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SERKAN KÜÇÜK

ANAYASA

HUKUKUK KAYNAKLARI
YAZILI KAYNAKLAR
• Anayasa
• Kanun
• Milletlerarası Antlaşmalar
• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
• Yönetmelik
• Genelge

NORMLAR HİYERARŞİSİ

ANAYASA

KANUN
MİLLERLERARASI
ANTLAŞMALAR

YAZISIZ KAYNAKLAR
• Örf ve Adet Kuralları

CUMHURBAŞKANLIĞI
KARARNAMESİ

YARDIMCI KAYNAKLAR
• Bilimsel Eserler ve Doktrinler
• Yargısal İçtihatlar

YÖNETMELİK

GENELGE
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YASAMA
• TBMM genel oyla seçilen 600 milletvekilinden oluşur.
• Meclis üyeleri seçildikleri bölgeyi, siyasi partileri, mensubu oldukları
meslek grubunu veya kendilerini değil bütün milleti temsil ederler.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLEBİLME KOŞULLARI
•
•
•
•
•
•
•

Türk vatandaşı olmak.
18 yaşı doldurmuş olmak.
En az ilkokulu bitirmiş olmak.
Kısıtlı olmamak.
Askerlikle ilişkisi olmamak.
Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
Taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl ve daha fazla hapis
cezası almamak.
• Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.
3
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TBMM VE CUMHURBAŞKANI SEÇİM DÖNEMİ
•
•
•
•
•

•

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.
TBMM, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu
halde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, TBMM genel seçimi ile
Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar
verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.
Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, TBMM, seçimlerin 1 yıl geriye
bırakılmasına karar verebilir.
Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem
tekrarlanabilir.

ARA SEÇİM
•
•
•

2 milletvekili genel seçimi arasında TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde yapılan
seçimdir.
Her seçim döneminde sadece 1 defa yapılabilir.
Genel seçimden 30 ay geçmedikçe diğer seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılamaz.
1. İSTİSNA:
TBMM üyeliklerinde %5 veya daha fazla
boşalma olursa 1 yıl kala yapılamaz.

2. İSTİSNA:
Bir ilin veya seçim çevresinin hiç
Milletvekili kalmazsa he halükarda yapılır

4
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SEÇİMLER
Seçimlerin YARGISAL denetimini YSK yapar, kararları kesindir.
GENEL
SEÇİMLER
-----------------------Türkiye’de
5 yılda bir
Yapılır.
( 2017 )
Değişikliği

ERKEN
SEÇİMLER
------------------------Meclis süre dolmadan
seçimin yenilenmesine
karar verebilir.
5 yıldan Önce
yapılabilir.

YEREL
SEÇİMLER
----------------------• Belediye
• İl Özel İdaresi
• Muhtar
5 yılda bir yapılır.

ARA
SEÇİMLER
---------------------------TBMM üyelerinde
bir boşalma olması
halinde yapılan
seçimdir.
Belirli bir bölge veya
belirli bir ilde yapılan
seçimdir.

SEÇİMLERDE
OY KULLANAMAYANLAR
----------------------------------•
•
•
•
•
•

18. yaşından küçükler
Türkiye vatandaşı olmayanlar
Kısıtlılar
Silah altındaki er ve erbaşlar
Askeri öğrenciler
Taksirli suçlardan hüküm
giyenler hariç; cezaevindeki
hükümlüler.
• Tutuklular oy kullanabilir.

SEÇİM İLKELERİ
•
•
•
•
•
•

Genel Oy
Eşit Oy
Seçimlerin serbestliği
Tek dereceli seçim 1946
Gizli Oy 1950
Açık sayım döküm
5
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TOPLANTI / KARAR YETER SAYISI
•
•
•
•

TBMM üye tam sayısının en az 1/3’ü (200) ile toplanır.
Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir.
Karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının 1/4’ünün 1 fazlasından (151) az olamaz.
301 ve üzeri milletvekilinin kabulünü gerektiren tüm çoğunluklar nitelikli çoğunluktur.

TBMM’NİN TOPLANMASI
•
•
•
•

TBMM, her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.
Meclis, bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapabilir.
Meclisin tatil dışında çalışmalarına ara vermesi 15 günü geçemez.
Meclis, ara verme veya tatil sırasında;
- Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya toplantıya çağrılır,
- Meclis başkanı da doğrudan doğruya veya TBMM üyelerinin
1/5’inin (120 Milletvekili) yazılı istemi üzerine
Meclisi toplantıya çağırır.
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MECLİS BAŞKANLIK DİVANI
•
•
•
•

TBMM Başkanı (1 tane),
Başkan Vekilleri (4 tane),
Kâtip Üyeler ve (7 tane),
İdare Amirlerinden (3 tane) oluşur.

TBMM Başkanlık Divanı Görev Süresi: TBMM Başkanlık Divanı için, bir yasama
döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi 2 yıl, ikinci devre için
seçilenlerin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam eder.

MECLİS BAŞKANI
•
•
•
•
•

TBMM başkanlığına siyasi parti grupları aday gösteremez. 4 turlu oyla seçilir.
1.Oylama : Üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunu alan.
2.Oylama : Üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunu alan.
3.Oylama : Üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan.
4.Oylama : En çok oy alan 2 aday dördüncü oylamaya katılır ve En çok oy
alan Meclis Başkanı olur.
Meclis başkanı seçilen kişinin siyasi partiyle ilişiği kesilmez, partisinin
çalışmalarına katılamaz, Meclis Genel Kurulu’nda oy kullanamaz, TBMM’yi
temsil eder. Cumhurbaşkanını temsil etme yetkisi kaldırılmıştır.
7
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ÇIKMIŞ SORU
I.
II.
III.
IV.
V.

Tutuklular
Askeri öğrenciler
Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları
Silah altında bulunan er ve erbaşlar
Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz
kurumlarında bulunan hükümlüler

1982 Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri
halk oylamasına katılamaz?
A) I,II,V
B) I,IV,V
C) II,III,V
D) II,IV,V
E) III,IV,V
8
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ÇIKMIŞ SORU
Ülkemizdeki seçimlerde sıkça kullanılan genel oy
kavramı ne ne demektir?
A) Milletvekili genel seçimlerinde ülke genelinde
kullanılmış oyların tümü
B) Bir siyasi partinin herhangi bir seçim çevresinde
milletvekili çıkarabilmesi için ülke genelinde alması
gereken asgari oy
C) Bir siyasi partinin, milletvekili seçimlerinde ülke
geneli aldığı oyların tümü
D) Milletvekili veya yerel yönetim şekillerinde seçmen
kütüğüne kayıtlı olan seçmenlerin tümü
E) Her vatandaşın, milletvekili veya yerel yönetim
seçimlerinde, yaş ve ergenlik dışında başka bir nitelik
aranmadan oy hakkına sahip olmasıdır
9
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TBMM’NİN GÖREVLERİ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

PARLAMENTO KARARLARI

YASAMAYLA İLGİLİ GÖREVLERİ

Yargı yolu kapalıdır.
Cumhurbaşkanının imzasına gerek yoktur.

Yargı yolu açıktır.
Cumhurbaşkanının imzasına gerekir.

TBMM İçtüzüğü (*)
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması (*)
Milletvekilliğinin düşürülmesi (*)
Meclisin tatile girmesi kararı
Genel görüşme açılması kararı
Meclis araştırması açılması kararı
TBMM Başkanlık Divanı seçimi
Kamu Başdenetçisi seçimi
RTÜK üyelerini seçme
Anayasa Mahkemesine ve Hakimler Savcılar
Kuruluna üye seçimi
OHAL ilanı onayı
Kalkınma planlarının onaylanması
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere
gönderilmesi veya yabancı silahlı kuvvetlerin
Türkiye’de bulunmasına izin verme
Savaş ilanı kararı
Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları
ve bakanların cezai sorumluluklarını
denetlemek.

1.

Kanun çıkarmak, değiştirmek ve
kaldırmak.

2. Uluslararası antlaşmaların
onaylanmasını uygun bulmak
3. Genel ve özel af ilanına karar
vermek
4. Anayasada değişiklik yapmak. (Bu
ikisi için 3/5 oy çokluğu gerekir.)
5. Bütçe ve kesin hesap kanun
tekliflerini görüşmek ve kabul
etmek
6. Para basılmasına karar vermek
7.

Seçim kanunlarını hazırlamak

8. Seçim kanunlarında yapılan
değişiklikler 1 yıl içinde yapılacak
seçimlerde uygulanmaz.

(*) Yargı yolu açıktır.

www.alfa.com.tr
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ÇIKMIŞ SORU
Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda 2004’te
yapılan değişiklikle TBMM’nin yetkileri arasından
çıkartılmıştır?
A) Savaş ilanına karar vermek
B) Para basılmasına karar vermek
C) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını
görüşmek ve kabul etmek
D) Meclis üye sayısının 3/5 çoğunluğuyla genel ve
özel af ilanına karar vermek
E) Mahkemeler tarafından verilip kesinleşen ölüm
cezalarının yerine getirilmesine karar vermek
11
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TBMM’NİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI
Yazılı Soru: Yazılı olarak en geç 15 gün içinde cevaplanmak
üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara
yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.
Meclis Araştırması: Belli bir konuda bilgi edinmek için
yapılan incelemeden ibarettir. Siyasi parti grupları veya en az 20
milletvekili meclis araştırması yapılmasını isteyebilir.
Genel Görüşme: Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren
belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesidir. Siyasi
parti grupları veya en az 20 milletvekili genel görüşme yapılmasını
isteyebilir.

Meclis Soruşturması: Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı
yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri
iddiasıyla, TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği
önergeyle soruşturma açılması istenebilir.
12
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YÜRÜTME
Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanına aittir. (Monist)

CUMHURBAŞKANI SEÇİLME KOŞULLARI
1.
2.
3.
4.

40 yaşını doldurmuş
Yükseköğrenim yapmış
Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip
Türk vatandaşları arasından doğrudan halk
tarafından seçilir.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI
1. Siyasi parti grupları
2. En son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli
oyların tek başına veya birlikte en az %5’ini almış
olan siyasi partiler veya
3. En az 100.000 seçmen aday gösterebilir.

13
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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ
1.

Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Görev süresi 5 yıldır.

2.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.

3.

İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu
oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış 2 aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı
seçilir.

4.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde;
ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır.

5.

İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt
çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması
halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.

6.

Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi
devam eder.

7.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, 45 gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi
yapılır.

8.

Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait
yetkileri kullanır.

9.

Genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa TBMM seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir.

10. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı TBMM seçim tarihine kadar görevine devam eder.
Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. TBMM genel seçimlerinin
yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır.
11. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin, milletvekili ise vekilliği sona erer, siyasi parti ile ilişiği kesilmez.
14
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ÇIKMIŞ SORU

2007 değişiklikleri göz önüne alındığında 1982
Anayasası’na göre cumhurbaşkanı
aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Bakanlar Kurulu
C) Başbakan
D) TBMM
E) Halk
15
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ÇIKMIŞ SORU

1982 Anayasası’na göre kanunları yayınlama
görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) TBMM başkanı
B) Başbakan
C) Cumhurbaşkanı
D) İçişleri bakanı
E) Adalet bakanı
16
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CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
1.

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapmak

2.

TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırmak

3.

TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek

4.

Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.

5.

Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek

6.

Kanunları yayımlamak

7.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunmak

8.

Kanunların, TBMM İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas
bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak

9.

Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından iptali için Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak

10. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atamak ve görevlerine son vermek
11. Üst kademe kamu yöneticilerini atamak, görevlerine son vermek

12. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma
13. Yönetmelik çıkarma
14. Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek
yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek
15. Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
16. TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek

17
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CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
17. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek
18. Milli güvenlik politikalarını belirlemek ve gerekli tedbirleri alır.
19. Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından,
TBMM’ye karşı, sorumlu olma
20. Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak
21. Millî Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek
22. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak

23. Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini hazırlamak
24. Devlet Denetleme Kuruluna idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak
25. Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve başkanını atamak
26. Genelkurmay başkanını atamak
27. Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek

28. Üniversite rektörlerini seçmek
29. Anayasa Mahkemesine 12 üye seçmek
30. Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek
31. Yargıtay cumhuriyet başsavcısı ve Yargıtay cumhuriyet başsavcı vekilini seçmek
32. Hâkimler ve Savcılar Kuruluna 4 üye seçmek
Not: Cumhurbaşkanı görev ve yetkilerindeki yasama, yürütme ve yargıyla ilgili başlıklar kaldırıldı.
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE BAKANLAR

1. Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı
atayabilir.
2. Cumhurbaşkanının; ölümü, çekilmesi, yurt dışına çıkması ve hastalanması
hallerinde Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı yardımcısı vekillik eder ve
Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.
3. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip
olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır.
4. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, TBMM önünde and içerler.
5. TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri
sona erer.
6. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.
7. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda
yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır.
8. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile
merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
düzenlenir.
Not: Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar milletvekili olmadıkları halde yasama
dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğundan faydalanırlar.
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN İLK KABİNESİ
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YÜRÜTME VE İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
çıkarabilir.
Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları
ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle düzenlenemez.
Üst kademe yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle düzenlenir.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunla olduğu gibi kamu tüzel kişiliği kurulabilir.
Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun
hükümleri uygulanır.
TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
hükümsüz hale gelir.
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî
Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.

YÖNETMELİKLER
1.
2.
3.

Cumhurbaşkanı
Bakanlıklar ve
Kamu tüzel kişileri yönetmelik çıkartabilir.
Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir.
Yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse,
Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.
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YARGI
ANAYASA MAHKEMESİ

YÜCE DİVAN SIFATIYLA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15 üyeden oluşur.
3 üyesini TBMM seçer.
12 üyesini Cumhurbaşkanı seçer.
45 yaşından önce seçilemez.
65 yaşında emekliliğe sevk olur.
Üyeler 12 yıllığına seçilir.
Başkan üyeler arasından ve tarafından 4
yıllığına seçilir.
Siyasi partilerin kapatılma davalarına
bakar.
Siyasi partilerin mali denetimini yapar.
Milletvekilliğinin düşürülmesi ve
dokunulmazlığın kaldırılması ilişkin iptal
davalarına bakar.
Bireysel başvuruları karara bağlar.
Yüce Divan yargılamalarını
gerçekleştirmek
Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını seçmek
Anayasa değişikliklerini sadece şeklen
Kanunları, Cumhurbaşkanlığı
Kararnamelerini, TBMM İçtüzüğünü, hem
şeklen hem esasen denetler.

Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı yardımcıları
Bakanlar
TBMM Başkanı
Genel Kurmay Başkanı
Kara Kuvvetleri Komutanı
Hava Kuvvetleri Komutanı
Deniz Kuvvetleri Komutanı
Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri
Yargıtay ve Danıştay’ın başkanları, üyeleri
ve başsavcısı
11. Sayıştay başkan ve üyeleri
12. Hakimler ve Savcılar Kurulu başkan ve
üyeleri görevleriyle ilgili suçlardan
yargılarlar.

HSK İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK
1.
2.

13 üyeden oluşur,
7 tanesini TBMM, 4 tanesini
Cumhurbaşkanı seçer
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YARGI / YÜKSEK MAHKEMELER
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İDARİ TEŞKİLAT
MERKEZDEN YÖNETİM

BAŞKENT
TEŞKİLATI
• Cumhurbaşkanlığı
• Cumhurbaşkanı
yardımcıları
• Bakanlar

Yrd. Kuruluşlar
• MGK
• SAYIŞTAY
• DANIŞTAY
• Ekonomik ve
Sosyal Konsey

TAŞRA
TEŞKİLATI
1.
•
•
•

2.
•
•
•

İl Genel İdaresi
Vali
İl İdare Kurulu
İl İdare Şub.Baş

İlçe İdaresi
Kaymakam
İlçe İdare Kurulu
İlçe İdare
Şub.Baş

YERİNDEN YÖNETİM
MAHALLİ
İDARELER

HİZMET YERİNDEN
YÖNETİM

1. İl Özel İdaresi
• İl Genel Meclisi
• İl Daimi Encümeni
• Vali
2. Belediyeler
• Belediye Meclisi
• Belediye Encümeni
• Belediye Başkanı
2. Köyler
• Köy Derneği
• İhtiyar Heyeti
• Muhtar

1- YÖK
2- TRT
3- Üniversiteler
4- Kamu Kurumu
Niteliğindeki Hiz.Kur.
5- Barolar
6- Tic Odaları
7- Tabipler Birliği
8- Atatürk Kültür Dil Tarih
Yüksek Kurumu

Kamu hukuku tüzel kişiliği vardır.

Kamu hukuku tüzel kişiliği yoktur.
Cumhurbaşkanlığı haricinde yönetmelik çıkaramaz.
Cumhurbaşkanı dışındakiler atanmıştır.

Yönetmelik çıkarabilir.
Vali dışındakiler seçilmiştir.
2012 Kasımdan beri büyükşehir belediyelerinin “İl Özel
İdareleri” ve “Köy İdareleri” kaldırılmıştır.
Encümen üyeleri meclis üyeleri arasından ve tarafından seçilir.
Halk tarafından doğrudan seçilmez.
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MUHTELİF DEĞİŞİKLİKLER
YAŞ toplantısı yılda 1 defa
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır.

MİT Müsteşarlığı MİT Başkanlığı oldu.

Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet
Komutanlıkları MSB’ye bağlandı.

Yeni hükümet sisteminin adı
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”

Sayıştay başsavcısını Cumhurbaşkanı
atar.

Bakanlar Kurulu’nun kaldırılması
üzerine KHK ve tüzükler kaldırıldı.

Üst düzey kamu görevlilerini
Cumhurbaşkanı atar. Görev süreleri
Cumhurbaşkanının görev süresi ile
sınırlıdır.

Müşterek Kararnameler kalktı.
Vali ve kaymakamlar doğrudan
Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Başbakanlık Müsteşarlığının kalkması
üzerine en üst devlet memuru,
Cumhurbaşkanına bağlı İdari İşler
Başkanı oldu.
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