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Dersin Konusu ve Amacı 

Kamu iktidarının ve hizmetlerinin maddi yüzünü, görülür, karşılaştırılabilir ve ölçülebilir 
niteliğini oluşturan kamu örgütlenmesi derste üç boyutuyla ele alınmaktadır. Birincisi, kamu 
örgütlenmesini, diğer örgütlenme biçimlerinden farklı kılan kamu kavramıyla ilgilidir. Bu 
kapsamda kamu kavramı, bu kavramdan türeyen ve bu kavram ile anlam yakınlığına sahip 
kavramlar (kamu yararı, kamusallık, toplumsallık vb. gibi) örgütler dünyası ile ilgileri 
boyutunda ele alınmakta, yönetim kuramlarında örgütlenmenin “kamusal” boyutuna 
odaklanılmaktadır.  

İkinci boyut, kamu örgütlenmesinin/örgütlerinin hukuksal açıdan analizidir. Bu haftalarda 
kamu tüzel kişiliği konusu ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır. Hukukta kişilik ve kamu 
hukukunda tüzel kişilik incelemeleri sonrasında kamu tüzel kişiliğinin özellikleri ve türleri 
incelenmekte, son yıllarda sayıları giderek artan hukuksal açıdan niteliği tartışmalı kamu 
örgütleri mevzuat ve yargı kararları temelinde analiz edilmektedir.  

Üçüncü boyut, yönetsel açıdan kamu örgütlenmesi/örgütleridir. Bu kapsamda yönetim 
biliminde örgütlenmeye dair üretilen bilgilerin (kavramsal çerçeve, kuramsal yaklaşımlar) özel 
olarak mercek altına alınması hedeflenmektedir. Örgütlenme ilke ve süreçleri, üretim biçimi ile 
olan ilişkisine bağlı olarak ekonomik ve toplumsal temelde ele alınmaktadır. Farklı ekonomik 
ve toplumsal yapılara/süreçlere ait örgütlenme biçimlerinin tipik özellikleri ortaya koyularak 
bürokratikleşme sürecinin kendisi ve sonuçları incelenmektedir. İncelemeler, kamu 
örgütlenmesinin farklı boyutlara göre değişen niteliğini (tümleşik/fordist/esnek/post-
fordist/sosyalist/kapitalist/refah devleti/yeni sağ vb. gibi) ele almayı hedefleyen şekilde makro 
düzeyde ve bu niteliğine bağlı olarak ortaya çıkan ‘tipik kamu örgütleri’nin analizini hedefleyen 
şekilde mikro düzeyde yapılmaktadır.  

Yukarıda belirtilen üç farklı boyutun her birine yönelik kavramsal ve kuramsal inceleme ilgili 
haftalarda yapılmaktadır. Yönetim bilimi ve kamu hukuku (özellikle de idare hukuku) bilgisinin 
yoğun olarak kullanıldığı ders, öğrencilerin, yönetim biliminin örgütlenmeye dair sağladığı 
kuramsal bilgilerin uygulamada nasıl somutlaştığını çeşitli araçlar yardımıyla (yasal metinler, 
politika metinleri, örgüt şemaları ve Devlet Teşkilat Rehberi vb. gibi) analiz edebilmelerine 
katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 



Dersin Yükümlülükleri 

Öğrencilerin haftalık okuma yükümlülüklerini yerine getirmesi beklenmektedir.  

Ders, yönetim süreçlerinden “örgütlenme”ye odaklı bir içeriğe sahiptir. Yönetim bilimi 
alanındaki çalışmaların “örgütlenme” ile ilgili bölümlerine dair özel bir okuma yapılması 
gerekmektedir. 

Alana ilişkin kavramsal çerçevenin oluşmasına/yerleşmesine katkı sağlaması açısından, okuma 
yükümlülüğü içinde var ise, öğrencilerin en az bir tane yabancı dilde makale okuması 
beklenmektedir.  

Öğrenciler her hafta okudukları metinlere dair notları (bilgisayar çıktısı olması gerekli değil, el 
notlarının fotokopisi de olabilir) teslim edeceklerdir. Ayrıca haftaya ilişkin özel bir çalışma 
konusu ya da ödev verilmiş ise bu çalışmaya dair fotokopiler de teslim edilecektir. Haftalık 
olarak teslim edilen bu çalışmalar dönem sonu notlamasında değerlendirmeye tabi tutulacaktır.  

Öğrencilerin dönem sonu ödev konusunu en geç iki hafta içinde belirlemeleri gerekmektedir. 
Her dersin ilk 15 dakikası ödevler ile ilgili hazırlıkların sınıf ile paylaşılmasına ayrılmıştır.   

Dönem sonu ödev sunumu öncesinde her öğrencinin, ödevinin başlığını, temel sorularını, 
tartışma başlıklarını ve kaynakçasını sunumundan en az iki gün önce e-posta ile iletişim 
listesine göndermeleri gerekmektedir.    

Dönem sonu ödevi, 15-20 dakikalık bir sunum ve sınıfın eleştiri ve katkıları çerçevesinde 
gözden geçirilen metnin izleyen hafta tesliminden oluşmaktadır.  

 

 

Ders Değerlendirme 

Derse devam    % 10 

Derse aktif katılım    % 10 

Dönem içi küçük ödevler   % 20 

Dönem sonu ödev sunum   % 20 

Dönem sonu ödev metni   % 40 

Bütünleme Değerlendirme 

Dönem içinde derse devam  % 10 

Dönem içinde aktif katılım   % 10 

Dönem içi küçük ödevler   % 20 

Dönem sonu ödevi düzeltilmiş metin sunumu % 20 

Dönem sonu düzeltilmiş ödev metni  % 40 


