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ÖZET 

2011 yılında Türkiye’de, merkezi yönetimde yeniden yapılanmanın 
kolaylaĢtırılması ve kurumsal çerçevenin güçlendirilmesi gibi nedenlerle yeni 
bakanlıklar kurulmuĢ, devlet bakanlıkları kaldırılmıĢ, bazı bakanlıkların 
teĢkilat yapıları değiĢtirilmiĢtir. Türk yönetim sisteminde daha önceden 
örneği mevcut olmayan bir bakanlık teĢkilat yapısıyla Avrupa Birliği (AB) 
Bakanlığı yönetim sistemine dâhil etmiĢtir. Geleneksel bakanlık 
teĢkilatlanmasından farklı bir yapıyla faaliyet gösteren AB Bakanlığı, aslında 
yerini aldığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nden (ABGS) çok da farklı bir 
teĢkilat ve personel yapısına sahip değildir. Bu çalıĢmada, ABGS ile AB 
Bakanlığı’nın görev, teĢkilat ve personel yapıları benzerlikleri ve 
farklılıklarıyla irdelenmekte ve AB’ye tam üyelik gerçekleĢmeden bakanlık 
Ģeklinde bir teĢkilatlanmanın ortaya çıkaracağı sorunlar tartıĢılmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler:  Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği, Türkiye.. 

 

ABSTRACT 

With the intention of facilitating reorganization in central administration 
and strengthening institutional structure, new ministries were established, 
ministries of state were abolished and organizational structures of some 
ministries were changed in 2011 in Turkey. Ministry for European Union 
(EU) Affairs was included to Turkish administrative system with a 
ministerial organizational structure which had never been existed in Turkish 
administrative system. Ministry for EU Affairs, acting with a different 
organizational structure than traditional one, does not have more different 
organizational and personnel structure than that of Secretariat General for 
EU Affairs. In this study, the similarities and differences with regard to the 
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duties, organizational and personnel structures of Secretariat General for EU 
Affairs and Ministry for EU Affairs are explicated and problems stemming 
from “organizing in form of a ministry” before being a full member of EU is 
discussed. 

 
Key Words: The European Union, Ministry for European Union Affairs, Secretariat 
General for European Union Affairs, Turkey. 

 

GĠRĠġ 

KurumsallaĢma zamana yayılmıĢ bir süreçtir. Bu süreçte örgütler kendi 
kurumsal hikâyesini yani geçmiĢini oluĢturarak zaman içerisinde 
kurumsallaĢmaya baĢlar. Bu hikâyenin içinde kendi gruplarını, çıkarlarını 
yaratır. Bu dönüĢüm aslında çevreye uyumun bir sonucu olarak 
değerlendirilir (Selznick, 1957:16). KurumsallaĢmada bireyler sosyal bir 
gerçeği ortak bir paydada kabul ederler. Bu sosyal gerçek, aktörlerin kendi 
görüĢlerinden veya eylemlerinden bağımsız bir Ģekilde, düzenin öyle olduğu 
farz edilen bir süreçtir (Scott, 1987:493). KurumsallaĢmada yapısal unsurların 
meĢruluk kazanması, değer ve yapıların aktarılma çabası vardır (Dimaggio ve 
Powell, 1983:147). KurumsallaĢmanın en önemli aktörü olan devlet, 
rasyonelleĢtirici ve kurumsallaĢtırıcı rolüyle görevini ifa eder. Devlet, 20. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren “en büyük rasyonelleĢtirici aktörlerden biri 
olarak” ortaya çıkmıĢtır (Koç ve diğerleri, 2011:139-140). 

 
Dar anlamda devletin temsili olan merkezi yönetimin3 en önemli icracı 

organı olan bakanlık örgütlenmesi Osmanlı Devleti’nden miras alınmıĢtır. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte Osmanlı Devleti’nin 
kurumlarına karĢı yeniden kurumsallaĢma süreci baĢlatılarak Batı’dan alınan 
kurumsal aktarımların da etkisiyle bakanlıkların görevleri ve teĢkilat yapıları 
yeniden düzenlenmiĢtir. Türkiye’de 1980’li yıllara kadar bakanlıkların sık sık 
kurulması, kaldırılması, yapılarının değiĢtirilmesi yönetim sisteminde 
düzensizliğe ve karmaĢıklığa neden olmuĢ; 1984 yılında 3046 sayılı Kanunla 
bakanlıkların görev ve teĢkilatları belli bir standarda bağlanmıĢtır. 2000’li 
yıllarda Avrupa Birliği’ne (AB) uyum sürecinde, ülkenin yönetim sistemi 
yeniden sorgulanmıĢ ve merkezi yönetiminde yeni yasal düzenlemelerle bazı 
değiĢiklikler öngörülmüĢtür. 2011 yılında 6223 sayılı Kanuna istinaden 
çıkarılan KHK’lar ile yeni bakanlıkların kurulması, mevcut bakanlıkların 
birleĢtirilmesi, devlet bakanlıklarının kaldırılması, baĢbakanlığa bağlı bazı 
kuruluĢların hizmet bakanlığına bağlanması veya yeni kurulan bakanlıklarla 
birlikte bu kuruluĢların ortadan kaldırılması; AB’nin aĢırı bürokrasinin 
azaltılması, merkezi yönetimde yeniden yapılandırmanın kolaylaĢtırılması, 

                                                 
3 Dar anlamda devlet kavramı için bkz. Yıldızhan, 2009: 223-224. 
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kurumsal çerçevenin güçlendirilmesi ve yönetimin sadeleĢtirilmesi talebiyle 
örtüĢen çalıĢmalar olmuĢtur4.  

Yeni düzenlemelerle var olan bazı bakanlıkların teĢkilat Kanunları 
değiĢtirilmiĢ; yeni bakanlıklar kurularak geleneksel yapılanmadan küçük 
ayrımlarla farklılaĢan yatay örgütlenmeye paralel teĢkilat yapıları 
öngörülmüĢtür. Bu kapsamda, Türk yönetim  sisteminde var olmayan ve 
geleneksel yapılanmadan çok farklı bir teĢkilat yapısıyla Avrupa Birliği 
Bakanlığı (AB Bakanlığı) kurulmuĢtur.  

 
Bu çalıĢma, 2011 yılında çıkarılan KHK’larla yeni oluĢturulan ve teĢkilat 

kanunları değiĢen bakanlıklardaki hiyerarĢik kademelerdeki sadeleĢmenin en 
somut örneği olan AB Bakanlığı’nın teĢkilat, görev ve personel yapısını 
irdelemekte, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) ile AB Bakanlığı’nın 
teĢkilat, görev ve personel yapısını benzerlikleri ve farklılıklarıyla incelemekte 
ve değerlendirmektedir.  ÇalıĢmada özellikle AB Bakanlığı teĢkilatının 
geleneksel bakanlık yapılanmasından farkının anlaĢılması için geleneksel 
bakanlık yapılanması, bu yapılanmada yaĢanan farklılaĢmalar ve de yeni 
düzenlemelerle yapılmak istenilenler tartıĢılmıĢtır. Son olarak AB’ye tam 
üyelik gerçekleĢmeden bakanlık Ģeklindeki bir teĢkilatlanmanın yaratacağı 
fayda ve sakıncalar tartıĢılmıĢtır.  

 

1. TÜRK YÖNETĠM SĠSTEMĠNDE KURUMSAL YAPILANMA VE 
DEĞĠġĠM 

 

1.1. Geleneksel Bakanlık Yapılanması 

1924 Anayasası döneminde, 1946 yılında çıkarılan 4951 sayılı Kanun ile, 
devlet bakanlarının atanması, yeni bakanlıklarının kurulması yetkisi 
BaĢbakana tanınmıĢtı. 1961 Anayasası da bu Kanuna paralel düzenlemeye 
gitmiĢtir. Ancak bu yöntem, sık sık yeni bakanlıkların kurulmasına, var olan 
bakanlıkların kaldırılmasına veya birleĢtirilmesine neden olmuĢtur. Bu 
yönetsel karmaĢıklığın düzeltilmesi için 1982 Anayasası’nın 113. maddesi 
“bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teĢkilatı kanunla 
düzenlenir” hükmünü getirmiĢtir (Gözübüyük, 1998:77). Bakanlıkların 
kuruluĢ ve görev esasları hakkındaki 1984 tarihli 3046 sayılı Kanun, kamu 
hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili, verimli ve ekonomik bir Ģekilde 
yürütülebilmesi için bakanlıkların kurulmasına, teĢkilat, görev ve yetkilerine 
iliĢkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla yürürlüğe girmiĢtir (md. 1). 
Kanunun 3. maddesinde “bakanlıkların kurulması kaldırılması, mevcut 

                                                 
4 Bkz. Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2009 Yılı Türkiye Ġlerleme Raporu: 9; Avrupa 
Toplulukları Komisyonu, 2011 Yılı Türkiye Ġlerleme Raporu: 11, Avrupa Toplulukları 
Komisyonu, 2012 Yılı Ġlerleme Raporu: 70. 
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bakanlıkların bölünmesi veya birleĢtirilmesi, bakanlıkların görevleri, yetkileri 
ve teĢkilatı bu Kanun esaslarına göre düzenlenir” hükmü bulunmaktadır. 
Kanunun 15. Maddesi’nde “bakanlık merkez, taĢra, yurt dıĢı teĢkilatları ile 
bağlı ve ilgili kuruluĢların hiyerarĢik kademeleri, hizmetin özelliklerinden 
kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla; bakanlık merkez 
teĢkilatında, müsteĢarlık, müsteĢarlığa bağlı genel müdürlük, kurul baĢkanlığı 
veya daire baĢkanlığı, Ģube müdürlüğü, Ģeflik ve memurluktur. TaĢra teĢkilatı 
bölge kuruluĢlarında; bölge müdürlüğü, Ģube müdürlüğü veya 
baĢmühendislik, taĢra teĢkilatı il kuruluĢlarında; valilik, il müdürlüğü, Ģeflik, 
memurluk, ilçelerde kaymakamlık ve ildeki kuruluĢların Ģubeleridir” ifadesi 
yer almaktadır. 

 
3046 sayılı Kanuna göre, geleneksel bakanlık yapılanmasının merkez 

teĢkilatının hiyerarĢik yapısı MüsteĢarlık, Genel Müdürlük, Daire BaĢkanlığı 
ve ġube Müdürlüğü olarak sıralanır (Ayrıntılı bilgi için bkz. Eryılmaz, 
2010:105). 

 
Kanun icracı bakanlıkları, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, 

ĠçiĢleri Bakanlığı, DıĢiĢleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, UlaĢtırma 
Bakanlığı, Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve 
Orman Bakanlığı olarak sıralamıĢtır. Bakanlıkların teĢkilat yapıları söz 
konusu Kanuna uygun olarak düzenlenmiĢtir. Ancak zaman içerisinde bazı 
bakanlıkların isimlerinde değiĢiklikler yapılmıĢ, yapılarında bölünme, 
birleĢtirme olmuĢ ve yeni bakanlıklar kurulmuĢtur. 

 

1.2. Geleneksel Bakanlık Yapılanmasında Parçalanma: Hizmet 
Bakanlıklarından Ayrı MüsteĢarlıklar, Genel Müdürlükler, 
BaĢkanlıklar ve Devlet Bakan(lık)ları 

Merkezi yönetimin görevlerinin giderek artması ve mevcut icracı 
bakanlıkların bu geniĢleme karĢısında yetersiz kalması sonucu BaĢbakana 
yardım etmek, BaĢbakan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, 
Bakanlar Kurulu’nda koordinasyonu sağlamak, özel önem ve öncelik taĢıyan 
konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade edilmek amacıyla 1946 yılında 
yürürlüğe giren 4951 sayılı Kanunla Devlet Bakanları hükümette görev 
almaya baĢlamıĢtır. Devlet Bakanlıklarının ortaya çıkmasında ve zamanla 
sayılarının artmasında kamusal hizmetlerin çeĢitlenmesi olgusu ile kamu 
hizmetlerinin sunulmasında bürokrasinin hastalıklarından olan hantallıktan 
uzaklaĢma amacı yatmaktadır. Ancak bu amaca görevleri yine bakanlık 
düzeyinde görevleri icra etme yoluyla ulaĢma isteği büyük önem taĢımaktadır 
(Karaer, 1990:50). Devlet Bakanlıklarının sayısı 1970’li yılların ikinci 
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yarısından itibaren koalisyon hükümetlerinin de etkisiyle artmıĢtır (bkz. 
Bayrak, 1992). Bu eğilim 1980’lerde de devam etmiĢtir. Devlet 
Bakanlıklarının üst sınırı 7 iken, 1986 tarih ve 3313 sayılı Kanunla 10’a, 1988 
tarih ve 3407 sayılı Kanunla 15’e ve 1994 tarih ve 4060 sayılı Kanun ile 20’e 
yükseltilmiĢtir (Gözler ve Kaplan, 2012:146). Diğer yandan çeĢitli nedenlerle 
hizmet veya icracı bakanlık içinde örgütlenemeyen kuruluĢlar müsteĢarlık, 
genel müdürlük veya baĢkanlık Ģeklinde doğrudan BaĢbakanlığa bağlanmıĢtır. 
Bağlı kuruluĢlar nedeniyle BaĢbakanlık bir hizmet bakanlığı gibi görevini 
sürdürmüĢtür. BaĢbakanlığa bağlı kuruluĢlar ile devlet bakanları ilgilenmiĢtir 
(Sencer, 1985:17). Cumhuriyet döneminde, BaĢbakanlık teĢkilatına dair ilk 
kanun5  1933 yılında çıkmasına rağmen, BaĢbakana karĢı sorumlu ve 
BaĢbakanlığa bağlı kurum ve kuruluĢların sayısının artması 1980 sonrasına 
denk düĢmektedir. Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı, GAP Bölge Kalkınma 
Ġdaresi BaĢkanlığı, Hazine MüsteĢarlığı, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu BaĢkanlığı, Gümrük MüsteĢarlığı ve 
Türkiye Bilimler Akademisi BaĢkanlığı gibi kurum ve kuruluĢların kuruluĢ 
tarihi ve/veya kuruluĢ yasası6 1980 sonrası tarihlidir. Bu kurum ve 
kuruluĢların 1980 sonrası sayılarının artmasında, kamu hizmetlerinin 
çeĢitlenmesi, artan hizmetlerde ortaya çıkabilecek eĢgüdüm sorunu ve 
BaĢbakanlığın doğrudan ilgilenmesi gerektiği düĢünülen iĢlerin çoğalması 
gibi nedenler sayılabilir. 

 

1.3. Hizmet Bakanlığı Modeline Geri DönüĢ Mü? 

03.05.2011 tarih ve 27923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6223 sayılı 
Kanun kamu hizmetlerinin düzenli, etkin, verimli bir Ģekilde düzenlenmesini 
sağlamak üzere kamu kurum ve teĢkilatlarının teĢkilat, görev ve yetkileri ile 
kamu görevlilerine iliĢkin konularda yetki Kanununa istinaden bakanlıkların 
teĢkilat yapılarını yeniden düzenlemiĢtir. Hükümete altı ay süreyle Kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren kanun kamu hizmetlerinin 
bakanlıklar arasındaki dağılımının yeniden belirlenerek; mevcut bakanlıkların 
birleĢtirilmesine veya kaldırılmasına, yeni bakanlıklar kurulmasına, anılan 
bakanlıkların bağlı, ilgili ve iliĢkili kuruluĢlarıyla hiyerarĢik 
iliĢkilerine, mevcut bağlı, ilgili ve iliĢkili kuruluĢların bağlılık ve ilgilerinin 
yeniden belirlenmesine veya bunların mevcut, birleĢtirilen veya yeni kurulan 
bakanlıklar bünyesinde hizmet birimi olarak yeniden düzenlenmesine imkan 
verilmiĢtir. Bu kanuna istinaden çıkarılan KHK ile birlikte icracı 
bakanlıkların sayısı 21’e çıkarılmıĢtır. Adı ve teĢkilat kanunları tamamen 
değiĢen bakanlıklar; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (635 sayılı KHK), 
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (644 sayılı KHK), Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

                                                 
5 Ayrıntılı bilgi için bkz. Dünden Bugüne BaĢbakanlık 1920-2004 (2004), Ankara: T. C. 
BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü, s. 1-31.  
6 Ayrıntılı bilgi için bkz. Devlet TeĢkilat Rehberi , 2012 Aralık, s. 175-296. 
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Bakanlığı (639 sayılı KHK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (640 sayılı KHK), 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı (645 sayılı KHK), UlaĢtırma, Denizcilik ve 
HaberleĢme Bakanlığı’dır (655 sayılı KHK). Yeni kurulan bakanlıklar ise Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (633 sayılı KHK), AB Bakanlığı (634 sayılı 
KHK), Ekonomi Bakanlığı (637 sayılı KHK), Gençlik ve Spor Bakanlığı 
(638 sayılı KHK) ve Kalkınma Bakanlığı’dır7 (641 Sayılı KHK).  

 
Bir bakanlık teĢkilatına sahip olmayan devlet bakanlıkları da 3 Haziran 

2011 tarih ve 643 sayılı KHK ile Türk yönetim teĢkilatında kavram ve 
kuruluĢ olarak sonlandırılmıĢtır. Devlet bakanlıkları yerine eskiden devlet 
bakanlarının görev alanına verilen BaĢbakanlığa bağlı ve ilgili kurum ve 
kuruluĢlar ile bazı koordinasyon görevleri BaĢbakan yardımcılarının görev 
alanına girmiĢtir (2011/7 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi). Diğer yandan 
BaĢbakana karĢı sorumlu ve BaĢbakanlığa bağlı çoğu kamu kurum ve 
kuruluĢlar ilgili hizmet bakanlığına bağlanmıĢ ve bazıları yeni bakanlıklar 
dönüĢtürüldüğü için kuruluĢ kanunları yürürlükten kaldırılmıĢtır (bkz. Tablo 
1). 

 
Devlet bakanlıklarının kaldırılması, yeni bakanlıkların kurulması ve 

BaĢbakanlığa bağlı ve ilgili kuruluĢlarının çoğunun icracı bakanlıklara 
bağlanması ile birlikte bürokrasiyi küçültülmek amacıyla uygulanılmak 
istenen reformların tersine geleneksel kamu yönetimi anlayıĢının Türkiye’de 
devam ettiğini söylemek pek de yanlıĢ olmayacaktır.  Zira, BaĢbakanlığın 
sorumluluğundan çıkarılan birçok görev ya baĢka bir bakanlık adı altında 
veya bakanlığa bağlı olarak icra edilmektedir. Yeni yapılan düzenlemeler 
kamu yönetiminde görüntü olarak düzen ve bir örneklilik sağlamakla birlikte 
bu düzenlemelerin bütçe ve personel açısından yönetimde sadeleĢtirmeye yol 
açtığını söylemek pek de mümkün değildir. 

 
1.4. Geleneksel Bakanlık Yapılanmasının TeĢkilat Yapısıyla 

BenzeĢen ve FarklılaĢan Yeni Bakanlıklar 
 
Bakanlık adı ve teĢkilat Kanunu tamamen değiĢen bakanlıklar ile yeni 

kurulan bakanlıkların teĢkilat yapıları, 1984 tarih ve 3046 sayılı Kanunun 
öngördüğü bakanlık yapılanmasına benzemekle birlikte teĢkilat yapılarında 
geleneksel yapılanmadan farklı uygulamalar da görülmektedir. Örneğin, 
teĢkilat Kanunları tamamen değiĢen Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın merkez teĢkilatında Ģube müdürü ve genel müdür yardımcısı 
kadroları kaldırılmıĢtır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda genel müdür 
yardımcısı kadrosu bulunmamaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda 

                                                 
7 Ayrıntılı bilgi için bkz. T.C. Devlet Personel BaĢkanlığı 2013, Devlet TeĢkilatı El Rehberi s. 
45-83. 
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genel müdür yardımcısı kadrolarının sayısı azaltılmıĢtır. Yeni bakanlıkların 
çoğunda ve teĢkilat Kanunları tamamen değiĢen bakanlıklarda geleneksel 
yapılanmaya kıyasla yatay yönde bir örgütlenme görülmektedir. Dikey 
yapılanma tümüyle bozulmasa da bu bakanlıkların merkez teĢkilatlarında 
genel müdürlük yardımcısı ve/veya Ģube müdürü kadrolarında azalma vardır. 
Burada dikkat çeken ve çalıĢmanın esas konusunu oluĢturan AB 
Bakanlığı’nın teĢkilat yapısıdır. Bakanlık adı altında genel sekreterlik gibi bir 
teĢkilat ve personelle görev yapan bakanlık, teĢkilat ve personel yapısı 
itibariyle Türkiye’de geleneksel bakanlık yapılanmasından farklı özelliklere 
sahiptir.   
 
2. TÜRK KAMU YÖNETĠMĠNDE GELENEKSEL 
YAPILANMADAN FARKLI BĠR BAKANLIK: AVRUPA BĠRLĠĞĠ 
GENEL SEKRETERLĠĞĠ’NDEN, AVRUPA BĠRLĠĞĠ 
BAKANLIĞI’NA 

1980’li yıllardan itibaren dünyada kamu yönetimi sistemlerinde büyük 
dönüĢümler ve değiĢimler meydana gelmiĢtir. Yeni Kamu ĠĢletmeciliği ve 
YönetiĢim hareketlerinin ilke ve değerleri çerçevesinde ülkelerin idari 
sistemleri sorgulanmıĢtır. Ulusüstü ve uluslararası kuruluĢlar söz konusu 
dönüĢüm ve değiĢim için ülkeleri zorlayan misyoner aktörler olmuĢtur (Balcı, 
2005:23-24). Büyük bir ekonomik ve siyasal proje olan AB de barıĢ ve refah 
söylemi ile üye ve aday ülkeler için siyasal, ekonomik ve yönetsel birçok 
ödev öngörmüĢtür. Bu ulusüstü kuruluĢun Türkiye ile iliĢkileri 31 Temmuz 
1959 yılında Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) 
baĢvurmasıyla baĢlamıĢ, Türkiye’nin, AET ile 1 Aralık 1964 yılında Ankara 
AnlaĢmasını imzalamasıyla birlikte bu iliĢki resmi bir boyut kazanmıĢtır. 6 
Mart 1995 yılında Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin 
tamamlamasından dört yıl sonra, 19998 tarihinde Helsinki’de gerçekleĢtirilen 
Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı’nda Türkiye’ye adaylık statüsü tanınmıĢtır. 

 
Türkiye, adaylık statüsü kazanmadan önce, AB ile olan iliĢkilerinde ulusal 

düzeyde uyum ve koordinasyon sağlamak amacıyla bir diğer deyiĢle 
müktesebatın uygulanmasına yönelik idari kapasitenin sağlanabilmesi için 
1960’lı yıllardan itibaren yönetsel örgütlenmeye yönelmiĢtir. AB’nin, AB ile 
iliĢkilerin yürütülmesinde yönetsel anlamda, herhangi bir örgütlenme 
modelini öngörmemesi sebebiyle Türkiye farklı hükümetler döneminde 
birçok farklı örgütlenme modelini uygulamıĢtır. Ġlk örgütlenme DıĢiĢleri 
Bakanlığı bünyesinde “Daimi Komisyon” Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır. Genel 
olarak 1982’den önce dıĢ temsil ve müzakerelerin yürütülmesi görevi 
DıĢiĢleri Bakanlığı öncülüğünde; müzakerelerde nasıl yol izleneceğine dair 

                                                 
8 Avrupa Birliği ve Türkiye iliĢkilerine ait bazı önemli tarihler için bkz. T. C. BaĢbakanlık DıĢ 
Ticaret MüsteĢarlığı, 2007, s. 506-520. 
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iĢler ise Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından yürütülmüĢtür. 1980 öncesinde 
AB ile ilgili iĢler komiteler aracılığıyla yürütülmüĢtür. 1986 yılında Turgut 
Özal’ın BaĢbakanlığı döneminde ilk defa dıĢ temsil ve müzakereler belli 
sınırlar çerçevesinde DıĢiĢleri Bakanlığı’ndan alınmıĢ ve AB ile ilgili iĢlerin 
takip ve koordinasyon görevi bir Devlet Bakanına verilmiĢtir. 1990 yılında 
AB ile ilgili iĢlerden sorumlu Devlet Bakanı, DıĢiĢleri Bakanı olunca, söz 
konusu görev yine DıĢiĢleri Bakanlığı’na devredilmiĢtir. Bu dönemde 
bakanlık bünyesinde AB ile ilgili çalıĢmalardan sorumlu kurullar 
oluĢturulmuĢtur. 1997-2000 yılları arasındaki kısa dönemde AB ile olan 
iĢlerin yürütülmesi görevini yine bir Devlet Bakanı üstlenmiĢtir. 2000 yılında 
BaĢbakanlık genelgesi ile ulusal düzeyde koordinasyon görevi tekrar DıĢiĢleri 
Bakanlığı’na devredilmiĢtir (ÖmürgönülĢen ve Öktem, 2007:47-72). AB ile 
ilgili iĢlerin yürütülmesinde seçilen örgütlenme modellerinden her birisinin 
hem avantajları hem de dezavantajları mevcuttur (Ayrıntılı bilgi için bkz. 
ÖmürgönülĢen ve Öktem, 2007:34-35). Adaylık statüsünün kazanılmasının 
ardından Türkiye’nin AB üyeliğine hazırlanması çerçevesinde kamu kurum 
ve kuruluĢlarının gerçekleĢtireceği çalıĢmalarda, iç koordinasyonu sağlamanın 
yanı sıra uyum çalıĢmalarının plan ve programlara uygun olarak 
gerçekleĢtirilmesi amacı ile BaĢbakanlığa bağlı olarak 4 Temmuz 2000 
tarihinde ABGS kurulmuĢtur. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Ġktisadi Kalkınma 
Vakfı, 2003:26-27; ÖmürgönülĢen ve Öktem, 2004:34-35). 

 
Türkiye’nin AB’ye üyeliğinde kamu kurum ve kuruluĢlarınca yürütülecek 

çalıĢmaların uyum çalıĢmalarının koordinasyonunu sağlama görevini üstlenen 
ABGS’nin örgüt ve personel durumu ve yeterliliği zaman zaman eleĢtiriye 
uğramıĢtır. 2011 yılında Hükümete 6 ay süreyle KHK çıkarmasına yetki 
veren 6223 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan 634 sayılı KHK ile Türkiye 
AB’ye uyum çabasında kararlılığını göstermek amacıyla AB Bakanlığı 
kurulmuĢtur.  

 

3. AVRUPA BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ’NDEN, AVRUPA 
BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI’NA: AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI 
TEġKĠLAT VE PERSONEL YAPISI 

634 sayılı KHK ile ABGS lağvedilmiĢ, merkez ile yurt dıĢı teĢkilatına ait 
her türlü taĢınır, taĢıt, araç, gereç, malzeme, her türlü borç, alacaklar, hak ve 
yükümlülükler yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanlar 
ile ABGS’ye ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel yeni 
kurulan AB Bakanlığı’na devredilmiĢtir. 634 sayılı KHK ile birlikte AB 
Bakanlığı’nın görevi; 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi 
ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
Türkiye'nin AB üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalıĢmaların 
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yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalıĢmaların 
koordinasyonunu yürütmektir (md. 2). 

 
ABGS’yi düzenleyen 2000 tarih ve 4587 sayılı Kanun (md. 2) ve 2009 tarih 

ve 5916 sayılı kanun (md.2) ile AB Bakanlığı’nı düzenleyen 2011 tarih ve 634 
sayılı Kanun (md. 2) ile bu teĢkilatlara verilen görevler aynıdır. Bir diğer 
deyiĢle, iki teĢkilatın da temel görevleri AB’ye uyum sürecinde ilgili 
kuruluĢların AB’ye üyelik yolunda çalıĢmalarının yönlendirilmesi, izlenmesi 
ve koordinasyonu, üyelik sonrası çalıĢmaların koordinasyonunu yürütmektir. 
Temel amaç, “AB’ye üyelik sürecindeki iliĢkileri, bakanlık düzeyinde bir 
teĢkilatlanmaya giderek kamu kurum ve kuruluĢları arasında koordinasyonu 
sağlamaktır” denilebilir. Genel sekreterlikten daha yetkili, belirli ölçüde 
yaptırım gücü olan bir teĢkilatla AB ile olan iliĢkileri yürütmek; bağlı organ 
statüsünden bakanlık statüsüne geçiĢ9 AB’ye üyelikteki kararlılığı gösterme 
açısından önemlidir.  

Amaç birliğine rağmen AB Bakanlığı’nın teĢkilat10 ve personel11 yapısında 
ABGS’ye kıyasla birtakım farklılıklar mevcuttur. AB Bakanlığı’nın teĢkilatı 

                                                 
9 13.12.2012 tarihinde AB Bakanlığı’ndaki yöneticiler ile yapılan görüĢmede, ABGS’nin ilk 
kurulduğunda sancılı bir dönem geçirdiğinden, diğer kamu kurum ve kuruluĢlar tarafından 
çok önemsemediğinden, sadece bürokratik iĢlemleri bir kurumdan diğerine aktaran postacı 
görevini üstlendiğinden bahsedilmiĢtir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluĢları, ABGS’yi kendi iç 
ilerine müdahale edeceğini düĢünerek uzun dönem bu kuruma direnç göstermiĢtir.  
10 4587 sayılı ABGS TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da ABGS’nin teĢkilatı Ġç 
Koordinasyon ve Uyum Komitesi ile Genel Sekreterliğe bağlı biri Personel, Ġdarî ve Malî ĠĢler 
Dairesi BaĢkanlığı olmak üzere toplam yedi daire baĢkanlığından oluĢur. Bunların isimleri ve 
görev alanları BaĢbakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. ABGS, büyükelçi 
düzeyindeki DıĢiĢleri Bakanlığı memurları arasından atanır. Genel Sekreter, Türkiye’nin AB 
üyeliğine hazırlanması alanında Genel Sekreterliğin kuruluĢ amacı doğrultusunda gerekli 
iĢbirliği ve iç koordinasyonun sağlanması ile görevlidir. ABGS; Ġç Koordinasyon ve Uyum 
Komitesine baĢkanlık eder, Komitenin görevlerini etkili Ģekilde ifa etmesini sağlamak için 
uygun göreceği tedbirleri alır ve gerekli gördüğü hallerde Komiteyi toplantıya çağırır. Kamu 
kurum ve kuruluĢlarıyla yürütülecek iĢbirliği ve uyum çalıĢmalarında, Genel Sekretere 
yardımcı olmak amacıyla DıĢiĢleri Bakanlığı, Devlet Planlama TeĢkilâtı MüsteĢarlığı, Hazine 
MüsteĢarlığı ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığından olmak üzere dört Genel Sekreter yardımcısı 
atanır. AB mevzuatına uyum çalıĢmalarının yürütülmesi amacıyla, BaĢbakanlık tarafından 
çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek kurum ve kuruluĢların temsilcilerinden meydana 
gelen Ġç Koordinasyon ve Uyum Komitesi oluĢturulur. Komite toplantılarına gündem 
çerçevesinde hangi kurum ve kuruluĢ temsilcilerinin katılacağı Genel Sekreter tarafından 
belirlenir. Komite üyelerinin toplantıya hangi düzeyde katılacakları ile Komitenin çalıĢma esas 
ve usulleri yönetmelikle belirlenir. Komite toplantılarına, çağrı yapılan kurum ve kuruluĢ 
temsilcileri katılır (md. 3). 
11 Personel rejimiyle ilgili olarak her iki Kanunda (4587 ve 5916) ve KHK’da (634) somut 
farklılıklar yoktur. Genel sekreterlik ve Bakanlık belli kadrolarda sözleĢmeli personel istihdam 
edebilir ve belli Ģartlarda uzman yardımcısını açılan kadrolara atayabilir. Burada değinilmesi 
gereken nokta ABGS ilk kurulduğunda 76 kiĢilik küçük bir merkez kadroyla iĢe baĢlamıĢtır. 
Yaptırım gücü az olan ABGS, 5916 sayılı Kanun ile birlikte, teĢkilat ve personel olarak 
geniĢlemiĢ ve bakanlık Ģeklinde bir yapıya bürünmeye hazırlanmıĢtır denilebilir.  
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bakanlık, merkez ve yurtdıĢı teĢkilatından oluĢmaktadır. Bakanlığın merkez 
teĢkilatında, bakan, müsteĢar, dört müsteĢar yardımcısı ve hizmet birimleri 
yer almaktadır. Ayrıca, AB baĢta olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası 
kuruluĢlarla, eğitim ve gençlik alanında finansal destek, öğrenme ve 
hareketlilik fırsatları sağlayan programların yürütülmesi ve yenilerinin hayata 
geçirilmesi görevini üstlenmekte olan AB Eğitim ve Gençlik Programları 
Merkezi BaĢkanlığı ile uygunluk değerlendirme kuruluĢlarını akredite etmek, 
bu kuruluĢların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette 
bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluĢlarınca 
düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek 
amacıyla 4457 sayılı Kanunla kurulan Türk Akreditasyon Kurumu 
Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluĢlarıdır. ABGS’de Genel Sekreter 
yardımcılarından biri AB nezdinde Daimi Temsilci Yardımcılığına 
atanabiliyorken (md. 14). Bakanlık bünyesinde bu görev artık  MüsteĢar 
Yardımcılarından biri tarafından üstlenebilecektir (md. 28).  

 
Bakanlığın hizmet birimleri Ģunlardır (md. 6): Siyasî ĠĢler BaĢkanlığı, 

Katılım Politikası BaĢkanlığı, Sektörel Politikalar BaĢkanlığı, Sosyal, Bölgesel 
ve Yenilikçi Politikalar BaĢkanlığı, Ekonomik ve Malî Politikalar BaĢkanlığı, 
Tek Pazar ve Rekabet BaĢkanlığı, Tarım ve Balıkçılık BaĢkanlığı, Malî 
ĠĢbirliği BaĢkanlığı, Sivil Toplum, ĠletiĢim ve Kültür BaĢkanlığı12, Proje 
Uygulama BaĢkanlığı, Avrupa Birliği Hukuku BaĢkanlığı, Çeviri EĢgüdüm 
BaĢkanlığı, Eğitim ve Kurumsal Yapılanma BaĢkanlığı, AraĢtırma ve 
Dokümantasyon BaĢkanlığı, Ġdari Hizmetler BaĢkanlığı, Hukuk MüĢavirliği, 
Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı, Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği, 
Özel Kalem Müdürlüğü.   

 
AB Bakanlığını kuran 634 sayılı KHK ile birlikte, ABGS’den farklı olarak 

Hukuk MüĢavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü ve Basın ve Halkla ĠliĢkiler 
MüĢavirliği Bakanlığın bünyesine hizmet birimi olarak dâhil edilmiĢtir.  

 
ABGS’de Genel Sekreter, Genel Sekreterliğin en üst amiri olup aynı 

zamanda Ulusal Yardım Koordinatörüydü (md. 4). 634 sayılı KHK ile 
birlikte, Genel Sekreter kadrosu kaldırılmıĢ, bunun yerine Bakan, MüsteĢar 
ve MüsteĢar Yardımcıları merkez teĢkilatında yetkili yöneticiler kılınmıĢtır 
(md. 3,4,5). Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olan 
MüsteĢar, Ulusal Yardım Koordinatörüdür. MüsteĢara büyükelçi unvanı 
verilir. Büyükelçilik unvanı, MüsteĢarlık görevi süresince devam eder. 634 
sayılı KHK ile birlikte, önceden Büyükelçi unvanına sahip ve Ulusal Yardım 
Koordinatörü olan Genel Sekreterin görevleri, bakanlık bünyesinde 

                                                 
12 Bu türden bir baĢkanlık, kamu kurum ve kuruluĢların geleneksel teĢkilat yapıları açısından 
bir yeniliği yansıtmaktadır. YönetiĢim yaklaĢımının izlerini taĢıyan baĢkanlık, adaylık sürecinde 
birçok aktörle olan iliĢkileri yürütmektedir. 
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MüsteĢar düzeyinde yürütülmektedir. MüsteĢara yardımcı olmak üzere dört 
MüsteĢar Yardımcısı görevlendirilebilir (md. 5). 

MüsteĢar yardımcılarından biri, AB nezdinde Daimi Temsilci Yardımcısı 
olarak atanabilir. Bu Ģekilde atananlara, daimi temsilci yardımcısı kadrosuna 
atananların malî ve sosyal haklarına iliĢkin hükümleri aynı usûl ve esaslar 
çerçevesinde uygulanır (md. 28). Bakanlıkta, önem ve öncelik taĢıyan 
konularda Bakana yardımcı olmak üzere onbeĢ bakanlık müĢaviri atanabilir 
(md. 26). 

Bakanlık bünyesine yurt dıĢı teĢkilatı da dâhil edilmiĢtir. Bakanlık, 189 sayılı 
Kamu Kurum ve KuruluĢlarının YurtdıĢı TeĢkilatı Hakkında KHK 
esaslarına uygun olarak yurt dıĢı teĢkilatı kurmaya yetkilidir. Yurt dıĢı 
teĢkilatında görevlendirileceklerin bakanlık teĢkilatında en az dört yıl süreyle 
çalıĢmıĢ olmaları ve hâlen AB ĠĢleri Uzmanı veya daha üst kadrolarda 
çalıĢıyor olmaları gerekir. Ayrıca, en az dört yıllık yükseköğretim 
kurumlarından mezun, kamu veya özel sektörde yurt içinde ya da yurt 
dıĢında AB alanında en az beĢ yıllık deneyime sahip kiĢiler de yurt dıĢı 
teĢkilatına atanabilir.  

ABGS’de hizmet birim amirinin teklifi ve Genel Sekreterin onayı ile Genel 
Sekreterlik personelinden ÇalıĢma Grupları oluĢturulmaktaydı. Bakanlıkla 
birlikte yönetiĢim yönü ağır basan ÇalıĢma Grupları öngörülmüĢtür. Bu 
KHK ile Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalıĢmalarda 
bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluĢları, sivil toplum 
kuruluĢları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımıyla 
Geçici ÇalıĢma Grupları13 oluĢturabilir. Hizmet birim amirinin teklifi ve 
MüsteĢar onayı ile Bakanlık personelinden ÇalıĢma Grupları oluĢturulur. 
Gruplar, Bakan tarafından görevlendirilecek bir uzmanın eĢgüdümünde 
faaliyet gösterir. ÇalıĢma Gruplarının çalıĢma usûl ve esasları Bakan onayıyla 
yürürlüğe konulur (md. 29). 

ABGS’de, kamu kurum ve kuruluĢlarının AB müktesebatına uyum 
çalıĢmalarını izleme, değerlendirme ve koordinasyonu sağlama, kamu kurum 
ve kuruluĢları ile özel sektör, sivil toplum kuruluĢları ve üniversitelerin AB 
müktesebatına uyum çalıĢmaları ve uygulamaları ile ilgili önerilerini 
incelemek ve değerlendirme, gerektiğinde ilgili kurul ve komitelere sunma, 
AB müktesebatına uyum düzenlemelerine iliĢkin öncelikli önerileri belirleme 
ve çalıĢmaları yönlendirme görevi olan Ġç Koordinasyon ve Uyum Komitesi, 
Bakanlık bünyesinde de hizmet vermektedir. 

                                                 
13 Geçici ÇalıĢma Grupları terimi 5916 sayılı Kanunda, geçici ve sürekli kurullar olarak aynı 
içerikle fakat farklı adlandırmayla geçmektedir (bkz. Md. 7). 634 sayılı KHK ABGS’de 
bulunan geçici ve sürekli kurulları, ÇalıĢma Grupları olarak adlandırmıĢtır.  



 

AyĢegül SAYLAM – Uğur ÖMÜRGÖNÜLġEN 

189 
 

Bu KHK ile birlikte lağvedilen ABGS’deki Genel Sekreter, Genel Sekreter 
Yardımcısı, Genel Sekreterlik MüĢaviri ve Basın MüĢaviri kadrolarında 
bulunanların görevleri hiçbir iĢleme gerek kalmaksızın sona ermiĢtir. Bu 
kiĢiler Bakanlık MüĢaviri kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle 
hiçbir iĢleme gerek kalmaksızın atanmıĢ sayılırlar. Bu fıkra ile ihdas edilen 
Bakanlık MüĢaviri kadroları, herhangi bir sebeple boĢalması hâlinde hiçbir 
iĢleme gerek kalmaksızın iptal edilmiĢ sayılır (Geçici md. 2). Yukarıda 
belirtilen sekreterlik kadroları dıĢındaki kadrolar Bakanlık için ihdas edilen 
aynı unvanlı kadrolara bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir iĢleme gerek 
kalmaksızın atanmıĢ sayılır.   

634 sayılı KHK’ya iĢlenmese de bakana yardımcı olmak amacıyla Bakan 
Yardımcılığı kadrosu tahsis edilmiĢtir. 3 Haziran 2011 tarih ve 643 sayılı 
KHK ile 3046 sayılı Kanuna eklenen 21/A maddesi ile bakan yardımcılığı 
Türk yönetim sistemine dahil edilmiĢtir (bkz. Kaplan ve Gözler, 2012). 

Bir koordinasyon bakanlığı olan AB Bakanlığı, Türkiye’nin geleneksel 
bakanlık örgütlenmesine kıyasla farklı bir teĢkilata sahiptir. Bakanlıkta az 
sayıda kadro ile etkinlik sağlamak amaçlanmıĢtır. Bakanlığın teĢkilat yapısı 
incelendiğinde, genel müdürlük ve Ģube müdürlüğü gibi dikey kadrolar 
bulunmamaktadır (bkz. Ģekil 1). Personel daha çok baĢkanlıklara bağlı olarak 
çalıĢmakta, diğer yandan müsteĢar yardımcıları ve baĢkanlarla doğrudan 
iletiĢim imkânı bulmaktadır. Bakanlığın taĢra teĢkilatının da olmaması onu 
geleneksel bakanlık örgütlenmesinden ayıran bir diğer özelliktir. Dolayısıyla 
bu bakanlık, örgütsel biçim ve hiyerarĢiye önem veren geleneksel Türk 
yönetim sistemindeki bakanlıklardan farklıdır. 

 

DEĞERLENDĠRME 

2011 yılında Hükümete tanınan yetkiyle, devlet bakanlıkları kapatılmıĢ, yeni 
bakanlıklar kurulmuĢ, var olan bazı bakanlıkların teĢkilat Kanunları 
değiĢtirilmiĢ, baĢbakanlığın bağlı kuruluĢlarının çoğu icracı bakanlığa 
bağlanmıĢtır. Yapılan düzenlemeler ile birlikte kurumsal geçmiĢi eski olan 
sadık örgütler olarak hizmet bakanlıkları merkezi yönetimin bel kemiğini 
oluĢturmuĢtur. TeĢkilat Kanunları değiĢen ve yeni oluĢturulan bakanlıkların 
çoğu, 1984 tarihli 3046 sayılı Kanunda öngörülen teĢkilat yapılanmasına 
kıyasla daha yatay örgütlenmiĢlerdir. Yeni düzenlemeler, geleneksel 
yapılanmadan farklı bir bakanlık teĢkilatlanma modeli de ortaya çıkarmıĢtır. 
Bu teĢkilat modelinin en somut örneği olarak AB Bakanlığı Türk yönetim 
sisteminde yeni bir örgütlenme modeli olarak gerçekleĢmiĢtir.  

    
Türkiye, AB’nin, Birliğe uyum sürecinde Ģablon bir yönetim modeli 

öngörmemesinden dolayı birçok yönetim modelini Türk kamu yönetiminde 
uygulamıĢtır. 2000 yılında ABGS’nin kurulması ile birlikte, bu görev daha 
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sistemli ve düzenli bir Ģekilde yürütülmüĢtür. Ancak, Türkiye, AB’ye 
üyeliğinde kararlılığını göstermek amacıyla 2011 yılında AB Bakanlığı’nı 
kurmuĢtur. Bir koordinasyon bakanlığı kimliğinde emekleme döneminde 
olan bu teĢkilat modelinin görevi AB’ye uyum sürecinde ilgili kuruluĢların 
AB’ye üyelik yolunda çalıĢmalarının yönlendirilmesi, izlenmesi ve 
koordinasyonu, üyelik sonrası çalıĢmaların koordinasyonunu yürütmektir. Bu 
açıdan bakıldığında iki kuruluĢun da görev tanımları aynıdır. Bakanlığın, 
ABGS’den farkı aynı görevin daha büyük bir teĢkilatla yürütülmesi çabasıdır. 
Bakanlığın kurulması ile birlikte ABGS’nin bağlı kuruluĢ iliĢkisi kalkmıĢ ve 
teĢkilatın yaptırım gücü artarak AB’ye üyelik sürecinde daha yüksek bir profil 
sergilenmeye baĢlanmıĢtır. 

 
Personelin özlük hakları incelendiğinde de, iki kuruluĢ arasında büyük bir 

fark olmadığı görülmektedir. Bakanlık teĢkilatının kurulması ile birlikte, 
hizmet birimlerinin sayısında artıĢ olmuĢ; Bakan, Bakan Yardımcısı, 
MüsteĢar ve MüsteĢar Yardımcıları kadroları oluĢturulmuĢtur. Genel olarak, 
AB Bakanlığı ile ABGS arasında görev, teĢkilat ve personel açısından büyük 
değiĢikler meydana geldiğini söylemek de doğru olmaz. Zira, yukarıda da 
değinildiği gibi, Bakanlığın teĢkilat yapısı incelendiğinde, 1984 tarih ve 3046 
sayılı Kanun ile örtüĢen geleneksel bir bakanlık modeli öngörülmemiĢtir. 
Bakanlığın bir koordinasyon bakanlığı niteliğinde olmasından dolayı, emir-
komuta zincirinin diğer anlamda hiyerarĢik basamaklarının az olduğu 
görülmektedir. Diğer yandan, neo-liberal politikalarla devleti küçültme 
söyleminde14 olan Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetlerinin uyguladıkları 
reformlarla bu Bakanlığın yapısı örtüĢmektedir. Türk yönetim sisteminde 
geleneksel bakanlık örgütlenmesine yapılan eleĢtiriler; bu yapıların, devasa 
örgütler olması, sahip olduğu biçimsel özellik ve personel açısından maliyeti 
arttıran kuruluĢlar olduğu yönündedir. Bu açıdan bakıldığında, Bakanlığın bu 
olumsuzlukları15 taĢımadığı söylenebilir. Ancak, AB’ye üye olmayan ve uzun 
süredir de aday konumunda olan bir ülkenin, sadece kararlılığını göstermek 
amacıyla veya AB’nin düĢüncelerini olumlu yönde değiĢtirmek amacıyla 
bakanlık teĢkilatı Ģeklinde örgütlenmesinin ortaya çıkaracağı maliyet 
tartıĢılmalıdır. Ancak, icracı bir bakanlığa kıyasla koordinasyon niteliğindeki 

                                                 
14 Bakanlık teĢkilat yapısında hiyerarĢik kademelerin azaltılması, bürokratik iĢlemlerin 
azaltılması açısından devleti küçültme söylemi ile örtüĢen bir uygulamadır. Ancak bu 
sadeleĢme, genel olarak merkezi yönetimin, bütçe ve personel anlamında devleti küçülttüğü 
anlamına gelmemektedir. Zira, artan hizmet bakanlıkları bunun somut örnekleridir. 
15 HiyerarĢik basamakların az olduğu bir yapının yukarıda sayılan avantajları dıĢında bazı 
dezavantajları da mevcuttur. Böyle bir yapılanmada çalıĢan personelin uzun süre aynı 
pozisyonda (uzman) kalma olasılığı yüksek olduğu için kariyer planlaması da güç olabilir. 
Diğer yandan, hiyerarĢinin az olması mevcut personele (Bakanlıkta 300 civarı personel 
mevcuttur. Bunlardan 46’sı idari personel kalanı AB ĠĢleri Uzman ve Uzman Yardımcısı’dır) 
daha fazla iĢ yükü düĢmesine neden olabilir.  
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bu teĢkilatın gerektiğinde ortadan kaldırılmasında16 ortaya çıkacak maliyetin 
daha az olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Özellikle daha üye ülke olmadan 
böyle bir örgütlenmeye gidilmesinin ileride iĢler umulduğu gibi gitmediğinde 
ortaya çıkaracağı maliyet yadsınamaz. Diğer yandan icracı bir bakanlık 
olmayan bu teĢkilatın diğer kamu kuruluĢları üzerinde nasıl bir yaptırım 
gücüne sahip olacağı da sorgulanmalıdır. 
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Ekler: Metin Ġçerisinde Bahsedilen Tablo ve ġekiller 

 

Tablo 1. BaĢbakanlığa Bağlı Kaldırılan KuruluĢlar ve Yeni 

Bakanlıkların Kurulmasıyla KuruluĢ Kanunları Yürürlükten 

Kaldırılan Kurum ve KuruluĢlar 

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge 

Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı 

8.8.2011 tarih ve 649 sayılı KHK ile 

birlikte Kalkınma Bakanlığı’na 

bağlanmıĢtır. 

 

Devlet Planlama TeĢkilatı 

MüsteĢarlığı 

DPT MüsteĢarlığının kuruluĢ ve görevleri 

hakkındaki 1960 tarih ve 540 sayılı KHK 

(Ek 2. maddesi hariç), Kalkınma 

Bakanlığı’nın kurulması ile birlikte 

yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

 

DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı 

1994 tarih ve 4059 sayılı Kanunun DıĢ 

Ticaret MüsteĢarlığının kuruluĢuna 

dayanak oluĢturan hükümleri Ekonomi 

Bakanlığı’nın kurulması ile birlikte 

yürürlükten kaldırılmıĢtır. 
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Ġhracatı GeliĢtirme Etüt Merkezi 

Ġhracatı GeliĢtirme Etüt Merkezinin 

kuruluĢuna esas olan 1994 tarih 4059 sayılı 

Kanunun Ek 2 maddesi Ekonomi 

Bakanlığı’nın kurulması ile birlikte 

kaldırılmıĢtır. 

 

Gümrük MüsteĢarlığı 

Gümrük MüsteĢarlığı’nın kuruluĢuna esas 

olan 1993 tarih ve 485 sayılı KHK, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kurulması ile 

yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

Denizcilik MüsteĢarlığı UlaĢtırma Bakanlığı’nın bağlı kuruluĢu 

olmuĢtur. 

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Müdürlüğü 

1983 tarih ve 2828 sayılı Kanunun 

kuruluĢ hükümlerini içeren 5. ve diğer 

ilgili maddeleri, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı’nın kurulması ile yürürlükten 

kaldırılmıĢtır. 

 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü 

2004 tarih ve 5256 sayılı Kanun Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 

kurulması ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 

2004 tarih ve 5251 sayılı Kanun, Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 

kurulması ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Türkiye Bilimler Akademisi 3.6.2011 tarih ve 635 sayılı KHK ile 

birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’na bağlanmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu 

Başkanlığı 

Cumhurbaşkanlığı’nın onayı ile 2011 

tarihinde Kalkınma Bakanlığı’na 

bağlanmıştır.  

 

Devlet Personel Başkanlığı 

Cumhurbaşkanlığı’nın onayı ile 2011 

tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’na bağlanmıştır. 

 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

Başkanlığı 

Cumhurbaşkanlığı’nın onayı ile 2002 

tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’na bağlanmıştır. 

Kaynak: 2012 (Aralık) tarihli Devlet TeĢkilat Rehberi’nden yararlanılarak 
hazırlanmıĢtır. 
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ġekil 1: AB Bakanlığı TeĢkilat Yapısı  

 

 

Kaynak: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=47545&l=1, EriĢim: 
30.11.2012. 

http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=47545&l=1



