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KAMU YÖNETİMİ I

Kamu Yönetimi ve İlişkili Kavramlar

Tarihin ilk dönemlerinden bu yana insanlar çeşitli idari sistemler ve
örgütler kurmuşlar ve yönetim faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir. Aileden
başlayarak, aşiret, kabile, boy, site, krallık, imparatorluk ve ulus-devlet gibi
biçimlerde ortaya çıkan sosyal ve siyasal kurumlar, insanların yönetim
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak oluşturdukları belli başlı yapılardır.

Günümüzde, insanlar arasındaki iktisadi, idari siyasi ve sosyal ilişkileri
düzenleyen, sosyal, idari ve siyasi düzeni sürdüren yapıya devlet adı
verilmektedir. Diğer bir ifadeyle devlet; belirli bir toprak parçası üzerinde
egemen olan belirli bir insan topluluğunun oluşturduğu bir varlıktır. Hukuki
kişiliğe sahip devamlı bir teşkilattır.

Devlet insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve bu ilişkilerin normlara
(kurallara) uygun olarak yürümesini sağlayan, anlaşmazlıkları çözümleyen,
kamusal mal ve hizmetleri üreten veya yöneten en üst egemen meşru gücü
temsil eder.

Türkiye üniter devlet yapısına sahiptir.
Kuvvetler ayrılığı ilkesi: Yasama, yürütme ve yargının ayrı olmasıdır.

Yasama: TBMM, Yürütme: Cumhurbaşkanlığı, Yargı: Bağımsız Mahkemeler
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KAMU YÖNETİMİ I

Kamu Yönetimi ve İlişkili Kavramlar

Kamu bir ülkedeki halkın tamamını ifade eden bir kavramdır. Halk, amme
gibi anlamlara da gelir.

Kamu düzeni, toplumun bütününü ilgilendiren düzendir.
Kamu sektörü, devlet eliyle yürütülen ekonomik faaliyetlerin bütünüdür.
Kamu personeli, devlet adına mal ve hizmet üreten görevlileri ifade eder.
Kamuoyu belirli bir konuda toplumun büyük bir kesimince benimsenen

görüş, tavır ve inançların toplamını ifade eden bir kavramdır.
Kamu tüzel kişileri, kamu yararına dönük hizmet veren resmi kurumlardır.
Kamu hukuku; devletin kuruluş ve işleyişini, öteki devletlerle, kamu tüzel

kişiler ve özel kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünüdür.
Kamu hizmeti, devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya onların

denetim ve gözetimi altında halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak
üretilen ve sunulan mal ve hizmetleri, kamu kurumu, belirli kamu hizmetlerini
yerine getirmek amacıyla faaliyet gösteren kamu tüzel kişiliğini, kamu güvenliği,
bir devlette polis, jandarma ve diğer kolluk birimlerince halka sağlanan mal ve
can güvenliğini, kamu yararı, toplumun ve devletin ihtiyaçlarını karşılama halka
ve devlete istifadeler temin eden menfaatleri anlatır.
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 Kamu yönetimi, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve
hizmetlerin üretimidir.

 Kamu yönetimi, kamu politikalarının oluşturulması ve yürütülmesiyle ilgili
tüm faaliyetleri ifade eder.

 Kamu yönetimi, kamu hizmetlerinin sunumuna ilişkin mevzuatın
öngördüğü işler ile idari kararları yerine getirmek üzere, yönetim, siyaset
ve hukuk işleri ve prosedürlerin uygulanmasıdır.

 Kamu yönetimi, yasaları ve idari düzenlemeleri uygulamakla ilgili süreçler,
organizasyonlar ve kamu personelinin eylem ve işlemleridir.

Kamu Yönetimi ve İlişkili Kavramlar

Kamu yönetimi, devletin yürütmeye ilişkin kolunun örgütsel görünümünü
yansıtır. Her devlet, yasalarla belirlenen görevlerini yerine getirmek için
ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde çeşitli örgütlenmelere gider. Bu kamu
örgütleri, siyasi organların yönetiminde kamu hizmetlerini yürütür, kamu
politikasını uygular ve devletin toplumla ilişkilerini sağlar.

Devlet ve toplum düzeninin kesintisiz olarak işlemesi, yasaların
uygulanması ve kamunun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve
hizmetlerin üretilip halka sunulmasına ilişkin bir sistemdir.
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Yeni Kamu Yönetimi ve Geleneksel Yönetim

Geleneksel kamu yönetimi literatürde 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın
son çeyreğine kadar olan zaman dilimini kapsamaktadır. Kamu yönetimi Weber’in
bürokrasi modeline göre örgütlenmiştir. Biçimsellik, gayrı şahsilik, katı hiyerarşi,
merkeziyetçilik, tarafsızlık hakimdir. Devlet kamusal mal ve hizmetlerin üretim ve
dağıtımını kendi teşkilatı vasıtasıyla yapar. Siyaset ve strateji belirleme siyasetçiye,
icraat kamu yöneticilerine aittir. Kamu yönetimi yönetimin özel bir şeklidir ve özel
yönetimden hayli farklıdır. Topluma ve piyasa şartlarına hassasiyeti zayıftır.
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Yeni Kamu Yönetimi ve Geleneksel Yönetim

Yeni kamu yönetimi anlayışı, geleneksel kamu yönetimine alternatif olarak
ortaya çıkmıştır 1980'li ve 1990'lı yıllar, birçok ülkede kamu yönetiminde önemli bir
dönüşüme uğramıştır. Katı, hiyerarşik ve bürokratik kamu yönetimi, esnek, piyasa
tabanlı kamu yönetimine dönüştürülmüştür. Zamanla geleneksel yaklaşım önemli
prestij kaybına neden olmuştur. Siyasi iktidarların sorunların çözüm yerleri olarak
düşünülmesi anlayışı zayıflamıştır. 1970'lerin ortasından itibaren hükümetler ciddi
mali krizlerle karşı karşıya kalmaya başlayınca yeni düşünceler gündeme gelmiştir.
Bu şekilde özel sektör menşeli yönetim fonksiyonunun, klasik kamu yönetiminden
ve politika yapımından daha önemli olduğu görülmüştür.

Temel Yaklaşımlar: otoritenin aktarılması, esnekliğin sağlanması,
performansın, kontrolün ve sorumluluğun sürdürülmesi, rekabetin ve bununla ilgili
seçeneklerin geliştirilmesi, hizmet sorumluluğunun sağlanması, insan kaynakları
yönetiminin geliştirilmesi, bilgi iletişim teknolojisinden yararlanılması, faaliyetlerin ve
bunlarla ilgili işlemlerin kalitelerinin yükseltilmesi, yönlendirici fonksiyonların
güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
.

Yeni Kamu Yönetimin ilkeleri: kamuda küçülme, yönetim teorisini kamu
yönetimine uyarlamak, müteşebbis yönetim mantığını kamu yönetimine aktarmak,
yerelleşmek, bürokrasiyi azaltmak, kamunun piyasadaki gücünü özelleştirmek.
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Yeni Kamu Yönetimi ve Geleneksel Yönetim
Geleneksel Yönetim Yeni Yönetim

Yapı  Katı örgüt yapısı
 Merkeziyetçi
 Katı hiyerarşi
 Geniş merkez
 Hizmet devleti
 Büyük ölçekli yapı
 Bürokrasi yönelimli

 Esnek örgüt yapısı
 Adem-i merkeziyetçi
 Yumuşak hiyerarşi
 Dar merkez-geniş çevre
 Minimal devlet
 Küçük ölçekli yapı
 Piyasa yönelimli

Roller
İlkeler

Politikalar

 Yönetim (Administration)
 Örgüt merkezli
 Kurallara bağlı yakından kontrol
 Sevk ve idare
 Sabit ücret
 Bürokrat tipi yönetici
 Az yetkili yönetici
 Gizlilik
 Hizmetlerde nicelik
 Üst yöneticiye bağlı değerlendirme
 Kapalı enformasyon kanalları
 Yetkiyi toplayan 
 Risk almakta isteksiz
 Kuralcı ve kırtasiyeci
 Girdi ve süreç odaklı
 Birey yönetimli

 İşletme (Management)
 Müşteri-vatandaş merkezli
 Performans hedefli denetim
 Yönetişim
 Performansa bağlı ücret
 Girişimci yönetici
 Yetkilendirilmiş yönetici
 Şeffaflık
 Hizmetlerde kalite
 Çok yönlü değerlendirme
 Açık enformasyon kanalları
 Yetkiyi paylaşan
 Risk almakta istekli
 Vizyon sahibi ve esnek
 Çıktı ve sonuç odaklı
 Ekip yönetimli
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Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim
Kamu yönetimi ve özel yönetim, yönetimin birer alt dalı olmaları sebebiyle,

bazı ortak özellikleri bulunmakla birlikte, değişik amaçları, yöntemleri ve statüleri
nedeniyle bir takım farklılıklara sahiptirler.

Benzerlikler:
Her iki yönetim sisteminde de kurallar sistemi, örgüt, personel, mali kaynak ve

dış çevre gibi ortak öğeler ve sorunlar bulunmaktadır. Bütün yönetimler; insan
kaynakları, mali yönetim, örgütün yapı ve işleyişini idare etme, program ve yöntem
geliştirme gibi dört temel işlevi yürütürler.

Farklılıklar:
1. Siyasi çevre: Kamu yönetimi içinde seçmenlerin, politikacıların, üretici ve

tüketici çıkar gruplarının bulunduğu siyasi bir ortamda faaliyet gösterir ve yasama
ve yargının denetimi altındadır. Ancak bu durum özel yönetim için geçerli değildir.

2. Kamu yararı ve özel yarar: Kamu hizmetleri bütün bir toplumun ortak
menfaatleri için yapılır. Bunların faydası bölünemez, kullanıcılara göre
fiyatlandırılamaz ve hizmete ilişkin fiyatı ödemeyenler hizmetten mahrum
edilemezler. Özel mal ve hizmetlerin ise, faydaları ferdi ve bölünebilir niteliktedir.
Mal ve hizmetin fiyatını ödemeyen hizmetten faydalanamaz.
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Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim
3. Hukuk düzeni: Kamu yönetimi, güçlü idari ve hukuki gelenekler ile hukuk

düzenine dayanır. Hukuk düzeni ise anayasayı temel almaktadır. Bundan dolayı
kamu yönetimi hukuk düzenine ve anayasanın gereklerine uymak zorundadır. Yani
yasal bir çerçeve içinde faaliyette bulunmak zorundadırlar. Yasalar ve diğer düzenleyici
işlemler çoğu kez kamu yöneticisinin hareket özgürlüğünü de kısıtlamaktadır. Özel
yönetimde ise çoğunlukla piyasa koşulları düzeni yönlendirici olmaktadır.

4. Serbestlik: Özel yönetim genel olarak daha fazla serbestliğe sahiptir.
Kamu örgütleri ise devletin bir parçasıdır, kurallara ve denetime tabidirler.
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Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim
5. Sosyal maliyet: Kamu yönetimi sosyal maliyet kavramıyla ilgilenmek

zorundadır. Özel sektör kuruluşları, sosyal maliyeti önlemeye yönelik faaliyetlerin
yönetim giderlerini artırması sonucu kuruluş kârının azalacağı düşüncesiyle sosyal
maliyet sorunuyla ilgilenmek istememektedirler .

6. Siyasi liderliğin değişme sıklığı: Siyasi liderler koalisyon durumları
olmasa bile seçim dönemlerinde değişebilir. Bu da politika değişikliklerine yol açar.
Özel sektörde, kamu kuruluşlarında olduğu gibi fazla politika değişiklikleri söz
konusu olmamaktadır.

7. Kurumların yapısı ve yöneticilerin motivasyonu: Bürokratları motive
eden temel etken, prestij ve otorite kazanma duygusu ile siyasi yöneticilerin ve
kamuoyunun denetimidir. Özel sektör yöneticilerinin faaliyetlerini motive eden temel
etken piyasa mekanizmasıdır. Özel kesimin ürettiği mal ve hizmetler, vatandaşlara
sunulmak suretiyle piyasa denetimine tabi tutulurlar. Kamu yönetiminde ise nispeten
kapalılık ve gizlilik ilkesi hâkim olduğundan bu denetim daha zor yapılmaktadır.

8. Hakemlik: Kamu yönetimi çelişen sosyal çıkarlar arasında bir arabulucu
niteliğinde faaliyette bulunmaktadır. Bu nedenle birey ve grupların davranışları
üzerinde bazı sınırlamalar getirilebilmektedir. Özel yönetimin ise böyle bir gücü
yoktur.
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Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim
9. Kamu gücü: Özel kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkiler, tarafların eşitliği

esasına dayanmaktadır. Kamu yönetimi ise, amacını gerçekleştirmek için kamu
gücünü (karşı tarafın rızası olmadan) tek taraflı olarak kullanır ve bunu
uygulayabilir.

10. Kuralların yoğunluğu: Kamu yönetiminde usul ve kurallar yasalarla
ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Özel kesimde ise genel nitelikli, fazla ayrıntılı olmayan
ve sayıca az yasa bulunmaktadır.

11. Hedefler: Özel yönetim önce kârı, kamu yönetimi ise hizmeti esas alır.
Özel yönetim mal/hizmet satın alanı müşteri, kamu yönetimi ise vatandaş olarak
görür. Vatandaşla müşteri farklı kavramlardır. Müşterilere özel sektörün verdiği
haklar sınırlı, oysa hükümetin vatandaşlarla karşılıklı ilişkisi daha uzun dönemli ve
karşılıklı ilişki olarak hükümetin kendi garantisi ile sınırlıdır.
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Kamu Yönetimi Örgütlenmesi

Kamu yönetiminin sürdürülebilmesi için örgütlenme şarttır. Örgütlenme, kamu
yönetiminin ilkelerinden birisidir. (Kamu yönetiminin diğer ilkeleri; planlama,
bütçeleme, karar verme, yönlendirme, koordinasyon ve denetimdir. Yeni Kamu
Yönetimi anlayışı ile birlikte yeni ilkeler; hesap verebilirlik, şeffaflık, katılımcılık,
etkinlik, verimlilik, tutumluluk, yasallık, tarafsızlık ve etiktir.)

Kamu yönetiminde örgütlenme; kamu hizmetleri için gerekli olan araç ve
imkanları bir düzende toplamak, yetki görev ve sorumlulukları belirleyerek bir yapı
oluşturmaktır. Bunun için önce amaçlar belirlenir. Daha sonra yetki ve görevler
sayılır. Bunları yerine getirecek organlar ve kaynaklar tanımlanır. Örgüt kamusal
amaçların gerçekleştirilmesi için bir araçtır.

Örgütlenmenin iki temel amacı bulunur. Bunlardan birincisi, devletin üstlendiği
görev ve fonksiyonların, verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. İkinci
amacı, yönetim birimlerinin, yönetsel, siyasal ve yargısal yönden denetlenmesini
sağlamak için yetki ve sorumluluk alanlarının (sınırlarının) belirlenmesidir.

Özetle, örgütlenmenin birinci amacı yönetimin performansını geliştirmek, ikinci
amacı ise yönetimin kamusal sorumluluğunu sağlamaktır.

Kamu yönetimi alanında idari örgütlenme ‘merkezden yönetim’ ve ‘yerinden
yönetim’ olmak üzere iki esasa göre yapılır.
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Örgütlenme iki esasa göre yapılır. Merkezden yönetim ve yerinden
yönetim. Her devlet bu iki ilkeye göre örgütlenirken, ülkelerin sahip oldukları sosyal,
ekonomik, kültürel, siyasi ve tarihi şartlarına göre farklı yapılanmalara gitmektedir.
Bazı ülkeler merkezden yönetime (örn. Fransa), bazıları ise yerinden yönetime (örn.
ABD) önem vermekte, bazıları da iki ilke arasında denge kurmaya çalışmaktadır.

Kamu Yönetimi Örgütlenmesi
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Siyasi yapı ne olursa olsun bütün ülkeler merkezi bu iki yönetim ilkesine göre
idari birimlerini örgütlemektedirler. Merkezden yönetim ilkesi merkezi hükümete
bağlı, başta bakanlıklar olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarını ortaya
çıkarmıştır. Yerinden yönetim ilkesi ise, yerel yönetimler, özerk kamu kurumları ve
federe birimleri (cumhuriyet, kanton, eyalet vb.) geliştirmiştir.

Ne bütünüyle merkezden yönetim, ne de sadece yerinden yönetim esasına
dayalı örgütlenmiş devlet yoktur. Her devlet, merkezden yönetim ve yerinden
yönetim ilkelerini kendi şartlarına göre uyarlamıştır.

Kamu Yönetimi Örgütlenmesi
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Türk Kamu Yönetimi Örgütlenmesi

* Türkiye devleti bir cumhuriyettir. (Anayasa 1. Madde)
* Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. (Anayasa 2. Madde)
* Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe’dir. Bayrağı, şekli
kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti
Ankara'dır. (Anayasa 3. Madde)
* İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve
görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzelkişiliği,
kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur. (Anayasa 123. Madde)
* Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve
kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayırılır. İllerin
idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum
sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın
görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. (Anayasa 126. Madde)
* Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak
üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen,
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve
görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. (Anayasa 127.
Madde)
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Türk Kamu Yönetimi Örgütlenmesi
Merkezi
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Türk Kamu Yönetimi Örgütlenmesi
Yerel
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Türk Kamu Yönetimi Örgütlenmesi
Merkezi-Yerel
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Türk Kamu Yönetimi Örgütlenmesi

 Kamu yönetimi kuruluş ve görevleriyle bir bütündür (Üniter devlet).
 Yargısal denetim olarak idari yargı denetimine, hukuk olarak idare

hukukuna tabidir.
 Kamu yönetim yapısı merkeziyetçi bir nitelik arz eder.
 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (Partili Cumhurbaşkanlığı,

başkanlık) uygulanmaktadır.
 Personel sistemi kariyer, tarafsızlık, liyakat ve sınıflandırma ilkelerine

dayanmaktadır. Sınıflandırma, benzer nitelikteki hizmetlerin belirli
sınıflara ayrılmasıdır. Kariyer, memurluğun meslekleşmesidir. Liyakat,
memurluğa giriş ve yükselmede bilgi, ehliyet ve diplomanın esas
alınmasıdır. Tarafsızlık ise, memurların görevini yerine getirirken dil,
ırk, cinsiyet, din vb. ayrımların yapılamayacağını ifade eder. (biçimsel
ve yüzeysellik dikkat çeker)

 Türk kamu bürokrasisi biçimselliğe, formalitelere ve sadakate önem
veren bir geleneğe sahiptir.

 Yeni kamu yönetimi ilkeleri mevzuata girmiştir. (stratejik plan, hesap
verebilirlik, şeffaflık, katılımcılık, etik, yerellik, verimlilik vb.)
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Türk Kamu Yönetimi Örgütlenmesi

Türk toplumu tarih içinde çeşitli şekillerde örgütlenmelere sahip olmuştur.
Genelde bir kişinin bir zümrenin yönetimine göre (han, hakan, padişah ve ailesi
vs.) örgütlenmiştir. Bu, Türk toplumunun örgütlenme biçiminin merkezi odaklı
olduğunu gösterir.

Türk kamu yönetiminin teşkilat yapısı; güçlü merkezi yönetim esasına
dayanır. Ancak merkezin idari vesayeti altında yerel yönetimlere de yer veren
bir sistem ile örgütlenmiştir. Türk kamu yönetiminin örgütlenme yapısını
merkezi yönetim ve yerinden yönetim oluşturur.

Merkezden yönetim kuruluşları, kendi içinde “başkent teşkilatı” ve “taşra
teşkilatı” olmak üzere ikiye ayrılır. Bu yapı, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ile
bunlara bağlı ve yardımcı nitelikte fonksiyonlar yürüten kurumlardan meydana
gelir. Merkezi yönetimin taşra teşkilatı, bölge, il, ve ilçe kuruluşlarından oluşur.

Yerinden yönetim kuruluşları, mahalli idare teşkilatları, Kamu Kurumu
Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, üniversiteler, Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlar, KİT’ler ve TRT gibi kurumlardan oluşur.
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Merkezden yönetim: Kamu hizmetlerinde birlik ve bütünlüğü sağlamak için, bu
hizmetlere ilişkin karar ve faaliyetlerin merkezi hükümet ve onun hiyerarşik yapısı
içinde yer alan örgütlerce yürütülmesidir. Merkezden yönetim; siyasi bakımdan
merkezden ve idari bakımdan merkezden yönetim olmak üzere ikiye ayrılır.

Siyasi bakımdan merkezden yönetim, bir ülkede yasama organının ve
hükümetin tek olması, siyasi otoritenin tamamen merkezdeki iktidarda toplanması ve
hukuki birliğin mevcut olmasıdır.

Siyasi merkeziyetçiliğe göre örgütlenmiş devletlere üniter devlet denir. Üniter
devlette merkezi yönetimin diğer kurumların üstünde bir yönetme gücü vardır. Yürütme
tek elden yapılır. Anayasa tektir. Bütün yargı mekanizması tek ele bağlıdır. Üniter devletin
tam zıttı ise federal devlettir.

İdari bakımdan merkezden yönetim daha dar bir anlamı ifade eder. Kamu
hizmetlerine ilişkin politikaların belirlenmesi, kararların alınması ve bu kararların
yürütülmesi yetkisinin merkezi organlarda toplanması, bunların yürütülmesine ilişkin
insiyatifin merkez organlarda toplandığı sistemdir. Türkiye’de hem siyasi merkeziyet hem
de idari merkeziyet söz konusudur.

Merkezden Yönetim
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Merkezden yönetimin özellikleri:
 Kamusal mal ve hizmetler başkentteki bir organ tarafından planlanmakta ve

yönetilmektedir. Karar alma ve alınan kararları uygulama yetkisi de merkeze aittir.
 Hizmetler, merkeze ait ve merkezi hiyerarşisi içinde yer alan kamu görevlileri

tarafından yürütülür.
 Merkezi idare birimlerinde görev alacak personelin atanması işlemi merkez

tarafından yürütülmektedir.
 Kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin gelir ve giderler (mali işlemler)

merkezden yönetilmektedir.

Merkezden Yönetim

Merkezden yönetimin yararları:
 Merkezi hükümeti siyasi ve idari bakımdan güçlendirir.
 Ekonomik ve sosyal kalkınma bölgeler arasında dengeli dağıtılabilir.
 Kamu hizmetlerinde bütünlüğü sağlar.
 İdarenin, yerel etkilerden uzak kalmasını sağlayarak, kamu yönetiminde idarenin

tarafsızlığı daha fazla temin edilebilir.
 Milli savunma, diplomasi gibi hizmetler yerinden yönetime göre değil merkezi

yönetim tarafından örgütlenmeyi gerektirir.
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Merkezden yönetimin sakıncaları:

 Merkezden yönetim, kırtasiyeciliği arttırır. Karar alma yetkisinin merkezde
olması, hizmeti yapacak memurun taşrada olması onu merkez ile haberleşmek
zorunda bırakır. Yoğun bürokrasi üretir.

 Merkezden yönetim ilkesi, hizmetlerin yerel ihtiyaçlara uygun olarak
yürütülmesini güçleştirir. Çünkü uzaktan yerel gereksinimleri saptamak zordur.

 Merkezden yönetim, demokrasi ilkesine de uygun değildir. Halkın yönetime
katılmasının sınırları daraltılmış olur.

 Taşrada görev yapan kamu görevlilerine fazla insiyatif tanınmaz. Onların
kendilerini geliştirmelerini teşvik etmez.

 Merkezi hükümetin taşradaki gereksiz işlerle uğraşmasına neden olur.

Merkezden Yönetim
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Merkezden yönetimin sakıncaları:

 Merkezden yönetim, kırtasiyeciliği arttırır. Karar alma yetkisinin merkezde
olması, hizmeti yapacak memurun taşrada olması onu merkez ile haberleşmek
zorunda bırakır. Yoğun bürokrasi üretir.

 Merkezden yönetim ilkesi, hizmetlerin yerel ihtiyaçlara uygun olarak
yürütülmesini güçleştirir. Çünkü uzaktan yerel gereksinimleri saptamak zordur.

 Merkezden yönetim, demokrasi ilkesine de uygun değildir. Halkın yönetime
katılmasının sınırları daraltılmış olur.

 Taşrada görev yapan kamu görevlilerine fazla insiyatif tanınmaz. Onların
kendilerini geliştirmelerini teşvik etmez.

 Merkezi hükümetin taşradaki gereksiz işlerle uğraşmasına neden olur.

Merkezden Yönetim

MERKEZİ YÖNETİM KURULUŞLARININ ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİ 
 Hizmet edilen amaca göre örgütlenme (Tarım Bakanlığı)
 Hizmet edilen vatandaş grubuna göre örgütlenme (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
 Hizmet sunulan alana göre örgütlenme (Bölge yönetimleri, mahalli İdareler)
 İhtisas esasına göre örgütlenme (Maliye Bakanlığı)
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YETKİ GENİŞLİĞİ (DECONCENTRATION)
Yetki genişliği, merkezde toplanmış yetkilerin bir bölümünün merkezin denetimi

altından bulunan birimlerdeki üst yöneticilere aktarılmasıdır. Merkezi örgütlerin iş yükünün bir
kısmı alt birimlere ve başkent dışındaki kuruluşlara aktarılır. Merkezi idarenin
fonksiyonlarının taşradaki yetkililerce, yerel şartlar dikkate alınarak, daha etkin ve verimli
yerine getirilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Fonksiyonel Yetki Genişliği
Merkezi idarenin elindeki karar alma ve yürütmeye ilişkin bir kısım yetkilerin belirli bir

konuda faaliyet gösteren kuruluşa ya da onun yöneticisine kanunla verilmesidir (KİT’ler).
Coğrafi Yetki Genişliği
Merkezi idarenin elindeki karar alma ve yürütmeye ilişkin bazı yetkilerinin taşradaki

birimlerinin yöneticilerine kanunla devredilmesidir. (Sadece Vali’ler)
Yetki Devri: Karar alma yetkisinin bir makamdan diğer makama kişi ismi belirtmeksizin

devredilmesidir ki, devreden makam, devri geri almaksızın devrettiği konuda artık karar
alamaz. Yetki devri devreden amirin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İmza devri: Karar alma yetkisinin ismen belirlenmiş bir kamu görevlisinden yine ismen
belirlenmiş bir kamu görevlisine devredilmesidir ki, devreden görevli, devri geri almaksızın
devrettiği konuda istediği zaman karar alabilir.

Yetki devri ile imza devri arasında konuları bakımından benzerlik bulunmaktadır. Her
ikisinin de konusu karar alma yetkisinin devredilmesidir. Her ikisi için de yasal bir izne gerek
vardır. Her ikisi de yazılı bir şekilde yapılmalıdır.

Merkezden Yönetim
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Yerinden yönetim: Topluma sunulacak hizmetlerin doğrudan devlet
mekanizmasınca tek elden değil; merkezi teşkilat içinde yer almayan ve merkezi
yönetim hiyerarşisine dahil olmayan, kısmi özerkliğe sahip yerel idareler tarafından
yürütülmesidir. Literatürde kavramın karşılığı olarak çoğunlukla adem-i merkeziyet
veya decentralization kavramları kullanılmaktadır. Diğer bir tanıma göre; merkezden
yönetim kuruluşları dışında ve özerk olarak örgütlenmiş kuruluşların yerel kamu
hizmetlerine ilişkin konularda rol almasıdır.

Yerinden yönetim kuruluşlarının yetkileri yer, konu ve biçim yönünden
sınırlandırılabilir. Yani neyi, nerede, nasıl yapacakları ve yaparken nelere dikkat
etmeleri gerektiği özel kanunlar ile belirlenir. Yerinden yönetim kuruluşları
merkezden yönetimin denetimi altındadır. Bu denetime “idari vesayet” denir. Bu
yetkiye sahip merkezden yönetim yerinden yönetimin aldığı kararları iptal edebilir.

Yerinden yönetim kuruluşları, yerel halkın seçmesiyle göreve gelen kendi karar
organına sahiptir. Mali kaynaklar ve bütçe olanakları vardır. Araç-gereç ve personel
politikalarını belirleyebilmektedirler.

Siyasi yerinden yönetim ve idari yerinden yönetim olmak üzere iki tür yerinden
yönetim sistemi vardır.

Yerinden Yönetim
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Siyasi Yerinden Yönetim
Siyasi gücün merkezi idare ile mahalli idareler arasında paylaştırılmasını ifade

eder. Siyasi yerinden yönetim ilkesi ile ortaya çıkan il, eyalet vb. mahalli yönetim
üniteleri egemenliğin bir parçasıdır. Mahalli idarelere yasama ve yürütme konusunda
kısmi bir bağımsızlık verilmiştir. Siyasi yerinden yönetim federal devlet sistemini
ortaya çıkarmıştır. Bu sistem üniter devlet anlayışının tam tersi bir anlayışı temsil
eder.
.

İdari Yerinden Yönetim
Yerel nitelikteki kamu hizmetleri ile iktisadi, ticari, kültürel ve teknik bazı

fonksiyonların merkezi idarenin hiyerarşik yapısı dışındaki kamu tüzel kişilerince
yürütülmesidir. Yerinden yönetim ilkesi ile ortaya çıkan kuruluşlar, yarı özerk bir
statüye sahiptir. Bu kuruluşların tüzel kişilikleri bulunmaktadır. İdari yerinden yönetim
kuruluşlarının kendilerine ait bütçeleri bulunmaktadır. İdari yerinden yönetim
kuruluşları, kendi organları tarafından yönetilmektedir. Yerinden yönetim kuruluşları,
bir kanuna dayanarak kurulmakta ve ona göre yönetilmektedir.

İdari yerinden yönetim; coğrafi (yer) yönünden yerinden yönetim ve fonksiyonel
(hizmet) yönünden yerinden yönetim olarak ikiye ayrılır.

Yerinden Yönetim
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Coğrafi yerinden yönetim: Mekan yerinden yönetim de denilmektedir. İdari bazı
görevlerin yürütülmesi yetkisinin, merkezi idareye bağlı olmayan ve karar organları
seçmenlerin oylarıyla belirlenen, bölge, il, belediye, köy gibi faaliyetleri belirli bir coğrafi
alanla sınırlı olan yönetimlere verilmesini ifade eder. Bu kuruluşlara yerel yönetimler ya
da mahalli idareler adını veriyoruz.

Fonksiyonel Yerinden Yönetim: Belirli bazı faaliyetlerin merkezi idareden alınarak
özerk kurumlara aktarılmasıdır. Burada belirli bazı fonksiyonlar özerk hale getirilmektedir.
Bununla söz konusu hizmetlerin daha rasyonel, çabuk ve verimli yürütülmesi
amaçlanmaktadır.

Yerinden Yönetim
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Yerinden yönetimin yararları:
 Yerinden yönetim ilkesi demokratik esaslara daha uygundur. 
 Kararların daha isabetli ve hızlı alınabilmesini sağlar.
 Bu yolla halkın yönetime katılması mümkün olmaktadır.
 Yerinden yönetim ilkesinde kırtasiyecilik azalmaktadır. 
 Hizmetler yerel ihtiyaçlara uygun bir şekilde yerine getirilmektedir.

Yerinden Yönetim

Yerinden yönetimin sakıncaları:
 Yönetimde birlik ve bütünlüğün bozulmasına neden olabilir.
 Kamusal hizmetlerin yerine getirilmesinde bölgeler arasında eşitsizlik ortaya

çıkabilir.
 Yerel düzeyde yeterli teknik eleman ve uzman bulma konusunda sıkıntılar

yaşanabilir.
 Yerel yönetimler çeşitli sebeplerle parasal güçlüklerle karşılaşmakta ve genel

yönetimin yardımı ile ayakta durabilmektedir.
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HİZMETTE YERELLİK (SUBSİDİYARİTE)
Bu ilke bir hizmeti en yakın birim yürütsün anlayışını temel alır. Bu anlayışın

altında yatan temel düşünce, bireylerin ya da alt birimlerin kendi girişimleri ve olanakları ile
uygulayabilecekleri yetkilerin kural olarak onlardan alınıp üst gruplara veya üst idari
birimlere verilmemesidir. Bu ilke geniş bir anlamı içermekle birlikte daha çok merkezi
yönetimle yerel yönetimler arasındaki görev ve yetki paylaşımında kullanılmaktadır. Buna
göre, merkezi yönetim, yerel hizmetler hiç yerine getirilemiyor ya da etkin bir şekilde yerine
getirilemiyorsa üstlenmelidir. Bu ilke sayesinde yerel idari birimler daha aktif olacak ve
yönetimin, halkın maksimum katılımını sağlayarak yürütülmesi konusunun önü açılmaktadır.

Bu ilke Avrupa Birliği’nin gündeminde de önemli bir yer tutar. Bu ilke birlik içinde
görev ve yetki paylaşımını belirlemektedir. Bu bağlamda mümkün olduğu ölçüde karar
mekanizmalarını vatandaşa yaklaştırmak , üye devletlerin ulusal kimliklerini güvence altına
almak ve haklarını korumayı amaçlamaktadır. Bu ilke Avrupa Birliği’nin kurucu unsuru olan
Maastricht Antlaşmasında (1992) vurgulanmıştır.

Yerinden Yönetim
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Merkezi Yönetim ve Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
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Merkezi Yönetim ve Cumhurbaşkanlığı

Türkiye’nin yönetim yapısı merkezi yönetim başkent ve taşra teşkilatı olmak üzere iki
bölümden oluşur. Merkezi yönetime görevlerinde yardımcı olmak üzere danışmanlık ve denetim
yapmak üzere kurulmuş çeşitli birimler vardır. Cumhurbaşkanlığı yürütmenin merkezidir.

www.mesutkoc.comDers Notları

o Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
o Devlet Arşivleri Başkanlığı
o Diyanet İşleri Başkanlığı
o İletişim Başkanlığı
o Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
o Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
o Strateji ve Bütçe Başkanlığı,
o Türkiye Varlık Fonu

o Devlet Denetleme Kurulu
o Yüksek İstişare Kurulu

BAĞLI KURULUŞLAR

•Yerel Yönetim Politikaları Kurulu,
•Sosyal Politikalar Kurulu,
•Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu,
•Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu,
•Hukuk Politikaları Kurulu,
•Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu,
•Ekonomi Politikaları Kurulu,
•Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu,
•Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu

POLİTİKA KURULLARI

 Danıştay (Danışma niteliğinde)
 Sayıştay (Mali denetim)
 Milli Güvenlik Kurulu (Tavsiye)
 Sosyal ve Ekonomik Konsey (Tavsiye)

YARDIMCI KURULUŞLAR
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Merkezi Yönetim ve Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini
temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu
çalışmasını temin eder. Cumhurbaşkanı, yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını
yazılı olarak belirterek astlarına devredebilir. Ancak devrettiği yetkiyi, gerek gördüğünde
kendisi de doğrudan kullanabilir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir TBMM
seçimleri ile yapılır.

Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
İdari İşler Başkanlığı Cumhurbaşkanı adına;

1) Anayasada belirtilen görevlerinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında gerekli olan hizmetleri sunar.
2)TBMM ile olan münasebetlerin yürütülmesi ve kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması için
gerekli çalışmaları yapar.
3)Devlet Teşkilatının düzenli ve etkin bir şekilde işlemesini temin edecek prensiplerin tespiti için gerekli çalışmaları
yapar.
4)İç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele konusunda koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmaları yapar.
5)Yapılan çalışmaların kamuoyundaki tesirlerini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yapar.

Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü 
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü 
Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü 
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Merkezi Yönetim ve Cumhurbaşkanlığı

1. Adalet Bakanlığı
2. Aile Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı
3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
4. Dışişleri Bakanlığı
5. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı
6. Gençlik ve Spor Bakanlığı
7. Hazine ve Maliye Bakanlığı
8. İçişleri Bakanlığı
9. Kültür ve Turizm Bakanlığı
10. Milli Eğitim Bakanlığı
11. Milli Savunma Bakanlığı
12. Sağlık Bakanlığı
13. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
14. Tarım ve Orman Bakanlığı
15. Ticaret Bakanlığı
16. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Cumhurbaşkanı Yrd.
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Merkezi Yönetim ve Cumhurbaşkanlığı

Devletin yapmakla yükümlü olduğu temel hizmetler, her biri ayrı fonksiyon icra eden
bakanlıklar halinde örgütlenmiş ve her bakanlık ilgili bakanın yönetimine ve sorumluluğuna verilmiştir.
Bakanlar milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve
görevden alınır. Bakanlara yardımcı olmak üzere, üst kademe kamu yöneticisi olan bakan
yardımcıları bulunur.

Bakanlıklar merkezi yönetimin en önemli yapısını meydana getirir. Bakanlık merkez örgütü,
bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi, amaç ve politikaların tayini, koordinasyon,
gözetim, izleme, idareyi geliştirme ve denetim gibi görevleri yerine getirir. Bu amaçla üç temel
birimden oluşur. Bunlar; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerdir.

Bakanlığın merkez teşkilatı, hiyerarşik olarak, bakan yardımcılığı, bakan yardımcılığına bağlı
Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığı, Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı daire
başkanlığı biçiminde örgütlenir.

Bakanlıklar ve Bakanlar
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