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Hükûmet Sistemleri / Siyasal Sistem  

 Siyasal sistem, yerleşik toplumsal düzenin/formasyonun 
işleyişine dair ilke, değer ve kurumlar bütünüdür. 
Toplumsal-siyasal düzenin, alt kategorisidir.  

 Hükûmet sistemleri bağlamında* siyasal sistem kavramı, 
devlet egemenliğinin kullanımı kapsamında yetki olarak 
kuvvetlerin tanımlanmasına, konumlandırılmasına ve 
kuvvetler arası ilişkilerin belirlenmesine dönük bir içeriğe 
sahiptir. 

 Yüksek yargı mensuplarının atanması dışında siyasal 
sisteme farklılık kazandırarak onu tanımlayacak olan 
esas, yasama ve yürütme arası ilişkilerdir. 

*(Bakanlar Kurulu anlamında değil, system of government 
açısından) 



Başkanlık Sistemi 

 
 Başkanlık sistemi, kuvvetlerin sert ayrılığına dayalı bir 

siyasal sistem olarak değerlendirilmektedir. “İdeal tip” 
olarak başkanlık sisteminde; 
 Yürütme, yasama içinden çıkmamaktadır. Tek başlı 

olan yürütme, parlamento üyeleri gibi (dereceli/turlu 
seçim mekanizmaları olsa bile) doğrudan halk 
tarafından seçilmektedir. Milletvekilleri gibi başkan da 
meşruiyetini genel seçimler aracılığıyla halktan 
almaktadır. 



Başkanlık Sistemi 

 
 Başkanın ve ona bağlı kabinenin göreve başlaması 

için yasamanın onayına gerek yoktur. Ayrıca 
parlamento, yürütmeyi güvenoyu yoklamasıyla 
görevden alamaz/düşüremez. Başkan, 
parlamentoya karşı siyaseten sorumlu değildir. 

 Başkan da parlamentoyu feshetme yetkisine sahip 
değildir. 

 Kabine üyesi olan bakanlar aynı zamanda 
parlamento üyesi olamazlar. Kanun teklifi 
veremezler. 
 



Başkanlık Sistemi 

 
İlkesel anlamda ayrılığa dair kabul gören bu unsurlara 
karşın yasama ile yürütmenin karşılıklı yetkileri de söz 
konusudur. Yürütmenin yetkisi ve sorumluluğunda 
olan bütçe, uluslararası antlaşmalar, üst düzey kamu 
yöneticisi ve yargı mensubu atamaları yasamanın 
onayına tabidir.  
Başkan da kanunları (tekliflerini) onaylayarak 
yayımlama ya da onaylamama yetkisine sahiptir. 
Başkan, kanunların yeniden görüşülmesi için geri 
gönderebilir. Bu yetki, parlamentonun ısrar edebilme 
yeter sayısına göre veto yetkisine dönüşebilir. 



Başkanlık Sistemi 

 
Başkanlık sistemi uygulamaları incelendiğinde 
kuvvetler arası ve devlet kurumları arası dengeli 
ilişkiler kuranlar (Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD)) ile yürütmenin baskın olduğu, “başkancı”, 
merkeziyetçi olanlar (Örneğin; Latin Amerika ve Afrika 
ülkeleri) şeklinde başkanlık sistemleri ikiye ayrılabilir.  
Bu ayrımı tabii ki sadece siyasal sistem türleri üzerinden 
değerlendirmek mümkün değildir. Sosyo-ekonomik yapı üzerinde 
şekillenen siyaset-yönetim-demokrasi kültürü ve gelenekleri 
hükûmet sistemini belirlemektedir.  



Başkanlık Sistemi 

 
 Hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde kapsayıcı bir demokrasi 

anlayışı, katılımcı bir karar alma-politika belirleme 
mekanizması, kurumsallaşma, kurumlar arası açık ve 
tanımlanmış ilişkiler çoğulcu ve gelişkin bir yönetsel yapının 
özellikleridir.  

 Diğer tarafta seçim galibiyetinin mutlak iktidar hakkı olarak 
görüldüğü, oturmuş bir kurumsal yapıdan çok siyasal partilere, 
kişilere göre değişken yönetsel ilişkilerin var olduğu, yürütme 
kuvvetinin diğer kuvvetler ile siyasal ve yönetsel kurumlara 
nazaran belirgin bir şekilde ön planda olduğu toplumlar 
bulunmaktadır. İkinci tarafta yer alan toplumlar çoğunlukçu, 
delegasyoncu/delegatif (yetkici), otoriter eğilimler gösteren 
siyasal yapıların da taşıyıcıları olarak değerlendirmektedirler. 



Başkanlık Sistemi 

 

 Bu ikili toplumsal yapı karakteri, başkanlık sistemlerindeki ikili 
ayrımın da temelini oluşturmaktadır. Çoğulcu liberal 
demokrasinin geçerli olduğu başkanlık sistemlerinde başlangıçta 
belirtilen “ideal” başkanlık sisteminin özellikleri 
gözlenebilmektedir.  

 Delegasyoncu başkanlık sistemlerin de ise başkanın, anayasa 
üzerinden geniş yetkilere sahip olduğu ya da kimi zaman 
anayasayı aşarak kararlar aldığı, parlamentoyu feshedebildiği, 
olağanüstü hal ilan edebildiği, kanun hükmünde kararnameler 
çıkardığı, yargı mensuplarını ve üst düzey bürokratları tek yanlı 
işlemlerle atayabildiği bir yapı görülmektedir. Kimilerince bu 
yapı, hiper-başkanlık olarak da adlandırılabilmektedir 



Başkanlık Sistemi 

 Avrupa ülkeleri göz önünde bulundurularak demokratik ve 
gelişmiş sayılan ülkelerde geçerli olan ve tercih edilen siyasal 
sistemin çoğunlukla parlamenter sistemi olduğu 
düşünüldüğünde ABD gibi başkanlık sistemini demokratik bir 
düzlemde sorunsuz bir biçimde işleten ülke sayısı azdır.  

 Çoğunluğun despotizminin baskın çıkması, seçimi kazananın 
her şeyi alması durumu, stabil olmayan ve heterojen bir nitelik 
arz eden sosyo-ekonomik yapı, gelir dağılımındaki adaletsizlik, 
kişiselliğin ağır bastığı siyasi liderlik, iç işleyişi demokratik 
olmayan parti düzeni, hukuk devleti bilincinin noksanlığı, 
anayasal devlet anlayışını içselleştirememe, yargı bağımsızlığının 
tesis edilememesi, katı seçim dönemlerine bağlı olarak sistemin 
kilitlenmesi, çifte meşruiyet gibi olumsuzlanabilecek 
uygulamalarla ikinci tip başkanlık sistemi örnekleri toplam 
içinde ağır basmaktadır. 

 



Başkanlık Sistemi 
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Cumhurbaşkanı (CB) 

 Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış (Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve) milletvekili seçilme 
yeterliğine sahip Türk vatandaş(lar)ı olanlar arasından, doğrudan halk 
tarafından seçilir.  

 Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa 
Cumhurbaşkanı seçilebilir. 

 (Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya 
Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile 
mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli 
oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak 
aday gösterebilir.) 
Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde 
toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan 
siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. 

 Cumhurbaşkanı seçilenin, (varsa partisi ile ilişiği kesilir ve) Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliği sona erer. 



Cumhurbaşkanı (CB)  

 CB, Devletin başıdır. Yürütme yetkisi CB’ye aittir. Bu sıfatla 
Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil 
eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli 
ve uyumlu çalışmasını gözetir.  

 Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.  
 CB, yardımcılarını ve bakanları atar; görevlerine son verir. 

CB yardımcıları ve bakanlar, CB’ye karşı sorumludur. TBMM 
üyeleri, CB yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa 
üyelikleri sona erer.  

 Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve 
bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CK) ile düzenler. 



Cumhurbaşkanı (CB)  

 CB, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
çıkarabilir.  

 Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel 
haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve 
ödevler CK ile düzenlenemez  sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler 
düzenlenebilir 

 Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda CK 
çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda CK çıkarılamaz. CK ile 
kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanır. 
TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda CK hükümsüz hale 
gelir. 

 CB, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak 
şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir. 

 Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile 
merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması CK ile düzenlenir. 



Bakanlar Kurulu 

 Temel görevi, genel siyasetin yürütülmesi ve buna ilişkin kararların 
alınması, düzenlemelerin yapılmasıdır.  

 Bakanlar Kurulu, merkezi yönetimin en yüksek karar organıdır. 
Anayasaya ve kanunlara aykırı olmamak şartıyla her türlü kararı alma 
ve işlemi yapma yetkisine sahiptir.  

 Bakanlar Kurulunun yetkilerinden bazıları: 
 KHK çıkarmak, 
 Tüzük çıkarmak, 
 OHAL ve sıkıyönetim ilan etmek, 
 Milli güvenliği sağlamak, 
 Silahlı kuvvetleri yurt savunmasına hazırlamak, 
 Genelkurmay Başkanını seçmek, 
 Atama, izin, imtiyaz verme, ruhsat, vatandaşlığa alınma … 



Başbakan 

 Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar 
arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin 
yürütülmesini gözetir (md. 112). 

 Bakanlar, Başbakanın önerisiyle Cumhurbaşkanı tarafından 
atanmakta ve görevden alınmaktadır. 

 Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi 
içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de 
sorumludur.  

 Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun 
olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri 
almakla yükümlüdür.   

 Başbakan, hem kendi teşkilatının hem de tüm bakanlıkların en 
üst amiridir  hiyerarşi 



Başbakanlık 

 Başbakanlık, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, 
hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, 
devlet teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesini temin 
etmek, Anayasa ve kanunlarla Başbakana verilen görevleri 
yerine getirmek için kurulmuştur.  

 Doğrudan Başbakana bağlı olanlar ile Başbakan 
Yardımcılarına bağlı kuruluşlar... 

 İdari anlamda tüm kamu yönetimi örgütlenmesinin en üst 
idarecisi / En yüksek devlet memuru: Başbakanlık 
Müsteşarı 
 Müsteşar yardımcıları… 

 Başbakanlık müşavirlikleri, Başbakan başmüşavirlikleri ve 
müşavirlikleri... 



Başbakanlık Teşkilatı 

 Merkez Teşkilatı:  
 Anahizmet Birimleri: Kanunlar ve Kararlar GM, İdareyi Geliştirme 

B., Personel ve Prensipler GM, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın GM, 
Devlet Arşivleri GM, Dış İlişkiler B., Güvenlik İşleri GM 

 Danışma ve denetim birimleri: Teftiş Kurulu B., Strateji Geliştirme 
B., Hukuk Hizmetleri B., Basın Müşavirliği, Müşavirlikler 

 Yardımcı birimler: Bakanlar Kurulu Sekreterliği, İdari ve Mali İşler 
B., Halka İlişkiler DB, Özel Kalem Müdürlüğü. 

 Bağlı Kuruluşlar: Hazine Müşteşarlığı, Diyanet İşleri B., TİKA, Vakıflar 
GM, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu B. 

 İlgili Kuruluşlar: SPK, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. GM,  
 İlişkili Kuruluşlar: Kişisel Verileri Koruma Kurumu B.,  
 Koordineli Kuruluşlar: TRT, Anadolu Ajansı Türk A.Ş. GM, Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası B., T.C. Ziraat Bankası A.Ş. GM 



Başbakan Yardımcıları 

 Başbakana yardım etmek ve Bakanlar Kurulunda eşgüdüm 
sağlamak üzere Hükümetin oluşumu ve genel siyasetinin 
yürütülmesinin gerektirdiği sayıda bakan, Başbakan Yardımcısı 
olarak görevlendirilebilir.  

 Ayrıca Başbakana yardım etmek ve Başbakan tarafından 
verilecek görevleri yerine getirmek, Bakanlar Kurulunda 
koordinasyonu sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda 
tecrübe ve bilgilerinden istifade edilmek amacıyla Başbakanın 
teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, Başbakan Yardımcısı 
unvanıyla görev yapmak ve sayısı beşi geçmemek üzere bakan 
görevlendirilebilir.  

 Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere 
görevlendirilen bakanların danışma ve büro hizmetlerini 
yürütecek personele ait kadrolar Başbakanlık kadro cetvelinde 
gösterilir. 
 



Başbakan Yardımcıları 

 Başbakan yardımcılığı teşkilatı yoktur. Başbakanlığa bağlı, ilgili, 
ilişkili, (koordineli) kuruluşları Başbakanlık Genelgesi ile 
üstlenirler/paylaşırlar.  
 Doğrudan Başbakana bağlı olanlar: Genelkurmay Başkanlığı, TOKİ, MGK 

Genel Sekreterliği, TMSF, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 
Başkanlığı 

 Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT Genel Müdürlüğü (GM), Anadolu Ajansı 
A.Ş. GM 

 Hazine Müsteşarlığı, SPK, BDDK, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. GM, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ziraat Bankası A.Ş. GM, Halk 
Bankası A.Ş. GM, Türkiye Vakıflar Bankası Türk A.O. GM, Faizsiz Finans 
Koordinasyon Kurulu 

 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu Başkanlığı, RTÜK, Reformların Koordinasyonu ve 
Yatırımların İzlenmesi Kurulu 

 Basın–Yayın Enformasyon GM, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı, Vakıflar GM, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı… 



Cumhurbaşkanı (CB) 

Yürütme’nin oluşumuna bakılırsa, 
 Anayasaya göre yürütme yetkisi CB’ye aittir (md. 104/1) ve görev 

olarak da yalnızca CB tarafından kullanılır (md. 8). Başkanlık 
sistemlerinde olduğu gibi yürütme tek başlı hale gelmiştir. 
Parlamenter sisteme özgü olan iki başlı yürütme (CB ve Bakanlar 
Kurulu birlikteliği) uygulamasına son verilmiştir.  

 “Devlet başkanı” sıfatıyla yetkili olan bir CB söz konusudur (md. 
104/2).  

 Doğrudan halk tarafından seçilen CB, parlamentoya karşı 
siyaseten sorumlu değildir; halka karşı sorumludur.  

 CB, yardımcılarını ve bakanları seçer ve atar. Bakanlar aynen CB 
gibi TBMM’ye değil, doğrudan CB’ye karşı sorumludur. Bakanlar, 
CB’nin kabinesinin bir üyesidir (Bakanlar Kurulu ya da bu kurul 
bağlamında hükûmet kullanımı doğru değildir!). 



Cumhurbaşkanı (CB)  

Yürütme’nin oluşumuna bakılırsa, 
 Mecliste yer alan siyasal partilerin aday gösterebilmesi 

dışında hem var oluşu hem göreve başlama itibarıyla 
yürütmenin parlamentoyla bağı kopmuştur. Güvenoyu 
mekanizması kaldırılmıştır. 

 CB ve bakanlar, doğrudan kanun teklif edemez. 
Bakanlar, aynı zamanda milletvekili olamaz.  

 CB, artık tarafsız değil siyasal partili bir 
Cumhurbaşkanıdır (Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa 
partisi ile ilişiği kesilir…). (Andiçme md. 103: …üzerime 
aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün 
gücümle çalışacağıma…)  



Cumhurbaşkanı (CB)  

Yürütme’nin Yasama’yla ilişkisi irdelenirse, 
Başkanlık sistemleri kuvvetlerin sert ayrıldığı sistem olarak değerlendirilse bile yasama 
ve yürütme arasında birbirlerini etkileyebilecek bir ilişki olmadığını söylemek gerçekçi 
değildir.  

 Türkiye’de de bu bağlamda CB, ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında TBMM’ye mesaj 
verme yetkisine sahiptir. 

 TBMM’nin CB’yi, CB yardımcılarını ve bakanları cezai sorumluluk kapsamında 
denetleme yetkisi vardır. TBMM, CB hakkında üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 
soruşturma açılmasını isteyip 2/3’nün oyuyla CB’yi yargılanması için Yüce Divan’a 
gönderebilir (md. 105).  

 105’inci Madde’de, “Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla” 
soruşturma açılabileceği belirtilmiştir. Bu maddede, sorumluluğa (daha doğrusu 
sorumsuzluğa) ait 1961 Anayasası’nın 98’inci Maddesi’nde geçen “görevleriyle ilgili 
işlemler” gibi bir ifadeye ve maddenin önceki halinde yazan “vatana ihanet” ifadesine 
rastlanmamaktadır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için ise “görevleriyle 
ilgili suç” ifadesi net bir şekilde belirtilmiştir (md. 106/5). Görevleriyle ilgili suçlara 
ilişkin sürecin görevleri bittikten sonra uygulanacağı ve görevleriyle ilgili olmayan 
suçlarda da yasama dokunulmazlığına sahip oldukları açıkça düzenlenmiştir (md. 
106/8 ve 106/10). Cumhurbaşkanının sorumluluğunun aynı netlikte 
düzenlenmediği görülmektedir.  



Cumhurbaşkanı (CB)  

Yürütme’nin Yasama’yla ilişkisi irdelenirse, 
 Denetimden daha çok bilgi edinmeye yönelik olarak yazılı soru, genel 

görüşme ve meclis araştırması mekanizmaları da vardır. Gensoru ve 
sözlü soru ise kaldırılmıştır.  

 Yasama, mevzuat düzenlemeleri kapsamında yürütmeyi 
denetleyebilmektedir. TBMM, mahfuz alanlar dışındaki CK ile 
düzenlenen bir alana ya da konuya ilişkin bir kanun çıkarıp 
kararnameyi hükümsüz bırakarak yürütme üzerinde bir denetim 
kurabilmektedir.   

 Türkiye’de Anayasa’da bir gerekçeye dayandırmadan CB’ye fesih (md. 
116/2), TBMM’ye de nitelikli çoğunlukla (360 mv.) seçimleri yenileme 
hakkı tanınmıştır (md. 116/1).  

 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile TBMM’nin seçim dönemleri aynıdır (md. 
106/1 ve md. 116/1, 116/2, 116/5).  

 CB, kanunların yeniden görüşülmesini parlamentodan isteyebilir (üye 
tamsayısının salt çoğunluğu  toplantıya katılanların salt çoğunluğu).  



Cumhurbaşkanı (CB)  

Yürütme’nin yetkileri irdelenirse, 
 CB, parlamentodan yetki almadan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 

(CK) adı altında düzenleyici işlemler yapabilmektedir. 
 Anayasada açık bir şekilde CK’lar ile düzenlenen alanlar belirtilmiştir: 

 Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat 
yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, 

 Üst kademe kamu yöneticilerini atanması, görevlerine son verilmesi ve 
bunların atanmalarına ilişkin usul ve esaslar, 

 Devlet Denetleme Kurulu’nun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer 
özlük işleri, 

 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin teşkilatı ve görevleri. 
Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler konusunda CK ile açıkça 
“düzenlenir” ifadesi yazmamakla birlikte bu hak ve ödevler kategorisini 
buraya dahil etmek gerekir. 



Cumhurbaşkanı (CB)  

Yürütme’nin yetkileri irdelenirse, 
 123’üncü Madde’de ifadesini bulan “kanuni idare” 

ilkesiyle çelişir bir biçimde, CB kararnameyle 
bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve 
yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra 
teşkilatlarının kurulmasını düzenleyebilmektedir. 

 Kamu tüzel kişiliği, anayasa ve kanun dışında CK ile 
de kurulabilmektedir.  

 CB, üst kademe kamu yöneticilerinin atamasını yapar 
ya da atamalarını onaylar. 



Cumhurbaşkanı  

Yürütme’nin yetkileri irdelenirse, 
 CB, olağanüstü hal ilan edebilir. 
 Olağanüstü hallerde CB, tüm haklar ve ödevler kategorisinde CK 

çıkarabilir ve bunlar, kanun hükmündedir (md. 119/6). 
(ABD’deki başkanlık sisteminde başkanın, olağanüstü hal ilan etme yetkisi 
yoktur. Yürütme kararnameleri (executive order) kapsamında başkanın 
sosyo-ekonomik ve doğal afet gibi olağanüstü kriz dönemlerinde düzenleme 
yapabiliyor olması bu kapsamda değerlendirilemez.)  

 CB, Devlet Denetleme Kurulu (DDK)’nu daha aktif ve yaptırım 
gücü kazanmış şekilde kullanabilecektir. Her türlü inceleme, 
araştırma ve denetleme işlemi yanında DDK aracılığıyla CB, idari 
soruşturma yapma yetkisine de sahip olmuştur.  



Cumhurbaşkanı – Üst Kademe Yönetici 
Atamaları 

3 sayılı CK ile düzenlenmiştir. Kararnamenin I Sayılı Cetvel’inde 
yer alanların görev süresi, -III Sayılı Cetvel’de bulununlar hariç- 
CB’nin süresi ile sınırlıdır.  
Bu listede yer alan kadro, pozisyon ve görevlere CB doğrudan atama 
yapmaktadır. Bu iki özellik dolayısıyla “üst kademe kamu yöneticisi” 
sıfatının asıl olarak bu cetvelde yer alanlar için kullanılabileceği 
söylenebilir.  
Bu cetvelde yer alanlara örnek verilirse; MİT Başkanı, 
Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları, TOKİ Başkanı, Savunma Sanayi 
Başkanı, Valiler, Büyükelçiler-Daimi Temsilci/Delegeler, Dışişleri 
Bak. Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Bakan Yardımcıları, 
Gelir İdaresi Başkanı, SGK Başkanı, Bakanlıkların Teftiş Kurulu,  
Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri 
Başkanları ile Diğer Kurul Başkanları, Genel Müdürler, Strateji 
Geliştirme Başkanları vb.  



Cumhurbaşkanı – Üst Kademe Yönetici 
Atamaları 

 

II Sayılı Cetvel’de yer alanların atanmaları ise doğrudan 
CB tarafından yapılmamaktadır. Başka merciler 
tarafından yapılan atamalar CB tarafından 
onaylanmaktadır.  
Örneğin; Dışişleri Bak. Teftiş Kurulu Üyeleri, Diplomasi 
Akademisi Başkanı, Daimi Temsilci Yardımcıları, TOKİ 
Başkan Yardımcıları, TİKA Başkan Yardımcıları, Genel 
Müdür Yardımcıları, Bakanlık Daire Başkanları, 
Bakanlık Müfettişleri, Hazine Kontrolörleri, Sigorta 
Denetleme Uzmanları, Sigorta Denetleme Aktüerleri, I. 
Hukuk Müşavirleri, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar, 
Bakanlık İl Müdürleri vb.  



Devlet Denetleme Kurulu 

 İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde 
yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, 
Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, 
Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 
ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı 
her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek 
kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, 
kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma, 
inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar. 

 (Silahlı Kuvvetler ve) yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev 
alanı dışındadır.  

 Devlet Denetleme Kurulunun Başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanınca 
atanır. 

 Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer 
özlük işleri, (kanunla) CK ile düzenlenir. 



Milletlerarası Andlaşmalar 

 CB, milletlerarası andlaşmaların parafe edilmesi, imzalanması, nota 
teatisine konu teşkil etmesi veya bu andlaşmalara katılma bildirilerinin 
yapılması için atanacak Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri ve bu 
temsilcilerin yetkileri, CB kararıyla belirlenmektedir (9 Numaralı CK).   

 Milletlerarası bir andlaşmaya dayanılarak yapılan uygulama 
andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, 
ticari veya teknik andlaşmalar CB tarafından doğrudan onaylanır.  

 CB ekonomik, ticari veya teknik münasebetleri düzenleyen ve süresi bir 
yılı aşmayan andlaşmalardan devlet maliyesi bakımından yüklenme 
gerektirmeyen, kişi hallerine ve Türk vatandaşlarının yabancı 
memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmayan andlaşmaları da 
doğrudan onaylar. 

 Türk kanunlarına değişiklik getiren hükümler içeren her türlü 
milletlerarası andlaşmanın onaylanması veya bunlara katılma, TBMM 
tarafından onaylamanın veya katılmanın uygun bulunmasına ilişkin bir 
kanun çıkarılmasına bağlıdır. 



Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 

 Cumhurbaşkanlığının (Beştepe) idari teşkilatı  Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği 
 1933 yılında çıkarılan genel sekreterlik kanunuyla ilk defa düzenlenmiştir.  
 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma 

esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 
düzenlenir (md. 107).  CB Kararnamesi, yetki kanununa gerek 
kalmaksızın CB’nin tek başına yaptığı düzenleyici bir işlemdir.  
 Genel Sekreterlik 
 Genel Sekreter Yardımcılıkları: Güvenlik Politikaları Başkanlığı, Strateji 

Baş., Uluslararası İlişkiler Baş., Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Baş., 
Hukuk Hizmetleri Baş., Kanunlar ve Kararlar Baş., Bilgi Teknolojileri 
Baş. Sosyal ve Kültürel İşler Baş. / İdari ve Mali İşler Baş., İnsan 
Kaynakları Baş., Kurumsal İletişim Baş., Halka İlişkiler Baş.  

 Genel Sekreterlik Özel Kalem Müdürlüğü 
 Başyaverlik 
 Koruma Başkanlığı 

 



Cumhurbaşkanlığı 

 
* İdari İşler Başkanlığı 

 
 Ofisler 
 
 Politika Kurulları 

 
 Bağlı Kuruluşlar 
 
- Bakanlıklar 



Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 



Merkezi Yönetim  
(Teşkilatlanma Bakımından) 

*(Devlet Tüzel Kişiliği ve ayrı Kamu Tüzel Kişiliği sahipliği dikkate 
alınarak) 
 Merkezi Yönetimin Başkent Yapılanması (Devlet İdaresi/Genel 

İdare) 
 Cumhurbaşkanlığı (İdari İşler Başkanlığı, Bağlı Kuruluşlar, 

Ofisler, Politika Kurulları) 
 - Bakanlıklar 

Yardımcı kuruluşlar: Sayıştay, Danıştay, Milli Güvenlik Kurulu, Yüksek 
Planlama Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 

 
 Taşra teşkilatlanması (Mülki İdare/İl Genel İdaresi) 

 İl 
 İlçe  



Merkezi Yönetim  
(Yetki Sahipliği-Bağlılığı Açısından) 

 
(Tüzel kişiliğe göre kategorizasyonun dışında) Başkent yapılanması 
ile hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları 
Cumhurbaşkanlığı-Cumhurbaşkanı altında yer almaktadır.  
 
Hem üst yöneticilerin atanması, sorumluluğu hem de kuruluş 
açısından; 

 İdari İşler Başkanlığı - Başkan,  
 Ofis - Başkan 
 Politika kurulu - Başkan ve başkan vekili 
 Bakanlıklar - Bakan 

 Taşra teşkilatı – Vali ve kaymakam 
 Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları (Cumhurbaşkanlığının bağlı ve 

bakanlıkların bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları) 



İdarenin Bütünlüğü İlkesi 

IV.  İdare 
A. İdarenin esasları  
1. İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği 
Madde 123 – İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve 
kanunla düzenlenir.  
 
İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve 
yerinden yönetim esaslarına dayanır.  
 
Kamu tüzelkişiliği, (ancak) kanunla veya Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesiyle (kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak) 
kurulur. 



İdarenin Bütünlüğü İlkesi 

 
 Üniter devlet ilkesinin yönetsel örgütlenmeyi 

yönlendiren temel kavramıdır.  
 İdarenin bütünlüğü, her bir kurumsal parçanın, 

«bütün» içinde işbölümü dolayısıyla çalışmasını ifade 
eder. 

 Yönetim mekanizması hem kuruluşu hem de 
görevleri bakımından tek kaynaktan (ulusal 
meclisten) doğar ve bu kaynağa karşı sorumludur.  

 Görevler bütünden parçaya doğru dağıtılır. 



Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı – İdari İşler 
Başkanlığı 

 
 Mülga Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin ve 

Başbakanlık birimlerinin karışımı yeni bir yapıdır. 
 Başkanlığı, gözetleyici bir Cumhurbaşkanının 

bürokrasisinin devamı olarak görmemek gerekir. 
Yetkileri ve görevleriyle devlet yapılanmasının aktif 
merkezi haline gelen Cumhurbaşkanlığın, 
Başbakanlık’taki yerleşik idari birimler üzerine kurulu 
yeni kumanda odasıdır.  

 Başkanı, en yüksek devlet memurudur. Eski 
dönemdeki Başbakanlık Müsteşarına denk gelen bir 
makamdır.  



Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı – İdari İşler 
Başkanlığı 

 İdari İşler Başkanı, devlet teşkilatının düzenli ve etkin bir şekilde 
işlemesini temin edecek prensiplerin tespiti; iç güvenlik, dış güvenlik ve 
terörle mücadele konusunda koordinasyonun sağlanması; TBMM ile olan 
ilişkilerin yürütülmesi ve kamu kurum ve kuruluşları arasında 
koordinasyonun sağlanması; yapılan çalışmaların kamuoyundaki 
tesirlerini izlenmesi ve değerlendirmesini yapmak gibi görevleri 
üstlenmiştir.  

 Başkanlık, beş genel müdürlükten oluşmaktadır. Bunlardan üçünün 
zemini Başbakanlık’ta bulunmuştur. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü (GM) ile Mevzuatı Geliştirme ve Yayın GM 
birleşiminden  Hukuk ve Mevzuat GM; Başbakanlık Personel ve 
Prensipler GM, İdareyi Geliştirme Başkanlığı ile eski bağlı kuruluş Devlet 
Personel Başkanlığı’nın birleşiminden ise  Personel ve Prensipler GM 
oluşmuştur. Başbakanlık Güvenlik İşleri GM ise aynı isimle devam 
etmektedir.  

 Diğer iki GM, Koruma Hizmetleri GM ve Destek ve Mali Hizmetler GM’dir.  



Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı – Bağlı 
Kuruluşlar 

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



Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı – Ofisler 

 CB’lığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve 
mali özerkliğe sahip dört ofis kurulmuştur  Dijital Dönüşüm 
Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi 

 Bunlar da Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi’ne göre 
Cumhurbaşkanlığının “bağlı kuruluşları” olarak 
değerlendirilmektedir. 

 Ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip oldukları için tüzel kişilik 
üzerinden yapılacak sınıflandırmaya göre bu ofisler, merkezi 
yönetim içinde değil hizmet yönünden yerinden yönetim 
kuruluşları (kamu kurumları) içinde yer almaktadırlar. CB ile 
ilişkinin idari vesayet ilişkisi olması gerekirken 1 sayılı CK’da CB 
tarafından verilecek emir ve direktiflere göre yönetilecekleri 
belirtilmiştir (md. 533). Hiyerarşi ilişkisini içeren bu ifadeye ek 
olarak genel bütçeden Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulacak 
ödenekle faaliyet yürütecekleri belirtilmiştir.  



Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı – Ofisler 

 Dijital Dönüşüm Ofisi, e-devlet, siber güvenlik, yapa zeka; Finans Ofisi ise 
İstanbul Finans Merkezi Projesi, uluslararası bankacılık ve finans sektörü 
analizleri, uluslararası fonların Türkiye’ye getirilmesi gibi konularda görev 
üstlenmişlerdir.  

 İnsan Kaynakları Ofisi; kapanacak olan Devlet Personel Başkanlığı’nın, 
mülga Başbakanlık Personel Prensipler GM, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Muhasebat ve Mali Kontrol GM ve mülga Bütçe ve Mali Kontrol GM’den 
destek alarak kurulmuştur. Bu ofis, özel sektöre ait “insan kaynakları” 
ifadesini benimseyerek insan kaynakları envanterini çıkartmak; kamuda 
kariyer yönetimi, performans yönetimi ve diğer modern insan kaynağı 
yönetim modellemelerinin hayata geçirilmesi için projeler geliştirmek; politika 
kurullarının öncelediği alanlarda küresel düzeyde insan kaynağının tespitini 
yaparak milli projelere kazandırılmasını sağlamak gibi görevlerle 
ilişkilendirilmişlerdir.  

 Yatırım Ofisi, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın 
yerine kurulmuştur. Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik 
çalışmalar yapmak; yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin reform sürecine 
katkı sağlamak, bu kapsamda öneriler geliştirmek gibi görevlere 
odaklanmaktadır.  



Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı – Ofisler 

 
2019 Ekim itibarıyla (48 sayılı CK) ofisler, daire başkanlıkları 
temelinde ayrıntılı düzenlenmiştir.  
 Örgütlenme aşaması tamamlanmıştır. Bakanlıklar dışında 

Cumhurbaşkanlığı teşkilatı içinde en örgütlü yapılar olmuşlardır. 
 Dijital Dönüşüm ve bu ofisin başkanı ön plana çıkmıştır. «Kamu 

Dijital Dönüşüm» hareketi başlatılmış ve ofis başkanı, bu 
hareketin «lider»i olmuştur. 

 Geçici ve sözleşmeli personel istihdamı üzerinden işleyen 
yapılardır. 

 Liderlik, performans yönetimi, verimlilik, kamu-özel ortaklığı, 
yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi işletmeci ilkeler çerçevesinde 
çalışmayı benimsemişlerdir.  



Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı – Politika 
Kurulları  

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



Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı – Politika 
Kurulları  

 ABD başkanlık sistemindekine benzer bir biçimde  “politika 
kurulları” (policy council/board/commission) söz konusu 
değildi. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle birlikte 
temel nitelikli kamu hizmetlerine ilişkin üst düzey 
kararların belirlenmesi, ilgili kurumların bu kararlar 
çerçevesinde yönlendirilmesi, kişi ve kurumlara 
tavsiyelerde bulunulması gibi amaçlarla politika kurulları 
oluşturulmuştur.  

 Dokuz adet politika kuruluyla kamu hizmetlerinin 
planlanmasının, programlanmasının ve sunulmasının 
başlıca yerleşik mekanı olan bakanlıklara eş yeni yapılar 
gelmiştir. Hatta bu kurullarla kamu hizmetlerine ilişkin 
politika belirleme ile bu politikaların icrası kurumsal olarak 
ayrılmıştır.  



Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı – Politika 
Kurulları  

 Kurulların başkanı CB’dir.  
 Kurullar genel olarak CB tarafından alınacak kararlar ve 

oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek; geliştirilen 
politika ve strateji önerilerinden CB tarafından uygun görülenler 
hakkında gerekli çalışmaları yapmak; görev alanlarına giren 
konularda kamu kurum ve kuruluşlarına görüş vermek; görev 
alanlarına giren konularda bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, 
sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili 
diğer ilgililerin görüşünü alarak uygulanan politikaları ve 
gelişmeleri izlemek, yapılan çalışmalarla ilgili CB’ye rapor 
sunmak; CB’nin programına uygunluk açısından, bakanlıklar ile 
kurum ve kuruluşların uygulamalarını izlemek ve CB’ye rapor 
sunmak gibi görevleri yerine getireceklerdir (1 sayılı CK, md. 22).  



Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı – Politika 
Kurulları  

 Her bir politika kurulunun görev tanımlarının yapıldığı 1 sayılı 
CK’da bu kurullar, doğrudan CB’ye sunulmak üzere belirli 
kamu hizmeti alanlarına ilişkin kamu politikaları geliştirmek 
ve politika önerilerinde bulunmakla yükümlülerdir.  

 Kararnamede “koordinasyon toplantıları” başlığı altında 
kurumlar arası iletişimi, eşgüdümü sağlamaya dönük 
toplantılar öngörülmüştür. İlgili maddedeki ifade özellikle 
bakanlıklar ile politika kurulları arasındaki ilişki açısından 
dikkat çekicidir (md. 32): “Koordinasyon toplantılarına 
Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği politika kurulu 
başkanvekili ya da bakan başkanlık eder.” İkili ayrım 
dışında yeni sistemde politika kurulları, bakanlıklarla en az 
eşit düzeyde görülmektedir. 



Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı – Politika 
Kurulları  

 Koordinasyon toplantılarına katılım düzeyleri dışında 
politika kurullarının yukarıda belirtilen “uygulanan 
politikaları ve gelişmeleri izlemek, yapılan çalışmalarla 
ilgili Cumhurbaşkanına rapor sunmak; 
Cumhurbaşkanının programına uygunluk açısından, 
bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların 
uygulamalarını izlemek ve Cumhurbaşkanına 
rapor sunmak” gibi görevleriyle bakanlık faaliyetlerini 
izleyen ve denetleyen bir pozisyonda 
konumlandırıldıkları da görülmektedir.  



Cumhurbaşkanlığı - Bakanlıklar 

1) Adalet Bakanlığı 
2) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
3) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
4) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
5) Dışişleri Bakanlığı 
6) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
7) Gençlik ve Spor Bakanlığı 
8) Hazine ve Maliye Bakanlığı 
9) İçişleri Bakanlığı 
10) Kültür ve Turizm Bakanlığı 
11) Milli Eğitim Bakanlığı 
12) Milli Savunma Bakanlığı 
13) Sağlık Bakanlığı 
14) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
15) Tarım ve Orman Bakanlığı 
16) Ticaret Bakanlığı 
17) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  



Cumhurbaşkanlığı - Bakanlıklar 

 Bakan: Bakanlar Kurulu üyesi olarak siyasi bir sıfata 
sahip olmakla birlikte bakanlık teşkilatının en üst 
idari amiridir.  

 Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve 
verimli kullanımı amacıyla, bakanlık hizmetlerini 
mevzuata, CB’nin genel siyasetine, CB karar ve 
talimatlarına, kalkınma planlarına ve yıllık 
programlara uygun olarak yürütmekle, bakanlığın 
faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve CB’ye 
karşı sorumludur. 



Cumhurbaşkanlığı - Bakanlıklar 

 Başkanlık sistemiyle ilişkilendirilerek bakanların, CB’nin bir nevi 
sekreterleri olarak değerlendirilmesi yaygın bir söylem haline 
gelmiştir. Bu söylem; bakanların CB’ye sorumlu olma, onun 
tarafından atanıp istendiği zaman görevden alınabilme, üyelik, 
yasama sürecine doğrudan etki (yasa teklifi) ve gensoru 
bakımından TBMM ile bağının kopması gibi yeni durumlar 
itibarıyla doğrudur.  

 Seçilmiş değil, atanmış kamu görevlileri olarak bakanlar, artık 
bakanlar kurulunun değil CB’nin kabinesinin üyeleri olarak bir 
nevi sekreter konumuna gerilemişlerdir.  

 Sekreter konumuna gelmeleri bakanların siyasi kimliklerinin de 
yitimi anlamında gelmektedir. Bakanlar, 3 sayılı CK’da 
belirtilmemiş olmalarına karşın artık atanmış üst düzey kamu 
görevlileri kategorisinin yeni bir türüdür. CB ile bakanlar 
arasındaki ilişki “idari” nitelikli bir ilişkidir. 



Bakan Yardımcıları 

 Bakan Yardımcıları: bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup 
bakanlık hizmetlerini bakan adına ve bakanın direktif ve emirleri 
yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına 
ve yıllık programlara, stratejik plan ve performans hedefleri ile 
hizmet gereklerine, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler 
ve yürütür.  

 CB tarafından atanırlar.  
 Bakan Yardımcıları görevlerin yerine getirilmesinden Bakana 

karşı sorumludurlar.  
 CB görev süresiyle sınırlı olarak görev yaparlar; CB’nin görevi 

sona erdiğinde, Bakan Yardımcılarının görevi de sona erer. Bakan 
Yardımcıları gerektiğinde görev süresi dolmadan da görevden 
alınabilir. 

 İstisnai memurdur: 657 sayılı Kanun’un atanma, sınavlar, 
kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümlerine 
tabi değildir.  



İstisnai Memuriyet (DMK, md. 59) 

Cumhurbaşkanlığı  ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına, Bakan Yardımcılıklarına, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı 
ve Müşavir Avukat kadrolarına, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk 
Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman), 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje 
Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliklerine, Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Avrupa Birliği 
Bakanlığı Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri, Gelir İdaresi 
Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri 
kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine, Özel 
Kalem Müdürlüklerine, Valiliklere, Büyükelçiliklere, Elçiliklere, Daimi Temsilciliklere, Dışişleri 
Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına, dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri 
nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıklarına, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Başkanlık Müşaviri (4 adet), Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Milli 
İstihbarat Teşkilatı memurluklarına, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine, 
Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Başkanlık Müşavirliğine, Anayasa Mahkemesi 
Basın Müşavirliğine, Nükleer Düzenleme Kurumunun Başkan Yardımcılıkları ve Daire Başkanlıklarına, 
bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle 
bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk 
Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere 
sahip Devlet sanatçılarının, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler 
kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin 
atama ve ilerlemelerinde de bu hükümler uygulanır.  



Bakanlıklar 

 Temel kamu hizmetlerine göre uzmanlaşmış, işbölümüne göre 
örgütlenmiş en önde gelen kamu idareleridir.  

 Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili, verimli ve 
ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için kurulmuşlardır. 

 Devlet tüzel kişiliğini temsil ederler / devlet tüzel kişiliği içinde 
yer alırlar. 

 Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, 
teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. (Bakanlıkların 
kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla 
düzenlenir (md. 113)). 

  



Bakanlık Teşkilatı / Bakanlık Sistemi 

 
1. Merkez Teşkilatı 

a. Anahizmet birimleri 
b. Danışma ve denetim birimleri 
c. Yardımcı birimler 

2. Taşra Teşkilatı 
3. Yurt Dışı Teşkilatı 
4. Bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar 



Bakanlık Merkez Teşkilatı 

 Bakanlık merkez teşkilatı, bakanlığın sorumlu olduğu 
hizmetlerin yürütülmesi, bu hizmetlerle ilgili amaç ve 
politika tayini, planlama, kaynakları düzenleme ve 
sağlama, koordinasyon, gözetim ve takip, idareyi 
geliştirme ve denetim gibi görevleri yerine getirmek 
üzere gerekli birimlerden meydana gelir. 

 Anahizmet birimleri: Bakanlıkların yürütmekten 
sorumlu oldukları hizmet ve görevlerden bağlı kuruluş 
kurulmasını gerektirmeyenler, bakanlığın merkez 
teşkilatı bünyesinde kurulan anahizmet birimlerince 
yerine getirilir. Anahizmet birimleri her bakanlığın 
hizmet ve görev özelliklerine ve alanlarına göre, bu 
bakanlıklara ait kuruluş kanunlarıyla düzenlenir.  



Bakanlık Merkez Teşkilatı 

 Danışma ve denetim birimleri: Bakana ve anahizmet 
birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlara istişari mahiyette 
yardımcı olan teknik, idari, hukuki ve mali konularda 
faaliyette bulunurlar  Teftiş Kurulu Başkanlığı 
(Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Rehberlik ve Denetim 
Başkanlığı vb.), Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği, Strateji Geliştirme Başkanlığı 

 Yardımcı birimler: Anahizmet ve danışma-denetim 
birimlerine yardımcı olan ve her bakanlıkta zorunlu 
olarak yürütülmesi gereken idari ve mali hizmetleri 
yerine getirmekle görevli birimlerdir  Personel GM ya 
da DB, Eğitim DB, İdari ve Mali İşler DB, Özel Kalem 
M. vb… 



Taşra Teşkilatı 

 
 Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve 

yürütmekte oldukları hizmetleri vatandaşlara 
sunmakla görevli bakanlık taşra teşkilatı, ihtiyaca göre 
aşağıdaki kuruluşların tamamından veya birkaçından 
meydana gelecek şekilde düzenlenir. 
 İl valisine bağlı il kuruluşları, 
 Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları, 
 Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları 



Yurtdışı Teşkilatı 

 Yurtdışı teşkilatı; kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışında 
devamlı veya geçici görev yapan, dış temsilcilik niteliği taşıyan veya 
taşımayan bütün kuruluşlarıdır.  

 Dış temsilcilik; diplomatik temsilciliklerle konsolosluklardır. 
 Diplomatik temsilcilik; büyükelçilik, daimi temsilcilik, temsilcilik, 

elçilik, ortaelçilik, büyükelçilik ve elçilik büroları ve daimi 
maslahatgüzarlıklarıdır.  

 Konsolosluk; başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, 
konsolosluk ajanlığı ve büyükelçilik konsolosluk şubeleri ile fahri 
başkonsolosluk ve fahri konsolosluklardır. 

 İhtisas birimleri; dış temsilciliklerin bünyesinde çalışan ve Dışişleri 
Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına mensup memur 
ve diğer görevlilerden meydana gelen birimlerdir.  

 Dış temsilcilik niteliği taşımayan yurtdışı teşkilatı; kamu kurum ve 
kuruluşlarının dış temsilcilik veya ihtisas birimi niteliğini taşımayan 
yurtdışı teşkilatıdır. 



Bağlı Kuruluşlar 

 Bağlı kuruluşlar bakanlığın hizmet ve görev alanına giren 
ana hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak 
özel kanunla kurulan, genel bütçeli veya özel bütçeli 
kuruluşlardır.   

Bir kısmının kamu tüzel kişiliği vardır (özel bütçeli); bir 
kısmının (genel bütçeli) ise yoktur (DTK içinde yer alırlar). 
Bağlı kuruluşlar, merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan 
taşra teşkilatından meydana gelecek şekilde düzenlenir. 
Bağlı kuruluşların taşra teşkilatı; bölge, il ve ilçe 
kuruluşları şeklinde veya doğrudan kendine bağlı olarak 
kurulabilir.  
Örn. TAEK (kamu tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli, mevzuatta 
belirtilmeyen halleder özel hukuka tabi) 



İlgili Kuruluşlar 

 
 Özel kanun veya statü ile kurulan, iktisadi 

devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi 
kuruluşları ile bunların müessese ortaklık ve 
iştirakleri veya özel hukuki, mali ve idari 
statüye tabi, hizmet bakımından yerinden 
yönetim kuruluşlarıdır. 

 Ayrı kamu tüzel kişilikleri vardır. 
 5018 sayılı Kanun’un II. Sayılı Cetveli.  



İlişkili Kuruluşlar / Düzenleyici ve 
Denetleyici Kurumlar 

 
 İlişkili kuruluşlar, piyasalara ilişkin 

düzenleyici ve denetleyici görev yapan, kamu 
tüzel kişiliği ile idarî ve malî özerkliği haiz, özel 
kanunla kurulan kuruluşlardır (yürürlüğe 
girmeyen 5227 sayılı Kanun). 

 Ayrı kamu tüzel kişilikleri vardır. 
 5018 sayılı Kanun’un III. Sayılı Cetveli.  



Bağlı Kuruluş Örnekleri 

 Adalet Bakanlığı  Adli Tıp Kurumu Başkanlığı (ayrı bir KTK 
yok) 

 İçişleri Bakanlığı  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (ayrı 
bir KTK yok) 

 Dışişleri Bakanlığı  Avrupa Birliği Başkanlığı (ayrı bir KTK yok) 
 Cumhurbaşkanlığı  Savunma Sanayii Başkanlığı (ayrı bir KTK 

var) 
 Tarım ve Orman Bakanlığı  Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 

(ayrı bir KTK var) 
 Tarım ve Orman Bakanlığı  DSİ Genel Müdürlüğü (ayrı bir KTK 

var) 
 Kültür ve Turizm Bakanlığı  Devlet Tiyatroları Genel 

Müdürlüğü (ayrı bir KTK var) 
 … 



İlgili Kuruluş Örnekleri 

 Dışişleri Bakanlığı  Türk Akreditasyon Kurumu 
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
 Ticaret Bakanlığı  Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim 

Şirketi Genel Müdürlüğü  
 Tarım ve Orman Bakanlığı  Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü 
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  Türkiye Petrolleri 

Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü 
 Kültür ve Turizm Bakanlığı  Türkiye Turizm Tanıtım ve 

Geliştirme Ajansı Genel Müdürlüğü 
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  İller Bankası Anonim 

Şirketi Genel Müdürlüğü 



İlişkili Kuruluş Örnekleri  

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  Nükleer Düzenleme Kurumu 
 Hazine ve Maliye Bakanlığı  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu (BDDK) (kaysis  koordineli kuruluş) 
 Hazine ve Maliye Bakanlığı  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu 
 Hazine ve Maliye Bakanlığı  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (kaysis  

koordineli kuruluş) 
 Hazine ve Maliye Bakanlığı  Kamu İhale Kurumu (KİK) 
 Hazine ve Maliye Bakanlığı  Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu 
 Ticaret Bakanlığı  Rekabet Kurumu 
 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
 Kültür ve Turizm Bakanlığı  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (kaysis  

koordineli kuruluş) 



Bakanlık Sistemi & HYYY İlişkisi 

 
 
Ayrı kamu tüzel kişiliği olan bağlı kuruluşlar ile ilgili 
ve ilişkili kuruluşlar aynı zamanda hizmet yönünden 
yerinden yönetim kuruluşlarıdırlar. Başka bir 
ifadeyle “kamu kurumu” kategorisini oluştururlar.  



Taşra teşkilatı  
(İl Genel İdaresi/Mülki İdare) 

 Merkezi yönetimin, genel idare hizmetlerden sorumlu ülke çapına 
yayılan birimleridir.  

 İl ve ilçeler temelinde, merkezi yönetimin (başkent 
yapılanmasının/bakanlıkların) taşradaki uzantılarıdır.  

 Temel kamu hizmetlerinin belli bir standartta ayrım 
gözetilmeksizin tüm ülke çapına verilmesi esastır. 

 Ayrı kamu tüzel kişilikleri yoktur; devlet tüzel kişiliği içinde yer 
alırlar. 

 Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarla kurulan ilişki, “hiyerarşi” 
ilişkisidir. İl temelinde hiyerarşiyi esneten yetki genişliği ilkesi 
geçerlidir. Vali, bu kapsamda CB’nin (devletin) temsilcisi 
unvanına sahip olur. 

 İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, 
adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir il'e bağlanması 
kanun ile olmaktadır. 



Taşra teşkilatı  
(İl Genel İdaresi/Mülki İdare) 

 Anayasa md. 126   
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.   



Taşra Teşkilatı / Mülki İdare 

 
 Türkiye’de iki mülki idare kademelenmesi bulunmaktadır: 

 
 İl genel idareleri (81) 

 
 İlçe genel idareleri (922) 

 
(2012 yılında büyükşehir belediyesi olan illerde, 2014 yılında ise 
tüm illerde bucak/nahiye idareleri kapatılmıştır. 1999 yılında 
Türkiye’de 689 bucak bulunmaktaydı. 2009 yılında bu sayı 1’e 
düşmüştü.)   



Vali 

 İl yönetiminin başıdır.  
 Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır 

[Devletin ve hükûmetin (tüm bakanlıkların) temsilcisidir]. Hem 
siyasal hem de yönetsel temsilciliği söz konusudur. 

 Valiler, ilin genel idaresinden Cumhurbaşkanına karşı 
sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 
görevlerine ait işleri için valilere re’sen emir ve talimat verirler. 

 Kendisine yetki genişliği tanınandır.  
 Cumhurbaşkanının kararıyla atanırlar [Müşterek 

kararnameyle atanır (İçişleri Bakanının önerisi, Bakanlar 
Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının onayıyla)] atanırlar. 

 İstisnai memurdur. Ancak Dahiliye Memurları Kanunu’nda 
yapılan değişiklikle belirli yükseköğretim kurumlarından 
mezun olma şartı getirilmiştir. 



Vali 

 
 
İl İdaresi Kanunu’ndan sonra “Valilik ve Kaymakamlık Birimleri 
Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nde de bu hususa ilişkin 
değişiklik yapılmıştır (md. 72/A, RG: 28.072019, S. 30492). Ancak 
bu yönetmelikte valiler açısından “devlet”in temsilciliği ifadesi 
çıkarılmayarak Cumhurbaşkanının temsilciliği ile birlikte 
yazılmıştır. Yönetmelikte devletin temsilciliği ifadesinin korunması 
mülki idare amirlerinin devletin temsilciliği sıfatını bırakmak 
istememesinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 



Vali 

Vali, istisnai memurdur (md. 48 itibarıyla Türk vatandaşı olma, 18 yaş 
şartını taşıma, ilköğretim/orta okul şartlarını taşıma, kamu haklarından 
mahrum bulunmama, Kanun’da sayılı suçlardan mahkûm olmama, 
Kanun’da belirtilen askerlik ile ilgili şartları taşıyor olma ve Kanun’da 
belirtilen hastalığı bulunmama)  
ama 
1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nda 1991 yılında yapılan 
değişiklikle vali olmak için eğitim şartı getirilmişti (md. 2/B: Bu 
Kanunun 1 inci maddesinde yazılı 4 üncü ve daha yukarı sınıflardaki 
memurluklara geçebilmek ve tayin olunmak için, üniversitelerin siyasal 
bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az 
dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak veya dört yıl süreli diğer 
fakültelerden mezun olup yukarıda sayılan fakültelerden birinde lisansüstü 
eğitimini tamamlamış olmak şarttır.). 



Vali 

 
2018 yılında çıkarılan 703 sayılı KHK md. 139 ile Dahiliye 
Memurları Kanunu’nda mezuniyetin hangi fakültelerden olması 
gerektiğini düzenleyen md. 2/B kaldırılmıştır. 
Üst kademe yöneticilerinin atanmasına ilişkin 3 sayılı CK’nın genel 
hükümleri çerçevesinde I sayılı Cetvel’de yer alanlar için 4 yıllık 
yükseköğretim mezunu olmak yeterli hale gelmiştir.  
(Atama Şartları: Md. 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli 
(I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda 
aşağıdaki şartlar aranır: a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde 
sayılan genel şartları taşımak. b) En az dört yıllık yükseköğrenim 
mezunu olmak. c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi 
olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest 
olarak en az beş yıl çalışmış olmak.) 



Vali 

 
Ancak aynı kararnamenin (3 sayılı CK) başka bir 
fıkrasına göre 657 sayılı DMK’nın 59’uncu maddesine 
göre yapılacak atamalarda birinci ve ikinci fıkraların (a) 
bentleri (657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde sayılan genel 
şartları taşımak) hariç, bu madde hükümlerinin 
uygulanmayacağı belirtilmiştir.  
Yani vali olmak için yükseköğretim şartı ve 5 yıl çalışmış 
olma şartı geçerli değildir.  



Kaymakam 

 İlçe yönetiminin başıdır.  
 Cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtasıdır (tüm 

bakanlıkların da taşradaki uzantısıdır). Valinin 
gözetimi altında ilçe müdürlüklerinin hiyerarşik 
amiridir.  

 İstisnai durumlar dışında yetki genişliğine tabi 
değildir. 

 İçişleri Bakanı’nın önerisi ve Cumhurbaşkanının 
onayıyla atanırlar (Müşterek kararnameyle atanır). 

 Meslek memurudur. Kaymakamlık sınavı 
sonucunda bu sıfatı kazanır ve kaymakam için 
belirtilen derece ve kademeden göreve başlar. 



Kaymakam 

Kaymakam Adayları (CK md. 274/A) 
Kaymakam adaylarının 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nda 
belirtilen şartlar yanında, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma 
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak 
kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren 
fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, 
iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve 
tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi 
birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine 
sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun 
olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik 
fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans 
eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu 
yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim 
yapmış olmaları gerekir.  



Yerel Yönetimler 

 
 Anayasa md. 127  “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.” 

 



Yerel Yönetimler 

 
 Türkiye’de üç yerel yönetim birimi bulunmaktadır: 

 
 İl özel idareleri (51) 

 
 Belediyeler (1.389 (30 BŞB + 519 İB)) 

 
 Köyler (18.292) 

 
(Yerel yönetim birimi olmayan 32.065 mahalle bulunmaktadır) 



Yerel Yönetimler 

 

 Merkezi yönetim ile kurulan ilişkinin niteliği idari 
vesayettir. Anayasamızda yerel yönetimlerin 
düzenlendiği 127’nci maddenin beşinci fıkrasında idari 
vesayet tanımlanmıştır: “Merkezi idare, mahalli idareler 
üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü 
ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde 
birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve 
mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, 
kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari 
vesayet yetkisine sahiptir.” 



Yerel Yönetimler 

 

 Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nden sonra yerel yönetim 
sisteminde birtakım değişiklikler olmuştur. 1 sayılı CK ile Yerel 
Yönetim Politikaları Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul kısaca; 
kentleşme, yerel yönetim, göç ve iskan, çevre, orman, su, akıllı 
şehirler, Boğaziçi imar uygulama programları gibi alanlarda 
politika ve strateji önerileri geliştirmekle görevli ve yetkili 
kılınmıştır.  

 Yine aynı Kararname ile yerel kamu hizmetlerine ilişkin karar 
verme, hizmet üretme ve bunların yürütümüne dair asli görevler 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verilmiştir. 
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, adı 
değiştirilerek Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü olarak ÇŞİDB’ye 
bağlanmıştır. Ancak İçişleri Bakanlığı, idari vesayet kapsamında 
denetim ve soruşturma yetkilerini korumaktadır.  



Değerlendirme 

Türkiye’deki sistem değerlendirildiğinde CB’yi yasama ve yargı 
karşısında belirgin bir şekilde güçlendiren, ayrıcalıklı kılan yetkiler 
göze çarpmaktadır.  
• CK’lar,  
• bakan ve üst düzey kamu yöneticisi atamalarında parlamentonun 

onayının gerekmemesi,  
• fesih yetkisi,  
• yüksek yargı organlarının ve Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 

üyelerinin doğrudan belirlenmesi*  
gibi hususlar dikkate alındığında kuvvetler arasında egemenliğin 
asli kullanıcısının ve temsilcisinin Cumhurbaşkanı olarak 
tasarlandığı görülmektedir. Egemenliğin kurulması, kullanılması ve 
temsil edilmesinde parlamentonun belirleyici olma durumu 
örselenmiştir.  



Değerlendirme 

* Anayasa Mahkemesi üyelerinin 12’si Cumhurbaşkanınca, 3’ü 
TBMM tarafından;  
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekili ile Danıştay 
üyelerinin 1/4’ü Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır (3/4’ü 
HSK tarafından).  
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 6 üyesi (4 üye ve Adalet Bakanı ile 
bakan yardımcısı) doğrudan Cumhurbaşkanınca belirlenmektedir. 7 
üye ise TBMM’de seçilmektedir.  
TBMM’deki çoğunluğun Cumhurbaşkanının siyasi görüşüyle 
uyuşması durumunda HSK’daki seçim, Cumhurbaşkanının takdiri 
çerçevesinde gerçekleşecektir. Bu durumda Danıştay üye seçimi de 
Cumhurbaşkanının tamamen kontrolü altında yapılmış olacaktır. 
Benzer bir durum Anayasa Mahkemesi için de geçerlidir (bkz. 
Anayasa md. 146, 154, 155 ve 159). 



Değerlendirme 

 
Başkanlık ve yarı-başkanlık sistemlerinde parlamento çoğunluğu ile 
başkanın temsil ettiği siyasal görüş uyuşmadığı zamanlarda siyasal 
krizler ortaya çıkabilmekte ve sistem tıkanabilmektedir. Yeni 
sistemin geçerli olduğu kısa bir dönemde Türkiye’de böyle bir 
durumla karşılaşılmamıştır. Seçim usulünü düşündüğümüzde CB 
seçimi için geçerli oyların en az yarısının alınması gerekmektedir. 
Bu da, siyasal partileri ittifaka zorlamaktadır. Her bir seçim dönemi 
yeni ittifak görüşmelerine gebedir. İttifak zorunluluğu, uzlaşıya 
dönük iletişimi teşvik etmesi açısından olumlu karşılanabilir. Ancak 
bu ittifak sisteminin kurulamadığı ya da çözüldüğü durumlarda 
Türkiye’de sistem krizi yaşanması muhtemeldir. 
 



Değerlendirme 

 TBMM ile CB seçim takviminin aynı olması (Yasamanın 
ve yürütmenin aynı tarihli seçimlerle belirlenmesi, yürütmenin 
yasamayı biçimlendirmesine sebebiyet vermiştir. Ayrıca tüm 
ülkeden geçerli oyların en aşağı %50’sine sahip bir oranla seçilen 
CB’nin meşruiyeti, 600 milletvekilinin meşruiyetinden daha 
üstün bir konuma gelmiştir.) 

 anayasal olarak tanımlanmış ve mahfuz düzenleme 
alanını ifade eden CK’ların varlığı, 

 parlamento tarafından onaylanmayan bakan, üst 
düzey kamu yöneticisi ve yüksek yargı organı üyesi 
atamaları, 

 parlamentonun feshi (Anayasada belirgin bir neden 
belirtilmemiştir.), 



Değerlendirme 

 bütçe kanunu olmaksızın vergi toplamaya ve harcama yapmaya 
devam etme yetkisi (Anayasa, md. 161/4: 61/4: “Bütçe kanununun süresinde 
yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe 
kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye 
kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak 
uygulanır.”) 

 Olağanüstü hal ilanı (CB’nin ilan ettiği olağanüstü hal döneminde çıkardığı 
kararnameler kanun hükmündedir. Ayrıca olağanüstü hallerde ise CB, tüm 
haklar ve ödevler kategorisinde CK çıkarabilir.),  

 kamu tüzel kişiliği kurabilme, 
 kanunların geri gönderilmesi ve iptali için yargıya başvurma, 
 parlamentoya mesaj verme, 
 anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğünde 

halkoyuna sunma 
gibi unsurlar dolayısıyla Türkiye, “başkancı” bir sistem niteliği 
göstermektedir. 



Değerlendirme 

Yeni sistemle yasama ile yürütme arası işbirliğine dayalı 
ilişki zayıflamıştır. Yasama içinden çıkan ve yasamaya 
karşı kolektif siyaseten sorumlu bir bakanlar kurulu 
yoktur; bakanlar aynı zamanda milletvekili 
olamamaktadır. Bu durum, TBMM ile yürütme 
arasındaki ilişkinin zayıflamasına sebebiyet vermiştir. 
Bunu aşmak için -ayrıksı denebilecek- nöbetçi bakan 
uygulamasına geçilmiştir.  
Bakanlar yasama sürecine “teklif” (ve tasarı) vererek 
doğrudan dahil olamamaktadırlar; güvenoyu, gensoru ve 
sözlü soru mekanizmaları kaldırılmıştır. 



Değerlendirme 

İdari yapı açısından bakıldığında da doğrudan Cumhurbaşkanlığına 
bağlı, kendisini onunla tanımlayan merkezi yönetimle (yürütme 
yetkisinin ortağı olma sıfatını yitiren bakanlar kurulu-bakanlıklar ve 
bunların taşra teşkilatı); üst kademe kamu yöneticilerinin doğrudan CB 
tarafından atanması usulüyle; Başbakanlık birimlerinin devamı 
niteliğinde etkili çatı örgüt İdari İşler Başkanlığı’nı, politika kurullarını, 
ofisleri ve hassas sayılabilecek kamu hizmeti alanlarında başkanlıklar 
olarak görev yapan bağlı kuruluşları bünyesinde barındıran 
Cumhurbaşkanlığı teşkilatlanmasıyla partili anlamda siyasi kimlikli CB 
etrafında yeni tip bir merkeziyetçi yönetim yapısı kurulmuştur. 
Değişim yalnızca merkezi yönetimle ilgili değildir. Merkezi yönetimin 
uzantısı hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları, uzmanlık 
kurumları olarak ayrı kamu tüzel kişiliklere sahip olsalar da işlevsel 
olarak Cumhurbaşkanlığına bağlanmışlardır. 



Değerlendirme 

 
Yerel yönetimler de merkeziyetçilikten nasibini almıştır. İdari ve mali 
özerkliklerini kısıtlayıcı düzenlemelerle yerel yönetimlere müdahale 
edilmiştir. 
İçişleri Bakanlığı’ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’na geçiş, yerel yönetimlere bakış açısında önemli bir 
değişikliğe delalet etmektedir. Artık yerel yönetime ilişkin hizmetler, 
kısaca ifade edilirse yerel hizmetler artık il genel idaresine ilişkin 
hizmetlerle birlikte bir bütün olarak değerlendirilmemektedir. 
Şehircilik ve buna ilişkin konular etrafında düşünme, “ulusal kamu 
hizmetleri kapsamında yerel hizmetler parçası” şeklinde düşünmeye 
ağır basmıştır. Milli Emlak GM ve TOKİ ile birlikte Yerel Yönetimler 
GM’nin ÇŞİDB’ye bağlandığı düşünüldüğünde yerel yönetimlerin 
kentsel ve kırsal mekanın değerlendirilmesi kapsamında 
kurgulandığı görülmektedir. 



Değerlendirme 

 
8 Ağustos 2018 tarihli 17 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yerel 
yönetimler, tek hazine kurumlar hesabına dahil edilmiştir. 
Böylelikle ortak nakit yönetim havuzuna katılan yerel yönetimler, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) başta olmak üzere merkezi 
yönetime daha da sıkı bir biçimde bağlı kılınmışlardır. Harcama 
yapma, günlük ve aylık nakit talep ve tahsilat tahminlerinin 
bildirimi, bütçe fazlasını kullanma, borçlanma gibi konularda 
HMB’nin gözetiminde izne tabi kaynak aktarımı söz konusudur.  
Ayrıca 10 Ekim 2018 tarihli 12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi’yle bu tarihten itibaren yerel yönetimlerin yatırım 
programları, Orta Vadeli Program ve Mali Plan ile uyumlu bir 
biçimde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca kontrol 
edilecektir. 



Değerlendirme 

 
Merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasları açısından iki ayaklı 
devlet örgütlenmesi geçerliliğini korumaktadır; ancak yeni sistemle 
ilişkilerin yürütümü ve idarelerin-kurumların işleyişi bakımından 9 
Temmuz 2018 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığında yoğunlaşmış 
bir devlet örgütlenmesi söz konusudur.  
Anayasal yetkilerle düzenleme açısından yasamaya alternatif bir 
hale bürünme, yüksek yargı organlarının ve kurulların üyelerinin 
atanmasında söz sahibi olma ve idari yapının da 
Cumhurbaşkanlığınca doğrudan ilişkilendirilmesiyle 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi hem siyasal sistem hem de 
idari sistem açısından sorgulanır hale gelmiştir.  
Sorgulamanın referans noktaları da kuvvetler ayrılığı prensibi ile 
yönetimde yetki ve sorumluluk paylaşımı, işbölümü, (idari) özerklik, 
eşgüdüm, birlikte karar alma gibi değerlerdir… 



 
 
 
 
 

 Dinlediğiniz için teşekkür ederim… 
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