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ANAYASA HUKUKU DEĞİŞİKLİKLERİ
GENEL ESASLAR

-Yürütme Yetk s  ve görev ;
Yen : Yürütme yetk s  ve görev , Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanun-

lara uygun olarak kullanılır ve yer ne get r l r.
Esk : Yürütme yetk s  ve görev , Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından 

anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yer ne get r l r.
-Yargı Yetk s :
Yen : Yargı yetk s , Türk M llet  adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. 
Esk : Yargı yetk s , Türk M llet  adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

TEMEL HAK VE ÖDEVLER
Temel hak ve hürr yetler n kullanılmasının durdurulması
Yen : Savaş, seferberl k  veya olağanüstü hallerde, m lletlerarası hukuktan doğan 

yükümlülükler hlal ed lmemek kaydıyla, durumun gerekt rd ğ  ölçüde temel hak ve hür-
r yetler n kullanılması kısmen veya tamamen durdurulab l r veya bunlar ç n Anayasada 
öngörülen güvencelere aykırı tedb rler alınab l r.

Esk : Savaş, seferberl k, sıkıyönet m  veya olağanüstü hallerde, m lletlerarası hu-
kuktan doğan yükümlülükler hlal ed lmemek kaydıyla, durumun gerekt rd ğ  ölçüde te-
mel hak ve hürr yetler n kullanılması kısmen veya tamamen durdurulab l r veya bunlar 
ç n Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedb rler alınab l r.

Not: Önceden Temel Hak ve Hürr yetler 4 durumda durdurulab l rken artık 3 durum-
da durdurulab lecekt r.

-Savaş
-Seferberl k
-Olağanüstü Hal
Not: Y ne 17.Maddede ve 19.Maddede geçen sıkıyönet m bares  anayasadan çı-

karılmıştır.

 VERGİ ÖDEVİ
Yen : Verg , res m, harç ve benzer  mal  yükümlülükler n muaflık, st snalar ve n-

d r mler yle oranlarına l şk n hükümler nde kanunun bel rtt ğ  yukarı ve aşağı sınırlar 
ç nde değ ş kl k yapmak yetk s  Cumhurbaşkanına ver leb l r.

Esk : Verg , res m, harç ve benzer  mal  yükümlülükler n muaflık, st snalar ve n-
d r mler yle oranlarına l şk n hükümler nde kanunun bel rtt ğ  yukarı ve aşağı sınırlar 
ç nde değ ş kl k yapmak yetk s  Bakanlar kuruluna ver leb l r.
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YASAMA
             Türk ye Büyük M llet Mecl s n n Kuruluşu:
 Yen : Türk ye Büyük M llet Mecl s  genel oyla seç len 600 m lletvek l nden oluşur.
 Esk  :Türk ye Büyük M llet Mecl s  genel oyla seç len 550 m lletvek l nden oluşur.

              M lletvek l  seç lme yeterl l ğ  
Yen :
-18 yaşını dolduran her Türk m lletvek l  seç leb l r.
-En az lkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerl kle l ş ğ  olanlar, kamu h zme-

t nden yasaklılar, taks rl  suçlar har ç toplam b r yıl veya daha fazla hap s le ağır hap s 
cezasına hüküm g ym ş olanlar; z mmet, ht las, rt kap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtec l k, nancı kötüye kullanma, dolanlı flas g b  yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, 
Resmî hale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör ey-
lemler ne katılma ve bu g b  eylemler  tahr k ve teşv k suçlarından b r yle hüküm g ym ş 
olanlar, affa uğramış olsalar b le m lletvek l  seç lemezler.

Esk  : 
-25 yaşını dolduran her Türk m lletvek l  seç leb l r.
-En az lkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerl k h zmet n  

yapmamış olanlar, kamu h zmet nden yasaklılar, taks rl  suçlar har ç toplam b r yıl 
veya daha fazla hap s le ağır hap s cezasına hüküm g ym ş olanlar; z mmet, ht las, 
rt kap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec l k, nancı kötüye kullanma, dolanlı flas 
g b  yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, Resmî hale ve alım satımlara fesat karıştırma, 
Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemler ne katılma ve bu g b  eylemler  tahr k ve 
teşv k suçlarından b r yle hüküm g ym ş olanlar, affa uğramış olsalar b le m lletvek l  
seç lemezler.

Türk ye Büyük M llet Mecl s  ve Cumhurbaşkanının seç m dönem
Yen : Türk ye Büyük M llet Mecl s  ve Cumhurbaşkanlığı seç mler  5 yılda b r aynı 

günde yapılır.
Esk  : Türk ye Büyük M llet Mecl s  ve Cumhurbaşkanlığı seç mler  4 yılda b r aynı 

günde yapılır.
Türk ye Büyük M llet Mecl s n n görev ve yetk ler
Yen : Türk ye Büyük M llet Mecl s n n görev ve yetk ler , 
-Kanun koymak, değ şt rmek ve kaldırmak; 
Bütçe ve kes n hesap kanun tekl fler n  görüşmek ve kabul etmek; 
-Para basılmasına ve savaş lânına karar vermek; 
-M lletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, 
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-Türk ye Büyük M llet Mecl s  üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı le 
genel ve özel af lânına karar vermek ve Anayasanın d ğer maddeler nde öngörülen 
yetk ler  kullanmak ve görevler  yer ne get rmekt r.

Esk : Türk ye Büyük M llet Mecl s n n görev ve yetk ler , kanun koymak, değ şt rmek 
ve kaldırmak; Bakanlar kurulunu ve Bakanları denetlemek; bakanlar Kuruluna 
Bell  Konularda Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetk s  vermek; bütçe ve 
kes n hesap kanun tekl fler n  görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş 
lânına karar vermek; m lletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Tür-
k ye Büyük M llet Mecl s  üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı le genel ve 
özel af lânına karar vermek ve Anayasanın d ğer maddeler nde öngörülen yetk ler  
kullanmak ve görevler  yer ne get rmekt r.

Kanunların tekl f ed lmes  ve görüşülmes
Yen  :Kanun tekl f etmeye  m lletvek ller  yetk l d r. Kanun  tekl fler n n Türk ye Bü-

yük M llet Mecl s nde görüşülme usul ve esasları çtüzükle düzenlen r. 
Esk  : Yen  :Kanun tekl f etmeye Bakanlar Kurulu ve  m lletvek ller  yetk l d r. Ka-

nun  tekl fler n n Türk ye Büyük M llet Mecl s nde görüşülme usul ve esasları çtüzükle 
düzenlen r. 

Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması
Yen  :Cumhurbaşkanı, Türk ye Büyük M llet Mecl s nce kabul ed len kanunları on 

beş gün ç nde yayımlar.   Yayımlanmasını  kısmen veya tamamen uygun bulmadığı 
kanunları, b r daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterd ğ  gerekçe le b rl kte aynı 
süre ç nde, Türk ye Büyük M llet Mecl s ne ger  gönder r. Cumhurbaşkanınca kısmen 
uygun bulunmama durumunda, Türk ye Büyük M llet Mecl s  sadece uygun bulunma-
yan maddeler  görüşeb l r. Bütçe kanunları bu hükme tab  değ ld r.

-Türk ye Büyük M llet Mecl s , ger  gönder len kanunu üye tamsayısının salt ço-
ğunluğuyla aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Mecl s, ger  
gönder len kanunda yen  b r değ ş kl k yaparsa, Cumhurbaşkanı değ şt r len kanunu 
tekrar Mecl se ger  göndereb l r. 

Not: Önceden üye tamsayısının salt çoğunluğu değ l 139 m lletvek l  le …

TBMM’n n toplanması ve tat l
Not :Mecl s, b r yasama yılında en çok üç ay tat l yapab l r; ara verme veya tat l 

sırasında  Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.
-Mecl s Başkanı da doğrudan doğruya veya üyeler n beşte b r n n yazılı stem  üze-

r ne, Mecl s  toplantıya çağırır.  Ara verme veya tat l sırasında toplanan Türk ye Bü-
yük M llet Mecl s nde, öncel kle bu toplantıyı gerekt ren konu görüşülmeden ara verme 
veya tat le devam ed lemez.

-Bakanlar Kurulu kalktığı ç n mecl s  toplantıya çağırma yetk s  de b tm ş oluyor.
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Toplantı ve karar yeter sayısı
-Cumhurbaşkanlığı hükümet s stem nde, aynı k ş  hem yasama hem de yürütmede 

yer alamayacağı ç n, yan  bakanlar m lletvek l  olamayacağı ç n, TBMM’de bakanların 
oy kullanma hakkı olmayacaktır.

Türk ye Büyük M llet Mecl s n n b lg  ed nme ve denet m yolları
Türk ye Büyük M llet Mecl s ; Mecl s araştırması, genel görüşme, Mecl s soruştur-

ması ve yazılı soru yollarıyla b lg  ed nme ve denetleme yetk s n  kullanır. 
1) Mecl s araştırması, bell  b r konuda b lg  ed nmek ç n yapılan ncelemeden ba-

rett r. 
2) Genel görüşme, toplumu ve Devlet faal yetler n  lg lend ren bell  b r konunun 

Türk ye Büyük M llet Mecl s  Genel Kurulunda görüşülmes d r. 
3) Mecl s soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 

ncı madden n beş nc , altıncı ve yed nc  fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ba-
rett r. 

4) Yazılı soru, yazılı olarak en geç 15 gün ç nde cevaplanmak üzere m lletve-
k ller n n, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından 
barett r. 

-Mecl s araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergeler n n ver lme şekl , çer ğ  
ve kapsamı le araştırma usuller  Mecl s İçtüzüğü le düzenlen r.

Not: Gensoru ve sözlü soru önergeler  kaldırılmıştır. Mecl s soruşturması daha 
önce Başbakan ve Bakanlar hakkında ver leb l yorken artık Cumhurbaşkanı Yardımcı-
ları ve Bakanlar hakkında ver lecekt r.

YÜRÜTME
Cumhurbaşkanı Adaylık ve Seç m

-Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğren m yapmış, m lletvek l  seç l-
me yeterl l ğ ne sah p Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seç l r. 

-Cumhurbaşkanının görev süres  beş yıldır. B r k mse en fazla k  defa Cumhurbaş-
kanı seç leb l r. 

-Cumhurbaşkanlığına, s yas  part  grupları, en son yapılan genel seç mlerde toplam 
geçerl  oyların tek başına veya b rl kte en az yüzde beş n  almış olan s yas  part ler le 
en az yüz b n seçmen aday göstereb l r. 

-Cumhurbaşkanı seç len m lletvek l n n Türk ye Büyük M llet Mecl s  üyel ğ  sona 
erer. 

-Genel oyla yapılacak seç mde, geçerl  oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cum-
hurbaşkanı seç l r. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı zleyen k nc  
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pazar günü k nc  oylama yapılır. Bu oylamaya, lk oylamada en çok oy almış k  aday 
katılır ve geçerl  oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seç l r. 

-İk nc  oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan b r n n herhang  b r nedenle 
seç me katılmaması hal nde; k nc  oylama, boşalan adaylığın b r nc  oylamadak  sıra-
ya göre kame ed lmes  suret yle yapılır. 

-İk nc  oylamaya tek adayın kalması hal nde, bu oylama referandum şekl nde yapı-
lır. Aday, geçerl  oyların salt çoğunluğunu aldığı takd rde Cumhurbaşkanı seç l r. Oyla-
mada, adayın geçerl  oyların çoğunluğunu alamaması hal nde, sadece Cumhurbaşka-
nı seç m  yen len r.  

-Seç mler n tamamlanamaması hal nde, yen s  göreve başlayıncaya kadar mev-
cut Cumhurbaşkanının görev  devam eder. Cumhurbaşkanlığı seç mler ne l şk n d ğer 
usul ve esaslar kanunla düzenlen r.

 
Cumhurbaşkanının Görev ve Yetk ler

1) Cumhurbaşkanı Devlet n başıdır. Yürütme yetk s  Cumhurbaşkanına a tt r. 
2) Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türk ye Cumhur yet n  ve Türk M lle-

t n n b rl ğ n  tems l eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenl  ve 
uyumlu çalışmasını tem n eder. 

3) Gerekl  gördüğü takd rde, yasama yılının lk günü Türk ye Büyük M llet Mecl s n-
de açılış konuşmasını yapar. 

4) Ülken n ç ve dış s yaset  hakkında Mecl se mesaj ver r. 
5) Kanunları yayımlar. 
6)  tekrar görüşülmek üzere Türk ye Büyük M llet Mecl s ne ger  gönder r. 
7) Kanunların, Türk ye Büyük M llet Mecl s  İçtüzüğünün tümünün veya bel rl  hü-

kümler n n Anayasaya şek l veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçes yle Ana-
yasa Mahkemes nde ptal davası açar.  

8) Cumhurbaşkanı yardımcıları le bakanları atar ve görevler ne son ver r. 
9) Üst kademe kamu yönet c ler n  atar, görevler ne son ver r ve bunların atanmaları-

na l şk n usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnames yle düzenler. 
10) Yabancı devletlere Türk ye Cumhur yet n n tems lc ler n  gönder r, Türk ye Cum-

hur yet ne gönder lecek yabancı devlet tems lc ler n  kabul eder. 
11) M lletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar. 
12) Anayasa değ ş kl kler ne l şk n kanunları gerekl  gördüğü takd rde halkoyuna 

sunar. 
13) M ll  güvenl k pol t kalarını bel rler ve gerekl  tedb rler  alır. 
14) Türk ye Büyük M llet Mecl s  adına Türk S lahlı Kuvvetler n n Başkomutanlığını 

tems l eder. 
15) Türk S lahlı Kuvvetler n n kullanılmasına karar ver r. 
16) Sürekl  hastalık, sakatlık ve kocama sebeb yle k ş ler n cezalarını haf flet r veya 

kaldırır. 
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17) Cumhurbaşkanı, yürütme yetk s ne l şk n konularda Cumhurbaşkanlığı 
kararnames  çıkarab l r. 

-Anayasanın k nc  kısmının b r nc  ve k nc  bölümler nde yer alan temel haklar, k ş  
hakları ve ödevler yle dördüncü bölümde yer alan s yas  haklar ve ödevler Cumhurbaş-
kanlığı kararnames yle düzenlenemez. 

-Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmes  öngörülen konularda Cumhurbaş-
kanlığı kararnames  çıkarılamaz. 

-Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnames  çıkarıla-
maz. 

-Cumhurbaşkanlığı kararnames  le kanunlarda farklı hükümler bulunması hal nde, 
kanun hükümler  uygulanır. 

-Türk ye Büyük M llet Mecl s n n aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cum-
hurbaşkanlığı kararnames  hükümsüz hale gel r. 

-Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı ol-
mamak şartıyla, yönetmel kler çıkarab l r.  

-Kararnameler ve yönetmel kler, yayımdan sonrak  b r tar h bel rlenmem şse, Resmî 
Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe g rer. 

-Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda ver len seçme ve atama görev-
ler  le d ğer görevler  yer ne get r r ve yetk ler  kullanır.  

Cumhurbaşkanının ceza  sorumluluğu
-Cumhurbaşkanı hakkında, b r suç şled ğ  dd asıyla Türk ye Büyük M llet Mecl s  

üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceğ  önergeyle soruşturma açılması stene-
b l r. Mecl s, önergey  en geç b r ay ç nde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün 
g zl  oyuyla soruşturma açılmasına karar vereb l r. Soruşturma açılmasına karar ver l-
mes  hal nde, 

-Mecl stek  s yas  part ler n, güçler  oranında kom syona vereb lecekler  üye sa-
yısının üç katı olarak gösterecekler  adaylar arasından her s yas  part  ç n ayrı ayrı 
ad çekme suret yle kurulacak 15 k ş l k b r kom syon tarafından soruşturma yapılır. 
Kom syon, soruşturma sonucunu bel rten raporunu k  ay ç nde Mecl s Başkanlığına 
sunar. Soruşturmanın bu sürede b t r lememes  hal nde, kom syona b r aylık yen  ve 
kes n b r süre ver l r. 

-Rapor Başkanlığa ver ld ğ  tar hten t baren on gün ç nde dağıtılır, dağıtımından 
t baren on gün ç nde Genel Kurulda görüşülür. 

-Türk ye Büyük M llet Mecl s , üye tamsayısının üçte k s n n g zl  oyuyla Yüce D -
vana sevk kararı alab l r. Yüce D van yargılaması üç ay ç nde tamamlanır, bu sürede 
tamamlanamazsa b r defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre ver l r, yargılama 
bu sürede kes n olarak tamamlanır. Hakkında soruşturma açılmasına karar ver len 
Cumhurbaşkanı, seç m kararı alamaz. 

-Yüce D vanda seç lmeye engel b r suçtan mahkûm ed len Cumhurbaşkanının gö-
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rev  sona erer. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede şled ğ  dd a ed len suç-
lar ç n görev  b tt kten sonra da bu madde hükmü uygulanır.  

Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar
-Cumhurbaşkanı, seç ld kten sonra b r veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı 

atayab l r. Cumhurbaşkanlığı makamının herhang  b r nedenle boşalması hal nde, kırk 
beş gün ç nde Cumhurbaşkanı seç m  yapılır. Yen s  seç lene kadar Cumhurbaşkanı 
yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına a t yetk ler  kulla-
nır. 

-Genel seç me b r yıl veya daha az kalmışsa Türk ye Büyük M llet Mecl s  seç m  
de Cumhurbaşkanı seç m  le b rl kte yen len r. Genel seç me b r yıldan fazla kalmışsa 
seç len Cumhurbaşkanı Türk ye Büyük M llet Mecl s  seç m tar h ne kadar görev ne de-
vam eder. Kalan sürey  tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sa-
yılmaz. Türk ye Büyük M llet Mecl s  genel seç mler n n yapılacağı tar hte her k  seç m 
b rl kte yapılır. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma g b  sebeplerle geç c  
olarak görev nden ayrılması haller nde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına 
vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına a t yetk ler  kullanır

-Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, m lletvek l  seç lme yeterl l ğ ne sah p 
olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. 

-Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81 nc  maddede yazılı şek lde Türk ye 
Büyük M llet Mecl s  önünde and çerler. Türk ye Büyük M llet Mecl s  üyeler , Cumhur-
başkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyel kler  sona erer. 

-Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. 
-Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevler yle lg l  suç şled kler  

dd asıyla, Türk ye Büyük M llet Mecl s  üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceğ  
önergeyle soruşturma açılması steneb l r. 

-Mecl s, önergey  en geç b r ay ç nde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün 
g zl  oyuyla soruşturma açılmasına karar vereb l r. Soruşturma açılmasına karar ver l-
mes  hal nde, Mecl stek  s yas  part ler n, güçler  oranında kom syona vereb lecekler  
üye sayısının üç katı olarak gösterecekler  adaylar arasından, her s yas  part  ç n ayrı 
ayrı ad çekme suret yle kurulacak on beş k ş l k b r kom syon tarafından soruşturma 
yapılır. Kom syon, soruşturma sonucunu bel rten raporunu k  ay ç nde Mecl s Başkan-
lığına sunar. 

-Soruşturmanın bu sürede b t r lememes  hal nde, kom syona b r aylık yen  ve kes n 
b r süre ver l r. Rapor Başkanlığa ver ld ğ  tar hten t baren on gün ç nde dağıtılır ve 
dağıtımından t baren on gün ç nde Genel Kurulda görüşülür. Türk ye Büyük M llet 
Mecl s , üye tamsayısının üçte k s n n g zl  oyuyla Yüce D vana sevk kararı alab l r. 

-Yüce D van yargılaması üç ay ç nde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa b r 
defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre ver l r, yargılama bu sürede kes n olarak 
tamamlanır. Bu k ş ler n görevde bulundukları sürede, görevler yle lg l  şled kler  dd a 
ed len suçlar bakımından, görevler  b tt kten sonra da beş nc , altıncı ve yed nc  fıkra 
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hükümler  uygulanır. 
-Yüce D vanda seç lmeye engel b r suçtan mahkûm ed len Cumhurbaşkanı yardım-

cısı veya bakanın görev  sona erer. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevle-
r yle lg l  olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına l şk n hükümlerden yararlanır. 

-Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevler  ve yetk ler , teşk lat yapısı le mer-
kez ve taşra teşk latlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnames yle düzenlen r.

Devlet Denetleme Kurulu
-İdaren n hukuka uygunluğunun, düzenl  ve ver ml  şek lde yürütülmes n n ve ge-

l şt r lmes n n sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet 
Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının steğ  üzer ne, tüm kamu kurum ve kuruluşla-
rında ve sermayes n n yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü 
kuruluşta, kamu kurumu n tel ğ nde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydek  şç  ve 
şveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü dar  
soruşturma, nceleme, araştırma ve denetlemeler  yapar

-Yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır.
-Devlet Denetleme Kurulunun Başkan ve üyeler , Cumhurbaşkanınca atanır.
-Devlet Denetleme Kurulunun şley ş , üyeler n n görev süres  ve d ğer özlük şler , 

Cumhurbaşkanlığı kararnames yle düzenlen r.

Türk ye Büyük M llet Mecl s  ve Cumhurbaşkanı seç mler n n yen lenmes
-Türk ye Büyük M llet Mecl s , üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seç mler n 

yen lenmes ne karar vereb l r. Bu halde Türk ye Büyük M llet Mecl s  genel seç m  le 
Cumhurbaşkanlığı seç m  b rl kte yapılır.  Cumhurbaşkanının seç mler n yen lenmes ne 
karar vermes  hal nde, Türk ye Büyük M llet Mecl s  genel seç m  le Cumhurbaşkanlığı 
seç m  b rl kte yapılır.  Cumhurbaşkanının k nc  dönem nde Mecl s tarafından seç mle-
r n yen lenmes ne karar ver lmes  hal nde, Cumhurbaşkanı b r defa daha aday olab l r. 
Seç mler n n b rl kte yen lenmes ne karar ver len Mecl s n ve Cumhurbaşkanının yetk  
ve görevler , yen  Mecl s n ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam 
eder. Bu şek lde seç len Mecl s ve Cumhurbaşkanının görev süreler  de beş yıldır.

Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı  
-Başkomutanlık, Türk ye Büyük M llet Mecl s n n manev  varlığından ayrılamaz ve 

Cumhurbaşkanı tarafından tems l olunur.  M ll  güvenl ğ n sağlanmasından ve S lahlı 
Kuvvetler n yurt savunmasına hazırlanmasından, Türk ye Büyük M llet Mecl s ne karşı, 
Cumhurbaşkanı sorumludur.

-Cumhurbaşkanınca atanan Genelkurmay Başkanı; S lahlı Kuvvetler n komutanı 
olup, savaşta Başkomutanlık görevler n  Cumhurbaşkanlığı namına yer ne get r r.
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M ll  Güvenl k Kurulu
-M llî Güvenl k Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı yardım-

cıları, Adalet, M llî Savunma, İç şler , Dış şler  Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, 
Den z ve Hava kuvvetler  komutanlarından kurulur. Gündem n özell ğ ne göre Kurul 
toplantılarına lg l  bakan ve k ş ler çağrılıp görüşler   alınab l r.    

-M llî Güvenl k Kurulu; Devlet n m llî güvenl k s yaset n n tay n , tesp t  ve uygulan-
ması le lg l  alınan tavs ye kararları ve gerekl  koord nasyonun sağlanması konusun-
dak  görüşler n  Cumhurbaşkanına b ld r r. Kurulun, Devlet n varlığı ve bağımsızlığı, 
ülken n bütünlüğü ve bölünmezl ğ , toplumun huzur ve güvenl ğ n n korunması husu-
sunda alınmasını zorunlu gördüğü tedb rlere a t kararlar Cumhurbaşkanınca değer-
lend r l r. 

-M ll  Güvenl k Kurulunun gündem ; Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Genelkurmay 
Başkanının öner ler  d kkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlen r. 

-Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar M ll  Güvenl k Kurulu Cumhurbaşkanı yar-
dımcısının başkanlığında toplanır. 

-M ll  Güvenl k Kurulu Genel Sekreterl ğ n n teşk latı ve görevler  Cumhurbaşkanlığı 
kararnames yle düzenlen r. 

OLAĞANÜSTÜ HAL YÖNETİMİ
-Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerekt recek b r durumun baş göstermes , sefer-

berl k, ayaklanma, vatan veya Cumhur yete karşı kuvvetl  ve eyleml  b r kalkışma, ülke-
n n ve m llet n bölünmezl ğ n  çten veya dıştan tehl keye düşüren ş ddet hareketler n n 
yaygınlaşması, anayasal düzen  veya temel hak ve hürr yetler  ortadan kaldırmaya 
yönel k yaygın ş ddet hareketler n n ortaya çıkması, ş ddet olayları neden yle kamu 
düzen n n c ddî şek lde bozulması, tab î afet veya tehl kel  salgın hastalık ya da ağır 
ekonom k bunalımın ortaya çıkması haller nde yurdun tamamında veya b r bölges n-
de, süres  altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal lan edeb l r.  Olağanüstü hal lanı 
kararı, ver ld ğ  gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türk ye Büyük M llet Mec-
l s n n onayına sunulur. 

-Türk ye Büyük M llet Mecl s  tat lde se derhal toplantıya çağırılır; Mecl s gerekl  
gördüğü takd rde olağanüstü hal n süres n  kısaltab l r, uzatab l r veya olağanüstü hal  
kaldırab l r. 

-Cumhurbaşkanının taleb yle Türk ye Büyük M llet Mecl s  her defasında dört ayı 
geçmemek üzere sürey  uzatab l r. Savaş haller nde bu dört aylık süre aranmaz. Ola-
ğanüstü hallerde vatandaşlar ç n get r lecek para, mal ve çalışma yükümlülükler  le 
15 nc  maddedek  lkeler doğrultusunda temel hak ve hürr yetler n nasıl sınırlanacağı 
veya geç c  olarak durdurulacağı, hang  hükümler n uygulanacağı ve şlemler n nasıl 
yürütüleceğ  kanunla düzenlen r. 

-Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü hal n gerekl  kıldığı konularda, 
104 üncü madden n 17. fıkrasının k nc  cümles nde bel rt len sınırlamalara tab  olmak-
sızın Cumhurbaşkanlığı kararnames  çıkarab l r. Kanun hükmündek  bu kararnameler 
Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Mecl s onayına sunulur. Savaş ve mücb r se-
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beplerle Türk ye Büyük M llet Mecl s n n toplanamaması hâl  har ç olmak üzere; ola-
ğanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameler  üç ay ç nde Türk ye 
Büyük M llet Mecl s nde görüşülür ve karara bağlanır. Aks  halde olağanüstü hallerde 
çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnames  kend l ğ nden yürürlükten kalkar.    

YARGI
Mahkemeler n kuruluşu  
-Mahkemeler n kuruluşu, görev ve yetk ler , şley ş  ve yargılama usuller  kanunla 

düzenlen r. -D s pl n mahkemeler  dışında askerî mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş 
hal nde, asker k ş ler n görevler yle lg l  olarak şled kler  suçlara a t davalara bakmakla 
görevl  askerî mahkemeler kurulab l r.  

Anayasa Mahkemes n n Kuruluşu   
-Anayasa Mahkemes  15 üyeden kurulur.
-Türk ye Büyük M llet Mecl s ; k  üyey  Sayıştay Genel Kurulunun kend  başkan ve 

üyeler  arasından, her boş yer ç n gösterecekler  üçer aday ç nden, b r üyey  se baro 
başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekler  üç aday ç nden yapacağı 
g zl  oylamayla seçer. Türk ye Büyük M llet Mecl s nde yapılacak bu seç mde, her boş 
üyel k ç n lk oylamada üye tam sayısının üçte k  ve k nc  oylamada üye tam sayısının 
salt çoğunluğu aranır. İk nc  oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en 
çok oy alan k  aday ç n üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan 
aday üye seç lm ş olur.  Cumhurbaşkanı; üç üyey  Yargıtay, k  üyey  Danıştay genel 
kurullarınca kend  başkan ve üyeler  arasından her boş yer ç n gösterecekler  üçer 
aday ç nden; en az k s  hukukçu olmak üzere üç üyey  Yükseköğret m Kurulunun ken-
d  üyes  olmayan yükseköğret m kurumlarının hukuk, kt sat ve s yasal b l mler dalların-
da görev yapan öğret m üyeler  arasından göstereceğ  üçer aday ç nden; dört üyey  
üst kademe yönet c ler , serbest avukatlar, b r nc  sınıf hâk m ve savcılar le en az beş 
yıl raportörlük  yapmış Anayasa Mahkemes  raportörler  arasından seçer.

-Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay genel kurulları le Yükseköğret m Kurulundan Ana-
yasa Mahkemes  üyel ğ ne aday göstermek ç n yapılacak seç mlerde, her boş üyel k 
ç n, en fazla oy alan üç k ş  aday göster lm ş sayılır. Baro başkanlarının serbest avu-
katlar arasından gösterecekler  üç aday ç n yapılacak seç mde) en fazla oy alan üç 
k ş  aday göster lm ş sayılır

-Anayasa Mahkemes ne üye seç leb lmek ç n, 45 yaşın doldurulmuş olması kay-
dıyla; yükseköğret m kurumları öğret m üyeler n n profesör veya doçent unvanını ka-
zanmış, avukatların en az y rm  yıl f len avukatlık yapmış, üst kademe yönet c ler n n 
yükseköğren m görmüş ve en az y rm  yıl kamu h zmet nde f len çalışmış, b r nc  sınıf 
hâk m ve savcıların adaylık dah l  en az y rm  yıl çalışmış olması şarttır. Anayasa Mah-
kemes  üyeler  arasından g zl  oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu le dört yıl ç n 
b r Başkan ve k  başkanvek l  seç l r. Süres  b tenler yen den seç leb l rler. Anayasa 
Mahkemes  üyeler  aslî görevler  dışında Resmî veya özel h çb r görev alamazlar.  
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Anayasa Mahkemes n n Görev ve yetk ler  
-Anayasa Mahkemes , kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnameler n n ve Türk ye 

Büyük M llet Mecl s  İçtüzüğünün Anayasaya şek l ve esas bakımlarından uygunluğu-
nu denetler ve b reysel başvuruları karara bağlar. 

-Anayasa değ ş kl kler n  se sadece şek l bakımından nceler ve denetler. Ancak, 
olağanüstü hallerde ve savaş haller nde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameler -
n n şek l ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı dd asıyla, Anayasa Mahkemes nde 
dava açılamaz.

-Kanunların şek l bakımından denetlenmes , son oylamanın, öngörülen çoğunlukla 
yapılıp yapılmadığı; Anayasa değ ş kl kler nde se, tekl f ve oylama çoğunluğuna ve 
ved l kle görüşülemeyeceğ  şartına uyulup uyulmadığı hususları le sınırlıdır. Şek l 
bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türk ye Büyük M llet Mecl s  üye-
ler n n beşte b r  tarafından steneb l r. Kanunun yayımlandığı tar hten t baren on gün 
geçt kten sonra, şek l bozukluğuna dayalı ptal davası açılamaz; def’  yoluyla da ler  
sürülemez.  

-Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükler nden, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmes  kapsamındak  herhang  b r n n kamu gücü tarafından, hlal 
ed ld ğ  dd asıyla Anayasa Mahkemes ne başvurab l r. Başvuruda bulunab lmek ç n 
olağan kanun yollarının tüket lm ş olması şarttır.  

-B reysel başvuruda, kanun yolunda gözet lmes  gereken hususlarda nceleme ya-
pılamaz.  

-B reysel başvuruya l şk n usul ve esaslar kanunla düzenlen r.  Anayasa Mahke-
mes  Cumhurbaşkanını, Türk ye Büyük M llet Mecl s  Başkanını, Cumhurbaşkanı yar-
dımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemes , Yargıtay, Danıştay Başkan ve üyeler n , 
Başsavcılarını, Cumhur yet Başsavcı vek l n , Hak mler  ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay 
Başkan ve üyeler n  görevler yle lg l  suçlardan dolayı Yüce D van sıfatıyla yargılar. 

 
-Genelkurmay Başkanı, Kara, Den z ve Hava Kuvvetler  Komutanları da görevler y-

le lg l  suçlardan dolayı Yüce D vanda yargılanırlar. 
-Yüce D vanda, savcılık görev n  Cumhur yet Başsavcısı veya Cumhur yet Başsav-

cı vek l  yapar.  
-Yüce D van kararlarına karşı yen den nceleme başvurusu yapılab l r. Genel Kuru-

lun yen den nceleme sonucunda verd ğ  kararlar kes nd r.
Anayasa Mahkemes n n Çalışma ve yargılama usulü  
-Anayasa Mahkemes , k  bölüm ve Genel Kurul hal nde çalışır. 
-Bölümler, başkanvek l  başkanlığında dört üyen n katılımıyla toplanır. 
-Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın bel rleyeceğ  başkanvek l n n 

başkanlığında en az on üye le toplanır. Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını salt ço-
ğunlukla alır. B reysel başvuruların kabul ed leb l rl k ncelemes  ç n kom syonlar oluş-
turulab l r. 
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-S yasî part lere l şk n dava ve başvurulara, ptal ve t raz davaları le Yüce D van 
sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılır, b reysel başvurular se bö-
lümlerce karara bağlanır.  

-Anayasa değ ş kl ğ nde ptale, s yasî part ler n kapatılmasına ya da Devlet yardı-
mından yoksun bırakılmasına karar ver leb lmes  ç n toplantıya katılan üyeler n üçte 
k  oy çokluğu şarttır.  Şek l bozukluğuna dayalı ptal davaları Anayasa Mahkemes nce 
öncel kle ncelen p karara bağlanır.  

-Anayasa Mahkemes n n kuruluşu, Genel Kurul ve bölümler n yargılama usuller , 
Başkan, başkanvek ller  ve üyeler n d s pl n şler  kanunla; Mahkemen n çalışma esas-
ları, bölüm ve kom syonların oluşumu ve şbölümü kend  yapacağı İçtüzükle düzenle-
n r.  

-Anayasa Mahkemes  Yüce D van sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan şler  dos-
ya üzer nde nceler. Ancak, b reysel başvurularda duruşma yapılmasına karar ver le-
b l r. Mahkeme ayrıca, gerekl  gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını d nlemek üzere 
lg l ler  ve konu üzer nde b lg s  olanları çağırab l r ve s yasî part ler n kapatılmasına 
l şk n davalarda, Yargıtay Cumhur yet Başsavcısından sonra kapatılması stenen 
s yasî part n n genel başkanlığının veya tay n edeceğ  b r vek l n savunmasını d nler. 

İptal davası 
-Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnameler n n, Türk ye Büyük M llet Mecl s  İçtü-

züğünün veya bunların bel rl  madde ve hükümler n n şek l ve esas bakımından Anaya-
saya aykırılığı dd asıyla Anayasa Mahkemes nde doğrudan doğruya ptal davası aça-
b lme hakkı, Cumhurbaşkanına, Türk ye Büyük M llet Mecl s nde en fazla üyeye sah p 
k  s yas  part  grubuna ve üye tamsayısının en az beşte b r  tutarındak  üyelere a tt r. 

İptal Davası açma süres   
-Anayasa Mahkemes nde doğrudan doğruya ptal davası açma hakkı, ptal  stenen 

kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnames  veya çtüzüğün Resmî Gazetede yayımlanma-
sından başlayarak altmış gün sonra düşer. 

Anayasaya aykırılığın d ğer mahkemelerde ler  sürülmes   
-B r davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak b r kanun veya Cumhurbaş-

kanlığı kararnames n n hükümler n  Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan b r n n 
ler  sürdüğü aykırılık dd asının c dd  olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemes n n 
bu konuda vereceğ  karara kadar davayı ger  bırakır. 

-Mahkeme, Anayasaya aykırılık dd asını c dd  görmezse bu dd a, temy z merc nce 
esas hükümle b rl kte karara bağlanır.   

-Anayasa Mahkemes , ş n kend s ne gel ş nden başlamak üzere beş ay ç nde ka-
rarını ver r ve açıklar. Bu süre ç nde karar ver lmezse mahkeme davayı yürürlüktek  
kanun hükümler ne göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemes n n kararı, esas 
hakkındak  karar kes nleş nceye kadar gel rse, mahkeme buna uymak zorundadır.  
Anayasa Mahkemes n n ş n esasına g rerek verd ğ  red kararının Resmî Gazetede 
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yayımlanmasından sonra on yıl geçmed kçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırı-
lığı dd asıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.  

Anayasa Mahkemes n n kararları   
-Anayasa Mahkemes n n kararları kes nd r. İptal kararları gerekçes  yazılmadan 

açıklanamaz.  Anayasa Mahkemes  b r kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnames n n 
tamamını veya b r hükmünü ptal ederken, kanun koyucu g b  hareketle, yen  b r uygu-
lamaya yol açacak b ç mde hüküm tes s edemez

-Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnames  veya Türk ye Büyük M llet Mecl s  İçtüzü-
ğü ya da bunların hükümler , ptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tar hte 
yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemes  ptal hükmünün yürürlüğe 
g receğ  tar h  ayrıca kararlaştırab l r. Bu tar h, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı 
günden başlayarak b r yılı geçemez.

-İptal kararının yürürlüğe g r ş n n ertelend ğ  durumlarda, Türk ye Büyük M llet Mec-
l s , ptal kararının ortaya çıkardığı hukuk  boşluğu dolduracak kanun tekl f n  öncel kle 
görüşüp karara bağlar.

-İptal kararları ger ye yürümez.  
-Anayasa Mahkemes  kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürüt-

me ve yargı organlarını, dare makamlarını, gerçek ve tüzelk ş ler  bağlar.
Yargıtay

-Yargıtay, adl ye mahkemeler nce ver len ve kanunun başka b r adl  yargı merc ne 
bırakmadığı karar ve hükümler n son nceleme merc d r. Kanunla göster len bell  da-
valara da lk ve son derece mahkemes  olarak bakar.  

-Yargıtay üyeler , b r nc  sınıfa ayrılmış adl  yargı hak m ve Cumhur yet savcıları le 
bu meslekten sayılanlar arasından Hak mler ve Savcılar Kurulunca üye tamsayısının 
salt çoğunluğu le ve g zl  oyla seç l r.

-Yargıtay B r nc  Başkanı, b r nc  başkanvek ller  ve da re başkanları kend  üyeler  
arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve g zl  oyla dört 
yıl ç n seç l rler; süres  b tenler yen den seç leb l rler.  

-Yargıtay Cumhur yet Başsavcısı ve Cumhur yet Başsavcı vek l , Yargıtay Genel 
Kurulunun kend  üyeler  arasından g zl  oyla bel rleyeceğ  beşer aday arasından Cum-
hurbaşkanı tarafından dört yıl ç n seç l rler. Süres  b tenler yen den seç leb l rler.  

-Yargıtayın kuruluşu, şley ş , Başkan, başkanvek ller , da re başkanları ve üyeler  
le Cumhur yet Başsavcısı ve Cumhur yet Başsavcı vek l n n n tel kler  ve seç m usulle-
r , mahkemeler n bağımsızlığı ve hak ml k tem natı esaslarına göre kanunla düzenlen r.  

Danıştay
-Danıştay, dar  mahkemelerce ver len ve kanunun başka b r dar  yargı merc ne 

bırakmadığı karar ve hükümler n son nceleme merc d r. Kanunla göster len bell  da-
valara da lk ve son derece mahkemes  olarak bakar.

-Danıştay, davaları görmek, kamu h zmetler  le lg l  mt yaz şartlaşma ve sözleş-
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meler  hakkında k  ay ç nde düşünces n  b ld rmek, dar  uyuşmazlıkları çözmek ve 
kanunla göster len d ğer şler  yapmakla görevl d r.

-Danıştay üyeler n n dörtte üçü, b r nc  sınıf dar  yargı hak m ve savcıları le bu mes-
lekten sayılanlar arasından Hak mler ve Savcılar Kurulu; dörtte b r , n tel kler  kanunda 
bel rt len görevl ler arasından Cumhurbaşkanı; tarafından seç l r. 

-Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvek ller  ve da re başkanları, kend  üyeler  
arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve g zl  oyla 
dört yıl ç n seç l rler. Süres  b tenler yen den seç leb l rler.   

-Danıştay’ın, kuruluşu, şley ş , Başkan, Başsavcı, başkanvek ller , da re başkanları 
le üyeler n n n tel kler  ve seç m usuller , dar  yargının özell ğ , mahkemeler n bağımsız-
lığı ve hak ml k tem natı esaslarına göre kanunla düzenlen r.

Uyuşmazlık Mahkemes
-Uyuşmazlık Mahkemes  adl  ve dar  yargı merc ler  arasındak  görev ve hüküm 

uyuşmazlıklarını kes n olarak çözümlemeye yetk l d r. 
-Uyuşmazlık Mahkemes n n kuruluşu, üyeler n n n tel kler  ve seç mler  le şley -

ş  kanunla düzenlen r. Bu mahkemen n Başkanlığını Anayasa Mahkemes nce, kend  
üyeler  arasından görevlend r len üye yapar.  D ğer mahkemelerle, Anayasa Mahke-
mes  arasındak  görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemes n n kararı esas alınır.

Hak mler ve Savcılar Kurulu
-Hâk mler ve Savcılar Kurulu, mahkemeler n bağımsızlığı ve hâk ml k tem natı 

esaslarına göre kurulur ve görev yapar.
 -Hâk mler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; k  da re hal nde çalışır.

-Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tab î üye-
s d r. 

-Kurulun, üç üyes  b r nc  sınıf olup, b r nc  sınıfa ayrılmayı gerekt ren n tel kler  y t r-
mem ş adlî yargı hâk m ve savcıları arasından, b r üyes  b r nc  sınıf olup, b r nc  sınıfa 
ayrılmayı gerekt ren n tel kler  y t rmem ş darî yargı hâk m ve savcıları arasından Cum-
hurbaşkanınca; üç üyes  Yargıtay üyeler , b r üyes  Danıştay üyeler , üç üyes  n tel kler  
kanunda bel rt len yükseköğret m kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğret m 
üyeler  le avukatlar arasından Türk ye Büyük M llet Mecl s  tarafından seç l r. 

-Öğret m üyeler  le avukatlar arasından seç len üyelerden, en az b r n n öğret m 
üyes  ve en az b r n n de avukat olması zorunludur. 

-Kurulun Türk ye Büyük M llet Mecl s  tarafından seç lecek üyel kler ne l şk n baş-
vurular, Mecl s Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Kom s-
yonları Üyeler nden Kurulu Karma Kom syona gönder r. 

-Kom syon her b r üyel k ç n üç adayı, üye tamsayısının üçte k  çoğunluğuyla be-
l rler. B r nc  oylamada aday bel rleme şlem n n sonuçlandırılamaması hal nde k nc  
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oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da aday bel rle-
nemed ğ  takd rde, her b r üyel k ç n en çok oyu alan k  aday arasında ad çekme usulü 
le aday bel rleme şlem  tamamlanır. 

-Türk ye Büyük M llet Mecl s , Kom syon tarafından bel rlenen adaylar arasından, 
her b r üye ç n ayrı ayrı g zl  oyla seç m yapar. B r nc  oylamada üye tamsayısının üçte 
k  çoğunluğu; bu oylamada seç m n sonuçlandırılamaması hal nde, k nc  oylamada 
üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. İk nc  oylamada da üye seç lemed ğ  tak-
d rde en çok oyu alan k  aday arasında ad çekme usulü le üye seç m  tamamlanır.  

-Üyeler dört yıl ç n seç l r. Süres  b ten üyeler b r kez daha seç leb l r.  
-Kurul üyel ğ  seç m , üyeler n görev süres n n dolmasından öncek  otuz gün ç nde 

yapılır. 
-Seç len üyeler n görev süreler  dolmadan Kurul üyel ğ n n boşalması durumunda, 

boşalmayı tak p eden otuz gün ç nde, yen  üyeler n seç m  yapılır. Kurulun, Adalet Ba-
kanı le Adalet Bakanlığı Müsteşarı dışındak  üyeler , görevler n n devamı süres nce; 
kanunda bel rlenenler dışında başka b r görev alamazlar veya Kurul tarafından başka 
b r göreve atanamaz ve seç lemezler. 

-Kurulun yönet m  ve tems l  Kurul Başkanına a tt r. Kurul Başkanı da reler n çalış-
malarına katılamaz. Kurul, kend  üyeler  arasından da re başkanlarını ve da re başkan-
larından b r n  de başkanvek l  olarak seçer. Başkan, yetk ler nden b r kısmını başkan-
vek l ne devredeb l r. 

-Kurul, adlî ve darî yargı hâk m ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nak-
letme, geç c  yetk  verme, yükselme ve b r nc  sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte 
kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, d s pl n cezası verme, görevden 
uzaklaştırma şlemler n  yapar; Adalet Bakanlığının, b r mahkemen n kaldırılması veya 
yargı çevres n n değ şt r lmes  konusundak  tekl fler n  karara bağlar; ayrıca, Anayasa 
ve kanunlarla ver len d ğer görevler  yer ne get r r. 

-Hâk m ve savcıların görevler n ; kanun ve d ğer mevzuata (hâk mler ç n darî n -
tel ktek  genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevler nden 
dolayı veya görevler  sırasında suç şley p şlemed kler n , hal ve eylemler n n sıfat ve 
görevler  caplarına uyup uymadığını araştırma ve gerekt ğ nde haklarında nceleme 
ve soruşturma şlemler , lg l  da ren n tekl f  ve Hâk mler ve Savcılar  Kurulu Başkanı-
nın oluru le Kurul müfett şler ne yaptırılır. Soruşturma ve nceleme şlemler , hakkında 
soruşturma ve nceleme yapılacak olandan daha kıdeml  hâk m veya savcı el yle de 
yaptırılab l r. 

-Kurulun meslekten çıkarma cezasına l şk n olanlar dışındak  kararlarına karşı yar-
gı merc ler ne başvurulamaz. 

-Kurula bağlı Genel Sekreterl k kurulur. 
-Genel Sekreter, b r nc  sınıf hâk m ve savcılardan Kurulun tekl f ett ğ  üç aday ara-

sından Kurul Başkanı tarafından atanır. 
-Kurul müfett şler  le Kurulda geç c  veya sürekl  olarak çalıştırılacak hâk m ve sav-

cıları, muvafakatler n  alarak atama yetk s  Kurula a tt r. 
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-Adalet Bakanlığının merkez, bağlı ve lg l  kuruluşlarında geç c  veya sürekl  olarak 
çalıştırılacak hâk m ve savcılar le adalet müfett şler n  ve hâk m ve savcı mesleğ nden 
olan ç denetç ler , muvafakatler n  alarak atama yetk s  Adalet Bakanına a tt r. 

-Kurul üyeler n n seç m , da reler n oluşumu ve şbölümü, Kurulun ve da reler n gö-
revler , toplantı ve karar yeter sayıları, çalışma usul ve esasları, da reler n karar ve ş-
lemler ne karşı yapılacak t razlar ve bunların ncelenmes  usulü le Genel Sekreterl ğ n 
kuruluş ve görevler  kanunla düzenlen r. 

MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER
Bütçe ve kes n hesap

-Kamu dareler n n ve kamu kt sadî teşebbüsler  dışındak  kamu tüzel k ş ler n n 
harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. 

-Malî yıl başlangıcı le merkez  yönet m bütçes n n hazırlanması, uygulanması ve 
kontrolü le yatırımlar veya b r yıldan fazla sürecek ş ve h zmetler ç n özel süre ve 
usuller kanunla düzenlen r. 

-Bütçe kanununa, bütçe le lg l  hükümler dışında h çb r hüküm konulamaz.  
-Cumhurbaşkanı bütçe kanun tekl f n , malî yılbaşından en az yetm ş beş gün önce, 

Türk ye Büyük M llet Mecl s ne sunar. 
-Bütçe tekl f  Bütçe Kom syonunda görüşülür. 
-Kom syonun ell  beş gün ç nde kabul edeceğ  met n Genel Kurulda görüşülür ve 

malî yılbaşına kadar karara bağlanır. 
-Bütçe kanununun süres nde yürürlüğe konulamaması hal nde, geç c  bütçe kanu-

nu çıkarılır. 
-Geç c  bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yen  bütçe kanunu kabul 

ed l nceye kadar b r öncek  yılın bütçes  yen den değerleme oranına göre artırılarak 
uygulanır.  

-Türk ye Büyük M llet Mecl s  üyeler , Genel Kurulda kamu dare bütçeler  hakkında 
düşünceler n  her bütçen n görüşülmes  sırasında açıklarlar, g der artırıcı veya gel rler  
azaltıcı öner lerde bulunamazlar. 

-Genel Kurulda kamu dare bütçeler  le değ ş kl k önergeler , üzer nde ayrıca gö-
rüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır. 

-Merkezî yönet m bütçes yle ver len ödenek, harcanab lecek tutarın sınırını göster r. 
-Harcanab lecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnames yle aşılab leceğ ne da r 

bütçe kanununa hüküm konulamaz.
- Carî yıl bütçes ndek  ödenek artışını öngören değ ş kl k tekl fler  le carî ve zle-

yen yılların bütçeler ne malî yük get ren tekl flerde, öngörülen g derler  karşılayab lecek 
malî kaynak göster lmes  zorunludur. 

-Merkezî yönet m kes n hesap kanunu tekl f , lg l  olduğu malî yılın sonundan baş-
layarak en geç altı ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından Türk ye Büyük M llet Mecl s ne 
sunulur. 
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-Sayıştay genel uygunluk b ld r m n , l şk n olduğu kes n hesap kanun tekl f n n ve-
r lmes nden başlayarak en geç yetm ş beş gün ç nde Mecl se sunar. 

-Kes n hesap kanunu tekl f  ve genel uygunluk b ld r m n n Türk ye Büyük M llet 
Mecl s ne ver lm ş olması, lg l  yıla a t Sayıştay’ca sonuçlandırılamamış denet m ve 
hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez. 

-Kes n hesap kanunu tekl f , yen  yıl bütçe kanunu tekl f yle b rl kte görüşülür ve 
karara bağlanır.

Planlama; Ekonom k ve Sosyal Konsey
 -Ekonom k, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özell kle sanay n ve tarımın yurt düze-

y nde dengel  ve uyumlu b ç mde hızla gel şmes n , ülke kaynaklarının döküm ve de-
ğerlend r lmes n  yaparak ver ml  şek lde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekl  
teşk latı kurmak Devlet n görev d r.   

-Planda m ll  tasarrufu ve üret m  artırıcı, f yatlarda st krar ve dış ödemelerde den-
gey  sağlayıcı, yatırım ve st hdamı gel şt r c  tedb rler öngörülür; yatırımlarda toplum 
yararları ve gerekler  gözet l r; kaynakların ver ml  şek lde kullanılması hedef alınır. 

-Kalkınma g r ş mler , bu plana göre gerçekleşt r l r.   
-Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türk ye Büyük M llet Mecl s nce onaylanma-

sına, uygulanmasına, değ şt r lmes ne ve bütünlüğünü bozacak değ ş kl kler n önlen-
mes ne l şk n usul ve esaslar kanunla düzenlen r. 

-Ekonom k ve sosyal pol t kaların oluşturulmasında Cumhurbaşkanına st şarî n te-
l kte görüş b ld rmek amacıyla Ekonom k ve Sosyal Konsey kurulur. 

-Ekonom k ve Sosyal Konsey n kuruluş ve şley ş  kanunla düzenlen r.



İDARE HUKUKUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
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İdaren n bütünlüğü ve kamu tüzelk ş l ğ
-İdare, kuruluş ve görevler yle b r bütündür ve kanunla düzenlen r.  
-İdaren n kuruluş ve görevler , merkezden yönet m ve yer nden yönet m esaslarına 

dayanır.   
-Kamu tüzelk ş l ğ , ancak kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnames yle ku-

rulur.

Yönetmel kler
-Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelk ş ler , kend  görev alanlarını lg lend -

ren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnameler n n uygulanmasını sağlamak üzere 
ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmel kler çıkarab l rler.

-Hang  yönetmel kler n Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunda bel rt l r. 

Yargı yolu
-İdaren n her türlü eylem ve şlemler ne karşı yargı yolu açıktır. 
-Kamu h zmetler  le lg l  mt yaz şartlaşma ve sözleşmeler nde bunlardan doğan 

uyuşmazlıkların m ll  veya m lletlerarası tahk m yoluyla çözülmes  öngörüleb l r. 
-M lletlerarası tahk me ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar ç n g d le-

b l r.  
-Yüksek Askerî Şûranın terf  şlemler  le kadrosuzluk neden yle emekl ye ayırma 

har ç her türlü l ş k kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.
-İdar  şlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı b ld r m tar h nden başlar.  
-Yargı yetk s , darî eylem ve şlemler n hukuka uygunluğunun denet m  le sınırlı 

olup, h çb r surette yer ndel k denet m  şekl nde kullanılamaz. 
-Yürütme görev n n kanunlarda göster len şek l ve esaslara uygun olarak yer ne ge-

t r lmes n  kısıtlayacak, dar  eylem ve şlem n tel ğ nde veya takd r yetk s n  kaldıracak 
b ç mde yargı kararı ver lemez.  

-İdar  şlem n uygulanması hal nde telaf s  güç veya mkansız zararların doğması ve 
dar  şlem n açıkça hukuka aykırı olması şartlarının b rl kte gerçekleşmes  durumunda 
gerekçe göster lerek yürütmen n durdurulmasına karar ver leb l r.  

-Kanun, olağanüstü hallerde seferberl k ve savaş hal nde ayrıca m ll  güvenl k, 
kamu düzen , genel sağlık nedenler  le yürütmen n durdurulması kararı ver lmes n  
sınırlayab l r.

-İdare, kend  eylem ve şlemler nden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.  

Mahall  dareler
-Mahall  dareler; l, beled ye veya köy halkının mahall  müşterek ht yaçlarını kar-

şılamak üzere kuruluş esasları kanunla bel rt len ve karar organları, gene kanunda 
göster len, seçmenler tarafından seç lerek oluşturulan kamu tüzelk ş ler d r.  Mahall  
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dareler n kuruluş ve görevler  le yetk ler , yer nden yönet m lkes ne uygun olarak ka-
nunla düzenlen r. 

-Mahall  dareler n seç mler , 67 nc  maddedek  esaslara göre beş yılda b r yapılır.
 -Kanun, büyük yerleş m merkezler  ç n özel yönet m b ç mler  get reb l r.  
-Mahall  dareler n seç lm ş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına l şk n t -

razların çözümü ve kaybetmeler , konusundak  denet m yargı yolu le olur. Ancak, gö-
revler  le lg l  b r suç sebeb  le hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahall  
dare organları veya bu organların üyeler n , İç şler  Bakanı, geç c  b r tedb r olarak, 
kes n hükme kadar uzaklaştırab l r.  

-Merkez  dare, mahall  dareler üzer nde, mahall  h zmetler n daren n bütünlüğü 
lkes ne uygun şek lde yürütülmes , kamu görevler nde b rl ğ n sağlanması, toplum ya-
rarının korunması ve mahall  ht yaçların gereğ  g b  karşılanması amacıyla, kanunda 
bel rt len esas ve usuller da res nde dar  vesayet yetk s ne sah pt r.   

-Mahall  dareler n bel rl  kamu h zmetler n n görülmes  amacı le, kend  aralarında 
Cumhurbaşkanının zn  le b rl k kurmaları, görevler , yetk ler , mal ye ve kolluk şler  ve 
merkez  dare le karşılıklı bağ ve lg ler  kanunla düzenlen r. Bu darelere, görevler  le 
orantılı gel r kaynakları sağlanır.

Yükseköğret m üst kuruluşları
-Yükseköğret m kurumlarının öğret m n  planlamak, düzenlemek, yönetmek, denet-

lemek, yükseköğret m kurumlarındak  eğ t m - öğret m ve b l msel araştırma faal yet-
ler n  yönlend rmek bu kurumların kanunda bel rt len amaç ve lkeler doğrultusunda 
kurulmasını, gel şt r lmes n  ve ün vers telere tahs s ed len kaynakların etk l  b r b ç mde 
kullanılmasını sağlamak ve öğret m elemanlarının yet şt r lmes  ç n planlama yapmak 
maksadı le Yükseköğret m Kurulu kurulur.   

-Yükseköğret m Kurulu, ün vers teler tarafından seç len ve sayıları, n tel kler , seç l-
me usuller  kanunla bel rlenen adaylar arasından rektörlük ve öğret m üyel ğ nde ba-
şarılı h zmet yapmış profesörlere öncel k vermek suret  le Cumhurbaşkanınca atanan 
üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seç len üyelerden kurulur.

-Kurulun teşk latı, görev, yetk , sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlen r. 

Atatürk Kültür, D l ve Tar h Yüksek Kurumu
-Atatürkçü düşüncey , Atatürk lke ve nkılaplarını, Türk kültürünü, Türk tar h n  ve 

Türk d l n  b l msel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak ama-
cıyla; Atatürk’ün manev  h mayeler nde, Cumhurbaşkanının gözet m ve desteğ nde, 
Cumhurbaşkanının görevlend receğ  bakana bağlı; Atatürk Araştırma Merkez , Türk D l 
Kurumu, Türk Tar h Kurumu ve Atatürk Kültür Merkez nden oluşan, kamu tüzel k ş l ğ -
ne sah p “Atatürk Kültür, D l ve Tar h Yüksek Kurumu” kurulur.

-Türk D l Kurumu le Türk Tar h Kurumu ç n Atatürk’ün vas yetnames nde bel rt len 
mal  menfaatler saklı olup kend ler ne tahs s ed l r.  Atatürk Kültür, D l ve Tar h Yüksek 
Kurumunun; kuruluşu, organları, çalışma usuller  ve özlük şler  le kuruluşuna dah l 
kurumlar üzer ndek  yetk ler  kanunla düzenlen r.    
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Kanunsuz em r
-Kamu h zmetler nde herhang  b r sıfat ve suretle çalışmakta olan k mse,  üstünden  

aldığı  emr ,  yönetmel k,   Cumhurbaşkanlığı kararnames ,   kanun   veya   Anaya-
sa  hükümler ne aykırı görürse, yer ne get rmez ve bu aykırılığı o emr  verene b ld r r. 
Ancak, üstü emr nde ısrar eder ve bu emr n  yazı le yen lerse, em r yer ne get r l r; bu 
halde, emr  yer ne get ren sorumlu olmaz.

-Konusu suç teşk l eden em r, h çb r suretle yer ne get r lmez; yer ne get ren k mse 
sorumluluktan kurtulamaz.  Asker  h zmetler n görülmes  ve acele hallerde kamu düze-
n  ve kamu güvenl ğ n n korunması ç n kanunla göster len st snalar saklıdır.

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ KONTROL KANUNU KAPSAMINDAKİ 
KAMU İDARELERİ

(I) SAYILI CETVEL
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ
1) Türk ye Büyük M llet Mecl s
2) Cumhurbaşkanlığı
3) (…)(10)
4) Anayasa Mahkemes
5) Yargıtay
6) Danıştay
7) Hâk mler ve Savcılar Yüksek Kurulu(4)
8) Sayıştay
9) Adalet Bakanlığı
10) M llî Savunma Bakanlığı
11) İç şler  Bakanlığı
12) Dış şler  Bakanlığı
13) Mal ye Bakanlığı(9)(12)
14) M llî Eğ t m Bakanlığı
15) (…)(8)
16) Sağlık Bakanlığı
17) (Değ ş k: 26/9/2011-KHK-655/44 md.) Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme
Bakanlığı(9)(13)
18) (…)(8)
19) Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanlığı(9)(14)
20) (…)(8)
21) Enerj  ve Tab î Kaynaklar Bakanlığı
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22) Kültür ve Tur zm Bakanlığı
21) (…)(8)
24) A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığı(8) (9)(14)
25) (…)(8)(9)(15)
26) B l m, Sanay  ve Teknoloj  Bakanlığı(8)(9)(16)
27) Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı(8)
28) Ekonom  Bakanlığı(8)
29) Gençl k ve Spor Bakanlığı(8)
30) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı(8)(9)(17)
31) Gümrük ve T caret Bakanlığı(8)(9)(18)
32) (…)(8)(9)(15)
33) Orman ve Su İşler  Bakanlığı(8)(9)(17)
34) M llî Güvenl k Kurulu Genel Sekreterl ğ
35) M llî İst hbarat Teşk latı Başkanlığı(11)
36) Jandarma Genel Komutanlığı
37) Sah l Güvenl k Komutanlığı
38) Emn yet Genel Müdürlüğü
39) D yanet İşler  Başkanlığı
40) Haz ne Müsteşarlığı(12)
41) (Mülga: 26/9/2011-KHK-655/44 md.)
42) Kamu Düzen  ve Güvenl ğ  Müsteşarlığı(5)
43) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
44) Devlet Personel Başkanlığı
45) Türk ye İstat st k Kurumu(6)
46) Afet ve Ac l Durum Yönet m  Başkanlığı(6)
47) Gel r İdares  Başkanlığı
48) (Mülga: 11/10/2011-KHK-662/58 md.)
49) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
50) Meteoroloj  Genel Müdürlüğü(7)
51) (Mülga: 11/10/2011-KHK-662/58 md.)
52) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
53) (Ek: 11/10/2011-KHK-663/58 md.; Mülga: 15/8/2017-KHK-694/203 md.; Aynen
kabul: 1/2/2018-7078/189 md.)
54) (Ek: 11/10/2011-KHK-663/58 md.; Mülga: 15/8/2017-KHK-694/203 md.; Aynen
kabul: 1/2/2018-7078/189 md.)
55) (Ek:4/4/2013-6458/123) Göç İdares  Genel Müdürlüğü
56)Avrupa B rl ğ  Başkanlığı



24

(II) SAYILI CETVEL
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ 

ENSTİTÜLERİ
1) Yükseköğret m Kurulu
2) (Değ ş k: 17/2/2011-6114/11 md.) Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez  Baş-

kanlığı
3) İstanbul Ün vers tes
4) İstanbul Tekn k Ün vers tes
5) Ankara Ün vers tes
6) Karaden z Tekn k Ün vers tes
7) Ege Ün vers tes
8) Atatürk Ün vers tes
9) Orta Doğu Tekn k Ün vers tes
10) Hacettepe Ün vers tes
11) Boğaz ç  Ün vers tes
12) D cle Ün vers tes
13) Çukurova Ün vers tes
14) Anadolu Ün vers tes
15) (Değ ş k: 9/5/2018-7141/10 md.) S vas Cumhur yet Ün vers tes
16) İnönü Ün vers tes
17) Fırat Ün vers tes
18) Ondokuz Mayıs Ün vers tes
19) Selçuk Ün vers tes
20) (Değ ş k: 9/5/2018-7141/10 md.) Bursa Uludağ Ün vers tes
21) Erc yes Ün vers tes
22) Akden z Ün vers tes
23) Dokuz Eylül Ün vers tes
24) Gaz  Ün vers tes
25) Marmara Ün vers tes
26) M mar S nan Güzel Sanatlar Ün vers tes
27) Trakya Ün vers tes
28) Yıldız Tekn k Ün vers tes
29) (Değ ş k: 18/6/2017-7033/81 md.) Van Yüzüncü Yıl Ün vers tes
30) Gaz antep Ün vers tes
31) (Değ ş k: 9/5/2018-7141/10 md.) Bolu Abant İzzet Baysal Ün vers tes
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32) (Değ ş k: 9/5/2018-7141/10 md.) Aydın Adnan Menderes Ün vers tes
33) Afyon Kocatepe Ün vers tes
34) Balıkes r Ün vers tes
35) (Değ ş k: 20/8/2016-6745/22 md.) Man sa Celal Bayar Ün vers tes
36) Çanakkale Onsek z Mart Ün vers tes
37) (Değ ş k: 9/5/2018-7141/10 md.) Kütahya Dumlupınar Ün vers tes
38) (Değ ş k: 9/5/2018-7141/10 md.) Tokat Gaz osmanpaşa Ün vers tes
39) (Değ ş k: 21/10/2014-6562/4 md.) Gebze Tekn k Ün vers tes
40) Harran Ün vers tes
41) İzm r Yüksek Teknoloj  Enst tüsü
42) Kafkas Ün vers tes
43) Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün vers tes
44) Kırıkkale Ün vers tes
45) Kocael  Ün vers tes
46) Mers n Ün vers tes
47) (Ek: 16/5/2012-6307/4 md.) Muğla Sıtkı Koçman Ün vers tes
48) (Değ ş k: 9/5/2018-7141/10 md.) Hatay Mustafa Kemal Ün vers tes
49) (Değ ş k: 18/6/2017-7033/81 md.) N ğde Ömer Hal sdem r Ün vers tes
50) Pamukkale Ün vers tes
51) Sakarya Ün vers tes
52) Süleyman Dem rel Ün vers tes
53) (Değ ş k: 9/5/2018-7141/10 md.) Zonguldak Bülent Ecev t Ün vers tes
54) Esk şeh r Osmangaz  Ün vers tes
55) Galatasaray Ün vers tes
56) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.; Değ ş k: 9/5/2018-7141/10 md.) Kırşeh r Ah  Evran
Ün vers tes
57) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Kastamonu Ün vers tes
58) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Düzce Ün vers tes
59) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.;Değ ş k: 9/5/2018-7141/10 md.) Burdur Mehmet Ak f
Ersoy Ün vers tes
60) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Uşak Ün vers tes
61) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.; Değ ş k: 30/3/2012-6287/22 md.) Recep Tayy p Erdoğan
Ün vers tes
62) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md;Değ ş k: 9/5/2018-7141/10 md.) Tek rdağ Namık Kemal
Ün vers tes
63) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md. ; Değ ş k: 9/5/2018-7141/10 md.) Erz ncan B nal
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Yıldırım Ün vers tes
64) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Aksaray Ün vers tes
65) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) G resun Ün vers tes
66) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) H t t Ün vers tes
67) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md. ; Değ ş k: 9/5/2018-7141/10 md.) Yozgat Bozok
Ün vers tes
68) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Adıyaman Ün vers tes
69) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Ordu Ün vers tes
70) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Amasya Ün vers tes
71) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes
72) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Ağrı Dağı Ün vers tes (1)
73) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) S nop Ün vers tes
74) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) S rt Ün vers tes
75) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.; Değ ş k: 30/10/2013-6501/3 md.) Nevşeh r Hacı Bektaş
Vel  Ün vers tes
76) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Karabük Ün vers tes
77) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) K l s 7 Aralık Ün vers tes
78) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Çankırı Karatek n Ün vers tes
79) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Artv n Çoruh Ün vers tes
80) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.; Değ ş k: 19/4/2012-6296/4 md.) B lec k Şeyh Edebal
Ün vers tes
81) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) B tl s Eren Ün vers tes
82) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Kırklarel  Ün vers tes
83) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Osman ye Korkut Ata Ün vers tes
84) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) B ngöl Ün vers tes
85) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Muş Alparslan Ün vers tes
86) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Mard n Artuklu Ün vers tes
87) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Batman Ün vers tes
88) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Ardahan Ün vers tes
89) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Bartın Ün vers tes
90) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Bayburt Ün vers tes
91) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Gümüşhane Ün vers tes
92) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Hakkar  Ün vers tes
93) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Iğdır Ün vers tes
94) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Şırnak Ün vers tes
95) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.; Değ ş k: 20/8/2016-6745/22 md.) Munzur Ün vers tes
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96) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Yalova Ün vers tes
97) (Ek: 1/4/2010-5979/4 md.) Türk-Alman Ün vers tes
98) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.; (Değ ş k: 20/8/2016-6745/22 md.) Ankara Yıldırım
Beyazıt Ün vers tes
99) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) Bursa Tekn k Ün vers tes
100) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) İstanbul Meden yet Ün vers tes
101) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) İzm r Kât p Çeleb  Ün vers tes
102) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.; Değ ş k: 30/3/2012-6287/22 md.) Necmett n Erbakan
Ün vers tes
103) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.; Değ ş k: 30/3/2012-6287/22 md.) Abdullah Gül
Ün vers tes
104) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) Erzurum Tekn k Ün vers tes
105) (Ek: 31/3/2011-6218/2 md.) Adana B l m ve Teknoloj  Ün vers tes
106) (Ek: 22/1/2013-6410/5 md.) Ankara Sosyal B l mler Ün vers tes
107) (Ek: 27/3/2015-6639/6 md.) Sağlık B l mler  Ün vers tes
108) (Ek: 31/3/2015-6640/7 md.) Bandırma Onyed  Eylül Ün vers tes
109) (Ek: 31/3/2015-6640/7 md.) İskenderun Tekn k Ün vers tes
110) (Ek: 31/3/2015-6640/7 md.) Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes
111) (Ek: 1/4/2015-6641/6 md.) Türk ye Uluslararası İslam, B l m ve Teknoloj
Ün vers tes
112) (Ek: 20/8/2016-6745/22 md.) İzm r Bakırçay Ün vers tes
113) (Ek: 20/8/2016-6745/22 md.) İzm r Demokras  Ün vers tes
114) (Ek: 18/6/2017-7033/81 md.) Yükseköğret m Kal te Kurulu
115) (Ek: 18/6/2017-7033/81 md.; Değ ş k: 6/12/2017-7063/6 md.) Ankara Müz k ve
Güzel Sanatlar Ün vers tes
116) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Gaz antep B l m ve Teknoloj  Ün vers tes
117) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Konya Tekn k Ün vers tes
118) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Kütahya Sağlık B l mler  Ün vers tes
119) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Malatya Turgut Özal Ün vers tes
120) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) İstanbul Ün vers tes -Cerrahpaşa
121) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Ankara Hacı Bayram Vel  Ün vers tes
122) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Sakarya Uygulamalı B l mler Ün vers tes
123) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Samsun Ün vers tes
124) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) S vas B l m ve Teknoloj  Ün vers tes
125) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Tarsus Ün vers tes
126) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Trabzon Ün vers tes
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127) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Kayser  Ün vers tes
128) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Kahramanmaraş İst klal Ün vers tes
129) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Esk şeh r Tekn k Ün vers tes
130) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Isparta Uygulamalı B l mler Ün vers tes
131) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Afyonkarah sar Sağlık B l mler  Ün vers tes

B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER
1) (Değ ş k: 2/7/2018-KHK-703/215 md.) Savunma Sanay  Başkanlığı
2) Atatürk Kültür, D l ve Tar h Yüksek Kurumu
3) (Ek: 25/6/2009-5917/47 md.) Atatürk Araştırma Merkez (1)
4) (Ek: 25/6/2009-5917/47 md.) Atatürk Kültür Merkez (1)
5) (Ek: 25/6/2009-5917/47 md.) Türk D l Kurumu(1)
6) (Ek: 25/6/2009-5917/47 md.) Türk Tar h Kurumu(1)
7) Türk ye ve Orta-Doğu Amme İdares  Enst tüsü
8) Türk ye B l msel ve Teknoloj k Araştırma Kurumu
9) Türk ye B l mler Akadem s
10) Türk ye Adalet Akadem s
11) Yükseköğren m Kred  ve Yurtlar Kurumu
12) (Ek: 25/6/2010-6001/43 md.) Karayolları Genel Müdürlüğü(2)
13) (Değ ş k: 6/3/2011-KHK-643/13 md.) Spor Genel Müdürlüğü
14) Devlet T yatroları Genel Müdürlüğü
15) Devlet Opera ve Bales  Genel Müdürlüğü
16) (Ek: 1/7/2006-5538/19 md.) Orman Genel Müdürlüğü(3)
17) Vakıflar Genel Müdürlüğü
18) (Değ ş k: 11/10/2011-KHK-663/58 md.) Türk ye Hudut ve Sah ller Sağlık Genel
Müdürlüğü
19) (Mülga: 11/10/2011-KHK-662/58 md.)
20) Maden Tetk k ve Arama Genel Müdürlüğü
21) S v l Havacılık Genel Müdürlüğü
22) Türk Akred tasyon Kurumu
23) Türk Standartları Enst tüsü
24) (Mülga: 8/8/2011-KHK-649/60 md.)
25) (Değ ş k: 22/12/2016-6769/188 md.) Türk Patent ve Marka Kurumu
26) Ulusal Bor Araştırma Enst tüsü
27) Türk ye Atom Enerj s  Kurumu
28) Küçük ve Orta Ölçekl  Sanay  Gel şt rme ve Destekleme İdares  Başkanlığı
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29) (Mülga: 6/3/2011-643-KHK/13 md.)
30) (Ek: 24/10/2011-KHK-656/20 md.) Türk İşb rl ğ  ve Koord nasyon Ajansı
Başkanlığı
31) (Mülga: 8/8/2011-648-KHK/19 md.)
32) GAP Bölge Kalkınma İdares
33) Özelleşt rme İdares  Başkanlığı
34) (Ek: 28/9/2006-5548/36 md.; İptal: Anayasa Mahkemes ’n n 25/12/2008 tar hl  ve
E.: 2006/140, K.: 2008/185 sayılı Kararı le; Yen den düzenleme: 14/6/2012-6328/35 md.)(1)
Kamu Denetç l ğ  Kurumu
35) Ceza ve İnfaz Kurumları le Tutukevler  İş Yurtları Kurumu(1)
36) (Ek: 21/9/2006-5544/31 md.) Meslekî Yeterl l k Kurumu(1)
37) (Ek: 24/3/2010-5978/30 md.) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
38) (Ek: 28/12/2010-6093/14 md.) Türk ye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
39) (Ek: 6/3/2011-KHK-643/13 md.) Doğu Anadolu Projes  Bölge Kalkınma İdares
Başkanlığı
40) (Ek: 6/3/2011-KHK-643/13 md.) Konya Ovası Projes  Bölge Kalkınma İdares
Başkanlığı
41) (Ek: 8/8/2011-KHK-649/60 md.) Doğu Karaden z Projes  Bölge Kalkınma İdares
Başkanlığı
42) (Ek: 11/10/2011-KHK-662/58 md.) Devlet Su İşler  Genel Müdürlüğü
43) (Ek: 10/10/2011-KHK-658/12 md.) Türk ye Su Enst tüsü
44) (Ek: 11/10/2011-KHK-663/58 md.) Türk ye İlaç ve Tıbbî C haz Kurumu
45) (Ek: 21/6/2012-6332/22 md.; Değ ş k: 6/4/2016-6701/28 md.) Türk ye İnsan Hakları
ve Eş tl k Kurumu
46) (Ek: 19/11/2014-6569/40 md.) Türk ye Sağlık Enst tüler  Başkanlığı
47) (Ek: 1/11/2017-7060/13 md.) Helal Akred tasyon Kurumu
48)Nad r Toprak Elementler  Araştırma Enst tüsü
49)Maden ve Petrol İşler  Genel Müdürlüğü

(III) SAYILI CETVEL
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR
1) Radyo ve Telev zyon Üst Kurulu
2) (Değ ş k: 25/6/2009-5917/47 md.) B lg  Teknoloj ler  ve İlet ş m Kurumu
3) Sermaye P yasası Kurulu
4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
5) Enerj  P yasası Düzenleme Kurumu
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6) Kamu İhale Kurumu
7) Rekabet Kurumu
8) (Mülga: 20/11/2017-KHK-696/135 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/123 md.)
9) (Ek: 26/9/2011-KHK-660/32 md.) Kamu Gözet m , Muhasebe ve Denet m
Standartları Kurumu
10) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) K ş sel Ver ler  Koruma Kurumu
11)Nükleer Düzenleme Kurumu

(IV) SAYILI CETVEL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
1- Sosyal Güvenl k Kurumu
2- Türk ye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR
-Devlet Arş vler  Başkanlığı
-Devlet Denetleme Kurulu
-D yanet İşler  Başkanlığı
-Genelkurmay Başkanlığı
-İlet ş m Başkanlığı
-M ll  Güvenl k Kurulu Genel Sekreterl ğ
-M ll  İst hbarat Teşk latı Başkanlığı
-M ll  Saraylar İdares  Başkanlığı
-Savunma Sanay  Başkanlığı
-Stratej  ve Bütçe Başkanlığı
-Türk ye Varlık Fonu
CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI
-Cumhurbaşkanı
-Cumhurbaşkanı özel Kalem Müdürlüğü
-Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Danışmanı
-Özel Tems lc

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ,İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER 
KURUM KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA

KALKINMA AJANSLARI
1)Kalkınma Ajanslarının bölgeler esas alınarak kurulması, ajans merkez n n bulu-

nacağı l ekl  l stede bel rt len bölgeler n yen den düzenlenmes  ve kaldırılması Cum-
hurbaşkanı kararı le olur.

2)Kamu tüzel k ş l ğ  ha z ajanslar, cumhurbaşkanlığı kararnames nde düzenlen-
mem ş bütün şlemler nde özel hukuk hükümler ne tab d r.
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3)Ajansların ulusal düzeyde koord nasyonundan sanay  ve teknoloj  bakanlığı 
sorumludar.

4)Ajansın teşk lat yapısı 4 b r mden oluşur;
a)Kalkınma kurulu
b)Yönet m kurulu. Ajansın karar organıdır.
c)Genel sekreterl k. Ajansın cra organıdır.
ç)Yatırım destek of sler
5)Ajansın yıllık personel g derler  toplamı gerçekleşen en son yıl bütçe gel rler n n 

%15’ n  aşamaz.
6)Ajansların dış denet m nde; İç şler  Bakanlığı ve Haz ne ve Mal ye Bakanlığı le 

Sanay  ve Teknoloj  Bakanlığınca müştereken bel rlenecek esas usullere göre ajansın 
her türlü hesap şlemler , yönet m kurulu tarafından her yıl en geç mart ayında ve ge-
rekl  görülen hallerde her zaman sermaye p yasası kurulu mevzuatına göre kurulmuş 
bağımsız denet m kuruluşlarına ncelet l r. Bağımsız dış denet m kuruluşları, hazırladık-
ları raporu eş zamanlı olarak ç şler  bakanlığı ve sanay  ve teknoloj  bakanlığına sunar.

Denet m Sonucu:
-Suç teşk l eden hususlarla lg l  gerekl  şlemler  yapmaya ç şler  bakanlığı,
-Performans le lg l  değerlend rmeler  yapmaya ve gerekl  tedb rler  almaya sanay  

ve teknoloj  bakanlığı yetk l d r.

YENİ SİSTEME GÖRE BAKANLIKLAR
1) ADALET BAKANLIĞI
2) ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI
3) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
4) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
5) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
6) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
7) HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
8) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
9) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
10) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
11) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
12) SAĞLIK BAKANLIĞI
13) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
14) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
15) TİCARET BAKANLIĞI
16) ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Not: Bakanlıklara bağlı lg l  ve l şk l  kuruluşlar hakkında detaylı b lg lere 15/07/2018 

tar h nde resm  gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameler nden ulaşılab l r



Kolluk mevzuat set  güncelleme ek d r 
(Parayla satılmaz)


