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ı) rünrivE cUMHunivıri orvıgıi,ıtiN rrırırı- oRGANtARı

Devlet, bir ulusun sohip olduğu ve coğrofi sınırlorı belirli ülke toproklorı üzerinde; yosomo,
Yürütme Ve yorgı işlemlerini yerine getiren, toplum düzenini soğloyon, yosol emretme
gücüne sohip hukukİ bir vorlıktır. Her ulusun kurduğu devlet, her ulusun kendi torihsel ve
toplumsol koşullorının ürünüdür. Doloyısıylo, bir ülkenin onoyososı bize, o ülke
votondoŞlorlnln nosıl bir devlet kurduğunu onlotır. işte, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel
orgonlorını do Türkiye Cumhuriyeti Anoyososı onlotmıştır.
Buno göre, devlet YoPlslnı oluşturon orgonlor Cumhuriyetin Temel orgonlorı olorok isimlendirilen;
Yosomo, Yürütme ve yorgı orgonlorıdır. Bu orgonloro tonınon yetki, sorumluluk ve görev olon]orının
sınırlorının belirlenmesİnde güçler oyrılığı ilkesi esos olınmıştır. Bu ilke, onoyosomızın boşlongıç
bÖlümünde be|irti|diğl glbi, Devlet orgonlorı orosındo üstün]ük sırolomosı onlomıno gelmez. Belli
devlet Yetki ve gÖrevlerİnİn kullonılmosındon iboret olup bununlo sınırlı medeni bir İş bölümü ve
işblrliği olduğunu onlotır. Üstünlük oncok onoyoso ve yosolordodır.

Yukorıdo belirtilmiŞ olduğu gibi, yosomo yetkisi, Türk Ulusu odıno Türkiye Büyük Millet Meclisine oittir.
TürkiYe BüYük Millet Meclisi; ulusço genel oylo seçilen oltı yüz millefuekilinden oluşur. on sekiz yoşını
dolduron her Türk milletvekiliseçilebilir. (Anoyoso, md.76)z Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri
CumhurboŞkonlığl seÇimleri ile birlikte beş yıldo bir yopılır. Milletvekili olorok seçilenler Türkiye Büyük
Mİllet Meclİsİ üYesİ olorok Türk mİlleti önünde ont İçerek göreve boşlorlor.3 Türkiye Büyük Millet
Meclisİnin gÖrev ve yetkileri, konun koymo( değiştirmek ve koldırmok; bütçe ve kesin hesop konun
tekliflerinigÖrüŞmek ve kobul etmek; poro bosılmosıno ve sovoş ilönıno koror vermek; milletlerorosı
ondloŞmolorın onoylonmoslnl uygun bulmoK Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tomsoyısının beşte
üÇ Çoğunİuğunun kororı ile genel ve özel of ilönıno koror vermek ve Anoyosonın diğer
moddelerinde öngörülen yetkileri kullonmok ve görevleri yerine getirmeKir.

"AnoYosonın doyondığı temel görüş ve ilkeleri belirten boşlongıç kısmı, onoyoso metnine
dohildir." (Anoyoso., Modde 176)

Anoyosonın bu moddesi ile kimlerin milletvekiliolomoyocoğıdo hüküm oltıno olınmıştır. şöyle ki;,,En
oz ilkokul mezunu olmoyonlor, kısıtlı|or, oskerlikle ilişiği olonlor, komu hizmetinden yosoklılor, toksirli
suÇlor horÇ toplom bir yıl veyo doho fozlo hopis ile oğır hopis cezo$no hüküm grymlş olonlor; zimmeç
ihtiloŞ irtikop, rüşvet hırsızlı( dolondırıcılıK sohteciliK inoncı kötüye kullonmo, dolonlı iflos gibi yuz
kızortıcı suÇlorlo, koçokçı|ı( ResmT ihole ve olım sotımloro fesot korıştırmo, Devlet sırlorını oçığo vurmo,
terÖr eylemlerine kotılmo ve bu gibi eylemleri tohrik ve teşük suçlorındon biriyle hüküm gVmiş olonlor,
offo uğromış olsolor bile millefuekiliseçilemezler." Bunun yonısıro, "hokimler ve sovcılor, yüksek yorgı
orgonlorı mensuplorı, yükseköğretim kurumlorındoki öğretim elemonlorı, yükseköğretim Kurulu üyeleri,
komu kurum ve kuruluşlonnın memur stotüsündeki görevlileri ile yoptıklorı hizmet bokımındon işçi
niteliğitoŞımoyon diğer komu görevlilerive Siloh|ı Kuwetler mensup|orı, görevlerinden çekilmedikçe,
odoy olomozlor ve millefuekili seçilemezler." (Anoyoso, md.76)

Anoyosonın 8l'inci moddesİ uyorınco Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve boşlorken şu
Şekilde ondiçerler: "Devletin vorlığı ve boğımsızlığını, votonın ve milletin bölünmez
bütünlüğünü, milletin koyıtsız ve şortsız egemenliğini koruyocoğımo, hukukun üstünlüğüne,
demokrotik ve |oik cumhuriyete ve Atotürk ilke ve inkıloplorıno boğlı kolocoğımo, toplumun
huzur ve refohı, millidoyonışmo ve odolet onloyışı içinde herkesin inson hoklorındon ve temel
hürriyetlerden yororlonmosı ülküsünden ve Anoyosoyo sodokotten oyrılmoyocoğımo; büyük
Türk Milletiönünde nomusum ve şerefim üzerine ondiçerim.''

ı) yosomo
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, örgütsel yopı itiborıylo; Genel Kurul, Boşkonlık Dİvonı, Sİyosİ Porti

Gruplorı, Donışmo Kurulu ve Komisyonlordon oluşur. Milletvekilleri bu kurulve komisyonlordo

çolışorok gÖrevlerini yerine getirirler. Ayrıco, TBMM Genel Kurulundon olınocok koror üzerİne,

Dostluk Gruplorıve porlomentolororosı Birlik Gruplorı do kurulobilmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Boşkonlık Divonı, Meclis üyelerİ orosındon seçİlen Meclİs

Boşkonı, Boşkonvekilleri, Kotip üyeler ve İdore Amirlerinden oluşur. Boşkonlık Divonı,

Meclisteki siyosi porti gruplorının üye soyısı oronındo Dİvono kotılmolorını soğloyocok

şekilde kurulur. Siyosi porti gruplorı Boşkonlık için odoy gösteremezler. Türkiye Büyük Millet

Mec]isi Boşkonlık Divonı için, bir yosomo döneminde iki seçim yopılır.

Türkiye Büyük Miılet Meclisi, çolışmolorını, kendi yoptığı içtüzük hükümlerİne göre yürütür.

içtüzük hükümleri, siyosi porti gruplorının, Meclisin bütün foolİyetlerİne Üye soyısı oronındo

kotılmolorını soğloyocok yoldo düzenlenir. Siyosi porti gruplorı, en oz yirmİ üyeden

meydono gelir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim oyının ilk günü kendiliğinden toplonır. Meclis, bir

yosomo yılındo en çok üç oy totilyopobilir.

Türkiye Büyük villet Meclisi,nde teknik desteK lojistik hizmetleri soğlomok üzere, Genel sekreterıik

biçiminde yopılondırılmış bir idori teşkilot bulunmoktodır.

TBMM idori Teşkilotı kodrolorındo görevli personel hokkındo 657 soyılı Devlet Memurlorı

Konununun istisnoi memurluklo ilgili hükümleri uygulonır.

Yürütme yetkisı ve görevi, Cumhurboşkonı torofındon, Anoyosoyo Ve konunloro uygun

olorok kullonılır ve yerine getirilir. Cumhurboşkonı Dev]etin boşıdır. Cumhurboşkonı, Devlet

boşkonı sıfotıylo Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anoyosonın

uygulonmosını, Devlet orgonlorının düzen]ive uyumlu çolışmosını temin eder.

Yürütme yetkisi Cumhurboşkonıno oittir.

CUMHURBAŞKANİNİN GÖREV VE YETKiIERİ

Gerekli gördüğü tokdirde, yosomo yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet MecIisi'nde

oçılış konuşmosını yopmok,

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplontıyo çoğırmok,

Yosolorı yoyımlomok,

yosolorıyeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerigöndermek,

Anoyoso değişikliklerine ilişkin yosolorı gerekli gördüğü tokdirde holkoyuno

sunmok,

Ülkenin iç ve dış siyoseti hokkındo Meclise mesojvermek,

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine koror vermek,

e) vürütme
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Bokonlorı ve Cumhurboşkonı yordımcılorını otomok ve görevlerine son vermek,

Üst kodeme komu yöneticilerini otomok, görevlerine son vermek ve bunlorın
otonmolorıno ilişkin usul ve esoslorı Cumhurboşkoniığı korornomesiyle
düzenlemek,

Yoboncı devletlere Türk Devleti'nin temsilcilerini göndermek, Türkiye
Cumhuriyeti'ne gönderilecek yoboncı devlet temsilcilerini kobul etmek,

Uluslororosı ondloşmolorı onoylomok ve yoyımlomok,

Milli güvenlik politikolorını belirlemek ve milli güvenliğe ilişkin gerekli tedbirleri
olmok,

Yürütme yetkisine ilişkin konulordo Cumhurboşkonlığı korornomesiçıkormok,

Yosolorın uygulonmosını soğlomok ve bunloro oykırı olmomok şortıylo,
yönetmelikler çıkormo(
Türkiye Büyük Millet Meclisi odıno Türk Silohlı Kuwetleri'nin Boşkomutonlığını temsil
etmeK

Türk silohlı kuwetleri'nin kullonılmosıno koror vermek,

Genelkurmoy Boşkonı'nı otomok,

Milli Güvenlik Kurulu'nu toplontıyo çoğırmok,
Milli Güvenlik Kurulu'no Boşkonlık etmek,

Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini otomo(

Devlet Denetleme Kurulu'no inceleme, oroştırmo ve denetleme yoptırmo(

Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,

Üniversite rektörlerini seçmek,

Yosolorın TBMM İçtüzüğü'nün, tümünün yo do belirli hükümlerinin Anoyoso'yo
biçim yo do esos yönünden oykırı olduklorı gerekçesi ile Anoyoso Mohkemesinde
iptol dovosı oçmok,

Sürekli hostolık, sokotlık ve kocomo sebebi ile belirli kişilerin cezolorını hofifletmek
yo do koldırmok,

Anoyoso Mohkemesi üyelerini seçmek,

Donıştoy üyelerinin dörtte birin seçmek,

yorgıtoy Cumhuriyet Boşsovcısı ve Yorgıtoy Cumhuriyet Boşsovcıvekilini seçmek,

Hokimler ve Sovcılor Kurulu üyelerini seçmek.
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l) Cumhurboşkonı Yordımcılqrı ve Bqkonlor

Bokon, bokonlık kuruluşunun en üst omiriolup, bokonlık icrootındon ve emrioltındokilerin fooliYet ve

işlemlerinden sorumlu, bokonlık merkez, toşro ve yurtdışıteşkilotı ile boğlı, ilgilive iliŞkili kuruluŞlorın

fooliyetlerini, işlemlerinive hesoplorını denetlemekle görevlive yetkilidir.

Bokonlor, komu koynoklorının etkili, ekonomik ve verimli kullonımı omocıylo, bokonlık

hizmetlerini mevzuoto, Cumhurboşkonının genel siyosetine, Cumhurboşkonı koror ve

tolimotlorıno, kolkınmo plonlorıno ve yıllık progromloro uygun olorok yürütmekle, bokonlığın
fooliyet olonıno giren konulordo diğer bokonlıklorlo işbirliği ve koordinosyonu soğIomoklo
görevli ve Cumhurboşkonıno korşı sorumludur.

2) Sokon Yordımcılorı
Bokon yordımcılorı, bokonın emrinde ve onun yordımcısıolup bokonlık hizmetlerinibokon odıno ve

bokonın direKif ve emirleri yönünde, bokonlığın omoç ve politikolonno, kolkınmo plonlorıno ve yıllık

progromloro, strotejik plon ve performons hedef]eri ile hizmet gereklerine, mevzuot hükümlerine

uygun olorok düzenler ve yürütür. Bu omoçlo bokonlık teftiş kurulu horiç bokonlık kuruluşlorıno

gereken emirleriverir ve bunlorın uygulonmosını gözetir ve soğlor.

Bokon Yordımcılorıyukorıdo belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bokono korşı sorumludur.

3) Cumhurboşkonlığı Teşkilotı

o) Cumhurboşkonı Özel Kolem Müdürlüğü

Cumhurboşkonı mokomıno ilişkin hizmetleri yürütmek, Cumhurboşkonının resmi ve özel
yozışmolorını yürütmek, Cumhurboşkonının tören, yurtiçi ve yurtdışı gezi işlerini düzeniemek
ve yürütmek, Cumhurboşkonlığı mokomının protokol, holklo ilişkiler ve kurumsol iletişim

* cumhurboşkonı, seçildikten sonro bir veyo doho fozlo cumhurboşkonı
yordımcısı otoyobilir.

* cumhurboşkonının hostolık ve yurt dışıno çıkmo gibi sebeplerle geçici olorok

görevinden oyrılmosı hollerinde, Cumhurboşkonı yordımcısı CumhurboŞkonıno

vekölet eder ve Cumhurboşkonıno oit yetkileri kullonır.
* cumhurboşkonı yordımcılorı ve bokonlor, milletvekili seçilme yeterliliğine sohip

olonlor orosındon Cumhurboşkonı torofındon otonır ve görevden olınır.
* cumhurboşkonı yordımcılorı ve bokonlor,8l inci moddede yozılı şekilde Türkiye

Büyük Millet Meclisi önünde ondiçerler.
* Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, cumhurboşkonı yordımcısı veyo bokon

olorok otonırlorso üyelikleri sono erer.
* cumhurboşkonıyordımcılorıve bokonlor, cumhurboşkonıno korşısorumludur.
* cumhurboşkonı yordımcılorı ve bokonlor, görevleriyle ilgili olmoyon suçlordo

yosomo dokunulmozlığıno ilişkin hükümlerden yororlonır.

Bokonlıklorın kurulmosı, koldırılmosı, görevlerive yetkilerİ, teşkİlot yopısı ile merkez ve

toşro teşkilotlorının kurulmosıCumhurboşkonlığı korornomesiyle düzenlenir.
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hizmetlerini bünyesindeki birimler orocılığıylo yürütmek ve Cumhurboşkonının Milli Soroylor
ve Devlet Arşivlerine ilişkin tolimot, iş ve işlemlerini yürütmek ile görevlidir,

b) Cumhurboşkonlığı İdori İşter Boşkonlığı
İdori İşler Boşkonı Cumhurboşkonı odıno oşoğıdoki görevleriyopor.

o) anoyosodo belirtilen görevlerinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullonılmosındo
Cumhurboşkonıno gerekli olon hizmetleri sunmok.

O) rurtiye Büyük Mlllet Meclisi ile olon münosebetlerin yürütülmesi ve komu kurum ve
kuruluşlorı orosındo koordinosyonun soğlonmosı için gerekliçolışmolorıyopmok.

c) Devlet Teşkilotının düzenlive etkin bir şekilde işlemesini temin edecek prensiplerin tespiti
için gerekli çolışmolorı yopmok.

ç) İç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücode]e konusundo koordinosyonun soğlonmosı
için gerekli çolışmolorı yopmok.

d) Yopılon çolışmolorın komuoyundoki tesirlerini izleme ve değerlendirme çolışmolorını yopmok.

ioıni işı.ın BAşKANIıĞı rışxiı.ırı

o) Hul<uk ve Mevzuot Genel Müdürlüğü

b) Rersonelve Prensipler Genel Müdürlüğü

c) Ouvenlik İşleriGenel Müdürlüğü

ç) Oester ve Moli Hizmetler Genel Müdürlüğü

d) l<orumo ve Güvenlik Genel Müdürlüğü

c) Cumhurboşkon!ığı Politiko Kuru|torı

Cumhurboşkonınco olınocok kororlor ve oluşturulocok politiko!orlo ilgili öneriler geliştirmek
ve geliştirilen politiko ve stroteji önerilerinden Cumhurboşkonınco uygun görülenler
hokkındo gerekli çolışmolorı yopmok üzere Cumhurboşkonlığı bünyesindeki kurullor
oluşturulmuştur.

cuMHuRBAşKANtıĞı PotiTİKA KURuttARı

o) aillm, Teknolojive yenilik Potitikolorı Kurulu

U) ıgltim ve Öğretim Politikolorı Kurulu

c) Ekonomi Politikolorı Kurulu

ç) OUvenlik ve Dış PoIitikolor Kurulu

o) rıurur politikolorı Kurulu

e) Kü[ür ve Sonot Politiko]orı Kurutu

0 Soğtık ve Gıdo Politiko|orı Kurulu

g) Sosyol PolitikoIor Kurulu

ğ) Yerel Yönetim Politikolorı Kuru]u
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d) Cumhurboşkonlığıno Boğlı Kurum ve Kuruluşlor

Aşoğıdo yer olon kurum ve kuruluşlor Cumhurboşkonlığıno boğlı olup, konunlorı ve/veyo
Cumhurboşkonlığı korornomelerindeki hükümlere tobidir.

CUMHURBAŞKANLİĞİ BAĞU KURULUŞLAR|

o) Devlet Arşivleri Boşkonlığı

b) oevlet Denetleme Kurulu

c) Diyonet işleri Boşkonlığı

ç) iıetlşim Boşkonlığı

d) MıılıGüvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

e) vlııl istihborot Teşkilotı Boşkonlığı

0 Milli Soroylor idoresi Boşkonlığı

g) Sovunmo Sonoyi Boşkonlığı

ğ) Strotejive Bütçe Boşkonlığı

n) rurriye Vorlık Fonu

e) Cumhurboşkonlığı Ofisleri

Cumhurboşkonlığıno boğlı, özel bütçeli, komu tüzel kişiliğini hoiz, idorT ve molT özerkliğe

sohip birimlerdir.

cuMHuRBAşKANtıĞı oFistERi

o) inson Koynoklorı Ofisi

b) yotırım ofisi

c) Dijitol Dönüşüm ofisi

ç) Finons ofisi

Türkiye Cumhuriyeti Anoyososı'no göre yorgı erki, yosomo ve yürütme erklerinden
boğımsızdır. Yosomo ve yürütme ile yönetim, yorgı kororlorıno uymok zorundodır. Yorgı
yetkisi Türk Ulusu odıno boğımsız ve torofsız mohkemelerce kullonılır. Mohkemelerin
kuruluşu, görev ve yetkiieri, işleyişi ve yorgılomo usulleri konunlo düzenlenir. Hokimler,
görevlerinde boğımsızdırlor; Anoyosoyo, konuno ve hukuko uygun olorok vicdoni
konootlerine göre hüküm verirler. Hiçbir orgon, mokom, merci veyo kişi, yorgı yetkisinin
kullonılmosındo mohkemelere ve hokimlere emir ve tolimot veremez; genelge gönderemez;
tovsiye ve telkinde bulunomoz.

C) vorgı
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Anoyoso'do dÜzenlenen yüksek mohkemeler, Anoyoso Mohkemesi, yorgıtoy, Donıştoy ve
UYuŞmozlık Mohkemesidir. Ayrıco, Anoyoso'do yüksek mohkemeler orosındo soyılmoso do,
ilke olorok TBMM odıno Devletin gelir ve horcomolorını denetleme görevi yopon Soyıştoy,ın
yorgı yetklsl de bulunmoktodır.

Anoyosoyo göre, mohkemelerİn boğımsızlığı ve hokimlik teminotı esoslorıno göre kurulup
gÖrev yopon Hokimler ve Sovcılor Kurulu, odli ve idori yorgı hokim ve sovcılorının özlük
iŞlerini düzenlemek ve bir mohkemenin veyo bir hokimin veyo sovcının kodrosunun
koldırılmosl yo do bir mohkemenin yorgı çevresinin değiştirilmesi konusundoki teklifleri
kororo boğlomoklo yetkili bir orgondır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel orgonlorı olon yosomo, yürütme ve yorgının onoyosol
olorok düzenleniŞini gördükten sonro Devlet teşkilotı yopısının doho iyi onloşılmosı için idori
örgütlenmeye biroz doho yokındon bokmok gerekmektedir.

ıı) lDARE (vöNıriu)

Cumhuriyetln temel orgonlorındon biri olon yürütme, Anoyoso'yo göre, gerekli yetkilere
sohip ve konunlorın kendisine verdiği görevleri yerine getiren bir kuwettlr. (r.c. Anoyososı
md.8'in gerekçesi).4 İdore ise, komu hizmetlerini yosolor gereğince yürütmekle görevli
YoPıdır. Yürütme yetkisi ve görevleri, uygulomodo bu yopı orocılığıylo gerçekleştirilir. İdore,
devlet ve toplum düzeninin kesintisiz işlemesini soğloyon sistemotik yopıdır.

Anoyoso'do bulunon bozı temel ilkeler, komu yönetimini etkiler ve ono yön verir.s Bunlorın
boşlıcolorı, Anoyoso'nın Boşlongıç kısmındo ve 2'nci moddesinde ifodesini bulon
"demokrotik devlet", "hukuk devleti", "loik devlet", "sosyol hukuk devleti", "Atotürk
milliyetçiliği" ile Anoyoso'nın doho sonroki bölümlerinde yer olon "plonlı kolkınmo" (md.166),
"İnkılöp konunlorının korunmosı" (md.l74), "idorenln bütünlüğü" (md.l23), "idorenin yosollığı
(konuniliği)" (md.l23), "idorenin yorgısol denetimi" (md.l25), "merkezden yönetim",
"yerinden yönetim" ve "yetki genişliği" (md.l26) ilkeleri ve esoslorıdır,

Anoyoso'nın l23'üncü moddesine göre, idore, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve
konunlo düzenlenir; idorenin kuruluş ve görevleri ise, merkezden yönetim ve yerinden
yönetim esoslorıno doyonır. Merkezden yönetim, yönetsel hizmetlerin merkezde toplonmosı
ve bu hizmetlerin merkez ve merkezin hiyerorşisi içinde yer olon örgütlerce yo do yerinde
merkeze boğlı il yönetimi, ilçe yönetimi ve bölge yönetimi gibi toşro kuruluşlorı eliyle
yürütülmesidir. Yerinden yönetim ise, komu hizmetlerinin yöre holkınco seçilen kuruluş yo do
orgonlor ile yönetsel, sosyol, bilimsel, teknik ve kültürel olonlordo tüzel klşlliği olon
ku ruluşlorco yerine getirilmesidir.

Ülkemizde devletin temel yönetsel görevleri genel (merkezi) yönetimi oluşturon kuruluşlorco
yürütülür. Genel yönetimin merkez örgütü, Cumhurboşkonı, Bokonlıklor ve Bokonlordon
oluşur. Genel yönetim, üzerine oldığı hizmetleri hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsol

T.C. Anoyososı Komisyon Roporlorıve Gerekçeleri, Millet Meclisi Vokfı Ofset Tesisi, Ankoro, 1983,

s. ll'den oktoron, Devlet Memurlqrı Elkitobı, 3. Boskı, s. 17, TODAİE Yoy., Ankoro, l9B7.

A. şeref Gözübüyük; Yönetim Hukuku, Sevinç Motboosı, Ankoro, 1983, s.l8'den oktoron, Devlet
Memurtorı Elkitobı,3. Boskı, s.17, TODAİE Yoy., Ankoro, ]9B7.

A) ıonım

4
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koşulloro, ülkenin coğrofyo durumuno göre yürütmek için toşrodo örgütlenmiştir. Bu

örgütler, merkezdeki genel yönetimin toşroyo bir uzontısıdır ve genel olorok ülkeye

yoyılmıştır. Genel yönetimin toşro örgütlenmesinin doyondığı ilke, "yetki genişliği" ilkesidir.
yetki genişliği, merkezin yo do genel yönetimin, toşro kuruluşlorıno yo do orgonlorıno
kendiliğinden koror olorok uygulomo yetkisi tonımosıdır. Ülkemizde genel yönetimin toşro

kuruluşlorı, il idoresi, ilçe idoresi, bucok idoresi ve bölge yönetimidir. Anoyoso'nın l26'ncı

moddesi uyorınco, illerin yönetimi yetki genişliği esosıno doyonır.

Ülkemizde yerel nitelikli birçok hizmetin görülmesini soğloyon ve demokrotik yoşomın bir

porçosı olon yeretyönetim kuruluşlorı Anoyoso'nın l27'nci moddesinde şöyle düzenlenmiŞtir:

"Moholli idoreler; il, belediye veyo köy holkının müşterek ihtiyoçlorını korşılomok üzere

kuruluş esoslorı konunlo belirtilen ve koror orgonlorı, gene konundo gösterilen, seçmenler
torofındon seçilerek oluşturulon komu tüzel kişileridir. Moholli idorelerin kuruluş ve görevleri

ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olorok konunlo düzenlenir. Merkezi idore,

moholli idoreler üzerinde, moholli hizmetlerin idorenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde
yürütülmesi, komu görevlerinde birliğin soğlonmosı, toplum yororının korunmosı ve moholIi

ihtiyoçlorın gereği gibi korşılonmosı omocıylo, konundo belirtilen esos ve usuller doiresinde
idori vesoyet yetkisine sohiptir. Moholli idorelerin belirli komu hizmetlerinin görülmesi omocı
ile kendi orolorındo Cumhurboşkonının Kororı ile birlik kurmolorı, görevleri, yetkileri, moliye

ve kolluk işleri ve merkezi idore ile korşılıklı boğ ve ilgileri konunlo düzenlenir. Bu idorelere,

görevleri ile orontılı gelir koynoklorı soğlonır."

Ülkemizde bozı komu hizmetleri, genel yönetimin dışındo hizmet yönünden yerinden
yönetim kuruluşlorı olorok örgütlendirilmiştir. Yönetsel, sosyol, bilimsel, teknik ve kültürel

olonlordo "hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlorı" vordır. Üniversiteler, Türkiye

Rodyo-Televizyon Kurumu, Komu İktisodiTeşebbüsleri bunlor orosındo yer olır.

ioanrxiN ANAvAsAı. iıxrı-rni

l-
2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

l0-

ll-
|2-

idorenin Konuniliği («onuni idore)

İdorenin Bütünlüğü

Merkezden yönetim

yerinden yönetim

yetkiGenişliği

İdoriVesoyet

İdorenin Yorgısol Denetimi

İdorenin Moli Sorumluluğu

Komu Tüzel Kişiliği

yönetmelik

konunsuz Emir

Sovunmo Alınmodon Disiplin Cezosı Verilememesi
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Anoyoso; bokonlıklorın kurulmosı, koldırılmosı, görevleri, yetkileri Ve örgütlenmesinin
CumhurboŞkon!ığı Korornomesi ile düzenleneceğini hüküm oltıno olmıştır.
CumhurboŞkonlığı Korornomesi ile de ülkemizde komu hizmetlerinin yerine getirilmesinden
sorumlu bokonlıklorın Örgütsel yopısı belirlenmiştir. Buno göre, bokontıklorın temel
kuruluŞlorı, her bokonlık için; "merkez teşkilot", ihtiyoco göre kurulon "toşro ve yurtdışı
teşkilotı" ile "boğlı, ilgilive ilişkili kuruluşlor''don o|uşur.

l) nckonlık Merkez Teşkilotı
Bokonlık merkez teŞkilotı, bokonlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesİ, bu hizmetlerle
ilgili omoÇ ve Politiko toyini, plonlomo, koynoklorı düzenleme ve soğlomo, koordinosyon,
gözetim ve tokiP, idoreyi geliştirme ve denetim gibi görevleri yerine getirmek üzere gerekli
birimlerden meydono gelir.

Bokonlık merkez teşkilotının hiyerorşik kodemelerive birim unvonlorı ise şöyledir:
. Bokon Yordımcılığı,

' Bokon Yordımcılığıno boğlıGenel Müdürlülç Kurul Boşkonlığıveyo Doire Boşkonlığı,
, Genel Müdürlük veyo Kurul Boşkonlığıno boğlı Doire Boşkonlığı, (ı s. cx /md. 5o9)

2) sokcnlık Taşro Teşkilatı
Bokonlığın kuruluŞ omoçlorını gerçekleştirmek Ve yürütmekte olduklorı hizmetleri
votondoŞloro sunmoklo gÖrevli bokonlık toşro teşkilotı, ihtiyoco göre oşoğıdoki kuruluşlorın
tomomındon veyo birkoçındon meydono gelecek şekilde düzenlenir.
. İlvolisine boğlı il kuruluşlorı,
. Koymokomo boğlı ilçe kuruluşlorı,

' Doğrudon merkeze boğlıtoşro kuruluşlorı (aOlge müdürlüklerive diğer kuruluşlor).
Bokonlık toŞro teŞkilotının hiyerorşik kodemeleri ve birim Lünvonlorı, hizmetin özellik]erinden
koynoklonon fork]ılıklor dikkote olınmok koydıylo şöyle düzenlenir (ı s. cr /md. 5o9):

gölae TEşKiLATı

Bölge müdürlüğü

Şube müdürlüğü veyo boşmühendislik

Şef lik veyo mühendislik

iı. rışriı.ırı

Voli

İl muourlugu

Şube müdürlüğü

Şeflik
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iı.çı rrşxiı.ırı

Koymokom

ilçe müdürlüğü

İntlyoç bulunon ilçeIerde şube müdürlüğü

ŞefIik

3) eokontık Yurt Dışı Teşkilotı

Bokonlık yurt dışıteşkilotı, yurt dışındo sürekliveyo geçici gÖrev yopon, hİzmet gereklerİne ve

ihtiyoçlorıno göre kurulon oşoğıdoki kuruluşlordon meydono gelir:

. Dış temsilcilik niteliğindeki diplomotik temsilcilikler (ouyureıçiııı<, doimi temsilcilik,

temsilcilik, elçilik, ortoelçilik, büyükelçilik ve elçilik bürolorı ve doimi moslohotgüzorlıklor)

ve konsolosluklor,
. Dış temsilcilikler bünyesindeki ihtisos birimleri, (Dış temsllciliklerin bünyesinde çolışon ve

Dışişleri Bokonlığı dışındoki komu kurum ve kuruluşlorıno mensup memur ve dİğer

görevlilerden meydono gelen birimlerdir.)

. Dış temsilcilik niteliğinde olmoyon yurt dışıteşkilotı (l s. c.r. /md. 5lO)

a) aokonlıklorın Boğlı, İlgili ve İllşı<lll Kuruluşlorı

Boğlı kuruluşlor, merkez teşkilot ile ihtiyoco göre kurulon toşro teşkilotındon meydono

gelecek biçimde düzenlenir.

Boğlı kuruluşIorın toşro teşkilotı; bölge, il ve ilçe kuruluşlorı şeklinde veyo doğrudon kendine

boğlı olorok kurulobilir.

Bokonlık boğlı kuruluşlorındo hiyerarşik kodemeler ve birim unvQnlorı, hizmetin

özelliklerinden koynoklonon forklılıklor dikkote olınmok koydıylo oşoğıdoki şekilde düzenlenir:

. Genel müdürlüK

. Doire boşkonlığı,

. ihtiyoco göre kuruIocok şube müdürlüğu (l s. c.K. /md. 5O9)

igiıi kuruluş/or,,Cumhurboşkonlığı korornomesi, özel konun veyo stotü ile kurulon, iKisodi devlet

teşekküllerive komu iktisodi kuruluşlorı ile bunlorın müessese, ortoklık ve iştirokleriveyo özel hukuki,

molive idori stotüye tobi, hizmet bokımındon yerinden yönetim kuruluşlorı şeklinde düzenIenir.

ilişkiti kuruluşlor;genel özellikleri itiboriyle piyosoloro ilişkin düzenleyici ve denetleyici görev
yopon, komu tüzel kişiliği ile idori ve moli özerkliği hoiz, özel konunlo kurulon hizmet

bokımındon yerinden yönetim kuruluşlorıdır.

ıv) MERKEzi iDARENİN TAşRA TEşKiIATı

Türkiye, merkezi idore kuruluşu bokımındon coğrofyo durumuno, iKisodi şortloro ve komu
hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller de diğer kodemeli bölümlere oyrılır. (anoyoso md.126)

İllerin idoresi yetki genişliği esosıno doyonır. Komu hizmetlerinin görülmesinde verim ve
uyum soğlomok omocıylo, birden çok ili içine olon merkezi idore teşkilotı kurulobilir. Bu
teşkilotın görev ve yetkileri konunlo düzenlenir. (Anoyoso md.126)
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İl İdoresi, lO/OO/lg+e torihli ve 5442 soyılı İl İdoresi Konunuo ile düzenlenmiştir. 5442 soyılı
Konun uyorınco, illerin kurulmosı, koldırılmosı, od ve merkez sınırının belirtilmesi ve
değiştirilmesi konunlo gerçekleşir. (md. 2)

Anoyoso'do belirtildiği üzere illerin yönetiminin yetki genişliği ilkesine doyonocoğı il idoresi
Konunundo do hüküm oltıno olınmıştır. (S+qZ s. Konun/md.3) İllerde genel idore teşkilotı il,

ilÇe ve bucok bölümlerine uygun olorok düzenlenir. Ancok, belli komu hizmetlerinin
görülmesi omocı ile, birden çok ili içine olon çevrede, bu hizmetler için yetki genişliğine
sohip kuruluşlor meydono getirilebilir.

İl genel idoresinin boşı ve mercii volidir. (SaaZ s.Konun/md. 4) aununlo birlikte voli, ilde
Cumhurboşkonının temsilcisi ve idori yürütme vosıtosıdır. (saaz s. Konun/md. 9) Voliler,
Cumhurboşkonının kororıylo otonırlor. (3 soyılı Üst Kodeme Komu yöneticileri ile Komu
Kurum ve Kuruluşlorındo Atomo Usullerine Doir Cumhurboşkonlığı Korornomesi/md.2)
Ayrıco, voliler, ilin genel idoresinden Cumhurboşkonıno korşı sorum|udur. Cumhurboşkonı
yordımcılorı ve bokonlor, görevlerine oit işleri için volilere re'sen emir ve tolimot verirler.
(saazs. Konun/md. 9)

Voli, konun, Cumhurboşkonlığı korornomesi ve diğer mevzuotın yoyım ve ilonını ve
uygulomosını soğlomok ve tolimot ve emirleri yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin
gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri olmoyo yetkilidir. Konun, Cumhurboşkonlığı
korornomesi ve diğer mevzuotın verdiği yetkiyi kullonmok ve bunlorın yük|ediği ödevleri
yerine getirmek için voliler genel emirler çıkorobilir ve bunlorı ilon ederler. (saaz s.
Konun/md.9)

İllerde, bokonlıklorın kuruluş mevzuotıno göre ve gerektiği kodor teşkilot bulunur. Bu
teşkilotın her birinin boşındo bulunonlor il idore şube boşkonlorıdır. Bu teşkilot volinin emri
oltındodır. (SqaZ s. Konun/md.4) Rncok, Hökimler Konunu ile icro ve iflos Konunundo yozılı
yorgıç, Cumhuriyet sovcısı ve yorgıç sınıfındo bulunonlorlo bu konunlordo yozılı odolet
memurlorı, oskeri birlikleı oskeri fobriko ve müesseseler, oskerlik doire ve şubeleri bu
modde hükmünden müstesn oaır. (saaZs. Konun/md.4)

İllerde, volilerin toyin ve tespit ettiğl işlerde yordımcılığını ve volinin bulunmodığı
zomonlordo vekilliğini yopmok üzere voli yordımcılorı bulunur. Voliliğin yaA işlerinin
düzenlenmesinden de voli yordımcısı sorumlud ur. (SaaZ s. Konun/md.4)

İ| ldore kurulu, volinin boşkonlığındo, volinin boşkonlığı oltındo hukuk işleri müdürü,
defterdor, milli eğitim, boyındırlık, soğlık ve sosyol yordım, torım ve veteriner müdürlerinden
teşekkül eder. Voli, il idore kuruluno boşkoniık etmek üzere voliyordımcısını görevlendirebilir.
(s+ız s. Konun/md.57)

yoyımlondığı Resmi Gozete Torihi : lg/0/lg+g, Soyı:7236.
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vALiNiN GöREv vE yETKitERl

n) Voliler, ilin genel idoresinden Cumhurboşkonıno korşı sorumludur. Cumhurboşkonı
yordımcılorı ve bokonlor, görevlerine oit işleri için volilere re'sen emir ve tolimot

verirler.

B) Bokonlıklor ve tüzelkişiliği hoiz genel müdürlükler, il genel İdore teşkilotıno oİt bütün

işleri doğrudon doğruyo voliliklere yozorlor. Volilikler de illere oit iŞler iÇin ilgi|i

Bokonlık veyo tüzelkişiliği hoiz genel müdürlüklerle doğrudon doğruyo

muhoberede bulunurlor.

c) Voli, konun, Cumhurboşkonlığı korornomesi ve diğer mevzuotın neşir ve ilonını ve

uygulonmosını soğlomok ve tolimot ve emirleri yürütmekle ödevlidir. BU iŞlerin

gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri olmoyo yetkilidir.

ç) Konun, Cumhurboşkonlığı korornomesi ve diğer mevzuotın verdiği yetkiYi

kullonmok ve bunlorın yüklediği ödevleri yerine getirmek İçİn volİler genel emirler

çıkorobilir ve bunlorı ilon ederler.

D) Voli, odli ve oskeri teşkilot dışındo kolon bütün Devlet doire, müessese ve

işletmelerini, özel işyerlerini, özel idore, belediye köy idoreleriyle bunloro boğlı

tekmil müesseseleri denetler, teftiş eder.

E) iıın her yönden genel idore ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten

sorumludur.

F) Voli, ilde teşkilotıveyo görevli memuru bulunmoyon işlerin yürütülmesini, bu iŞlerin

görülmesiyle yokın ilgisi bulunon her hongi bir idore şube veyo doire boşkonındon

isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yopılmosı mecburidir.

G) Voli, Cumhuriyet Boyromındo ilde yopılocok resmi törenlere boşkonlık yopor ve

tebrikleri kobul eder.

Voli, cezo ve tevkif evlerinin muhofozosını ve Cumhuriyet sovcısı ile birlikte

hükümlü ve tutuklulorın soğlık şortlorını gözetim ve denetimİ oltındo bulundurur.

Ğ) Voli, il sınırlorı içinde bulunon genelve özel bütün kolluk kuwet ve teşkilotının omiridir.

Suç işlenmesiniönlemeK komu düzen ve güvenini korumok için gereken tedbirleriolır.

Bu moksotlo Devletin genelve özel kolluk kuwetlerini istihdom eder, bu teşkilot omir ve

memurlorı volitorofındon verilen emirleri derhol yerine getirmekle yükümlüdür.

H) Memleketin sınır ve kıyı emniyetini ve sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri,

yürürlükte bulunon hükümlere göre soğlor ve yürütür.

ı) Voliler, holkın oskerlik muomeleleri hokkındoki mürocoot ve şikoyetlerini kobul

ederler. Askerlik şubelerine ve doirelerine yozorlor.

i) Voli, lüzumu hölinde, kolluk omir ve memurlorıno suç foillerinin bulunmosı için
gereken emirleri verebilir. Kolluk bu emirleri, mevzuotto belirlenen usule uygun
olorok yerine getirir.

J) Volileı Devlet genelve özel hukuku hükümlerine ve ikomet seyoho! konsolos]uÇ ticoret
ontloşmolorıno göre yoboncılorın hukuki durumlorınıve deniz, koro ve hovo ticoretlerini
ilgilendiren işlerde konsolosluklorio muhobere ve bunlorın mürocootve ziyoretlerinikobul
ederler.
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İl idoresinde olduğu gibi ilçe idoresi de, IO/OO/1949 torihli ve 5442 soyılı il idoresi Konunu7 ile
düzenlenmlştlr. 5442 soyılı Konun uyorınco, ilçelerin kurulmosı, koldırılmosı, od ve merkez
sınırının belirtilmesi ve değiştirilmesi konunlo olur. (md. 2)

ilçe genel idoresinin boşı ve mercii koymokomaır. (Sa+z s. Konun/md.27) Aynı zomondo
koYmokom, ilÇede Cumhurboşkonının idori yürütme vosıtosıdır. Koymokomlor,
Cumhurboşkonının onoyıylo otonırlor. (3 soyılı Üst Kodeme Komu yöneticileri ile Komu
Kurum ve Kuruluşlorındo Atomo Usullerine Doir Cumhurboşkonlığı Korornomesi/md.2)
İlÇenin genel idoresinden koymokom sorumludur. Bokonlıklorın, kuruluş konunlorıno göre
ilÇelerde gerektiği kodor teşkilotı bulunur. Bu teşkilot, (odli ve oskeri teşkilot horiç)
koymokomın emri oltındodır. (S+aZ s. Konun/md.27) İlçede genel idore teşkilotının boşındo
bulunonlor ilçe idore şube boşkonlorıdır. Bunlorın emri oltındo çolışonlor ilçenin ikinci
derecede memurlor rJ,r. (s++Z s. Konun/md.28)

Koymokom, konun, Cumhurboşkonlığı korornomesi ve diğer mevzuotın yoyım ve ilonını,
uygulonmosını soğlor ve bunlorın verdiği yetkileri kullonır ve görevleri yerine getirir. Ayrıco
koymokom, volinin tolimot ve emirlerini yürütmekle görevlidir. Koymokom, ilçenin her
yönden genel idore ve genel gidişini düzenlemekten sorumludur oyrıco ilçe memurlorının
Çolışmolorını ve teşkilotın işlemesini gözetim ve denetimi oltındo bulundurur, (s+az s.
Konun/md.3l)

İlçe idore kurulu, koymokomın boşkonlığı oltındo tohrirot kotibi, molmüdürü, Hükümet
hekimi, milli eğitim memuruylo torım memuru ve veterinerden teşekkül eder. (sa+z s.
Konun/md.58)

KAYMAKAMİN GÖREV VE YETKİLERİ

A) Koymokom konun, Cumhurboşkonlığı korornomesi ve diğer mevzuotın neşir ve
İlonını, uygulonmosını soğlor ve bunlorın verdiği yetkileri kullonır ve ödevleriyerine
getirir. Koymokom, volinin tolimot ve emirlerini yürütmekle ödeviidir.

B) Voliler, ilçeye oit bütün işleri doğrudon doğruyo koymokomo yozorlor.
Koymokomlor do ilçenin işleri hokkındo boğlı bulunduklorı volilerle muhoberede
bulunurlor. Ancok oloğonüstü hollerde koymokomlor İçişleri Bokonlığı ve diğer
Bokonlıklorlo muhobere edebilirler ve bu muhoberelerden voiiye bilgiverirler.

C) Konun, Cumhurboşkonlığı korornomesi ve diğer mevzuot ile ve bunloro
doyonılorok voliler torofındon verilecek tolimot ve emirler ilçe idore, şube
boşkonlorıno koymokomlor yolu ile tebliğ olunur.

Ç) Koymokomior, ASKERİ vl aoı-İ TEşKİLAT dışındo kolon bütün Devlet doire ve
müessese ve işletmelerinive özel işyerlerini, özel idore, belediye ve köy idoreleriyle
bunloro boğlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler.

D) Koymokom, denetlemesisırosındo iş boşındo koimolorındo mohzur gördüğü ilçe idore

şube boşkonlorını volinin muvofokotiyle, diğer memur ve müstohdemleri re'sen
sorumluluğu oltındo işten el çeKirebilir.

yoyımlondığı Resmi Gozete Torihi : lg/O/lg+g, Soyı: 72367
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E) Koymokom, ilçenin her yönden genel idore ve genel gidişini düzenlemek ve

denetlemekten sorumludur.

F) Koymokom, ilçede teşkilotı ve görevli memuru bulunmoyon işlerin yürütülmesini,

bu işlerin görülmesiyle yokın ilgisi bulunon herhon9i bir idore veyo doire

boşkonlığındon isteyebilir.

G) Koymokom, ilçenin idore şube boşkonlorıylo ikinci derecedeki memurlorıno, genel

ve özel kolluk omir ve memurlorıno usulüne göre sovunmosını oldıkton sonro

uyormo, kınomo cezolorı verir ve uygulor. Doho oğır disiplin cezolorı verilmesi iÇin

özel konunu hükümlerine göre teklif ve tolepte bulunobilir. Koymokomlorco re'sen

verilen cezolor kesindir. Bu cezolor tebliğ torihinden itiboren sici|e geÇer.

H) Koymokom, ilçe memurlorıno tokdirnomede verebilir.

l) Koymokomlor, holkın oskerlik muomeleleri hokkındoki mürocoot ve şikoyetlerini
kobul ederler. Askerlik şubelerine ve doirelerine yozorlor.

J) Koymokom, ilçe sınırlorı içinde bulunon genel ve özel kolluk kuwet ve teşkilotının

omiridir.

l) Koymokom, Cumhuriyet Boyromındo ilçede yopılocok resmi törenlere boşkonlık

yopor ve tebrikleri kobul eder.

K) Suç işlenmesini önlemek, komu düzen ve güvenini korumok için gereken tedbİrleri

ohr. Bu moksotlo Devletin genel ve özel kolluk kuwetlerini istihdom eder. Konun,

Cumhurboşkonlığı korornomesi ve diğer mevzuot ile Cumhurboşkonınco olınmıŞ

bulunon koror ve tedbirlerin yürütülmesi için emirler verir, Bu teşkilot omir ve

memurlorı koymokom torofındon verilen emirleri derhol yerine getirmekle

ödevlidir.

L) Koymokom, memleketin sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri yürürlükte

bulunon hükümlere göre soğlor ve yürütür.

M) ilçe sınırlorı içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmozlığının tosorrufo müteollik

emniyetin, komu esenliğinin soğionmosı ve önleyici kolluk yetkisi koymokomın
ödev ve görevlerindendir. Bunlorı soğlomok için koymokom gereken koror ve

tedbirleriolır.

N) Koymokom, volinin tosvibiyle ilçe genel ve özel kolluk kuwetleri mensuplorının
geçici veyo sürekli o]orok yerlerini değiştirebilir.

o) Koymokom, ilçe çevresinde çıkobilecek oloylorın emrindeki kolluk kuwetleriyle
önlenmesine olonok bulunmoyocoğı konısıno vorIr veyo i|çe içindeki kolluk
kuwetleriyle önlenemeyecek oloğonüstü ve oni oloylor korşısındo kolırso hemen
voliye bilgi vererek yordım ister ve en yokın oskeri (Koro, Deniz ve F,|ovo)

komutonloro do hober verir.

Ö) Koymokom, cezo ve tutukevlerinin muhofozosını ve Cumhuriyet sovcısı ile birlikte
hükümlü ve tutuklulorın soğlık şortlorını gözetim ve denetimi oltındo bulundurur.
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1982 Anoyososının l26'ncı moddesinde, komu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum
soğlomok omocıylo birden çok ili içine olon merkezi idore teşkilotının kurulobileceği ve bu
teşkilotın görev ve yetkilerinin konunlo düzenleneceği öngörülmüştür.

Bununlo doğrultudo 5442 soyılı İl İdoresi Konunundo belli komu hizmetlerinin görülmesi
omocıylo birden çok ili içine olon çevrede, bu hizmetler için yetki genişliğine sohip
kuruluşlorın oluşturulmosıno olonok tonınmıştır. (SqqZ s. Konun/md. 3)

Genel yönetimin toşro kuruluşlorı genel olorok mülki yönetim bölümleri içinde
örgütlenmelerine korşın, uygulomodo, çeşitli nedenlerle genel yönetimle ilgili kimi kuruluşlor,
toşro örgütlerini, mülki yönetim bölümlerini oşocok biçimde örgütlendirmişlerdir.

ı) söıge Müdürlükleri
yukorıdo bohsedilen hükümler bölge kuruluşlorının oluşturulmosıno temel teşkil eden
düzenlemeler olup, bokonlıklor ile boğlı ve ilgili kuruluşlorın teşkilot korornomelerinde de
bölge teşkilotlonmosıno ilişkin düzen|emeler yopılobilmektedir. Örneğin, Koroyollorı ve
Devlet Su İşleriGenel Müdürlüklerinin toşro teşkilotlorı bölge müdürlüklerinden oluşmoktodır.

Bunlor do il ve ilçe müdürlükleri gibi, yetki genişliği ilkesi uyorınco oluşturulon ve coğrofi ölçüte
göre belli bir olonlo sınırlı olon teşkilotlonmolordır. Bölge müdürlükleri, voliye boğlı il müdürlükleri
ve koymokomo boğlı ilçe müdürlüklerinden forklı olorok doğrudon merkeze boğlı teşkilotlor
olorok tonımlonırlor. Devletin tüzel kişiliğl içinde yer olırlor ve özerk değillerdir. Merkezi idorenin
merkez dışındokiteşkilotloro bellihizmetler için yetkivermesisöz konusudur.

z) sölge Kotkınmo İdoresi Teşkilotlorı
1989 yılındo 388 soyılı Güneydoğu Anodolu Projesi Bölge Kolkınmo İdoresi Teşkilotının

Kuruluş ve Görevleri Hokkındo Konun Hükmünde Korornome ile Adıyomon, Diyorbokır,

Goziontep, Mordin, Siirt, Şonlıurfo, Şırnok, Botmon ve Kilis illerini içine olon bölgenin sürotle

kolkındırılmosı, yotırımlorın gerçekleştirilmesi için plon, oltyopı, ruhsot, konut, sonoyi, moden,
torım, enerji, uloştırmo ve diğer hizmetleri yopmok veyo yoptırmok, yöre holkının eğitim

düzeyini yükseltmek için gerekli tedbiri olmok veyo oldırmok, kurum ve kuruluşlor orosındoki
koordinosyonu soğlomok üzere, Sonoyi ve Teknoloji Bokonlığıno boğlı tüzel kişiliğe sohip ve

23 yıl süreli Güneydoğu Anodolu Projesi Bölge Kolkınmo İdoresi Teşkilotı kurulmuştur.

Görev süresi sono erdiğinde kendiliğinden ortodon kolkmosı öngörülen Güneydoğu

Anodolu projesi Bölge Kolkınmo İdoresi Teşkilotının görev süresi, l5 yıl iken, bu süre Önce l8

yılo doho sonrodo 23 yılo çıkorılmış olup, son olorok do Cumhurboşkonıno Teşkilotın görev

süresini uzotmo yetkisiverilmiştir. (Sga s. KHK/md,l)

slolzoıı torihli ve 642 soyılı KHK ile Doğu Anodolu Projesi, Doğu Korodeniz Projesi ve Konyo

ovosı projesinin uygulomolorını yerinde koordine etmek ve bu kolkınmo Projelerinin

uygulondığı illerdeki yotırımlorın gerektirdİğİ oroştırmo, plonlomo, Progromlomo,
projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinosyon hizmetlerinin Yerine getirilmesi

suretiyle bu projelerin kopsodığı bölgelerin kolkınmosını hızlondırmok üzere, SonoYi ve

Teknoloji Bokonlığıno boğlı ve tüzel kişiliğe sohip Doğu Anodolu Projesi BÖlge Kolkınmo

idoresi Boşkonlığı, Doğu Korodeniz projesi Bölge Kolkınmo idoresi BoŞkonlığı, KonYo Ovosı

projesi Bölge Kolkınmo idoresi Boşkonlığı kurulmuştur. Boşkonlıklor, bu Konun Hükmünde

Korornomenin yoyımı torihinden itiboren beş yıllık süre için kurulmuŞtur. Bu süre,

Cumhurboşkonı kororıylo beş yılo kodor uzotılobilir . (aaZ s. KHK/md,l)
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3) rolkınmo Ajonslorı
İlk defo 2006 yılındo, 5449 soyılı Kolkınmo Ajonslorının Kuruluşu, Koordinosyonu ve Görevleri
Hokkındo Konun ile kurulon Kolkınmo Ajonslorı kuruluş mevzuotı doho sonrosındolSlllZOla
torihli ve 30479 soyılı Resmi Gozete'de yoyımlonon 4 soyılı Bokonlıkloro Boğlı, İlglli, İllşrlll
Kurum ve Kuruluşlor ile Diğer Kurum ve Kuruluşlorın Teşkilotı Hokkındo Cumhurboşkonlığı
Korornomesi ile komu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlorı orosındoki işbirliğini
geliştirme( koynoklorın yerinde ve etkin kullonımını soğlomok ve yerel potonsiyeli horekete
geçirmek suretiyle Cumhurboşkonınco belirlenen politikolorlo uyumlu olorok bölgesel
gelişmeyi hızlondırmok, gelişmenin sürdürülebilirliğini soğlomok, bölgeler orosı ve bölge içi
gelişmişlik forklorını ozoltmok omocıylo tüzel kişiliği hoiz ve Korornomede düzenlenmemiş
bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tobi olorok yeniden düzenlenmiştir.

Ajonslor, bölgeler esos olınorok Cumhurboşkonı kororı ile kurulur ve ojons merkezinin
bulunocoğı il Cumhurboşkonı kororındo belirtilir. (a s. Cr/md.l86) Ajonslorın ulusol düzeyde
koordinosyonundon Sonoyi ve Teknoloji Bokonlığı sorumludur. Ajonsın teşkilot yopısı;
Kolkınmo kurulu, yönetim kurulu, genel sekreterlik ve yotırım destek ofislerinden oluşur. (4 s.
CK/md.l9O)

v) vrniııDEN yöNETlM KuRuLuşLARı

Yerinden yönetim kuruluşlorının yetkileri yer, konu ve biçim yönünden sınırlondırılmıştır.
Komu hizmetlerinin, merkezi idoreden oyrı özerk komu hukuku tüzel kişilerince yürütülmesi
söz konusudur. Yerinden yönetim kuru|uşlorı; yer yönünden yerinden yönetim kuruluşlorı ve
hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlorı olorok ikiye oyrılır. Yer yönünden yerinden
yönetim kuruluşlorı, yerel yönetimler veyo moholli idoreler olorok do bilinirken; hizmet
yönünden yerinden yönetim kuruluşlorı ise kısoco hizmet kuruluşlorı veyo komu
kurumlorıdır.

Coğrofiölçüte göre belli bir olonlo sınırlıolon teşkilotlonmolordır. Anoyoso'nın127 nci moddesine
göre, moholli idoreler; il, belediye veyo köy holkının moholli müşterek ihtiyoçlorını korşılomok
üzere, kuruluş esoslorı konunlo beliıtilen ve koror orgonlorı gene konundo gösterilen seçmenler
torofındon seçilerek oluşturulon komu tüzelkişileridir. Moholli idorelerin kuruluş, görev ve yetkileri,
yerinden yönetim ilkesine uygun olorok konunlo düzenlenir.

Yine Anoyoso hükmüne göre, moholli idorelerin seçimleri, seçimler için uygulonon esosloro göre
beş yıldo bir yopılır. Konun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.
(Anoyoso, md.|27) (auyul<şenir belediyelerinin Anoyosodoki doyonoğı olon hüküm.)

Moholli idorelerin seçilmiş orgonlorının, orgonlık sıfotını kozonmolorıno ilişkin itirozlorın
ÇÖzümü ve koybetmeleri, konusundoki denetim yorgıyolu ile olur. AncoK görevleri ile ilgili bir
suÇ sebebi ile hokkındo soruşturmo veyo kovuşturmo oçılon moholli idore orgonlorı veyo
bu orgonlorın üyelerini, İçişleri Bokonı, geçici bir tedbir olorok, kesin hükme kodor
uzokloştırobilir.

Merkezi yönetim, moholli idoreler üzerinde, moholli hizmetlerin idorenin bütünlüğü ilkesine
uYgun Şekİlde yürütülmesi, komu görevlerinde birliğin soğlonmosı, toplum yororının

l) Ver Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlorı
(yerel yönetimler/uoholli İdoreler)
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korunmosıve moholli ihtiyoçlorın gereğigibi korşılonmosı omocıylo, konundo belirtilen esos
ve usuller doiresinde idorivesoyet yetkisine sohiptir. (Anoyoso, md.l27)

Anoyoso'do belirtildiği üzere, il özel idoresi, belediye ve köy olmok üzere üç oyrı moholli
idore yopısı bulunmoktodır.

ı) il özel idoreleri
Merkezi idorenin toşro teşkilotı olon il oynı zomondo yerel yönetim kuruluşu olup, il özel
idoresi olorok odlondırılır. İl özel idoreleri, ilin kurulmosıno doir konunlo kurulur ve ilin
koldırılmosıylo tüzel kişiliği sono erer. İl özel idoresinin görev olonı il sınırlorını kopsor.

5302 soyılı İl Özel İdoresi Konunu gereğince, il özel idoresi, il holkının mohollT müşterek
nitelikteki ihtiyoçlorını korşılomok üzere kurulon ve koror orgonı seçmenler torofındon
seçilerek oluşturulon, idorT ve moJT özerkliğe sohip komu tüzel klşlsldir. Diğer torofton, 6360
soyılı Konun ile büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde il özel idorelerinin tüzel klşiliğl
sono erdirilmiştir. Buno göre hölihozırdo 8l ilin 3O'undo Büyükşehir Belediyesi, 5l'inde ise İl

Özel İdoresi vorlığını sürdürmektedir.

İl Özel İdoresinin orgonlorı; il genel meclisi, il encümeni ve voli'dir. İl genel meclisi, il özel
idoresinin koror orgonıdır ve ilgili konundo gösterilen esos ve usullere göre ildeki seçmenler
torofındon seçilmiş üyelerden oluşur. İl özel idoresinin donışmo orgonı il encümeni; volinin
boşkonlığındo, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri orosındon seçeceği
üç üye ve vo|inin her yıl birim omirleri orosındon seçeceği iki üyeden oluşur. Ayrıco Volinin
kotılomodığı encümen toplontısıno genel sekreter boşkonlık eder. İl özel idoresinin yürütme
orgonı Voli ise, il özel idoresinin boşı ve tüzel kişiliğinin temsilcidir.

İl özel idoresi teşkilotı; genel sekreterlik, molT işler, soğlık, torım, imor, inson koynoklorı, hukuk
işleri birimlerinden oluşur. İlin nüfusu, fiziki ve coğrofi yopısı, ekonomik, sosyol, kültürel
özellikleri ile gelişme potonsiyeli dikkote olınorok norm kodro sistemine ve ihtiyoco göre
oluşturulocok diğer birimlerin kurulmosı, koldırılmosı veyo birleştirilmesi il genel meclisin
kororıylo olur. Bu birimler büyükşehir belediyesi olon illerde doire boşkonlığı ve müdürlük,

diğer illerde müdürlük şeklinde kurulur. Toplom nüfusu 3.000.000'o kodor olon illerde,

ihtiyoco göre en fozlo iki, nüfusu bunun üzerinde olon illerde en fozlo dört genel sekreter
yordımcılığı kodrosu ihdos edilebilir. İlçelerde, özel idore işlerini yürütmek omocıylo
koymokomo boğlı ilçe özel idore teşkilotı oluşturulobilir. (5302 s. Konun/md. 35)

Voli torofındon hozırlonon il özel idoresi bütçesi tosorısı, eylül oyı boşındo il encümenine
sunulur. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kosım oyının birincigününden önce

il genel meclisine sunor. İl genel meclisi bütçe tosorısını yıl boşındon önce oynen veyo

değiştirerek kobul eder. Bütçe tosorısının süresi içerisinde kesinleşmemesi holinde voli,

görüşüyle birlikte durumu İçişleri Bokonlığıno bildirir. İçişleri Bokonının otuz gün içinde

vereceği koror kesindir. (SSOZ s. Konun/md.45)

Z} seleaiyeler ve Eüyükşehir Belediyeieri

2Ol8 yılı itiborıylo, Türkiye'de, 30 büyükşehir belediyesi, 5l il belediyesi, 5'l9 büyükŞehir ilÇe

belediyesi, 4o2 ilçe belediyesi ve 396 belde belediyesi o]mok üzere toplom belediye soyısı

l398'dir.8

8 www.e- icisleri.gov.tr/Anosoyfo/Mulki ldo riBolumleri.ospx (rrişim: o1.1 0.2ol 8)
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Belediyeler, ikioyrı Konunlo düzenlenmiştir. Bunlordon biri llllZOOS torihlive 5393 soyılı Beledlye
Konunu, bir diğeri iselOll lZOO4 torihli ve 5216 soyılı Büyükşehir Belediyesi Konunu'dur.

o) aeleOiyeler (S39l soyı!ı Belediye Konunu)

5393 soyılı Konun uyorınco, belediye, belde sokinlerinin moholli müşterek nitelikteki
ihtiyoçlorını korşılomok üzere kurulon ve koror orgonı seçmenler torofındon seçilerek
oluşturulon, idorive moliözerkliğe sohip komu tüzel kişisini ifode eder.

Nüfusu 5.000 ve üzerinde olon yerleşim birimlerinde belediye kurulobilir. İl ve ilçe
merkezlerinde belediye kurulmosı zorunludur.

Bir veyo birden fozlo köyün köy ihtiyor meclisinin kororıveyo seçmenlerinin en oz yorısındon bir
fozlosının mohollin en büyük mülki idore omirine yozılı boşvurusu yo do volinin kendiliğinden
buno gerek görmesi durumundo, volinin bildirimi üzerine, moholli seçim kurullorı, on beş gün
içinde köyde veyo köy kısımlorındo koyıtlı seçmenlerin oylorını olır ve sonucu bir tutonoklo
voliliğe bildirir. İşlem dosyosı volinin görüşüyle birliKe İçişleri Bokonlığıno gönderilir.
Cumhurboşkonı kororıile o yerde belediye kurulur. (SSSS s. Konun/md.4)

Diğer torofton, yeni iskon nedeniyle oluşturulon ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olon herhongi
bir yerleşim yerinde, Cumhurboşkonı kororı ile belediye kurulobillr. (5393 s. Konun/md. 4)
Nüfusu 2.000 oltıno düşen belediyeler ise, Cumhurboşkonı kororı ile köye dönüştürülür.
(sggs s. Konun/md. ıı)

Belediye sınırlorı, belediye meclisinin kororı ve koymokomın görüşü üzerine volinin onoyı ile
kesinleşir. (sege s. Konun/md.6)

Belediye sınırlorı içinde, ihtiyoç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sokinleri orosındo
komşuluk ilişkisi bulunon idori birim olon moholle muhtor ve ihtiyor heyeti torofındon
yönetilir. (ssgs s. Konun/md.9)

Bir beldenin odı, belediye meclisi üye tom soysının en oz dörtte üç çoğuniuğunun kororıve volinin
görüşü üzerine İçişleri Bokonlığının onoyı ile değiştiri]ir. Bu koror Resmi Gozete'de yoyımlonır.
Beldenin odının değişmesiile belediyenin odıdo değişmiş soyılır. (sSSa s. Konun/md.lO)

Belediyenin orgonlorını, "belediye meclisi", "belediye encümeni" ve "belediye boşkonı"dır.

Belediye meclisi, belediyenin koror orgonıdır ve ilgili konundo gösterilen esos ve usullere
göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Belediye encümeni, hoftodo birden oz olmomok üzere önceden belirlenen gün ve sootte toplonır.
Belediye boşkonıocildurumlordo encümenitoplontıyo çoğırobilir. Encümen üye tom soyısının solt
çoğunluğuylo toplonırve kotılonlorın soltçoğunluğuylo kororverir. (5sg3 s. Konun/md.35)

Belediye boşkonı, belediye idoresinin boşı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye
boŞkonı, görevinin devomı süresince siyosT portilerin yönetim ve denetim orgonlorındo
gÖrev olomoz; profesyonel spor kulüplerinin boşkonlığını yopomoz ve yönetiminde
bulunomoz. (sSss s. Konun/md.37)

Belediye boşkonı, mohol]l idoreler genel seçimlerinden itiboren oltı oy içinde; kolkınmo plönı ve
Progroml ile vorso bölge plÖnıno uygun oiorok strotejik plön ve ilgiliolduğu yıl boşındon önce de
yıllık performons progromıhozırloyıp belediye meclisine sunor. (ssss s. Konun/md.4l)
BelediYe teŞkilötl, norm kodroyo uygun olorok yozı işleri, molT hizmetler, fen işleri ve zobıto
birimlerinden oluŞur. Beldenin nüfusu, fizikT ve coğrofT yopısı, ekonomi( sosyol ve kültürel
özellikleri ile geliŞme potonsiyeli dikkote olınoro( norm kodro ilke ve stondortlorıno uygun
olorok gerektiğinde soğlık, itfoiye, imor, inson koynoklorı, hukuk işleri ve ihtiyoco göre diğer
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birimler oluşturulobilir. Bu birimlerin kurulmosı, koldırılmosı veyo birleştirilmesi belediye
meclisinin kororıylo olur. (S3S3 s. Konun/md.48)

Belediyenin strotejik plönıno ve performons progromıno uygun olorok hozırlonon bütçe,
belediyenin moli yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tohminlerini gösterir, gelirlerin
toplonmosıno ve horcomolorın yopılmosıno izin verir. Belediye boşkonı torofındon
hozırlonon bütçe tosorısı eylül oyının birinci gününden önce encümene sunulur ve İçişleri
Bokonlığıno gönderilir. İçişleri Bokonlığı belediye bütçe tohminlerini konsolide eder ve 5018

soyılı Komu Moli Yönetimi ve Kontrol Konunu uyorınco merkezi yönetim bütçe tosorısıno
eklenmek üzere eylül oyı sonuno kodor Moliye Bokonlığıno bildirir. Encümen, bütçeyi
inceleyerek görüşüyle birlikte kosım oyının birinci gününden önce belediye meclisine sunor.
Meclis bütçe tosorısını yılboşındon önce, oynen veyo değiştirerek kobul eder. Kobul edilen
bütçe, molT yılboşındon itiboren yürüriüğe girer. (SSSS s. Konun/md. 62)

O) aüyül<şehir Belediyeleri (SZIS soyılı Büyükşehir Belediyesi Konunu)

5216 soyılı Büyükşehir Belediyesi Konunu uyorınco, Büyükşehir Belediyesi, sınırlorı il mülki
sınırı olon ve sınırlorı içerisindeki ilçe belediyeleri orosındo koordinosyonu soğloyon; idorive
moli özerkliğe sohip o|orok konunlorlo verilen görev ve sorumluluklorı yerine getiren, yetkileri
kullonon; koror orgonı seçmenler torofındon seçilerek oluşturulon komu tüzel kişisidir. (md.
3) Toplom nüfusu 750.0OO'den fozlo olon illerin il belediyeleri konunlo büyükşehir
belediyesine dönüştürülebilir.

Büyükşehir belediyesinin orgonlorı: Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye
encümeni ve büyükşehir belediye boşkonı'dır.

Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin koror orgonıdır ve ilgili konundo
gösterilen esos ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Büyükşehir belediye boşkonı
büyükşehir belediye meclisinin boşkonı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin
boşkonlorı, büyükşehir belediye meclisinin doğol üyesidir. (SZlO s. Konun/md.12)

Büyükşehir belediye boşkonı, büyükşehir belediye idoresinin boşı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Büyükşehir belediye boşkonı, ilgilikonundo gösterilen esos ve usullere göre büyükşehir belediyesi

sınırlorı içindeki seçmenler torofındon doğrudon seçilir. Büyükşehir belediye boşkon vekili,

Belediye Konunundoki usullere göre belirlenir. Anco( büyükşehir kopsomındoki ilçe belediye

boşkonlorı büyükşehir belediye boşkon vekiliolomoz. (SZlO s. Konun/md.17)

Büyükşehir belediyesi teşkilötı; norm kodro esoslorıno uygun olorok genel sekreterliK doire

boşkonlıklorı ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulmosı, koldırılmosı veyo birleştirilmesi

büyükşehir belediyesi meclisinin kororı ile olur. Büyükşehir belediyesinde boşkon yordımcısı

bulunmoz Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi içİn, genel sekretere yordımcı

olmok üzere, norm kodroyo uygun olorok genel sekreter yordımcısı otonobilir. Büyükşehir

belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye boşkonı odıno onun direktifive sorumluluğu oltındo

mewuot hükümlerine, belediyenin omoç ve politikolorıno, strotejik plönıno ve yıllık progromlorıno

uygun olorok genel sekreter ve yordımcılorı torofındon soğlonır. (SZlO s. Konun/md. 21)

Büyükşehir belediye bütçesi ile ilçe belediyelerinden gelen bütçeler büyükşehir belediye

meclisine sunulur ve büyükşehir belediye meclisince yotırım ve hizmetler orosındo bütünlük

soğloyocok biçimde oynen veyo değiştirilerek kobul edilir. BüyükŞehir ve ilÇe belediYe

bütçeleri, büyükşehir belediye meclisinde oynı toplontı döneminde ve birlikte görüŞülerek

kororo boğlonır ve tek bütçe hölinde bostırılır. Bütçenin hozırlonmosl ve uygulonmoslno

ilişkin diğer hususlordo Belediye Konunu hükümleri uygulonır. (SZlO s. Konun/md.25)
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3) xöyler
442 soyılı Köy Konunu ile düzenlenen köyler, geleneksel bir yerel yönetim kuruluşu olup idori

kororlo kurulur. Köy kurmo yetkisi İçişleri Bokonlığıno oittir. Nüfusu iki binden oşoğı yurtloro

köy denir.

Köye oit olon işler ikiye oyrılır; mecburi olon işler ve köylünün isteğine boğlı olon işler. Köyün soğlı(
temizliK yol, su, okul işleri ile ilgili hizmetler köyün zorunlu görevleri; köye homom, çomoşırlıÇ
pozoryeri, çorşı yopmok gibi hizmetler ise köyün isteğe boğlı görevIeri orosındodır. Köy işlerinin

birçoğu bütün köylü birleşerek imece ile yopılır. (qqZs,Konun/md.15)

Köy yönetimi, "köy derneği", "ihtiyor heyeti (meclisi)" ve "muhtor"don oluşur. Köy derneği, köy

muhtorınıve ihtiyor meclisi ozolorını seçmeye hokkı olon kodın ve erkek köylülerden oluşur. Köy

muhtorı ve ihtiyor meclisi ozolorı doğduron doğruyo köy derneği torofındon ve köylü kodın ve
erkekler orosındon seçilir. Köyün imomıve öğretmen veyo boşöğretmen ihtiyor meclisinin doğol
üyesidir. Köy muhtorıoynızomondo ihtiyor meclisinin boşıdır. (qqZs.Konun/md.2O)

Köy yönetiminin boşı olon muhtor, köy derneği torofındon beş yıl için seçilir. Konuno göre
köy işlerinde söz söylemek, emir vermek ve emrini yoptırmok muhtorın hokkıdır. Muhtor

Devletin memurudur. Muhtor seçiminde siyosi portiler odoy gösteremezler.

Muhtorın, hükümet torofındon bildirilecek konunlorı, nizomlorı köy içinde ilon etmek ve holko

onlotmok ve konunlor, nizomlor, tolimotlor, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek gibi

Devlet işleri; ihtiyor meclisi ile görüştükten sonro köylüyü işe çoğırmok, köy işlerine

horconocok poroyı toplomok gibi köy işlerivordır. Köy muhtorının köylü foydosıno olmoyon
kororlorını koymokom bozobilir. (aqZ s, Konun/md. 40)

Köy sınırı içinde herkesin ırzını, conını ve molını korumok için köy koruculorı bulunur. Her

köyde en oşoğı bir korucu bulunur. Nüfusu binden yukorı köylerde her beş yüz kişiye bir

korucu doho tutulur. Koruculor ihtiyor meclisi torofındon tutulur ve köy muhtorının vereceği
hober üzerine koymokomın emri ile işe boşlor. (aaZ,«onun/md.70)

BEIDE BEtEDiYEsi Cumhurboşkonı onoyı ile

iı.çr arıeoivrsi İlçe kurulmosıno doir konun ile resen

iı. eıı.ıoiyrsi ıl kurulmosıno doir konun ile resen

aüvü«şexin grııoivesi Konun ile

iı, özeı. ioanrsi Konun ile

KöY İçişleri Bokonı kororı ile

KuRutuş İşı.ruİ
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a) uonoıli İdore Birlikleri
5355 soyılı Moholli İdore Birlikleri Konunu gereğince, moholli idore birlikleri, birden fozlo
mohollT idorenin, yürütmekle görevli olduklorı hizmetlerden bozılorını birlikte görmek üzere
kendiorolorındo kurduklorı komu tüzel kişisidlr. (md.l)

Birliğin orgonlorını; birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik boşkonı oluşturur. Birlik meclisi,
birliğin koror orgonıdır ve birlik üyesi moholli idorelerin meclislerinin kendi üyeleri veyo
belediye meclis üyeliğine seçilmeyi hoiz kişiler orosındon, birlik tüzüğünde belirlenen soyıdo
ve gizli oylo seçecekleri üyelerden oluşur. Birlik encümeni, birlik boşkonı ile soyısı yediyi
geçmemek üzere birlik tüzüğünde gösterilecek soyıdo meclis üyesinden oluşur. Birlik
boşkonı, birlik idoresinin boşıve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Belli bir olono boğlı olmoksızın hizmetlerin özellikteri gereği oyrı bir tüzel kişilik şeklinde
teşkilotlondırılmosı sonucu oluşmuşlordır.

Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlorı idori, iktisodi, sosyol, bilimse!, tekniK kültürel
olonlordo görev yoporlor. Bunloro komu kurumu do denir.

l) vül<seröğretim Kurumlorı ve Üst Kuruluşlorı

o) Yürsel«öğretim Kurumlorı

Yükseköğretim kurumlorı, esos olorok üniversitelerdir. Anoyoso'nın l3O'uncu moddesinde
üniversiteler, "komu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sohip" kurumlor olorok
düzenlenmiştir. Çoğdoş eğitim-öğretim esoslorıno doyonon bir düzen içinde milletin ve

ülkenin ihtiyoçlorıno uygun inson gücü yetiştirmek omocı ile ortoöğretime doyolı çeşitli
düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel oroştırmo yoyın ve donışmonlık yopmo( ülkeye ve

insonlığo hizmet etmek üzere fooliyet gösterirler.

yine Anoyoso'nın l3O'uncu moddesi uyorınco, üniversiteler Devlet torofındon konun]o

kurulur; konundo gösterilen usul ve esosloro göre, kozonç omocıno yönelik olmomok şortı
ile vokıflor torofındon, Devletin gözetim ve denetimine tobi yükseköğretim kurumlorı

kurulobilir.

2547 soytı yükseköğretim Konunu, yükseköğretim kurumlorını, üniversiteler ile ileri teknoloji

enstitüleri ve bunlorın bünyesinde yer olon fokülteler, enstİtüler, yüksekokullor,

konservotuorlor, meslek yüksek okullorı ile uygulomo ve oroştırmo merkez]eri biçiminde

soymış ve her birisini tonımlomıştır. (ZS+Z s. Konun/md. Anoyoso'do üniversiteden boşkoco

bir isim oltındo herhongi bir yükseköğretim kurumundon söz edilmemiŞtir.

2809 soyılı yükseköğretim Kurumlorı Teşkilotı Hokkındo Konunu gereğince, üniversite; fokülte,

enstitü, yüksekoku], konservotuor, meslek yüksekokulu, oroştırmo ve uygulomo merkezi ve

benzeri birimlerden oluşur. Ancok bir üniversitede en oz üç fokültenin bulunmosı zorunludur.

Birlik, birlik tüzüğünün kesinleşmesinden sonro Cumhurboşkonının izniile kurulur ve
tüzel kişilik kozonır. MohollT idorelerin bütün görevlerini kopsoyocok şekilde genel
omoçlı veyo omocı oçıkço belirlenmemiş birlik kurulomoz.

a) xizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlorı
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Üniversite orgonlorı; Rektör, Senoto ve Üniversite Yönetim Kurulundon oluşur. (ZS+I s.

Konun/md. 13-14-]5) Fokülte orgonlorı; Dekon, Fokülte Kurulu ve Fokülte Yönetim Kurulundon
oluşur. (ZSql s. Konun/md. 16-17-18) Enstitü orgonlorı; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü
yönetim Kurulundon oluşur. (ZSal s. Konun/md. 19) Yüksekokul orgonlorı ise; Yüksekokul
Müdürü, yüksekokul Kurulu ve yüksekokulYönetim Kuruludur. (ZS+l s. Konun/md.20)

b) yükseköğretim Üst Kuruluşlorı
yükseköğretim üst kuruluşlorı; Yükseköğretim Kurulu (VOr) ve Üniversitelerorosı Kuruldon
oluşur. Anoyoso'nın l3l'inci moddesi uyorınco YÖK, yükseköğretim kurumlorının öğretimini
plonlomok, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlorındoki eğitim-
öğretim ve bilimsel oroştırmo fooliyetlerini yönlendirmek, bu kurum]orın konundo belirtilen
omoç ve ilkeler doğrultusundo kurulmosını, geliştirilmesini ve üniversitelere tohsis edilen
koynoklorın etkili bir biçimde kullonılmosını soğlomok ve öğretim elemonlorının
yetiştirilmesi için plonlomo yopmok moksodı ile kurulmuştur.

yükseköğretim Kurulu, üniversiteler torofındon seçilen ve soyılorı, nitelikleri, seçilme usulleri
konunlo belirlenen odoylor orosındon rektörlük ve öğretim üyeliğinde boşorılı hizmet
yopmış profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurboşkonınco otonon üyeler ve
Cumhurboşkonınco doğrudon doğruyo seçilen üyelerden kurulur. (Rnoyoso md.l3l)
yükseköğretim Kurulu orgonlorı; Genel Kurul, Boşkon ve Yürütme Kurulundon oluşur. (ZSql s.

Konun/md. 6-c) Milli Eğitim Bokonı do gerekli gördüğü hollerde Kurulo kotılır ve boşkonlık
eder. (Zsaı s. Konun/md. 6-c)
yükseköğretim kurumlorının idori örgütlenişi, l24 soyılı, "Yükseköğretim Üst Kuruluşlorı ile
yükseköğretim Kurumlorının İdori Teşkilotı Hokkındo Konun Hükmünde Korornome" ile

düzenlenmiştir.

Üniversitelerin idoriteşkilotının boşı Genel Sekreterdir ve bu teşkilotın çolışmosındon Rektöre
korşı sorumludur.

Genel sekreterlik, bir genel sekreter ile en çok iki genel sekreter yordımcısındon ve doire
boşkonlığı şeklinde boğlı birimlerden oluşur.

2) xomu İl<tisoai Teşebbüsleri
Komu İl<tisodi TeşebbüsU (rİr), "iktisodi devlet teşekkülü" ile "komu iktisodi kuruluşu"nun
ortok odıdır.

Sermoyesinin tomomı devlete oit, iktisodi olondo ticori esosloro göre fooliyet
göstermek üzere kurulon komu iktisodi teşebbüsüdür.

Sermoyesinin tomomı dev|ete oit olup teke| niteliğindeki mol ve hizmetleri komu
yororı gözeterek üretmek ve pozorlomok üzere kurulon ve gördüğü bu komu hizmeti
doloyısıylo Ürettiğimolve hizmetler imtiyoz soyılon komu iktisoditeşebbüsüdür.

,

İktlsodl Devlet Teşekkül ü

Kamu İktisadi Kuruluşu
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İl<tisodi Devlet TeŞekkülü; sermoyesinin tomomı devlete oit, iktisodi olondo ticori esosloro
göre fooliyet göstermek üzere kurulon komu iktisoditeşebbüsüdür.
komu iktisodı kuruluşu ise, sermoyesinin tomomı devlete oit olup tekel nitelığindeki mol ve
hizmetleri komu Yororı gÖzeterek üretmek ve pozorlomok üzere kurulon ve gördüğü bu komu
hizmetidoloyısıylo ürettiğimolve hizmetler imtiyoz soyılon komu iktisoditeşebbüsüdür.
Tüm komu iktisodi teşebbüsleri ilgili kuruluş stotüsüne sohip olup, hizmet yönünden
yerinden yönetim kuruluşlorı olorok örgütlendirilmişlerdir.

3) Özerk, Torofsız ve Diğer özei stotülü kurum ve kuruluştor
Devlet kuruluŞu iÇinde yer olon kimi kurumlor Anoyoso,do özerk yo do torofsız kuruluşlor
olorok düzenlenmiŞtir. Bunlordon bilimsel özerkliği olonlor; yükseköğretim kurumlorı
(üniversiteler, enstitüler, konservotuorlor vb.), torofsız olonlorso; rodyo ve televizyon idoreleri
(rnr) ile komuylo ilişkili hober ojonslorıdır.

Anoyoso'do gÖsterilen Özerk ve torofsız kuruluşlor orosındo yer olmomokıo birlikte, çeşitli
konunlorlo Yo do Ötekİ düzen|eyİci metinlerle özerklik yo do yorı özerklik kozonmış boşko
kuruluŞlor do bulunmoktodır. Bunlor orosındo; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Aroştırmo
Kurumu BoŞkonlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bonkosı Boşkonlığı, Türkiye Kolkınmo Bonkosı
A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türk Stondortlorı Enstitüsü Boşkonlığı soyılobilir.
Bu kuruluŞlorın kimiilgili kuruluş kimiise ilişkilikuruluş stotüsüne sohiptir.

AnoYoso'nın l35'inci moddesinde komu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlorı oyrıntılı
olorok düzenlenmiŞlerdİr. Bunlor, meslek mensuplorının oluşturduğu, komu tüzel kişilikleri
olon, bir kısım komu görevlerini yerine getiren ve üyeleri üzerinde komu hukukundon doğon
kimi Yetkileri olon örgütlenmelerdir. Komu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlorı yosoylo
kurulur ve belli bir mesleğin üyelerini kopsor. Bu nitelikteki kuruluşlor orosındo; Türkiye
odolor ve Borsolor Birliği, Türkiye Borolor Bİrliği, Türk Tobipleri Birliği, Türk Diş Hekimlerİ Birliği,
Türk Esnof ve SonotkÖrlorı Konfederosyonu, Türkiye Ziroot odolorı Blrllğl, Türkiye Sermoye
Piyososı Arocı Kuruluşlorı Birliği soyılobilir.

Ülkemizde yokın geçmişten beri görülen ve "boğımsız idori otorite", "boğımsız düzenleyici
kurumlor", "özerk kuruluşlof' gibi değişik isimlerle onılon bu kuruluşlorın fonksiyonlon ve
yopılonmolorı, komu kurum ve kuruluşlorının bilinen yopılonmolorındon ve fonksiyonlorındon
forklıdır. Kuruluş yosolorındo, bozılorı "kurum', bozılorı "kurul" biçiminde isimlendirilmiş olon bu
kuruluşlordon bozılorının bir bokonlıklo "ilgili", bozılorının ise "ilişkili" olduğu görülür. Tüzel kişiliğe,
idori ve moli özerkliğe sohip bulunon bu boğımsız idori otoritelerin temel görevleri, kendi
olonlorındokifooliyetleri, oldığı kororlorlo düzenlemelç uygulomolon izleyip denetlemek suretiyle
komunun ve kişilerin hok ve menfootlerini korumokır. Bu tip kuruluşlo1 görevlerine ve yetkilerini
kullonmolorıno ilişkin kororlorı kendileri olıp uygulodıklorındon ve bir bokonlığo "boğlı"
olmodıklorındon "boğımsız düzenleyici kurumlo/' niteliğine sohiptirler. Bu kuruluşlor bütçe
oçısındon bir bokonlıklo ilişkilendirilmişlerdir.

Boğımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlor, fooliyet gösterdikleri olondo geniş düzenleme
yetkileri yonındo yoptırım uygulomo yetki|eri ile de donotılmışlordır.

C) romu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlorı

Ç) eoğımsız Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlor ve Kurullor
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Konun ile

Konun ile

Konun ile

Konun ile

Konun ile
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Vl) ı(AMUYA YARARI-İ DERNEKLER

Derneklerin kuruluşu, dernek kurmo hokkı, derneklerin işleyişi, örgütlenmeleri, orgonlorı ile
görev ve yetkiIeri, denetlenmeleri, tüzel kişiliğin sono ermesi, üyelik ve üyelerin hoklorı ve
görevleri, yosok ve izne boğlı fooliyetler, cezolor ile derneklere ilişkin diğer konuIor,

04l|1l2OO4 torihlive 5253 soyılı Dernekler Konunu ve "Dernekler Biriminin Kuruluş Görev Yetki

5Ol8 soyılı Konun,un (ııı) soyılı ek cetvelinde yer olon bu kuruluşlor, "Düzenleyici ve

Denetleyici Kurumlor" olorok nitelendirilmekte ve şu şekilde sırolonmoktodır:

J Rodyo ve Televizyon Üst Kurulu

J Bilgi Teknolojilerive İletlşlm Kurumu

J Sermoye Piyososı Kurumu

J Bonkocılık Düzenleme ve Denet]eme Kurumu

J Enerji Piyososı Düzenleme Kurumu

J komu İhole kurumu

l Rekobet kurumu

./ Nükleer Düzen]eme Kurumu

J KişiselVeriIeriKorumoKurumu

J Komu Gözetim, Muhosebe ve Denetim Stondortlorı Kurumu

J Sigorto ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

GÖREVDE YÜKSELME SlNAVl DERS NOTLAR|
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ve Çolışmo Esos]orı ile Dernekler Kütüğünün Tesisi Hokkındo yönetmetik" ile yeniden
düzenlenmiştir.

Dernekler, tüzüklerinde gösterilen omoç ve bu omocı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği
belirtilen Çolışmo konulorı dışındo fooliyette bulunomozlor; Anoyoso ve konuniorlo oçıkço
Yosoklonon, omoçlorı veyo konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek omocıylo
kuru]omoz. Askerliğe, milli sovunmo ve genel kolluk hizmetlerine hozırloyıcı öğretim ve
eğitİm fooliyetlerinde bulunomoz; bu omoçlorı gerçekleştirmek üzere komp ve eğitim yerleri
oçomozlor. Üyeleri için özel kıyofet veyo üniformo kullonomozlor.

Komu yororıno çolışon dernekler, Cumhurboşkonı kororıylo tespit edilir. Blr derneğin komu
Yororlno Çolışon derneklerden soyılobilmesi için, en oz bir yıldon beri fooliyette bulunmosı
ve derneğin omocı ve bu omocı gerçekleştirmek üzere giriştiği fooliyetlerin toplumo yororlı
sonuçlor verecek nitelikte ve ölçüde olmosı şorttır.

Vlı) VAKıFIAR

Anoyoso'nın 33'üncü moddesi ve Türk Medeni Konunu'nun 57 ve onu izleyen moddeleri
uYorlnco vokıf kurmo hokkı herkese verilmiştir. Tüzel kişiler de vokıf kurobilirler.27 şubot 2oo8
torihinde yürürlüğe giren 5737 soyılı "Vokıflor Konunu" vokıflorı dört ono grupto
tonımlomıŞtır:"Mozbut Vokıflor", "Mülhok Vokıflor", "Cemoot Vokıftorı" ve "Esnof Vokıflorı,,.

Mozbut vokıflor, Genel Müdürlük torofındon yönetilir ve temsil edilir.

Mülhok vokıflor, Anoyosoyo oykırılık teşkll etmeyen vokfiye şortlorıno göre Meclis torofındon
otonocok YÖneticiler eliyle yönetilir ve temsil edilir. Vokıf yöneticileri kendilerine yordımcı
toYin edebİlirler. Mülhok vokıf yöneticilerinde oronocok şortlor ile yordımcılorının nitelikleri
YÖnetmelikle düzenlenir. Vokfiyedeki şortlorı toşımomolorı nedeniyle kendilerine yöneticilik
verilemeYenler bu Şortlorı elde edinceye, küçükler ile kısıtlılor fiil ehliyetlerini kozonıncoyo ve
boŞ kolon yÖneticilik yenisine verilinceye kodor, vokıf işleri Genel Müdürlükçe temsilen
Yürütülür. Aile Vokıflorı, komu yororıno vokıflor, mülhok vokıf örnekleri orosındo yer olırlor.
Cemoot vokıflorı, goYrimÜslim yurttoşloro oit vokıflordır. Cemoot vokıflorının yöneticileri
mensuPlorlnco kendi orolorındon seçilir. Vokıf yöneticilerinin seçim usul ve esoslorı
yönetmelikle düzenlenir.

Esnof vokıflorı ise, belirli meslek gruplorıno hitop eden vokıflordır. Esnof vokıflorı, mülhok
vokıflorın tobi olduğu hükümlere tobidlr. Bu vokıflor, esnofın seçtığı yönetim kurulu
torofındon yönetilir.

Yeni vokıflorın yönetim orgonı vokıf senedine göre oluşturulur ve bu vokıflorın yönetim
orgonlorındo görev olonlorın çoğunluğunun, Türkiye'de yerleşik bulunmosı gerekir.

Vİİİ) BÜTÇELERİ BAKİMİNDAN KAMU KURUMLAR|

Genel yönetim kopsomındoki idorelerin bütçeleri; merkezT yönetim bütçesi, sosyot güvenlik
kurumlorı bütÇeleri ve mohol]T idoreler bütçeleri otorok hozırlonır ve uygu|onır. Komu
idorelerince bunlor dışındo herhongi bir od oltındo bütçe oluşturulomoz.

Genel bütçe, Devlet tüzel kişiliğine dohil olon komu idorelerinin (ıavv, Bqkonlıklor, yorgıtoy,
Donıştoy vs.) bütçesidir.
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Özel bütçe, bir bokonlığo boğlı veyo ilgili olorok belirli bir komu hizmetini Yürütmek üzere

kurulon, gelir tohsis edilen, bu gelirlerden horcomo yopmo yetkisiverilen, kuruluŞ ve ÇolıŞmo

esos|orı konunlo veyo Cumhurboşkonı Korornomesi ile düzenlenen her bir komu idoresinin

bütçesidir. (vÖr, üniversiteler vs.)

Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi, konunlo veyo CumhurboŞkonl Korornomesi ile

kurul, kurum veyo üst kurul şeklinde teşkilotlonon her bir düzenleyici ve denetleYici kurumun

bütçesidir. (nrüx, BDDK, SpK vs.)

Sosyol güvenlik kurumu bütçesi, sosyol güvenlik hizmeti sunmok üzere, konunlo kurulon her

bir komu idoresinin bütçesidir. (sosyol Güvenlik Kurumu, Türkİye İŞ Kurumu Genel

Müdürlüğü)

MohollT idore bütçesi, mohollT idore kopsomındoki komu idorelerinin bütÇesidir.


