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TÜRKİYE’NİN YENİ YÖNETİM DÜZENİ: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ile gerçekleştirilen Anayasa değişikliğinin ardından 24 Haziran 2018

tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda Türkiye'de hem yasal hem de fiili

olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan yeni hükümet sistemine geçilmiştir.

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatına ilişkin düzenlemelerin bir kısmı önce 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği ile daha sonra

da 703 sayılı KHK ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenlenmiştir. Ancak asıl değişiklikler 1 Nolu

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gerçekleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Sisteminde yeni bir örgütlenme modeli benimsenmiştir. Bu modelde ilgili Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı elinizdeki tabloda gösterildiği üzere Cumhurbaşkanlığı

Makamı ve idari işler Başkanlığı şeklinde oluşturulmuş, bakanlık sayısı 16’ya düşürülerek Cumhurbaşkanlığı

Teşkilatı içine alınmış, politika kurulları ve ofisler oluşturulmuş, bağlı kurum ve kuruluşlar yeniden belirlenmiştir
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Cumhurbaşkanlığı
Makamı

• Özel Kalem Müdürlüğü
• Başdanışman ve Danışman
• Özel Temsilci

İdari İşler Başkanlığı

• Başkan
• Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü
• Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
• Güvenlik İşleri Müdürlüğü
• Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü

Cumhurbaşkanı Yardımcıları

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

Bağlı Kurum ve 
Kuruluşlar

• Devlet Arşivleri Başkanlığı
• Devlet Denetleme Kurulu
• Diyanet İşleri Başkanlığı
• İletişim Başkanlığı
• Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
• Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
• Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı
• Savunma Sanayi Başkanlığı
• Strateji ve Bütçe Başkanlığı
• Türkiye Varlık Fonu
• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• Ticaret Bakanlığı

Bakanlıklar

• Maliye ve Hazine Bakanlığı
• Tarım ve Orman Bakanlığı
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
• Adalet Bakanlığı
• İçişleri Bakanlığı
• Dışişleri Bakanlığı
• Milli Eğitim Bakanlığı
• Milli Savunma Bakanlığı
• Kültür ve Turizm Bakanlığı
• Sağlık Bakanlığı
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
• Gençlik ve Spor Bakanlığı
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Ofisler

• Dijital Dönüşüm Ofisi
• Finans Ofisi
• İnsan Kaynakları Ofisi
• Yatırım Ofisi



CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtildiği üzere, Özel Kalem Müdürlüğü, Başdanışman ve Danışman ile Özel

Temsilciden oluşmaktadır. Özel Kalem Müdürlüğü genel anlamda Cumhurbaşkanının işlerini yürütmek üzere kurulan, müdür

yardımcılarının da görevlendirilebildiği ve büyükelçi unvanına sahip Özel Kalem Müdürünün bulunduğu makam olarak tarif

edilmektedir. Yine Cumhurbaşkanına danışmanlık ve yapmak ve verdiği diğer görevleri yapmak üzere Başdanışman ve Danışman

görevlendirilebilmektedir. Son olarak Büyükelçi unvanı ile özel bilgi ve uzmanlık gerektiren konularda dış ülkelerde ve uluslararası

kuruluşlarda görev yapmak üzere Özel Temsilci görevlendirilebilmektedir.

İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI

6771 sayılı Kanunla gerçekleştirilen Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kaldırılmıştır. Daha önce bir kısmı

Genel Sekreterlik tarafından yapılan işlerin yanı sıra 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan idari işler Başkanlığının

görev ve yetkileri yeni sisteme uygun olarak genişletilmiştir. Yine daha önce en yüksek devlet memuru olarak belirlenmiş olan

başbakanlık müsteşarının yerine idari isler başkanı en yüksek devlet memuru olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanına karşı

sorumlu olan İdari İşler Başkanı'na esas olarak Devlet Teşkilatının düzenli ve etkili bir biçimde çalışmasını sağlayacak ilkelerin

belirlenmesi, TBMM ve kamu kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerin yürütülmesi ve eşgüdümün sağlanması ile güvenlik ve terörle

mücadele konularında görev verilmiştir. Başkanlık bünyesinde Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Personel ve Prensipler Genel

Müdürlüğü, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ile Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Personel ve Prensipler

Genel Müdürlüğü üst düzey yöneticilerin atanmasına ilişkin süreci yönetme görevi verilmiştir.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI

Cumhurbaşkanına vekalet etmek üzere kendisine karşı sorumlu olan Cumhurbaşkanı yardımcılığı ihdas edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir durumda boşalması halinde yenisi seçilinceye dek en yaşlı yardımcının Cumhur-

başkanlığına vekalet edeceği de 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan önemli bir hükümdür. Öte yandan yardımcılar

için özel kalem müdürlükleri de oluşturulmuştur.
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POLİTİKA KURULLARI

Yeni bir örgütlenme modeli olarak da nitelendirilebilecek doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışmak üzere 9 adet politika kurulu 1

Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur. En az 3 (üç) üyeden oluşturulması öngörülen kurul üyeliklerine

Cumhurbaşkanı tarafından atama yapılmakta ve Cumhurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak belirlemektedir. Esas

olarak politika kurullarının adından da anlaşılacağı üzere ilgili konularda politika üretmeleri ve üretilen politikaların uygulama

sürecini izlemek üzere kurulmuş oldukları belirtilebilir.

BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluş sayısı iken 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığına bağlanması ile bu sayı 10'a düşmüş ancak 1 Nolu

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıyla bu sayı yeniden 11'e

yükselmiştir. Dolayısıyla 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlanan bağlı kurum ve kuruluşların daha

sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile teşkilat yapıları, görev ve işlevleri belirlenmiştir. Ayrıca bir sonraki başlıkta da

değinileceği üzere bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar ile için de benzer bir yol izlenmiştir.

BAKANLIKLAR/CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ

Başbakanlığın kapatılması, kimi bakanlıkların kaldırılması ve kimi bakanlıkların birleştirilmesi ve kimi bakanlıkların da isimlerinin

değiştirilmesi ile birlikte daha önce sayısı 24 olan bakanlık sayısı 16'ya düşürülerek yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Aşağıdaki

tabloda söz konusu düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre yine bakan yardımcılığı statüsü korunmuş, bakanlıkların

merkez, taşra, yurtdışı, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan oluşmaktadır. 703 Nolu KHK ile bakanlıkların teşkilat kanunu ile ilgili

değişiklikler yapıldıktan sonra 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu düzenlemelere uygun olarak bakanlıkların teşkilat

yapısı oluşturulmuş, 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Aşağıdaki tabloda söz konusu düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre öne çıkan birkaç değişiklik şöyle sıralanabilir;

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının

birleştirilmesi ile kurulmuştur.
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Türkiye Cumhuriyetinin idare yapısı; Merkezden Yönetim (Merkez Teşkilatı ve Taşra teşkilatı) ve Yerinden Yönetim

Kuruluşlarından (Yerel Yönetimler ve Hizmet Yerinden Yönetimler) oluşmaktadır.

MERKEZDEN YÖNETİM KURULUŞLARI

Merkezden yönetim, kamu hizmetlerinde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla hizmetlere ilişkin politika belirleme, karar alma ve

yürütme yetkisinin merkezi hükümet ve onun hiyerarşik yapısı içinde yer alan örgütlerce yürütülmesidir. Merkezden yönetim, güç ve

otoritenin belirli bir merkezi odakta ya da kurumda yoğunlaşmasına dayanan yönetim usulüdür. Türkiye, yönetsel yapısı

bakımından, merkezden yönetim ağırlıklı bir örgütlenmeye sahiptir.

MERKEZDEN YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ;

 Geleneksel merkeziyetçilik anlayışı egemendir.

 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli gelir ve giderlerin yönetimi merkezden gerçekleştirilir.

 Merkezi yönetim birimlerinde görev yapacak işgörenin atanması işlemi merkez tarafından gerçekleştirilmektedir.

 Merkezi idarenin sorumluluğundaki hizmetler, merkezde de taşrada da, merkeze bağlı görevlilerce yürütülmektedir.

MERKEZ TEŞKİLATI

Merkezi yönetimin Merkez teşkilatında; Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar yer alır. Merkezi yönetim esas

itibariyle ülke genelinde yürütülen milli kamu hizmetlerini gerçekleştiren kamu idareleridir. Merkezi yönetimin sadece devlet tüzel

kişilikleri vardır. Ayriyeten kamu tüzel kişilikleri yoktur.Merkezi idarenin kamu tüzel kişilikleri üzerinde sınırlı bir idari vesayet yetkisi

vardır. Yani, devlet tüzel kişiliğinin kamu tüzel kişilikleri üzerindeki hukuki denetimidir. Yerinden yönetim kuruluşlarının organları ve

işlemleri üzerinde etkilidir. Ancak merkezi idare kuruluşları vesayet denetimine tabi makamın yerine geçip kendisi işlem yapamaz.

Yani yerindelik denetimi yapamaz. İstisnası, Köy kanununa göre Köy muhtarının köy faydasına olmayan işlemlerini Kay-

makam bozabilir. Merkezi idare [vesayet makamı] kural olarak sadece hukukilik denetimi yapabilir.

Ayrıca, Hükümete veya bakanlıklara, görevlerinde yardımcı olmak, belli konularda görüş bildirmek ya da denetimde bulunmak

amacıyla kurulmuş "Yardımcı Kuruluşlar" bulunmaktadır. Bunlar; Danıştay, Sayıştay ve Milli Güvenlik Kurulu'dur.
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Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin

gereklerine göre illere; iller ilçelere ve ilçeler de bucaklara bölünmüştür. Merkezi yönetimin temel taşra birimi "il"dir.

Taşra teşkilatlarının da devlet tüzel kişilikleri vardır.

İl, ilçe ve bucak kurulması, kaldırılması, adlarının, bağlılıklarının, merkez ve sınırlarının belirtilmesi ve değiştirilmesi

aşağıda gösterilen şekilde yapılır: il ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi,

bir ilçenin başka bir il'e bağlanması kanun ile;

 Bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il-ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi,

bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının

değiştirilmesi Cumhurbaşkanı onayı ile;

 Yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının

mütalaası alınmak suretiyle;

 Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi,

köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi

İçişleri Bakanlığının tasvibiyle yapılır.

İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Yetki Genişliği, merkezi yönetimin karar alma ve yürütmeye ilişkin bazı

yetkilerinin, alt birimlerinin başındaki yöneticilere aktarılmasıdır. Yetki genişliği ilkesi anayasal bir ilke olup illerde

sadece valilere tanınmıştır. Bu ilke çerçevesinde Vali, merkeze danışmadan merkez adına karar almakta ve aldığı

kararı uygulayabilmektedir.
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İL YÖNETİMİ

Merkezi yönetimin taşra örgütü olan ilin idaresi, "vali", "il müdürleri" ve "il idare kurulu" olmak üzere üç

birimden oluşmaktadır.

VALİ: il yönetiminin başında Vali bulunur. Vali, ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır.

Valiler, ilin genel idaresinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar,

görevlerine ait işleri için valilere re'sen emir ve talimat verirler.

Vali, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve talimat

ve emirleri yürütmekle ödevlidir.

Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri

yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.

İL İDARE KURULU: ilde Valiye bağlı olmayan kuruluşlar: Askerlik şubesi, askerf birlikler, mahkemeler ve cumhuriyet

savcılığıdır.

il idare şube başkanları kendi şubelerine taallük eden işlerin yürütülmesinden ve şubeleri memur ve müstahdemlerinin

kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatta belirtilen ödev ve görevlerinin sürat ve intizamla

yapılmasından valiye karşı sorumludurlar.

il idare şube başkanları ve kaymakamlar, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuat ile

Cumhurbaşkanınca alınmış bulunan karar ve tedbirleri uygulama sırasında istizana muhtaç gördükleri cihetleri validen

sorarlar, vali o meseleyi ait olduğu şube başkaniyla görüşüp inceledikten sonra bir sonuca varamadığı takdirde keyfiyeti

merciinden sorar ve alacağı cevaba göre gereğini yapar.
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İl idare şube başkanları ve kaymakamlar vali tarafından re'sen verilen emirlerin kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

ve diğer mevzuat ile Cumhurbaşkanınca alınmış bulunan karar ve tedbirlere uygun olmadığı içtihadında bulundukları

takdirde keyfiyeti valiye yazarlar. Vali, emrin mevzuata uygun bulunduğunda ısrar ederse yazılı olarak emir verir

ve aynı zamanda işi ilgili mercie yazar. Cevap gelinceye kadar valinin verdiği emir kendi sorumluluğu altında

uygulanır.

Vali, yılda 4 (dört) defadan az olmamak üzere lüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden

geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak

amacıyla idare şube başkanlarını heyet halinde toplar.

Bu toplantılara kaymakamlar ve belediye ve ticaret ve ziraat odası başkanlarıyla diğer memur ve ilgililer çağrılabilir.

Valiler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili hizmetlerin ahenkli olarak

yürütülmesi için alınması gereken en uygun tedbirler görüşülmek üzere kaymakamları yılda 1 (bir) defa toplantıya

çağırır.

İLÇE YÖNETİMİ

Kaymakam; İlçe yönetiminin başında kaymakam bulunur.

 İlçedeki genel idare teşkilatının başında bulunanlar ilçe idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar

ilçenin ikinci derecede memurlarıdır.

 Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin en az yarısını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder.

 Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde gözden geçirir ve gereğini yapar.

 Devir ve teftişe çıkacağı zaman valiyi haberdar eder. Devir ve teftiş sonucunu bir raporla valiye bildirir.

 İlçe idare şube başkanları, kendi şubelerine taallük eden kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuat

ile kendi dairelerine tevdi edilmiş olan görevlerin sürat ve intizam dahilinde görülmesinden doğrudan doğruya

kaymakama karşı sorumludur.
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BUCAK YÖNETİMİ:

Bucak; coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmet bakımlarından aralarında münasebet bulunan kasaba ve

köylerden meydana gelen bir idare bölümüdür. Bucakların başında bucak müdürü bulunur. Bucak müdürü, her yıl

bucağın bütün köy ve kasabalarını en az birer kere dolaşarak halkın müracaat ve şikayetlerini dinler ve yetkileri içindeki

işleri yapar ve yapamadıklarını kaymakama bildirir. Organları;

a) Bucak Müdürü

b) Bucak Meclisi

c) Bucak Komisyonu Yerinden Yönetim Kuruluşları

Yerinden Yönetim, siyasi gücün merkezi idare ile mahalli yönetim kuruluşları arasında paylaşılmasıdır. Yerel yönetim

organlarına yasama ve yürütme konularında kısmi bir bağımsızlık verilmektedir.

YEREL YÖNETİMLER

Yerel yönetimler (mahalli idareler); il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere

kuruluş esasları kanunla belirlenen ve karar organları, yine kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek

oluşturulan kamu tüzel kişileridir.

Mahalli idarelerin seçimleri beş yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki

bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara

seçimler, milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır.

Merkezi yönetim, yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisine sahiptir. Vesayet denetimi; merkezi idarenin,

kanunlar çerçevesinde, yerel yönetimler ve hizmet yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetim yetkisidir. Görevleri

ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların

üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.
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YEREL YÖNETİMLERİN ÖZELLİKLERİ:

 Özerklikleri vardır. İdari ve mali yönden serbestçe hareket edebilme olanakları vardır. 

 Karar organları doğrudan halkoyuyla seçilir.

 Tüzel kişiliğe sahiptirler.

 Kendilerine özgü bütçeleri vardır.

 Görevlerini kendi organları eliyle ifa ederler.

 Yönetimde birliğin sağlanabilmesi için, merkezi yönetimin "vesayet denetimi" altındadırlar.

 Ülkemizde yerel yönetimler; il Özel idaresi, Belediye ve Köy Yönetimi olarak üç bölüme ayrılır.

İL ÖZEL İDARESİ

İl özel idaresi, il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl sınırları içinde bayındırlık, 

sağlık ve sosyal yardım, çevre sağlığı, eğitim, spor, tarım, ağaçlandırma, orman tesisi, ekonomi ve ticaret, 

turizm gibi alanlarda yasalarla verilmiş olan görevleri yapar. İller İdaresi Kanunu'na göre hareket eder.

Merkezi yönetim taşra örgütü olan " il " ile yerel yönetim birimi olan " il özel idaresi " aynı alan üzerinde hizmet yürütür.

Vali, hem il genel yönetiminin başı hem de il özel idaresinin yürütme organıdır. (Büyükşehir statüsündeki illerdeki il özel 

idarelerinin tüzel kişiliği 6360 sayılı kanunla kaldırılmıştır.)
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İL ÖZEL İDARESİ; Vali, il genel meclisi ve il encümeninden oluşur.

VALİ: Vali, il özel idaresinin başı ve yürütme organıdır. il özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetir, bu 

stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlar ve uygular, 

bunlarla ilgili raporları meclise sunar. il genel meclisi ve encümen kararlarını uygular.

Valinin çalışmaları, il genel meclisi tarafından denetlenir. Vali, mart ayı toplantısında bir önceki yıla ait faaliyet 

raporunu meclise sunar.

İL GENEL MECLİSİ: il özel idaresinin genel karar organı niteliğindedir. ilçeler adına seçilen üyelerden oluşur. Üye 

sayısı, o il içindeki ilçe sayısına ve ilçelerin nüfusuna göre değişir. il genel meclisi üyelerinin görev süresi beş yıldır.

İL ENCÜMENİ: il özel idaresinin ikinci derece karar organıdır. il genel meclisinde karara bağlanacak konuların ön 

incelenmesini yapan ve daha çok "yürütme"ye ilişkin fonksiyonları olan bir organdır.

BELEDİYE YÖNETİMİ

Belediyeler, 5000 den fazla nüfuslu yerlerde, bir ya da birden fazla köyün ihtiyar heyetinin kararıyla ve seçmenlerinin 

asgari olarak yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülki idare amirine yazılı başvurusu veya valinin doğrudan 

gerek görmesi halinde, valinin bildirimiyle mahalli seçim kurullarının 15 gün içinde köyde seçmenlerin reylerini 

(oy) belirlemesi ve valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanının teklifi Danıştay'ın da görüşü alınarak üçlü kararnameyle 

(ortak kararname) kurulur.

Nüfusu 5000'den çok olan yerler ile il ve ilçe merkezlerinde kurulur. Türkiye'deki iki çeşit belediye 

bulunmaktadır:

1) Belediye Kanunu'na göre kurulan ve çalışan belediyeler

2) Büyükşehir Belediyeleri (Türkiye'de 30 Büyükşehir Belediyesi vardır.)

Belediye yönetimi; belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümeninden oluşur.
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BELEDİYE BAŞKANI: Belediye tüzelkişiliğinin başı ve yürütme organı belediye başkanıdır. Başkan genel oyla 

doğrudan belde halkı tarafından 5 (beş) yıl için seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince Siyasi 

partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve 

yönetiminde bulunamaz. Belediye başkanlığı makamının herhangi bir sebeple boşalması durumunda il belediyelerinde 

İçişleri Bakanı, öteki belediyelerde vali seçim yapılana kadar görevlendirme yapar. Yine soruşturmanın selameti 

açısından tedbir olarak içişleri bakanı, belediye başkanlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilir. Belediye 

başkanının; meclis ve encümene başkanlık etmek, şartsız bağışları kabul etmek, belediye idaresini yönetmek, ödenek 

kullanmak, belediyeyi tören ve mahkemelerde temsil etmek, yürütme organı olması hasebiyle alınan kararları 

uygulamak gibi görev ve yetkileri vardır. Belediye başkanının;

• Mazeretsiz ve kesintisiz olarak 20 günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülkf idare amiri 

tarafından belirlenmesi,

• Seçilme yeterliğini kaybetmesi,

• Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya engellilik durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi,

• Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda, İçişleri 

Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Danıştay'ın kararı ile başkanlık sıfatı sona erer.
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BELEDİYE MECLİSİ: Belde halkının genel oyu ile seçilir. Belediyenin en yetkili karar organıdır. Her ayın ilk haftası, 

önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Belediye meclisi, kentin nüfus durumuna göre 9 - 55 üyeden oluşur. 

Belediye meclisine, belediye başkanı başkanlık eder.

BELEDİYE ENCÜMENİ: Belediyelerin hem karar organı hem de yürütme organıdır. il belediyelerinde ve nüfusu 

100.000'in üzerindeki belediyelerde yedi, diğer belediyelerde beş üyeden oluşur.

III. Köy Yönetimi:

1924 tarihli Köy Kanunu'na göre oluşturulur. Nüfusu 150 ila 2.000 arasındaki yerler köy olarak kabul edilir. Köy 

yönetimi; muhtar, ihtiyar meclisi ve köy derneğinden oluşur. Muhtar yürütme organı, ihtiyar meclisi ve köy derneği 

danışma ve karar organlarıdır.
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MUHTAR: Köy yönetiminin başı muhtardır; köy derneği tarafından seçilir. İhtiyar heyeti ile birlikte beş yıl için seçilir 

ve köy işlerini yürütür.

Görevini gereği gibi yapmayan muhtarlar köyün bağlı olduğu ilçe idare kurulu kararı ile görevden uzaklaştırılabilir. 

Muhtarın köy yararına olmayan kararını vali veya kaymakam bozabilir. Ancak mülki amirler, muhtarların yerine karar 

alamazlar; bozma sebeplerini gerekçesiyle açıklarlar.

İHTİYAR MECLİSİ: Muhtarın başkanlığında toplanarak yapılacak işlerle ilgili karar alan ve bunları denetleyen organdır.

İhtiyar meclisi, belediye encümeni gibi iki tür üyeden oluşur. Bunlardan bir kısmı "Seçilenler" diğeri "Doğal" 

üyelerdir. Üyeler beş yıl için köy derneği tarafından seçilirler. Bu seçimde adaylığını koyma yöntemi yoktur. Siyasi 

partiler de aday gösteremezler. Üye sayısı, nüfusu 1000'den az olan köylerde 8, 1001'den 2000'e kadar olan 

köylerde 10, 2000 den fazla olanlarda 12'dir. Bunların yarısı asıl, yarısı yedektir. Seçimde en çok oyu alanlar 

arasından asıl ve yedekler saptanır. Seçimler beş yılda bir yapılır.

Köy ilköğretim okulu müdürü ile köy imamı bu meclisin doğal üyesidir. ihtiyar meclisi haftada en az bir kez 

toplanır. ihtiyar meclisince alınan bazı kararlar bağlı olduğu kaymakam ya da Valinin onayı ile yürürlüğe girer.

KÖY DERNEĞİ: Köy derneği, köyde bulunan kadın, erkek bütün seçmenlerin oluşturduğu bir kuruldur. Köy derneği ile 

köylünün doğrudan yönetime katılması sağlanır. Bu model doğrudan demokrasinin yerel yönetimlerde uygulandığı ilk 

uygulamadır.

Köy derneği, yalnız muhtarı ve ihtiyar meclisi üyelerini seçmekle kalmaz bazı yönetsel kararlar da alır. Örneğin isteğe 

bağlı işler, zorunlu hale köy derneği kararı ile gelir.
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 Referandum 16 Nisan 2017 tarihinde yapıldı
 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi 24 Haziran 2018 tarihinde yapıldı. Seçimleri sonucunda Türkiye'de 

hem yasal hem de fiili olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir.
 703 sayılı KHK ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenlenmiştir. Ancak asıl değişiklikler 1 Nolu Cumhurbaş-

kanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gerçekleştirilmiştir. 
 Cumhurbaşkanlığı Makamı ve idari işler Başkanlığı şeklinde oluşturulmuş, bakanlık sayısı 16’dır.
 Cumhurbaşkanlığı Makamı, Özel Kalem Müdürlüğü, Başdanışman ve Danışman ile Özel Temsilciden oluşmaktadır.
 Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir durumda boşalması halinde yenisi seçilinceye dek en yaşlı yardımcının 

Cumhurbaşkanlığına vekalet eder.En Yüksek Devlet Memuru İdari İsler Başkanı
 Cumhurbaşkanı ile çalışmak üzere 9 adet politika kurulu vardır. 
 Türkiye Cumhuriyetinin idare yapısı; Merkezden Yönetim (Merkez Teşkilatı ve Taşra teşkilatı) ve Yerinden Yönetim 

Kuruluşlarından (Yerel Yönetimler ve Hizmet Yerinden Yönetimler) oluşmaktadır.
 Merkezi yönetimin Merkez teşkilatında; Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar yer alır.
 Köy kanununa göre Köy muhtarının köy faydasına olmayan işlemlerini Kaymakam bozabilir.
 Vali, merkeze danışmadan merkez adına karar almakta ve aldığı kararı uygulayabilmektedir.
 iller ilçelere ve ilçeler de bucaklara bölünmüştür.
 Merkezi yönetimin taşra örgütü olan ilin idaresi, "vali", "il müdürleri" ve "il idare kurulu" olmak üzere üç 

birimden oluşmaktadır.
 Vali, merkeze danışmadan merkez adına karar almakta ve aldığı kararı uygulayabilmektedir.
 Valiye bağlı olmayan kuruluşlar: Askerlik şubesi, askerf birlikler, mahkemeler ve cumhuriyet savcılığıdır.
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 Vali, yılda 4 (dört) defadan az olmamak üzere şube başkanlarını heyet halinde toplar. Bu toplantılara
kaymakamlar ve belediye ve ticaret ve ziraat odası başkanlarıyla diğer memur ve ilgililer çağrılabilir.

 Valiler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili hizmetlerin ahenkli olarak
yürütülmesi için alınması gereken en uygun tedbirler görüşülmek üzere kaymakamları yılda 1 (bir) defa toplantıya
çağırır.

 İlçe yönetiminin başında kaymakam bulunur
Bucak Organları;Bucak Müdürü, Bucak Meclisi, Bucak Komisyonu Yerinden Yönetim Kuruluşları
 Bucak müdürü, her yıl bucağın bütün köy ve kasabalarını en az birer kere dolaşarak halkın müracaat ve

şikayetlerini dinler
 Mahalli idarelerin seçimleri beş yılda bir yapılır.
 Merkezi yönetim, yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisine sahiptir.
 İl Özel İdaresi; Vali, il genel meclisi ve il encümeninden oluşur.
 Valinin çalışmaları, il genel meclisi tarafından denetlenir. Vali, mart ayı toplantısında bir önceki yıla ait faaliyet

raporunu meclise sunar.
 il genel meclisi üyelerinin görev süresi beş yıldır.
 Belediye Başkan genel oyla doğrudan 5 (beş) yıl için seçilir
 İçişleri Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Danıştay'ın kararı ile Belediye başkanının başkanlık sıfatı sona erer.
 Köy yönetimi; muhtar, ihtiyar meclisi ve köy derneğinden oluşur.
 İhtiyar heyeti ile birlikte beş yıl için seçilir ve köy işlerini yürütür.
 Köy ilköğretim okulu müdürü ile köy imamı bu meclisin doğal üyesidir

YURT - EĞİTİM SEN
Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası

TÜRK İDARE SİSTEMİ
KONU ÖZETİ



Sınavda başarılar dileriz…

YURT - EĞİTİM SEN
Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası

Biz BİRLİKTE Güçlüyüz…

www.yurtegitimsen.org
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YURT Eğitim Sen 

Genel Başkan Yardımcısı

( Basın iletişim ve AR-GE Başkanı )


