasına yönelik 
politikaları sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu sonuç, “bölge” ve “kalkınma” 
olgularının bir bütün olarak ele alınmasını sağlayarak, planlama ve bölgesel 
kalkınma çalışmalarında alternatif politika arama çalışmalarını gündeme taşımıştır 
(Arslan, 2005, 2. 276). Bölgesel kalkınma ile amaçlanan şey; bölgelerin ülke içinde 
ve dışında rekabet edebilmelerini sağlayarak, ülkedeki refahın yurt içinde dengeli 
bir şekilde dağılımının sağlanması ve bölgelerarasındaki gelişmişlik düzeyleri 
arasındaki farkın azaltılarak büyük kentlere göç veren kırsal alanlardaki asgari 
yaşam standartlarının geliştirilmesidir (Sevinç, 2011, s. 36). 

Bölgesel kalkınmanın Türkiye’ye girişinde dünyada yer alan farklı oluşumlar da 
öncelik etmiştir. Mesela, ulusal ve uluslararası ekonomik ve sosyal değişim 
proseslerinin bölgesel etkileriyle ilgilenen uluslararası bir bilim insanları topluluğu 
olan RSAI (The Regional Science Association - Uluslararası Bölgesel Bilim Derneği), 
1954 yılında kurulmuştur. Merkezi Portekiz’de olan bu organizasyon, 1990 yılında 
alanın büyümesini ve gelişimini daha iyi yansıtacak şekilde organizasyonel 
yapısında değişikliğe giderek şu anda Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa ve 
Pasifik'teki dört büyük bölge üstü organizasyonu denetleyen bir çatı organizasyon 
şeklinde hizmet sunmaktadır. Buradaki organizasyonlar, ERSA (The European 
Regional Science Association - Avrupa Bölgesel Bilim Derneği), NARSC (The North 
American Regional Science Council - Kuzey Amerika Bölgesel Bilim Konseyi), 
PRSCO (The Pacific Regional Science Conference Organisation - Pasifik Bölgesel 
Bilim Konferansı Organizasyonu), LARSA (The Latin America Regional Science 
Association - Latin Amerika Bölgesel Bilim Derneği) isimleriyle faaliyet 
göstermektedir (The Regional Science Association [RSAI], 2022).  

Türkiye’de de RSAI’ya üye kuruluş olan BBTMK (Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi), 
bu alanda çalışmaları desteklemek, özendirmek, yürütmek, bilimsel yayınlar 
yapmak ve bilimsel toplantılar organize etmek amaçlarıyla 22 Mayıs 1991 tarihli 
Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile faaliyete geçmiştir (Resmî Gazete, T: 
22/05/1991, S: 20878). 
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Türkiye’de bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi saikleriyle kullanılan en önemli 
politikaların başında yatırım teşvikleri ile ilk defa 1968 yılında yürürlüğe giren ve 
yaklaşık kırk yıl uygulanmasına rağmen bölgelerarası kalkınmışlık düzeylerinin 
ortadan kaldırılmasında başarılı olamayan, geri kalmış bölgelerin 
kalkındırılmasına yönelik geliştirilen KÖY (Kalkınmada Öncelikli Yöreler) 
politikaları karşımıza çıkmaktadır (Yavan, 2015, s. 101). 

Türkiye’de üniversitelerin sayısı niceliksel olarak arttırılırken, giderek artan genç 
nüfusun yükseköğrenim görme talebinin yanında kurulacak olan yen 
üniversitelerin kuruldukları şehirlerin kalkınmalarına yapacak oldukları 
potansiyel katkılar da dikkate alınarak politikalar geliştirilmiştir (Sargın, 2007, s. 
134). Gerçekten de toplumun üniversitelerden beklentileri arasında 
üniversitelerin bölgesel ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunması hususu 
da yer almaktadır (Terim ve Öztürk, 2009, s. 154). 

Üniversiteler, kuruldukları bölgelerde özellikle de daha az gelişmiş yerlerde 
geleneksel yapılardan ötürü kalkınmaya engel teşkil eden şeylerin kaldırılmasını 
hızlandırarak modern yapıların etkinliğini artırıcı bir rol oynayıp toplumsal yapıyı 
şekillendirir; gerek yaptığı harcamalar gerek istihdam ettiği personel gerekse de 
mevcut öğrencileri sayesinde bulunduğu yerin ekonomisine (ve istihdamına) 
katkılar sağlar; kurulmuş oldukları yerlerde bulunan sanayi kuruluşlarıyla işbirliği 
yaparak, haiz olduğu bilgi birikimini sanayi tarafına aktarıp daha etkin, etkili ve 
verimli sanayileşme sağlar; kurulup gelişmesiyle o bölgede nüfusun ve ekonomik 
faaliyetlerin artmasını sağlayıp kentleşmeye de olumlu katkıda bulunur; kültürel 
mirasın birikimine ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında hizmet eder ve 
aynı zamanda kişinin toplumsallaşmasına da katkıda bulunarak bulunduğu 
bölgedeki sosyal ve kültürel yapıyı da derinden etkiler (Gültekin vd., 2008, s. 266-
268). 

Bölgesel kalkınmaya esas teşkil eden endüstriyel kümelenme; bir grup firma ile 
firma dışı kurumlardan oluşan STK’lar, üniversiteler, kalkınma ajanslarından 
oluşmaktadır. Bu kümelenmenin oluşmasında firmalar öncü rol alırken, 
üniversiteler, araştırma enstitüleri, finansal/finansman kuruluşlar, yerel 
yönetimler, STK’lar ve kalkınma ajansları süreçte kilit role sahip olan diğer 
aktörlerdir. 

Gelişmiş ülkelerde yapılan AR-GE yatırımları ile elde edilen bilgi (know-how) 
muhafaza edilmeye çalışılmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler içinde bulunan 
Türkiye’de her ile üniversitelerin açılması, hemen hemen her ilçede bir meslek 
yüksekokulu bulunması ve bazı ilçelerde lisans düzeyinde eğitim veren 
fakülte/yüksekokul bulunması sayesinde Anadolu şehirleri ile üniversiteler, yerel 
ekonomik kalkınmanın birer parçası olmuşlardır (Gül, 2004, s. 217). Bu parçaların 
kalkınma ajanslarıyla birleştirilmesi, bölgesel kalkınmaya olumlu katkı 
sağlayacaktır. 

Bölgesel kalkınma olgusuna YÖK de kayıtsız kalmamıştır. YÖK, 2015 yılında, devlet 
üniversitelerinin “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 
İhtisaslaşması” projesi çalışmasına başlamıştır (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
[YÖK], 2020). İBBS’ye göre TR61 düzeyinde yer alan Isparta, Burdur ve Antalya 
illerinde bulunan tüm devlet üniversitelerinin yanı sıra Antalya’da bulunan üç 
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vakıf üniversitesinin birlikte oluşturduğu “Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği 
(BAÜB)”, bölgesel kalkınma ve üniversiteler için çok güzel bir örnektir (Batı 
Akdeniz Üniversiteler Birliği [BAÜB], 2022). Ayrıca Trakya’da bulunan 
üniversitelerin oluşturduğu “Trakya Üniversiteler Birliği (Trakya Üniversitesiler 
Birliği [TÜB], 2022), Doğu Karadeniz’de bulunan üniversitelerin oluşturduğu 
DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği (Doğu Karadeniz Bölgesi Üniversiteler Birliği 
[DOKAP], 2022) de bu kapsamda değerlendirilebilir. 

3. Araştırmanın Yöntemi 

3.1. Araştırmanın Konusu 

Bu çalışmada, 2006 yılından bu yana devlet üniversitelerinin kamu mali yönetimi 
hizmetlerini yerine getiren SGB’leri olan SGDB’lerin sorunlarını, bu sorunların 
etkilerini belirlemek ve yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunmak 
amaçlanmıştır. Araştırmaya ilişkin diğer bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Araştırmanın problem cümlesi; 

Devlet üniversitelerinin strateji geliştirme birimleri olan “Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlıklarının sorunları, bu sorunların etkileri ve sorunların çözüm önerileri 
nelerdir?” olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın soruları ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

 Devlet üniversitelerinde strateji geliştirme birimlerinde yaşanan sorunlar 
nelerdir? 

 Devlet üniversitelerinde strateji geliştirme birimlerinde yaşanan sorunların 
etkileri nelerdir? 

 Devlet üniversitelerinde strateji geliştirme birimlerinde yaşanan sorunların 
çözüm önerileri nelerdir? 

Bu bağlamda çalışmanın ilk bölümünde araştırmanın kavramsal çerçevesi olan 
kamu hizmeti, yükseköğretim ve strateji geliştirme birimleri incelenmiştir. 
Çalışmanın ikinci bölümünde araştırmanın yöntemine, araştırmanın sınırlılığına ve 
modeline, katılımcılara ait bilgilere, analizlere yönelik aktarımlara yer verilmiştir. 
Araştırmanın üçüncü bölümünde ise araştırma yönteminin yanı sıra, nitel analiz ile 
elde edilen bulgulara yer verilmiş ve dördüncü bölümde de bu bulguların 
değerlendirmesi yapılmıştır. 

3.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 Bu araştırmanın amacı, kamu mali yönetimi temelinde Türkiye’nin 
geleceğine yön verecek olan yükseköğretim kurumlarından devlet 
üniversitelerinin malî yapılarının yönetildiği SGB’lerin sorunlarını, bu 
sorunların çalışma düzenlerine etkilerini ve bu sorunların çözüm önerileri 
sunmaktır. Böylece ülkenin gelişimine ve kalkınmasına önemli ölçüde katkı 
sağlayan kamu hizmetlerinden yükseköğretimin, daha da verimli bir malî 
yönetimle Türkiye’ye katma değer sağlaması amaçlanmıştır. 

 Devlet üniversitelerin SGB’leri olan SGDB’lerde birtakım problemlerin 
olduğu, araştırmacının 10 yılı aşkın süredir SGDB’de çeşitli unvanlarda 
çalışması neticesinde gözlemlenmiştir. Tespit edilen bu sorunlar, devlet 
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üniversitelerinde finansal kaynakların ve orta/uzun vadeli planların 
yönetilmesi ve yönlendirilmesi konusunda ülkenin geleceğine dair sorun 
teşkil etmektedir. Konuyla ilgili olarak daha önce böyle bir araştırma tespit 
edilmemiştir. Bu mevcut çalışma da literatürde yer alan boşluğu 
doldurmayı gaye edinmiştir. Bu çalışma; devlet üniversiteleri, YÖK, HMB, CB 
ve SBB, CBİKO kurumları başta olmak üzere tüm kamu kurum ve 
kuruluşları ile vakıf üniversiteleri ve politika yapıcılar için önem arz 
etmektedir. 

3.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma; 

 İBBS’ye göre TR61 düzeyinde yer alan Isparta, Burdur ve Antalya illerindeki 
devlet üniversitelerinde çalışan SGDB personeliyle, 

 Bahsi geçen personelden rastgele seçilen karışık yaş grubu ve unvanlardan 
oluşan 20 katılımcıyla, 

 Bu katılımcılara nitel araştırma yöntemiyle olgubilim deseni kullanılarak 
elde edilen veriler temalaştırılmış, 

Katılımcıların fikir, görüş ve algılarıyla sınırlandırılmıştır. 

3.4. Araştırmanın Modeli ve Deseni 

Bu çalışmada, devlet üniversitelerinin kamu mali yönetimi hizmetlerini yürüten 
SGDB’lerde çalışan personelden derinlemesine bilgi akışı sağlanabilmesi amacıyla 
nicel araştırma yerine nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve bu yöntemin 
olgubilim deseninden istifade edilmiştir. Nitel araştırmanın bir özelliği, başkasının 
gözünden görebilmeyi sağlamaktır (Tavşancıl Tarkun, 2000, s. 29-30). Nitel 
araştırmalar, doğal ve gerçekçi bir şekilde deneyimlerden ve tecrübelerden 
yararlanılarak elde edilen bulguları yorumlayan, anlamlandırmaya çalışan ve 
analiz eden bir yöntemdir (Öztürk Çopur vd., 2020, 2. 396). Sosyal gerçekliğin 
derinlerine kadar incelenmesi ve açıklığa kavuşmasının ve giderek farklılaşan 
sorun algısı nitel araştırmanın hareketli yönüne odaklanmaktadır. Özellikle kültür 
analizleri (etnometodoloji), olgubilim (fenomenoloji), durum çalışmaları, kuram 
oluşturma ve eylem araştırmaları gibi pek çok yaklaşımı kapsayan nitel 
araştırmalar, insana dair olgu ve olayların, kendi doğrusundan kopmadan ve 
anlaşılmasını sağlamıştır (Denzin and Lincoln, 2011, p. 742). 

Olgubilim deseni, hakkında ayrıntılı ve derinlemesine bilgi sahibi olunmayan ama 
fark edilmiş olan olgulara odaklanır. Aynı zamanda olgubilim, bireylerin olgularla 
ilgili deneyimlerini, algılarını yanı sıra olguya yükledikleri anlamın tespit edilmesi 
için doğrudan alıntılarla kodlamalar ve temalaştırma yaparak literatüre katkı 
sağlayan bir nitel çalışmadır (Arslanoğlu ve Köser, 2020, s. 1). Olgubilim 
(fenomenoloji) çalışmalarında veri kaynakları, araştırmanın odaklandığı olguyu 
yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek veya yansıtabilecek bireyler veya 
gruplardır. Fenomenoloji araştırmaları, genellenebilir sonuçlar ortaya 
koymayabilir. Ancak bu araştırmalar, bir olgunun daha iyi tanınmasına ve 
anlaşılmasına yardımcı olacak sonuçlar sağlayan örnekler, açıklamalar ve 
yaşantılar sunabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 69). 
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Olgubilim desenini kullanan çalışmaların amacı, insanların belli bir olgu ya da 
gerçeğin belirli bir yönünü tecrübe etme, yorumlama, anlama ya da 
kavramsallaştırmada kullandıkları farklı yolları tanımlamaktadır . Bu yolla belirli 
bir olgu üzerinde anlayışlar ortaya çıkarılır ve bu anlayışlar kavramsal kategorilere 
göre sınıflandırılır (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 70). 

Bu araştırmada üniversitelerin strateji geliştirme birimlerinin sorunları, bu 
sorunların etkileri ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine yönelik çözüm 
önerilerinin ortaya konulmasında olgubilim deseni kullanılmıştır. 

3.5. Araştırmanın Katılımcıları 

Araştırmanın katılımcıları aslında araştırmanın evrenine işaret etmektedir. 
Araştırmanın evreni deyince öncelikle evren kavramına bakmak gerekir. Evren 
kavramı, genel evren olarak da adlandırılan araştırma evreni ile hedef evren olarak 
da adlandırılan çalışma evreni şeklinde iki boyutta ele alınabilir. Sonuçların 
genelleşebileceği bir düzeyi ifade eden evren, çalışma evreni olarak tanımlanır. Bu 
araştırma evreninin, araştırmanın amaçlarına yönelik bazı ölçütler doğrultusunda 
araştırmacı tarafından sınırlandırılması ise çalışma evreni olarak tanımlanır. Yani 
kısaca çalışma evreni dediğimiz şey, araştırma evreninin minyatürleştirilmesidir 
(Baştürk ve Taştepe, 2013, s. 132). 

Bilimsel araştırma sürecinde araştırmacıların, araştırma evreninin hepsine 
ulaşması imkânsıza yakın olmakla birlikte hepsine ulaşılabilse bu çok maliyetli bir 
yoldur. Bunu engellemek için bilimsel araştırmalar, belirli kriterlere göre seçilmiş 
bir grup üzerinden yapılarak, çıkan sonuçlar üzerinden genelleme yoluna gidilir. 
Evrenden belirli kriterlere göre seçilmiş gruba “örneklem” denilir. Bir örneklemin 
en önemli özelliği, araştırma evrenini temsil edebilmesidir (Kıncal, 2010, s. 59). 
Genelde nitel araştırmalar uygulamaya dönük bir şekilde az sayıda belirlenmiş 
örnekler seçilerek, amaçlı örneklem yöntemi üzerinden gerçekleştirilmektedir 
(Baltacı, 2018, s. 244). Bilgi açısından araştırmanın amacına bağlı olarak zengin 
durumların seçilerek derinlemesine araştırma yapılmasına olanak tanıyan 
durumlara amaçlı örneklem yöntemi denilmektedir (Koç Başaran, 2017, s. 490).  

Bahsedilenler ışığında araştırmanın amaca ulaşabilmesi için, İBBS’ye göre TR61 
düzeyinde yer alan Isparta, Burdur ve Antalya’nın oluşturduğu Batı Akdeniz’de yer 
alan devlet üniversitelerinde amaçlı örnekleme yöntemiyle SGDB’lerde çalışan ve 
farklı unvanlarda bulunan araştırmada 20 kişi ile derinlemesine görüşme 
yapılmıştır. Veriler birbirini tekrar etmeye başladığı ve farkı bulgulara 
ulaşılamadığı için 20. kişiden sonra veri toplama süreci sonlandırılmıştır. 
Araştırmanın katılımcılarının bu bölgeden seçilmesinin nedeni ise TR61 
düzeyindeki bazı göstergelerin, Türkiye’deki göstergelerle birbiriyle olan 
yakınlığıdır. Batı Akdeniz’in işgücü istatistikleri ile eğitim durumuna göre işgücüne 
katılım oranlarına ilişkin göstergeler, Türkiye’ninkine benzer yapıdadır. Antalya 
ilinde 2, Isparta ilinde 2, Burdur ilinde 1 devlet üniversitesi bulunmaktadır. Burada 
bulunan 5 devlet üniversitesinin hepsinin de kuruluş tarihi birbirinden farklıdır. 
Türkiye’deki üniversitelerin kuruluş yılları incelendiğinde; 1980’li yıllarda, 1992 
yılında, 2007 yılında, 2010’ların başında ve 2018 yılında bol miktarda 
üniversitenin kurulmuş olduğu görülmektedir. TR61 düzeyinde bahsedilen 
tarihlerin hepsinde kurulmuş bir devlet üniversitesi bulunmaktadır. Böylelikle 
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farklı kuşaklarda kurulan devlet üniversitelerin tecrübelerinden de 
yararlanılmıştır. 

TR61 düzeyinde bulunan illerdeki nüfusu yansıtan nüfus piramidi ile Türkiye’nin 
toplamının nüfus piramide de birbirine çok yakındır. TR61 düzeyi yani Batı 
Akdeniz, nüfus açısından incelendiğinde de benzer sonuçlara rastlamak 
mümkündür. Batı Akdeniz’in nüfusu, 1.621,111 kadın, 1.634,593 erkek olmak 
üzere toplam 3.255,704 kişiden oluşmaktadır. Yani bölgede yer alan nüfusun 
%49,8’ini kadınlar; %50,2’sini ise erkekler oluşturmaktadır. Türkiye’de nüfusun 
%49,8’ini (41.433,861) kadınlar, %50,2’sini (41.721,136) erkekler 
oluşturmaktadır. Bölge nüfusun cinsiyete göre dağılımı da Türkiye ile aynı 
oranlarda sayılır (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı [BAKA], 2020). 

Katılımcıların isimleri, gerçek isimler olmayıp, İçişleri Bakanlığı’nın 2020 yılında 
en çok tercih edilen isim listesine göre kod verilerek oluşturulmuştur (İçişleri 
Bakanlığı, 2020). Katılımcılara ait bilgileri elde etmek için geliştirilmiş olan 
“Katılımcı Kişisel Bilgi Formu”, Ek-1’de yer almaktadır. Bu form, araştırmaya dahil 
olan TR61 düzeyinde yer alan devlet üniversitelerinin SGDB çalışanlarının kişisel 
görüşlerini öğrenmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiş ve görüşmeye 
başlamadan önce katılımcılara uygulanmıştır. Bu formda katılımcılara devlet 
memurluğundaki süreleri, SGDB’lerdeki çalışma süreleri birimleri ile hâlen görev 
yaptıkları kurumlar vb. gibi bilgileri içeren 3 başlık altında toplam 19 soruya yer 
verilmiştir. 

Katılımcılara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir: 

Yusuf Bey, 25-34 yaş grubunda yer almaktadır. Memuriyetine ilk olarak 
kariyer meslek grubu olarak Maliye Bakanlığı’nın açmış olduğu MHUY Özel 
Yarışma Sınavını kazanması sonucunda SGDB’de başlamıştır. MHUY unvanıyla 
5 yıla yakın bir süredir çalışmaktadır. Lisans mezunu olan Yusuf Bey, 
“Bankacılık ve Finans” alanında yüksek lisans öğrencisi olarak lisansüstü 
öğrenciliğini sürdürmektedir. SGDB’de “Bütçe ve Performans Programı” 
biriminde görev yapmaktadır. MHU uzmanlık yeterlik sınavını geçmiş olmasına 
rağmen YDS sınavından yeterli dil puanı alamadığı için hâlen MHUY unvanıyla 
görevini sürdürmektedir. 

Eymen Bey, 35-44 yaş grubunda yer almaktadır. 10 yıllık SGDB personeli. 
Memuriyetine ilk olarak SGDB’de başlamıştır. Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi bölümünden, SGDB’de çalıştığı esnada mezun olmuştur. 
Aynı zamanda İşletme ana bilim dalından yüksek lisans mezunu olması 
neticesinde lisansüstü eğitim derecesine sahiptir. SGDB’de şu anda ek görev ile 
Yüksekokul Sekreteri unvanıyla görev yapmaktadır. Muhasebe, Kesinhesap ve 
Raporlama birimi ile Stratejik Yönetim ve Planlama biriminde uzun yıllar 
çalışmıştır. 2018 yılından itibaren Yükseköğretimde Kalite Güvence 
Yönetmeliği’nden sonra kalite ile ilgili işlerin SGDB’ye bırakılması neticesinde 
artık bu birimde görev yapmaktadır. 

Ömer Bey, 35-44 yaş grubunda yer almaktadır. 25 yılı aşkın bir süredir 
devlet memurluğu yapmaktadır. Liseyi Maliye Okulu’ndan bitirmesinden 
mütevellit, 14 yaşından bu yana maliye ile içli dışlıdır. İlk görev yeri de Bütçe 
Dairesi Başkanlığı ve Saymanlıktır. Eski yapı ve yeni yapıda çalışma imkânı elde 
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etmiştir. Bu yapının içerisinde Memur, Şef. Şube Müdürü, MHU, Daire Başkanı 
gibi birçok unvanda çalışmıştır. Çalıştığı esnada lisans öğrenimini (İktisat) 
tamamlamış ve ardından Maliye anabilim dalında yüksek lisans derecesiyle 
lisansüstü öğrenimini de yapmıştır. SGDB’de kalite de dâhil olmak üzere hemen 
hemen her birimde çalışmıştır. 

Asaf Bey, 35-44 yaş grubunda yer almaktadır. 1,5 yıldır SGDB’de en üst 
yönetici konumunda yani Daire Başkanı unvanıyla çalışmaktadır. Bundan önce 
üniversitede SKS Daire Başkanı olarak çalıştığını beyan etmiştir. Üniversiteye, 
Defterdarlık Uzmanı kadrosundan geçen Asaf Bey, bu unvandan önce de 
Muhasebe Uzmanı unvanıyla maliye ile ilgili olarak çalışmıştır. Lisans eğitimini 
Kamu Yönetimi alanında yapan Asaf Bey, lisansüstü eğitimini de Özel Hukuk 
alanında yüksek lisans derecesiyle tamamlamıştır.  

Mustafa Bey, 35-44 yaş gurubunda yer almaktadır. 22 yıllık devlet 
memurluğunun 15 yılından fazlasını SGDB’de MHU unvanıyla sürdürmüştür. 
İşletme bölümünden lisans mezunu olan Mustafa Bey, mesleğe ilk olarak 
Saymanlıkta Memur unvanıyla başlamıştır. Özel Sınavla MHU unvanına sahip 
olan Mustafa Bey, Muhasebe, Kesinhesap ve Raporlama, Bütçe ve Performans 
Programı ile Ön Mali Kontrol ve Stratejik Planlama işlerinde çalışmıştır. Şu 
anki kurumunda 10 yılı aşkın bir süredir hizmet vermeye devam etmektedir. 

Kerem Bey, 35-44 yaş grubunda yer almaktadır. İlk olarak ön lisansta 
İşletme programından mezun olan Kerem Bey, Sağlık Bakanlığı merkez 
teşkilatına Memur unvanıyla atanmıştır. Burada çalıştığı esnada lisans 
eğitimini İşletme bölümünden tamamlayan Kerem Bey, Maliye Bakanlığı’nın 
özel yarışma sınavı neticesinde kariyer meslek grubu olan MHUY unvanıyla 4 
yıla yakın çalışmış, yapılan yeterlik sınavı sonucunda başarılı olarak MHU 
unvanıyla 7 yıla yakın bir süredir SGDB’de çalışmaya devam etmektedir. 
SGDB’de Muhasebe, Kesinhesap ve Raporlama biriminde uzun süre çalışmıştır. 
Daha sonra Stratejik Yönetim ve Planlama biriminde çalışmakla birlikte şu 
anda kalite ile ilgili işlerle meşguldür. Kendisi geçici görevle başka bir kurumda 
1 yıl gibi bir sürede Muhasebe Yetkilisi olarak da çalışmış olup, Maliye ana 
bilim dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Şu anda da Turizm İşletmeciliği 
ana bilim dalında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 

Miran Bey, 25-34 yaş grubunda yer almaktadır. Lisans eğitimini Maliye 
bölümünde tamamlamıştır. Maliye Bakanlığı’nın açmış olduğu MHUY özel 
yarışma sınavında başarı göstererek memuriyetine ilk olarak SGDB’de MHUY 
unvanıyla başlamış, yardımcılıktan sonra yapılan yeterlik sınavını başarı ile 
geçerek MHU unvanını almış ve toplamda 8 yıl gibi bir süreyle SGDB’de 
çalışmaya devam etmektedir. Muhasebe işlerinde birim sorumluluğu görevini 
de ifa etmektedir. Ayrıca bütçe ile ilgili işlerde de tecrübeye sahiptir. 

Hamza Bey, 25-34 yaş grubunda yer almaktadır. İktisat bölümünde lisans 
eğitimini tamamladıktan sonra Maliye Bakanlığı’nın açtığı MHUY özel yarışma 
sınavını kazanarak memuriyetine ilk olarak SGDB’de MHUY unvanıyla 
başlamıştır. Daha sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek MHU 
unvanını almıştır. 6 yılı aşkın bir süredir SGDB’de çalışmaktadır. Kendisi 
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ağırlıklı olarak Muhasebe, Kesinhesap ve Raporlama biriminin işlerinde 
çalışmıştır. 

Ahmet Bey, 45-54 yaş grubunda yer almaktadır. Lisans derecesini maliye 
bölümünden almıştır. 27 yıllık devlet memurluğu süresince maliye ile ilgili 
olarak Bütçe Dairelerinde, Saymanlıklarda, Muhasebe Müdürlüklerinde ve 
SGDB’lerde uzun yıllar Memur, Şef, Muhasebe Uzmanı, Daire Başkanı 
unvanlarıyla çalışmıştır. 14 yıldır Daire Başkanı olarak görev yapmasının 
yanında bu süre zarfında aynı zamanda Muhasebe Yetkililiği görevini de ifa 
etmektedir. Şu anki kurumunda da 14 yıldır görev yapmaktadır ve kendi 
kurumundaki SGDB’nin ilk daire başkanıdır. 

Çınar Bey, 35-44 yaş grubunda yer almaktadır. Lisans eğitimini İngilizce 
İşletme olarak yapmıştır. Mesleğe ilk olarak Bilgisayar İşletmeni unvanıyla 
atanmış olup daha sonra görevde yükselme sınavı ile Şef kadrosuna atanmıştır. 
10 yıllık memuriyetinin 3 yılını, şimdiki kurumunda geçirmiştir. Daha önceki 
görev yeri de başka bir üniversitede SGDB’dir. Yeni kurumunda da yine görevde 
yükselme sınavıyla Şube Müdürü unvanını kazanmıştır. SGDB’lerde bulunan her 
birimde çalıştığını beyan etmiştir. 

Zeynep Hanım, 25-34 yaş grubunda yer almaktadır. İşletme bölümünden 
lisans mezunudur. 11 yıllık devlet memurluğu bulunmakla beraber bunun 5 
yılını şimdiki çalıştığı kurumda ve SGDB’de geçirmiştir. Mesleğe Memur unvanı 
ile başlamış olup daha sonra görevde yükselme sınavıyla Şef unvanını almış ve 
hâlen bu kadroda görev yapmaktadır. SGDB’de şimdiye kadar bütçe 
konularında çalışmıştır. 

Elif Hanım, 25-34 yaş grubunda yer almaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi bölümünde lisans eğitimini almış olup, Kamu Yönetimi ana bilim 
dalında yüksek lisansını bitirmiştir. 3 yıllık çalışma hayatı bulunmaktadır. 
Çalıştığı sürelerin hepsini şimdiki kurumunda SGDB’de geçirmiştir. 657 sayılı 
Devlet Memuru Kanununa tabi olmayıp, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 
Kanununa tâbidir. Daha önce Uzman unvanı ve kadrosunda çalışmakta olup 
şimdiki kadrosu Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) olmuştur. Stratejik Plan 
ile ilgili işlerde çalışmaktadır. 

Defne Hanım, 35-44 yaş grubunda yer almaktadır. Lisans derecesini 
Kamu Yönetimi bölümünden almıştır. İlk olarak özel sektörde Bankacılık 
mesleğini 1 yıl gibi kısa bir süre olarak sürdürdükten sonra Maliye 
Bakanlığı’nın açmış olduğu MHUY özel yarışma sınavını kazanarak bir 
üniversitede SGDB’de görevine başlamıştır. 3 yıl yardımcılık süresinden sonra 
yapılan yeterlik sınavı sonucunda MHU olarak atanmış ve 10 yılı aşkın süredir 
SGDB’de görev almıştır. Şimdi çalıştığı kurumda 2 yıldır çalışmaktadır. 
Muhasebe, Kesinhesap ve Raporlama ile Ön Malî Kontrol birimlerinde ağırlıklı 
olarak çalışmıştır. Son 1,5 yılında ise Muhasebe Yetkililiği görevini 
sürdürmektedir. 

Aras Bey, 25-34 yaş grubunda yer almaktadır. İşletme bölümünden lisans 
derecesine sahiptir. Çalışma hayatına ilk olarak Maliye Bakanlığı’nın açmış 
olduğu MHUY özel yarışma sınavını kazanması neticesinde bir üniversitede 
SGDB’de MHUY unvanıyla başlamıştır. Yardımcılık süresini tamamladıktan 
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sonra Bakanlığın yapmış olduğu yeterlik sınavlarında başarı göstererek MHU 
unvanına haiz olmuştur. SGDB’de tüm birimlerde çalışmıştır. Muhasebe Yetkilisi 
Sertifikasına sahip olmakla birlikte Muhasebe Yetkilisi olarak görev 
yapmamıştır. Şimdiki çalıştığı kurumda 1 yıldır Şube Müdürü unvanıyla 
çalışmaktadır. 

Ayaz Bey, 45-54 yaş grubunda yer almaktadır. Lisans derecesini Maliye 
bölümünden almış olup yüksek lisans derecesini ise İşletme ana bilim dalından 
almıştır. Çalışma hayatına Maliye Bakanlığı bünyesinde Memur unvanıyla 
başlamıştır. Sonrasında ise yine Bakanlık bünyesinde Saymanlıkta Şef 
kadrosunda çalışmıştır. SGDB’lerin kurulmasıyla Maliye Bakanlığı tarafından 
açılan MHU özel sınavını kazanarak, şimdiki çalıştığı kurumda MHU olarak 
görevine başlamıştır. Bütçe ve Performans şubesinde 15 yıldır çalışmaktadır. 
Ayrıca kendisi 15 yıldır MHU kadrosunda olup, 15 yıldır çalıştığı şubede Şube 
Müdürlüğü kadrosunu vekâleten yürütmektedir.  

Emir Bey, 55-64 yaş grubunda yer almaktadır. İktisat bölümünden lisans 
derecesine sahiptir. 36 yıllık devlet memurudur. Memuriyet hayatına şu anda 
çalıştığı üniversite SGDB’ler yokken yerinde olan Bütçe Dairesi Başkanlığında 
başlamıştır. 36 yıllık çalışma hayatının tümünü; kadrosu Maliye Bakanlığı’nda 
olsa da aslında üniversitenin içinde geçirmiştir. 2006 yılında SGDB kurulunca o 
sırada Şef unvanıyla birlikte üniversiteye geçiş yapmıştır. Şu anda Şube Müdürü 
kadrosundadır. SGDB’lerden önce muhasebe ve ön malî kontrol işlerinde 
çalışmakla beraber, SGDB’lerin kurulmasından sonra bu görevlerine ek olarak 
iç kontrol ile ilgili işlerde de çalışmaktadır. 

Miraç Bey, 25-34 yaş grubundadır. Kamu Yönetimi bölümünden lisans 
diplomasına sahiptir. 10 yıllık çalışma hayatının hepsi şu anki çalıştığı 
üniversitede ve SGDB’de geçmiştir. Çalışma hayatına Maliye Bakanlığı’nın 
açmış olduğu MHUY özel yarışma sınavını kazanıp, MHUY kadrosuna atanarak 
başlamıştır. Sonrasında Bakanlığın yapmış olduğu yeterlik sınavında başarı 
göstererek MHU kadrosuna atanmıştır. Stratejik plan ve ön malî kontrol 
işleriyle ilgilenmekle beraber ağırlıklı olarak bütçe ile ilgili işlerin yürütülmesi 
süreçlerinde aktif rol almaktadır. 

Alparslan Bey, 55-64 yaş grubundadır. 34 yıllık devlet memurudur. 
İşletme bölümü lisans mezunudur. Şu anda çalıştığı üniversitede 11 yıllık 
geçmişi bulunmaktadır. Bunun 5 yılı SGDB’de Daire Başkanı unvanındadır. Bu 
üniversitedeki daha önceki görevi ise Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüdür. 
Öncesinde başka bir üniversiteden buraya aynı kadrodan gelmiştir. Devlet 
memurluğuna ilk olarak Maliye Bakanlığı bünyesinde başlamıştır. Üniversite 
hastanesi saymanlığında çalışmasından sonra buradan Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğüne geçiş yapmıştır.  

Ali Bey, 35-44 yaş grubunda yer almaktadır. Bilgisayar Programcılığı 
programından ön lisans; İşletme bölümünden lisans derecesine sahiptir. 
Çalışma hayatına ilk olarak özel sektörde başlamış olup, sonrasında KPSS 
sınavı ile bir üniversiteye atanmış ve memuriyet hayatına atandığı 
üniversitenin SGDB’sinde başlamıştır. Daha sonra başka bir ildeki üniversiteye 
naklen atanmış ve burada da SGDB’de çalışmıştır. Bilgisayar İşletmeni olarak 3 
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yıl burada çalıştıktan sonra başka bir ilde bulunan üniversitedeki SGDB’ye aynı 
kadro ile atanmış ve bu süre zarfında Muhasebe Yetkililiği görevini 
sürdürmüştür. 2 yıl bu görevi yürüttükten sonra yine aynı kadro ile bir önceki 
çalıştığı yerdeki SGDB’ye geri dönmüştür. Burada bir süre daha çalışıp, 2 yıl 
çalıştığı kuruma bu sefer Fakülte Sekreteri kadrosuyla geçmiştir. 3 yıl daha 
burada Fakülte Sekreteri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. Şu anda 
çalıştığı üniversiteye SGDB Şube Müdürü kadrosunda gelmiş; sonrasında ise 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı kadrosunda çalışmış ve nihai olarak Strateji 
Geliştirme Daire Başkanı olarak çalışmaktadır. SGDB’lerin her biriminde 
çalışmış olduğunu beyan etmiştir. 

Muhammed Bey, 35-44 yaş grubunda yer almaktadır. İşletme bölümü 
lisans mezunudur. 15 yıllık devlet memurluğu bulunmakta olup, bunun 2,5 yılı 
SGDB’de geçmiştir. İlk memurluğa üniversiteye KPSS ile atanarak başlamıştır. 
Üniversitede Bilgisayar İşletmeni kadrosuyla göreve başlamış olup Yüksekokul 
ile Araştırma ve Uygulama Merkezinde muhasebe ve satın alma işleri ile 
uğraşmıştır. Sonrasında görevde yükselme sınavı ile Şef kadrosuna atanmaya 
hak kazanmıştır. SGDB’de ek görev ile başlamış ve sonrasında kadrosu da 
SGDB’ye aktarılmıştır. Muhasebe ve ön malî kontrol işleriyle ilgilenmektedir. 
Aynı zamanda Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı olarak da görevlendirilmiştir. 
Muhasebe Yetkilisi izinde olduğu zamanlarda bu görevi yerine getirmektedir. 

Görüşmelerde kullanılan diğer bir veri aracı katılımcı kişisel bilgi formudur. Bu 
form araştırmaya katılan çalışanların kişisel bilgilerini öğrenmek amaçlanmış 
araştırmacı tarafından geliştirilen ve görüşmeye başlamadan önce katılımcılara 
uygulan veri toplama aracıdır. Kişisel bilgi formunda katılımcıların yaş, lisans ve 
lisansüstü mezuniyet bilgileri, devlet memurluğundaki toplam hizmet süreleri, 
SGB’lerde çalıştıkları birimlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

3.6. Araştırmacının Konumu 

Araştırmacı, devlet üniversitelerinin SGB’leri olan SGDB’de, 10 yılı aşkın bir 
tecrübeye sahiptir. Bu 10 yıllık süreçte 4 farklı unvanda (MHUY, MHU, Öğr. Gör., 
Daire Başkanı) SGDB’de çalışan araştırmacı, daha sonra da SGDB’den sorumlu bir 
üst unvana atanmıştır. Araştırmanın konusu da SGDB’de araştırmacının edinmiş 
olduğu meslekî tecrübeler ışığında uzun süreli bir gözleme dayalı olarak 
gerçekliklerden belirlenmiştir. Ayrıca araştırmacı, görüşmeler esnasında tarafsız 
kalmaya ve katılımcıları yönlendirmeme hususunda azami derecede özenli 
davranmıştır. 

3.7. Araştırmanın Verilerinin Elde Edilmesi 

Görüşmeler her katılımcı ile çevrimiçi (online) olarak zoom programı vasıtasıyla 
yapılmıştır. Bu program ile görüşmeler, görüntülü ve sesli olarak, katılımcıların da 
yazılı ve sözlü rızalarıyla kayıt altına alınmıştır. Bu yöntem, elle not tutmaya 
kıyasla yapılan görüşmelerin tamamının kayıt altına alınması ve görüşmecinin 
görüşmeye odaklanmasına imkân vermesi gibi avantajları sahip olmasından dolayı 
araştırmacı tarafından tercih edilmiştir. Ayrıca not elle tutulurken, zamanında 
söylenenleri yetiştirememenin ve not al(a)mamanın oluştuğu zamanlarda 
görüşmeci kayda değer bir şey söylemediği hissine kapılabilmekte, akabinde 
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araştırmacı tarafından yazmaya odaklanılması nedeniyle de görüşmenin 
kontrolünü ve sözel olmayan ipuçları kaybedebilmektedir (Çokluk vd., 2011, s. 
103). 

3.8. Araştırma Verilerinin Analiz Edilmesi 

Araştırmada nitel analiz yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılarak verilerin 
toplanmasından sonra elde edilen bulguların analizinde yaygın olarak kullanılan 
tematik analiz yöntemi kullanılmıştır.  

Tematik analiz, verilerdeki kodlamaları belirleme, analiz etme ve raporlama için 
kullanılan bir yöntemdir. Tematik analiz, veri setini en küçük boyutlarda 
düzenlemeyi ve derinlemesine bir betimleme yapılmasını sağlamaktadır (Braun 
and Clarke, 2019, p. 875). Tematik analizde elde edilen veriler içerisinde tekrar 
eden anlam örüntüleri ortaya çıkarılır. Sonrasında ortaya çıkan bu anlam 
örüntüleri kodlanarak, “tema” şeklini alır (Glesne, 2020, p. 259). Çevrimiçi 
görüşmelerin analizleri, ses ve görüntü kaydı içeren kayıt dosyalarından deşifre 
edilerek Microsoft Word belgesine aktarılmış, bunlar araştırma için uygun hale 
getirilerek analiz süreci başlamıştır. Bireysel görüşmelerde, araştırmacı tarafından 
elde edilen verilerle MAXQDA paket programıyla kategoriler aracılığıyla 
kodlamalar yapılarak temalar oluşturulmuştur. Kategorileri ve temaları belirlemek 
için literatürde araştırma yapılmış ve sürekli karşılaştırma yönetimi kullanılmıştır. 
Kategoriler ve temalar, alt kodlar hazırlandıktan sonra uzman görüşü alınarak 
analiz edilmiştir. 

3.9. Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenilirliği 

Nitel araştırma, incelediği probleme ilişkin sorgulayıcı, yorumlayıcı ve problemin 
doğal ortamındaki biçimini anlama uğraşı içinde olan bir yöntemdir . Bir 
problemin sonuçlandırılmasına ilişkin gözleme ve dokümana dayalı analiz gibi 
verilerle toplanan nitel araştırma, daha önceden bilinmeyen veya farkında 
olunmamış problemlerin farkına varılmasına, probleme ilişkin oluşan doğal 
olguların somut bir şekilde incelenmesine yönelik süreci ifade etmektedir (Klinke, 
2008, p. 144). Araştırmada tutarlılığın sağlanması amacıyla temaların, 
literatürdeki temaların içerisinde yer alan verilerle anlamlı bir bütün oluşturup 
oluşturmadığı dikkate alınmıştır. Dış tutarlılığın sağlanması amacıyla, ortaya çıkan 
temaların kendi aralarında anlamlı bir bütün oluşturup oluşturmadığına 
bakılmıştır. Bununla birlikte, oluşturulan kategoriler ve temalar Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Anabilim Dalında çalışmalarını sürdüren alan uzmanları tarafından 
kontrol edilmiştir. Araştırma soruları, katılımcılar tarafından anlamlı bulunmuştur. 
Araştırmanın güvenirliğinin sağlanması için, araştırma sırasında belirlenmiş olan 
kategorilere ve temalara dayanarak, veri seti iki farklı alan uzmanı tarafından 
analiz edilmiştir. 

Miles ve Huberman'ın güvenilirlik formülünden, görüşme sorularının analizinde 
yararlanılmıştır. Güvenilirlik testi, önerilen “görüş birliği / (görüş birliği + görüş 
ayrılığı) x 100ˮ formülü kullanılarak yapılmıştır. Kodlayıcı güvenirlik katsayısı 
%89,8 olarak belirlenmiştir. Güvenirlik hesaplarının %70’in üzerinde olması, 
araştırmaların güvenilir kabul edilebileceğini göstermektedir. Bunun sonucunda, 
araştırmanın geçerlik ve güvenirliği açısından sağlanması gereken değişmezlik ve 
tekrarlanabilirlik faktörlerinin sağlandığı görülmüştür (Seale, 1999, s. 466). 
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4. Araştırmanın Bulguları 

Bu bölümde açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formundan elde edilen bulgulara 
yer verilmiştir. Araştırma sorularında genel isim olarak SGB (Strateji Geliştirme 
Birimi) kelimesi kullanılmıştır. Fakat, üniversitelerde bu birim daire başkanlığı 
şeklinde yapılandığı için bundan sonraki bölümlerde SGDB (Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı) kelimesi, bulgularda kullanılacaktır. Ayrıca bu bölümde ağırlıklı 
olarak katılımcıların kişisel görüşleri yer almaktadır. Katılımcıların görüşleri 
verilirken kendi cümlelerine sadık kalmaya çalışılmıştır. Araştırmada toplanan 
verilerin analizinden elde edilen bulgular aşağıda yer almaktadır. 

4.1. SGDB’lerde Yaşanan Sorunlara İlişkin Bulgular 

Bu başlık altında araştırmanın ilk sorusu olan “Türkiye’deki devlet 
üniversitelerinin SGDB’lerinin sorunları sizce nelerdir?” şeklindeki sorusunun 
yanıtlarından elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Şekil 5’te bu durum kısaca 
özetlemiş durumdadır. 

Şekil 1. Strateji Geliştirme Birimlerinin Sorunlarına İlişkin Bulgular 

 

Üniversitelerin Strateji Geliştirme Birimleri sorunlarıyla ilgili olarak SGDB 
çalışanlarından oluşan katılımcıların görüşleri neticesinde sorunlar; “İş Yükünün 
Fazlalığı”, “Teşkilat Yapısındaki Uygunsuzluklar”, “Bilgi Teknolojilerinin 
Yönetimindeki Sorunlar”, “Özlük Hakları Memnuniyetsizliği” ve “Merkezî 
Yönetimin Kısıtlamaları” olarak beş başlık altında toplanmıştır. 

4.2. SGDB’lerde Yaşanan Sorunların Etkilerine İlişkin Bulgular 

Bu başlık altında “Türkiye’deki devlet üniversitelerinin strateji geliştirme 
birimlerinde görülen sorunların etkilerine ilişkin görüşleriniz nelerdir?” 
şeklindeki, araştırmanın 2. sorusunun katılımcıların yanıtlarına istinaden elde 
edilen bulgulara yer verilmiştir.  

SGDB’lerde yaşanan ve 5 ana tema ve 13 alt tema şeklinde kodlanan sorunların, 
SGDB’lere yansıyan etkileri, 5 tema şeklinde Şekil 6’da özetlenmiştir. 
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Şekil 2. Strateji Geliştirme Birimlerinde Görülen Sorunların Etkilerine İlişkin Bulgular 

 

Üniversitelerde SGDB’lerde katılımcılar tarafından görülen sorunların etkileriyle 
ilgili olarak personelin görüşleri “Yoğun Stres ve Profesyonelleşememe”, 
“Bürokratikleşme ve Sahiplenilmeme”, “Verimsizlik ve Adaptasyonsuzluk”, 
“Adaletsizlik ve Motivasyonsuzluk” ve “Merkezîyetçilik ve Kontrolcülük” olarak beş 
temada toplanmış ve birleştirilmiştir. 

4.3. SGDB’lerde Yaşanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerilerine İlişkin 
Bulgular 

Bu başlık altında katılımcılara yöneltilmiş olan üçüncü soru “Türkiye’deki devlet 
üniversitelerinin strateji geliştirme birimlerinin sorunlarına ilişkin getirilebilecek 
çözüm önerileri sizce nelerdir?” sorusunun yanıtlarıyla katılımcılardan elde edilen 
bulgulara yer verilmiştir. Çözüm önerileri 5 ana tema ve 13 alt tema olarak Şekil 
7’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Strateji Geliştirme Birimlerinin Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerilerine İlişkin 
Bulgular 

 

Üniversitelerin SGB’lerine yönelik katılımcılar tarafından görülen sorunların 
çözüm önerileriyle ilgili olarak çalışan personelin görüşleri “İş Yükünün 
Azaltılması”, “SGDB’lerde Reorganizasyonun Yapılması”, “Sistematik Yapının 
Oluşturulması”, “Özlük Haklarının İyileştirilmesi” ve “SGDB’lere Mali Esneklik 
Sağlanması” olarak beş temada toplanmıştır. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Katılımcıların, SGB’lerin sorunlarına dair görüşleri incelendiğinde bir kısım 
katılımcı yoğun iş yükünden şikâyet etmekle birlikte katılımcıların tümü, 
SGDB’lerde iş yükünün, üniversitenin diğer birimlerine göre fazla olduğunu 
belirtmişlerdir. İş yükünün diğer birimlerden fazla olmasının yanı sıra SGDB’lerde 
son yıllarda nitelikli personel olan MHUY alımlarının yapılmaması sonuçlarına 
ulaşılmıştır. Korkmazer, 2021 yılındaki çalışmasında iş yükü nedeniyle uzun 
saatler kapsamında süren yoğun tempo çalışmalarının birçok görevi yerine 
getirmeleri nedeniyle personelin yorgunluk ve stres yaşadığını belirtmiştir. Bu 
stres durumunun fiziksel ve zihinsel enerjiyi de olumsuz yönde etkilediğine 
değinen ve durumun neden olduğu yorgunluk, gerginlik ve gerilimin, çalışanın 
işten duyduğu yoğun stresin olumsuz yönde etkileyecek ve işinin performansında 
düşüşe yol açacağını aktarmaktadır (Korkmazer, 2021, s. 2270).  Ayrıca SGDB’lere 
bu dairenin işlerini bilmeyen ve bu dairelerde çalışmamış yöneticilerin atanması 
hususları da uzman personel eksikliği olarak araştırmada karşılaşılan 
sorunlardandır. 

Araştırmada bir başka sorun olarak SGDB’lerin teşkilat yapısındaki uygunsuzluklar 
olmuştur. Katılımcıların önemli bir kısmının görüşü doğrultusunda, SGDB’lerin 
üniversitede genel sekretere değil de üst yönetici konumunda olan rektöre 
bağlanmasının gerekli olduğunu sonucu ortaya çıkmıştır. Mevcut yapının, çalışma 
düzenine uymaması da katılımcıların ifadeleri neticesinde ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
katılımcıların, 5018 sayılı Kanun ile literatüre giren kamu mali yönetiminin yeni 
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kavramları olan stratejik plan, strateji geliştirme, performans programı gibi 
kavramların bilinmemesinden ve anlaşılmamasından da şikayetçi oldukları 
anlaşılmıştır. Katılımcıların anlattıklarına göre strateji geliştirme adı ile üst 
yönetimin bu daireye bakışının birbiriyle çelişkili olunduğu hususu sonucuna 
varılmıştır. 

Araştırmada görüş birliği olan katılımcıların bahsettiği başka bir sorun da 
kurumlar arası koordinasyonsuzluktur. Aytek, 2010 yılındaki çalışmasında bir iş 
birliği sistemi ve mekanizması olarak tanımladığı koordinasyonu, organizasyonun 
düzenli ve sürekli çalışabilmesi için hedefler, faaliyetler, organlar ve bireyler 
arasında uyum ve iş birliğinin sağlanması olarak belirtmiştir. Böylece iş birliğinin 
önemine dikkat çekilmekle birlikte çalışma odaklı insanlarla birlikte sorunları 
belirleyen ve gerektiğinde engellerin kaldırılmasına yardımcı olarak 
organizasyonu desteklemek için koordinasyonun gerekliliğinin önemi 
vurgulanmıştır (Aytek, 2010, s. 37). 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kurulan SBB ile önceki adıyla Maliye 
Bakanlığı, şimdiki adıyla HMB olan yapının hangi konularda muhatap alınacağının, 
SGDB çalışanları tarafından sıklıkla karıştırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Önceden 
Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren BÜMKO gibi birçok işi konsolide 
eden bir yapının var olduğunu belirten katılımcıların, yeni sistem ile bu yapının 
mülga edilerek yetkilerinin bir kısmının HMB’ye, bir kısmının SBB’ye, bir kısmının 
da CB’nin başka birimlerine geçirilmesinden dolayı sorunlar yaşadıklarını ifade 
etmiş olduklarından dolayı yeni sistemin teşkilatlanmasında sorun olduğu 
sonucuna varılmıştır. Ayrıca yine Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan ve 
5018 sayılı Kanunun literatüre kattığı iç kontrol olgusunun, aslında YÖK’ün 
çıkardığı kalite güvence sistemi ile benzer yapıda olduğundan ve iki kurumun 
koordinasyonsuzluğundan dolayı bu işlerin birleştirilmemesi ve eşgüdümlü 
ilerlememesi bir başka sorun olarak ortaya çıkmıştır. Yine üniversitelerde faaliyet 
gösteren döner sermayelerin bütçede birlik ilkesiyle örtüşmemesi ve döner 
sermaye müdürlüklerinin saymanlık hizmetlerinin defterdarlık tarafından yerine 
getirilmesi gibi durumların çift başlılığa sebep olduğu da ulaşılan sorunlar 
arasındadır.  

SGDB’lerde birçok paket program yani otomasyon sitemi kullanılmaktadır. 
Katılımcıların görüş birliğinde sorun olarak lanse ettikleri konulardan biri de bu 
otomasyonların sayısının çokluğu, sürekli olarak değişmesi ve programların 
birbiriyle entegre olmayıp haberleşememesidir. Son yıllarda MYS, TKYS, KBS, 
KaYa, İLYAS, e-Bütçe gibi birçok paket program, SGDB’de kullanılmaya 
başlanılmıştır. Katılımcılar, bu programların kullanılmaya başlamasından önce 
pilot uygulama yapılmamasını ve ani bir kararla denenmeden yeterli oryantasyon 
yapılmadan bu değişikliklerin yapılması durumlarını eleştirmişlerdir. Ayrıca 
katılımcılar, açık kaynak kodlu yazılım sistemini taahhüt eden ve 
gerçekleştirmeyen HMB ile entegre bir karar destek sisteminin olmayışının sorun 
olduğunu da belirtmişlerdir. Bu söylemlerden dolayı bilgi teknolojilerinin 
yönetiminde sorunlar yaşandığı sonucuna varılmıştır. 

Araştırmada katılımcıların önemli bir sorun olarak üstünde durdukları konuların 
başında özlük hakları memnuniyetsizliği hususu vardır. Kamu mali yönetiminde 
SGB’ler ile ilgili yapılan bir çalışmada, özellikle MHU’lara arasındaki maaş 
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farklılığın kurumlar arasında personel sayısı olarak dağılımı orantısız şekilde 
değiştirdiği vurgulanmıştır (Akdeniz, 201, s. 471). Diğer birimlere oranla daha çok 
iş yapılmasına rağmen aynı ücretlerin alınması, muhasebe yetkilisi, taşınır 
konsolide görevlisi, taşınır kayıt yetkilisi gibi görevleri ifa eden memurların hiçbir 
ek ödeme almadan bu kadar ağır sorumluluk altına giren işlerde çalışmaları, 
önemli bir sorun olarak görülmektedir. SGDB’lerde çalışan nitelikli personel MHUY 
ve MHU’ların, aynı meslekte olup farklı kurumda görev yapan meslektaşlarından, 
üniversitede çalıştıkları için daha düşük ücret almaları ise adalet duygusunu 
zedeleyen bir sorun olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bir başka sorun da 
nitelikli personel MHUY ve MHUY’ların hiyerarşik konumları gereğidir. Hiyerarşik 
olarak bu nitelikli personelin yeri ve kime bağlı olarak çalıştığı net değildir. Bu 
durumdan, SGDB’de görev yapan nitelikli personel MHUY ve MHU’lar mustarip 
durumdadır. Yine SGDB’lerde görev yapan MHUY’ların MHU olabilmek için YDS 
sınavından 70 puan almalarının istenilmesi, YÖKDİL puanının eşdeğer 
sayılmaması, üniversitelerde en üst unvan olan profesörlerden bile böyle yüksek 
dil puanı istenilmemesi gibi durumlar, SGDB’de yaşanan önemli bir sorun olarak 
ortaya çıkmaktadır. Taşrada, hiçbir kariyer uzmanından yabancı dil puanı 
istenilmemektedir. Sadece üniversitelerde ve belediyelerde çalışan MHUY’lar için 
bu şart vardır. Belediyelerde çalışan personelin birçok yan ödemesi olmasına 
rağmen üniversitelerde çalışan MHUY’larda böyle bir durum söz konusu değildir. 
Sadece bakanlık düzeyinde çalışan merkez uzmanları için istenilen dil puanı, 
taşrada çalışan MHUY’lar için de isteniliyor fakat, özlük hakları açısından 
MHUY’lar, merkez uzmanlarının bir hayli gerisindedirler. Bu durum da 
üniversitelerde SGDB’ler için nitelikli personelin sürdürülebilir bir şekilde 
istihdamı konusunda önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Katılımcıların son olarak başka bir sorun olarak algıladığı konu ise merkezî 
yönetimin, bütçe yönetiminde ve nakit yönetiminde yaptığı mevzuatsal olarak 
SGDB’leri kısıtlayan düzenlemelerdir. Katılımcıların bir kısmı tarafından mali 
disiplin amacıyla bu işlemlerin yapıldığı savunulsa bile aşırı müdahaleci ve 
merkezîyetçi anlayışa sahip bu tür kısıtlamaların SGDB’ler için sorun olarak 
algılanmasına yol açıldığı sonucuna varılmıştır. Taner, 2015 yılında yaptığı bir 
çalışmada kamuda etkin bir stratejik yönetim oluşturmak için, kalkınma planları 
gibi üst politika belgelerinde de belirtildiği gibi sistemin iyileştirilmesi için 
süreçlerin, etkinliği artıracak şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurgulamıştır 
(Taner, 2015, s. 38). Bu yöntem uygulanırsa kamu mali yönetiminde bu kadar 
kısıtlamaya gerek kalmadan süreç yönetimi ile olumsuz olayların önüne 
geçilecektir. 

Katılımcılar, SGDB’lerde diğer birimlere göre daha fazla olan iş yükünün, uzman 
personel eksikliği yaşanmasının, uzun süredir MHUY sınavı açılmamasının ve iş 
bilmez yöneticilerin SGDB’nin başına gelmesinin profesyonel bir yönetim 
anlayışını azalttığı ve oluşan iş yükünün de yoğun strese sebebiyet verdiği 
sonucuna varılmıştır. Alkaş ve Yolaç, yoğun iş yükü ortamında bulunan 
çalışanların, çalışma şartlarını iyileştirmek ve memnuniyetlerini artırmanın önemli 
bir şey olduğunu belirtirken, yoğun stresin, çalışanın ihtiyaç ve beklentilerinde 
düşüşe sebep olacağını aktarmıştır ve bu durumun da çalışanlarda yoğun strese 
yol açacağını çalışmalarında belirtmişlerdir (Alkaş ve Yolaç, 2021, s. 131). 
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SGDB’lerin doğrudan üst yönetime yani rektöre bağlı olmaması, 5018 sayılı Kanun 
ile gelen yeniliklerin henüz insanların zihnine yerleşmemesi ve insanlarda hâlâ 
SGDB’ler için bütçe daireleri ve saymanlıklar algısı olması, kamu mali yönetiminin 
getirdiği raporlama iş ve işlemleri ile iç kontrolün sahiplenilmemesi, HMB ve SBB 
arasında bütçe ve kadro mevzuatı konusundaki yetkilerin net olmaması ve HMB ile 
YÖK arasında sağlanamayan koordinasyonun yarattığı sorunlar ve döner 
sermayelerin hâlen SGDB içinde yer almayıp ayrı bütçede izlenmesi ve saymanlık 
hizmetlerinin defterdarlıklarca yürütülüp iki başlılığa sebep olunması gibi 
sorunların, katılımcıları aşırı bürokratikleşme ve yapılan işlerin sahiplenilmediği 
algısına soktuğu ve katılımcıların çalışmalarını bu algılarla etkiledikleri 
sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Özellikle son 10 yıl içerisinde SGDB’lerde birçok paket program değişikliği 
yaşanması, bu değişikliklerin eğitim verilmeden ve prova edilmeden yapılması, 
otomasyon sayısının entegre olacağı yere giderek çoğalması gibi sorunlar, 
katılımcıların görüşüne göre SGDB çalışanları nezdinde verimsizlik ve psikolojik 
bir terim olarak adaptasyonsuzluk sorununa yol açmıştır. 

Katılımcıların en çok etkilendiği konuların başında da özlük haklarından 
memnuniyetsiz olunma sorunu yer almaktadır. Diğer birimlere göre iş yükü fazla 
olan SGDB çalışanlarının diğer birimlerde çalışanlarla aynı ücreti almasından, 
özellikle MHUY ve MHU’ların, göreve birlikte başladıkları meslektaşlarından 
sonrasında yapılan bir düzenleme ile bir hayli düşük ücret almasından, büyük 
sorumlulukları olan muhasebe yetkilisi gibi görevleri ifa edenlerin hiçbir ilave 
getirisi olmamasından dolayı çalışanların adalet duygularının zedelendiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca SGDB’lerin yenilikçi yapısı ile mevcut 657 sayılı 
sistemin birbirine uymadığı, MHU’lar ile şube müdürleri ve MHUY’lar ile şeflerin 
amirlik yarışına giriştikleri, üniversitede çalışan MHUY’ların MHU olabilmek için 
üniversitedeki en üst akademik unvan olan profesörlerden bile istenmeyen 
YDS’den 70 puan almalarının zorunlu olmasının ve bunun bir getirisi olmamasının 
iş motivasyonunu düşürdüğü ve adalet duygusunun zedelendiği sonucuna 
varılmıştır. 

Özellikle 2018 yılından itibaren yıllık bütçe kanunlarına eklenen ifadelerle 
üniversitelerin elde ettikleri öz gelirlerin harcanmasına sınırlamalar getirilmesi, 
üniversitelerin banka hesaplarında hiçbir mevduat bırakmayıp, oluşan faiz 
gelirlerinden yani SKS gelirlerinden üniversitelerin mahrum bırakılması gibi 
sorunlar, üst mercilerin merkezîyetçilik anlayışıyla hareket ettiğini ve SGDB’lere 
alan bırakılmamasından dolayı kontrolcülüğün etkisiyle çalışıldığı şeklinde 
SGDB’lerin sistemini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Katılımcılar, iş yükünün fazlalığı sorunundan yoğun stres altında kaldığından 
profesyonelleşme algılarını kaybetmeleri şeklinde etkilendiklerinden dolayı, buna 
karşı çözüm olmak üzere SGDB’lerde personel planlamasının üst birimlerce etkin 
yapılmasını, birimlere yetki devirleri yapılmasını, SGDB yönetici atamaları için 
belirli kriterler getirilmesini ve nitelikli personel MHUY alımlarının bir an önce 
yapılması gerekliliğini öneri olarak sıralamışlardır. 

Katılımcılar, SGDB’lerin teşkilat yapısı, kamu mali yönetiminin yeterince 
anlaşılmaması, kurumlar arası koordinasyonsuzluk ve bütçe birliği ilkesine 
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aykırılık teşkil eden sorunlar ve bunların sebep olduğu bürokratikleşme ve 
sahiplenmeme etkilerine karşın, SGDB’lerde organizasyon yapısının tekrar ele 
alınması gerektiğini belirten ifadeler sunmuşlardır. Katılımcılar, SGDB’lerin 
üniversitelerde doğrudan rektöre bağlı olmasını ve aslında zaten mevzuatın da bu 
şekilde olduğunu, üst yöneticilere kamu mali yönetiminin getirdiklerinin üst 
kurumlarca üst yönetime ve harcama yetkililerine anlatılmasını, HMB ve SBB’nin 
bir çatı altında toplanmasını, YÖK ile HMB’nin gerekli koordinasyonu sağlamasını 
ve döner sermayelerin bütçesinin SGDB’lere devredilmesi gerekliliklerine dair 
çözüm önerilerini söylemlerinde dile getirmişlerdir. 

SGDB’lerin kullandığı çok sayıda paket programın olması ve bu programlara ani ve 
plansız geçişlerin yapılması ile programlar arası entegrasyonun ortaya çıkardığı 
sorunlar ve bunların sebep olduğu verimsizlik ve adaptasyonsuzluk etkilerine 
yönelik olarak katılımcılar,  paket programlardan oluşan otomasyonların planlı ve 
pilot uygulama yapılarak geçişlerin yapılmasını, mümkünse açık kaynak kodlu 
yazılımlara yönelinmesini, tüm programların entegre olduğu bir karar destek 
sisteminin yapılıp yönetim bilgi sistemine gereken önem verilmesi önerilerini 
çözüm olarak sunmuşlardır. 

Katılımcılar tarafından dile getirilen ücret adaletsizliği, SGDB içinde yaşanan 
hiyerarşik takışmalar ve MHUY’lar için çok yüksek dil puanı talep edilmesi gibi 
özlük haklarının ortaya çıkardığı sorunlarla birlikte hissedilen adaletsizlik ve 
motivasyonsuzluk etkilerine çözüm olarak, diğer birimlerden SGDB çalışanlarına 
tıpkı Yapı İşleri ve Teknik Dairesi personeli ile Hukuk Müşavirliği personeline 
yapılan ödemeler gibi ek ve yan ödemeler yapılması, MHUY ve MHU’ların 
meslektaşlarıyla ivedilikle maaş farklarının düzeltilmesi ve bu unvanda 
adaletsizliğim sona erdirilmesi, SGDB’lerde hiyerarşik yapının klasik kamu 
yönetimi ve 657 sayılı Kanuna göre değil de sistemin gerektirdiği 
modernizasyonun yapılarak farklı bir hiyerarşik unvan ve yapı oluşturulması, şube 
müdürlüğü yerine muhasebe müdürlüğü, bütçe müdürleri gibi teknik unvanların 
kullanılması ve buraya SGDB kökenlilerin atanması, MHUY’lar için istenilen dil 
puanının 70 değil de makul bir seviye olan 50 puana çekilmesi gibi öneriler çözüm 
yolu olarak ifade edilmiştir. 

Merkezîyetçi ve kontrolcü bir anlayışın katılımcılar tarafından hissedilmesine 
neden olan merkezî yönetimin yaptığı bütçe ekleme kısıtlamaları ile mevduatlara 
el konulan tek hazine sisteminin uygulanmasının çıkardığı sorunlara karşı 
katılımcılar, üniversitelerin, bütçe yönetimlerinde daha esnek bırakılmasını, mali 
disiplinin kısıtlama ve aşırı kontrolcü anlayışlarla değil de farklı kriterlerle 
yapılmasını, tek hazine sisteminden üniversitelerin çıkarılması fikirlerini çözüm 
olarak ortaya koymuşlardır. 

İK Yapılanmasına Yönelik Öneriler 

 SGDB’lerde üniversitelerin diğer birimlerine göre iş yükü fazladır. Bu 
yüzden burada çalışan personel için her ay olmasa bile işin yoğun olduğu 
ocak, temmuz ve aralık ayları için ilave bir ödeme yapılmalıdır.  

 Yapı işleri ve teknik dairesinde çalışan teknik personelin arazi tazminatı, 
hukuk müşavirliğinde çalışan avukatların da vekalet ücreti aldıkları gibi 
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SGDB’de çalışan ve nitelikli görevleri icra eden muhasebe yetkilisi, taşınır 
konsolide görevlisi ve MHU gibi personele “Mali Hizmetler Tazminatı” veya 
başka adlar altında yön ödemeler yapılması ve SGDB’de görev yapan diğer 
personele de “Denetim Tazminatı” gibi bir adla yan ödeme verilmesi 
uygulamasına geçilmelidir. 

 Üniversitelerin SGB’lerinde görev yapan MHUY ve MHU sayısı artırılmalı ve 
bu sistem üniversitelerde diğer dairelere de örnek teşkil etmelidir. 
Personel, SKS gibi dairelerde de bu şekilde profesyonel İK yapılanmasına 
gidilmelidir. 

 1965 yılından beri yürürlükte olan 657 sayılı Kanun ile 2914 sayıl 
Yükseköğretim Personel Kanunu yürürlükten kaldırılarak, günümüz 
koşullarına uygun, çağdaş bir kamu personel rejimini içeren bir kanun için 
gerekli alt yapı hazırlanmalıdır. 

 Üniversitelerin SGB’lerinde nitelikli personelin çalışmasını teşvik etmek için 
buralarda derse girmeyen, uygulamalı birim öğretim görevlileri de istihdam 
edilmelidir. SGB’lerde akademik personelin çalışması ile birlikte bu 
birimlere üniversitelerin üst yönetimlerinin bakış açısı da olumlu yönde 
değişecektir. 

 SGB’lerde istatistikçi, matematikçi, programcı, çözümleyici, bilgisayar 
mühendisi gibi unvanların çalışması sağlanmalıdır. Böylelikle profesyonel 
bir yönetim anlayışı için bu durum önemli bir katkı sağlayacaktır. 

 MHU’ların ve MHUY’ların, SGB ile uyumlu çalışmalarını sağlamak için 
unvanları “Strateji Geliştirme Uzmanı” ve Strateji Geliştirme Uzman 
Yardımcısı” olarak değiştirilmelidir. 

 MHUY ve MHU’ların, üniversitelerin SGB’lerinde çalışmayı seçtikleri için 
özlük olarak dezavantajlı konuma düşmeleri engellenmelidir. Aksi takdirde 
üniversitelerin SGB’lerinde nitelikli personeli uzun vadeli tutmak mümkün 
değildir. 

 MHUY’lar için YDS’den 70 puan istenilmesi gerçekten çok ağır bir şarttır. 
Üniversitede profesör olmak için bile bu şart aranmamaktadır. MHU’ların 
hemen hemen aynı maaşı aldığı araştırma görevlilerinde dil puanı şartı 
asgari 50’dir ve YÖKDİL sınavı da geçerlidir. Ayrıca kalkınmada geri kalmış 
bölgelerdeki üniversitelerde çalışan idari personel için hiçbir ödeme 
yapılmazken, buralarda çalışan tüm akademik personele görece gelişmiş 
yerlerde çalışanlara göre geliştirme ödeneği altında ek ödeme 
yapılmaktadır. Akademik kadro için yapılan bu düzenlemeler, buralarda 
çalışacak diğer nitelikli personel için, MHUY ve MHU’lar için de yapılmalıdır. 
Aksi takdirde buralarda nitelikli personelin görev almayışı, kontrol ve 
denetim mekanizmalarını zayıflatır ve buralarda yönetim zafiyeti ortaya 
çıkarır. 

 SGB’lerde çalışanlar ve özellikle de nitelikli personel için yurtdışı lisansüstü 
imkânlar artırılmalıdır. Alanında yüksek lisans veya doktora yapanlar, dil 
sınavı, yeterlik sınavı ve uzmanlık tezi gibi şeylerden muaf olmalıdır. Ayrıca 
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lisansüstü eğitim yapan personel için, birim yetkililiği, başuzmanlık, yetkili 
uzmanlık, kıdemli uzmanlık gibi görevler de belirlenmelidir. Bu konuda 
MEB’in öğretmenlere yüksek lisans yapanlar için uzman öğretmen, doktora 
yapanlar için başöğretmen unvanlarını verip özlük haklarını iyileştirdiği 
yapı geliştirilip uygulanabilir. 

 Döner sermayeler SGB’lere devredilerek buradan gelen kaynakla SGB 
çalışanları için ilave bir gelir mekanizması da kurgulanabilir. Böylece fazla 
iş yükünün etkilerinden SGB personeli de en az şekilde etkilenir ve iş 
motivasyonu da azalmaz. 

Bilgi Teknolojileri Yönetimine Yönelik Öneriler 

 Kullanılan paket programlar sadeleştirilmeli ve yeni bir paket programa 
geçilmeden önce kesinlikle iyi bir oryantasyon süreci organize edilmelidir.  

 Acilen ülke çapında bir yönetim bilgi sistemi hamlesi başlatılıp, tüm 
üniversiteleri kapsayan, “Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi”, “Yükseköğretim 
Bilgi Sistemi” gibi isimlerle bir karar destek sistemi kurulmalıdır. Bu 
kurulacak sistemin içerisinde bütçeden yatırıma, öğrenci işlerinden kira 
takibine kadar ihtiyaç duyulan tüm programların var olduğu, birbirine 
entegre ve sistemlerin birbiriyle haberleştiği modüller içeren şekilde 
tasarımı yapılmalıdır. Bu konuda açık kaynak kodlu bir referans yazılım 
uygulaması da TÜBİTAK gibi kurumlara yaptırılabilir.  

Örgütsel Yapılanmaya Yönelik Öneriler 

 Üniversitelerde SGB’ler daire başkanlığı şeklinde değil de “Başkanlık” veya 
“Birim” şeklinde isimlendirilmeli ve doğrudan Rektöre bağlı olarak 
teşkilatlandırılmalıdır. 5018 sayılı Kanunun özü de aslında bunu 
gerektirmektedir. Zaten daire, müdürlük gibi kelimeler de Türkçe kökenli 
değildir. Gerek askeri onluk rütbe sisteminde gerekse de devlet 
teşkilatlanması bakımından dünyaya örnek olan Türk Milleti için Türkçe 
isimlerle teşkilatlanma yapılması daha uygun olacaktır. 

 SBB ile HMB’nin ayrışmasındansa ikisinin tek çatı altında birleştirilmesi ve 
mali işlerin tümünün HMB üzerinden yürütülmesi, daha etkin bir yapı 
olacaktır. SBB kapatılmak istenmiyorsa da müsteşarlıklar tekrar kurularak, 
Maliye Bakanlığı altında Hazine Müsteşarlığı kurulup, BÜMKO’nun tekrar 
aktif hale getirilmesi sağlanılmalıdır. Kamu yatırımlarını planlamak, 
sistematize etmek ve bütçelendirmek için de DPT’nin tekrar kurularak, 
Maliye Bakanlığı altında müsteşarlık şeklinde örgütlenmesi 
gerçekleştirilmelidir. Yine personel mevzuatını tek elden yürütmek ve 
kamuda insan kaynakları planlamasını koordineli şekilde yapabilmek için 
DPB’nin de tekrar kurularak Maliye Bakanlığı altında müsteşarlık şeklinde 
örgütlenmesi önerilmektedir. Kurgulanan sistemde Müsteşarlar Bakana; 
Bakan Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacaktır. 

 Üniversite SGB’lerinde uzun yıllardır uygulanagelen idari yapılanma olan 
memur-şef-müdür yardımcısı-müdür-başkan yardımcısı-başkan gibi dikey 
örgütlenme yerine YKY anlayışı çerçevesinde modern yatay 
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organizasyonlara yönelinmelidir. Ayrıca Arapça kökenli müdür kelimesi ve 
Fransızca kökenli şef kelimelerini kullanmaktansa özbeöz Türkçe birim, 
bölüm, başkanlık gibi sınıflandırmalar yapılarak, bunların sorumlularının 
yine Türkçe bir kavram olarak “Yetkili” şeklinde belirlenmesi, Türkçenin 
devlet yönetiminde kullanılması açısından daha verimli olacaktır. 

 Üniversitelerde doğrudan rektöre bağlı bir “Strateji Geliştirme Birimi” 
olmalı ve başında rektör yardımcısı” düzeyinde birisi bulunmalıdır. Böyle 
akademinin ve üst yönetimin de bu işleri sahiplenmesi kolaylaşacaktır. Bu 
yapılanmanın alt kısmında “Mali Hizmetler Başkanlığı” ile “Stratejik Plan ve 
Raporlama Başkanlığı” şeklinde iki başkanlık kurulmalıdır. Klasik kamu 
yönetimi kalıplarından çıkmak ve özlük haklarını diğer dairelerden 
farklılaştırmak için daire başkanlığı değil, başkanlık şeklinde alt birim 
yapılanmasının daha uygun olduğu değerlendirilmiştir. 

 Üniversitelerde yönetici ataması ve görevden almanın belirli kriterlerinin 
olması gerekir. Bazı görevlere atanmada o alanda belli yıl çalışmış olma 
şartı getirilebilir. Yine alanında lisansüstü eğitim yapmış olma, belirli 
yabancı dil bilgisine sahip olma, yurtdışında çalışma tecrübesi olma gibi 
şartlar ile bir puanlama sistemi kurulup, terfiler buna göre yapılmalıdır. 

 Üniversitelerin idari yapılanmasını dizayn eden 124 sayılı KHK, 40 yıl 
öncesinin ihtiyaçlarına göre çıkarılmıştır. Teşkilat yapısında yapılması 
gereken başka bir şey de “İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı” adının, mali 
hizmetler kavramı ile karıştırılmaması için “Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı” olarak değiştirilmesidir. 

 Döner sermayelerin durumu 2006’dan bu yana muğlaktır. Tıp fakültesi, diş 
hekimliği fakültesi olan yerlerde bir nebze olsun döner sermayelerin varlığı 
anlaşılabilir ama bu birimlerin olmadığı yerlerde kısa vadede döner 
sermayelerin tümü üniversitelerin SGB’lerine devredilmelidir. Uzun vadede 
ise artık köhneleşmiş olan döner sermaye sistemi yerine performansa 
dayalı ödeme yöntemlerini geliştirilmelidir. Zaten tıp fakültesi ve diş 
hekimliği fakültesi olan üniversiteler, bütçe yönünden diğer 
üniversitelerden çok ileridedir. Bu üniversitelere mevzuat gereği ciro 
üstünden %5 BAP payı aktarılmaktadır. Kâr yerine ciro kavramı olduğu için, 
kaynak miktarı da artmaktadır. Bu durum da üniversiteler arasında fırsat 
eşitliğini bozmaktadır. Bu BAP paylarından tüm üniversitelerin 
yararlandırılması gerekir. 

Kamu Mali Yönetimi Politikalarına İlişkin Öneriler 

 SGB’lerin adı konusunda da bir çekince vardır. 5018 sayılı Kanunda bu 
birimin adı 2003 yılında “Mali Hizmetler Birimi” olarak kanunlaşmıştır ve 
Kanun yürürlüğe girmemiş ve 2006 yılına ertelenmiştir. 2005 yılının son 
aylarında 5436 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle bu isim kullanılmaya 
başlamıştır. Kanunda yazan “Mali Hizmetler Birimi” ile sonra yapılan 
değişiklik ve ikinci mevzuattaki “Strateji Geliştirme Birimleri” ifadelerinin 
tekleştirilmesi gerekmektedir. 
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 5018 sayılı Kanun ile birlikte devletin mali yönetimini de kapsayan kamu 
yönetimi alanında gerçekten büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. İnsanların 
zihninde artık stratejik plan, şeffaflık, saydamlık, raporlama gibi olgular yer 
edinmeye başlamıştır. Tabi ki bu dönüşüm henüz istenilen düzeyde 
gerçekleşmemiştir. Bunun istenilen düzeyde gerçekleşebilmesi, kamu 
kurumlarında üst yönetimlerin bu dönüşümü sahiplenmesiyle olacaktır. 
Bunu sağlamak için şu anda görevde olan tüm üst yöneticiler ile bu 
görevlere atanacak olan adaylara, belirli periyotlarla oryantasyon 
düzenlenmelidir. Ayrıca 5018 sayılı Kanunun aksayan yönleri için yasal 
değişikliklere gidilmelidir. 

 Üniversitelerin yasal dayanağı mevzuat olan ve 1981’den bu yana 
uygulanagelen yükseköğretim ile ilgili olarak başta 2547 sayılı Kanun ile 
mezkûr mevzuat, acilen kaldırılmalı ve yenilenmelidir. 

 Bütçe işlemlerine ilişkin kısıtlamalar, kanun metnine yazılarak tüm 
üniversitelerin engellenmesi yerine yayın sayısı, proje sayısı vb. gibi 
kriterler belirlenerek bütçe işlemlerinde üniversitelere esneklik 
sağlanmalıdır.  

 Üniversitelerin tek hazine sistemine geçilmesi yüzünden önemli ölçüde SKS 
gelirleri kaybolmuştur. Öz gelir olarak addedilen bu SKS gelirleri, 
öğrencilerin spor, beslenme, kültürel faaliyet gibi etkinliklerinin 
finansmanlarında kullanılmaktadır. Tek hazine sisteminden üniversiteler 
çıkarılmalıdır. 

Yükseköğretimde kalite güvence sisteminin kurulması konusunu YÖK, HMB ile bir 
araya gelip ele alıp, içine “İç Kontrol” sistemini de katarak otokontrolü 
üniversitelerde yaygınlaştırmaya çalışmalıdır. HMB de mali yönetim sisteminde bir 
yenilik getireceği zamanlarda Avrupa’dan çeviri kanunlar yerine Türkiye’deki 
üniversitelerin görüşünü baz alarak sistem kurgulamalıdır. 
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Ek-1 

……………………. Bey/ Hanım 

……….. tarihinde, saat:  …………., canlı görüşme şeklinde/sanal toplantı şeklinde 
“Türkiye’de Kamusal Hizmet Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarının 
Kamu Mali Yönetimi: Devlet Üniversitelerinde Strateji Geliştirme 
Birimlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı doktora tezimin 
çalışmalarına ilişkin görüşme yapmak üzere bir araya geldik. Daha önce 
katılımcı bilgilendirme ve yazılı izin formunu okudunuz ve araştırmaya 
gönüllü olarak katıldığınızı beyan ettiniz. Yapacağımız görüşmenin ses kayıt 
cihazına kaydedilmesinde ve uzaktan bağlantı yoluyla yapılacak 
görüşmelerde bu aracı programlar tarafından kayıt oluşturulmasında sizin 
için bir sakınca var mı? 

…………………….  

Teşekkür ederim. İzin verirseniz görüşme sorularına geçmek istiyorum.  

 

1- Türkiye’deki devlet üniversitelerinin strateji geliştirme birimlerinin 
sorunları sizce nelerdir? 

2- Türkiye’deki devlet üniversitelerinin strateji geliştirme birimlerinde 
görülen sorunların etkilerine ilişkin görüşleriniz nelerdir? 

3- Türkiye’deki devlet üniversitelerinin strateji geliştirme birimlerinin 
sorunlarına ilişkin getirilebilecek çözüm önerileri sizce nelerdir? 

 

Saat: ……….. görüşmemiz burada sona erdi. Zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür 
ederim. 
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