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Cumhurbaşkanı 

MADDE 1- (1) Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. 

(2) Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini

temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin 

eder. 

(3) Cumhurbaşkanı, yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak belirterek

astlarına devredebilir. Ancak devrettiği yetkiyi, gerek gördüğünde kendisi de doğrudan 

kullanabilir. 

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 2- (1) Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Cumhurbaşkanı makamına ilişkin hizmetleri yürütmek,

b) Cumhurbaşkanının resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

c) Cumhurbaşkanının tören, yurtiçi ve yurtdışı gezi işlerini düzenlemek ve yürütmek,

ç) Cumhurbaşkanlığı makamının protokol, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim hizmetlerini

bünyesindeki birimler aracılığıyla yürütmek, 

d) Cumhurbaşkanının Milli Saraylar ve Devlet Arşivlerine ilişkin talimat, iş ve işlemlerini

yürütmek, 

e) Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürüne yardımcı olmak üzere Cumhurbaşkanı Özel Kalem

Müdür Yardımcıları görevlendirilebilir. Bunlar Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü tarafından 

verilen görevleri yaparlar.  

(3) İhtiyaç duyulan yerlerde Cumhurbaşkanlığı çalışma büroları açılabilir. Bu büroların

faaliyetleri Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürünün sorumluluğu altında yürütülür. 

(4) Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürüne büyükelçi unvanı verilir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Danışmanı 

MADDE 3- (1) Cumhurbaşkanı, kendisine danışmanlık ve verdiği diğer görevleri yapmak üzere 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı atayabilir.  



CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI 

İdari İşler Başkanı 

MADDE 5 - (1) En yüksek Devlet memurudur. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının en 

üst amiridir. 

(2)  İdari İşler Başkanlığının görevleri şunlardır:  

a) Mevzuatla verilen görevleri yapmak, 

b) Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

(3) İdari İşler Başkanı bütün birimlerin faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle 

görevli ve yetkili olup yukarıda belirtilen hizmetlerin mevzuata, Cumhurbaşkanının politika ve 

talimatlarına uygun olarak yürütülmesinde Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.  

 

Görevler ve birimler  

MADDE 6 - (1) İdari İşler Başkanı Cumhurbaşkanı adına aşağıdaki görevleri yapar. 

a) Anayasada belirtilen görevlerinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında 

Cumhurbaşkanına gerekli olan hizmetleri sunmak. 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile olan münasebetlerin yürütülmesi ve kamu kurum ve 

kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak. 

c) Devlet Teşkilatının düzenli ve etkin bir şekilde işlemesini temin edecek prensiplerin tespiti 

için gerekli çalışmaları yapmak. 

ç) İç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele konusunda koordinasyonun sağlanması için 

çalışma yapmak 

d) Yapılan çalışmaların kamuoyundaki tesirlerini izleme ve değerlendirme çalışmalarını 

yapmak.  

(2)İdari İşler Başkanlığının birimleri aşağıda gösterilmiştir. 

a) Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü 

b) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

c) Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü 

ç) Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü 

d)Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü 

MADDE 7 - (1) Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) TBMM tarafından kabul edilen kanunların şekil ve esas bakımından Anayasa ve hukukun 

genel ilkelerine uygunluğunu incelemek, verilecek talimata göre onaya hazırlanması veya bir daha 

görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, 

b) Kanunların, TBMM İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil ve 

esas bakımından aykırı olmaları durumunda, bunlarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi nezdinde 

açılacak iptal davası hazırlıklarını yapmak, 

c) Anayasa değişikliğine ilişkin kanunların, Cumhurbaşkanınca halkoyuna sunulmasına 

ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak, 

ç) Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yayımlanmasına ilişkin işlemleri yapmak, 

d) Milletlerarası anlaşmaların kanunla uygun bulunması için TBMM Başkanlığına 

gönderilmesine ilişkin işlemleri yapmak, 

e) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan mevzuat taslaklarını; Anayasaya, 

kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, genel hukuk kurallarına, Cumhurbaşkanı Programına 

uygunluğu açısından incelemek, 

f) Mevzuat hazırlama usul ve esaslarının belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,  



g) Mevzuatı bilgi işlem sistemi içinde takip etmek, 

ğ) Resmi Gazete'nin yayımlanmasını sağlamak, 

h) Türk Ceza Kanununun 299 uncu maddesi kapsamına girmeyen ancak yargı mercilerince 

Cumhurbaşkanlığına gönderilen ve Cumhurbaşkanının taraf olarak gösterildiği evraka ilişkin 

işlemleri takip etmek,  

ı) Hükümlülerin sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle cezalarının 

Cumhurbaşkanınca hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek ve alınan 

kararları Adalet Bakanlığına bildirmek, 

j) Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kararları ile yönetmelik 

taslaklarını hazırlamak. 

k) Makam tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.  

(2) (a), (b), (e) ve (j) bendinde belirtilen konularda Hukuk Politikaları Kurulunun görüşü alınır. 

 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

MADDE 8 - (1) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Devlet Teşkilatının düzenli ve etkin bir şekilde işlemesini sağlayıcı prensiplerin tespit 

edilmesi, direktiflerin verilmesi, önlemler alınması ve koordinasyonun sağlanması için gerekli 

işlemleri yapmak, 

b) Cumhurbaşkanına vekâlet işlemlerini yapmak, 

c) Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakan atanmaları ve görevden alınma işlemleri ile vekâlet 

işlemlerini yapmak, 

ç) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ait 

işlemleri yapmak, 

d) TBMM seçimlerinin yenilenmesine ilişkin işlemleri yürütmek, 

e) Üst kademe kamu yöneticilerinin atamaları ile Cumhurbaşkanınca yapılacak diğer 

atama ve seçme işlemlerini Anayasa, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve hukukun 

genel ilkeleri açısından inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,  

f) Devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplamak, sicil 

özetlerini ve biyografilerini tutmak, 

g) Üst kademe yöneticilerinin hizmet içi eğitimiyle ilgili işlemleri yapmak, 

ğ) Kamu yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerin, politikaların ve tedbirlerin tespiti için 

inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bunları değerlendirme amacıyla gerekli çalışmaları 

yapmak, 

h) Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların Cumhurbaşkanlığı veya bakanlıklarla ilgilendirilmelerine 

dair işlemleri yapmak, 

ı) Kamu personeli ile ilgili mevzuat çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak, 

i) Cumhurbaşkanının özlük işlerini yürütmek, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatının personel 

politikasına yönelik önerilerde bulunmak ve tespit edilen politikaları uygulamak, personelin tayin, 

nakil, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işleri yapmak ve personelin yetiştirilmesi için gerekli çalışmaları 

yapmak, 

j) Devlet protokolünün belirlenmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak, 

k) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

 

 

 

 

 



Atama ve görevlendirmeler  

MADDE 12 - (1) İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Başdanışmanlar, 

Danışmanlar ve Genel Müdürler Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Diğer personel ise İdari İşler 

Başkanı tarafından atanır veya görevlendirilir.  

Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli, İdari İşler Başkanlığının talebi üzerine 

Emniyet, Jandarma veya Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıflarına mensup olanlar arasından İçişleri 

Bakanlığınca görevlendirilir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen personelden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, dış ülkelerde 

veya uluslararası kuruluşlar nezdinde, büyükelçi gibi akredite edilmeksizin, özel bir misyonla 

görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirileceklere Cumhurbaşkanının onayı ile büyükelç i 

unvanı verilebilir. Büyükelçilik unvanı Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe devam 

eder 

 

Personelin statüsü  

MADDE 13 - (1) Merkez Teşkilatında;  

a) Kadrolu personel, 

b) Kadroya bağlı süreli personel, 

c) Kadroya bağlı olmayan süreli personel, 

ç) Kısmi zamanlı personel, 

d) Sözleşmeli personel, 

görev yapar. 

 

Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri  

MADDE 16 - (1) İdari İşler Başkanlığının her kademesindeki yöneticileri, yapmakla yükümlü 

bulundukları hizmet veya görevleri verilecek emir ve direktifler doğrultusunda mevzuata, plan ve 

programlara uygun olarak yerine getirmek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludur. 

(2) İdari İşler Başkanlığının her kademedeki yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak 

açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. 

(3) Yetki devri, YETKİ DEVREDEN AMİRİN SORUMLULUĞUNU KALDIRMAZ.(!!!) 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE CUMHURBAŞKANINA VEKÂLET 

 

Cumhurbaşkanı Yardımcıları  

MADDE 17 - (1) Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri 

yaparlar.            

 (2) Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. 

 

Cumhurbaşkanına vekâlet  

MADDE 18 - (1) Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yenisi 

seçilene kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve 

Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.  

(2) Cumhurbaşkanının hastalık ve yurtdışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden 

ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanının görevlendirdiği yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet 

eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. 

 

 



DÖRDÜNCÜ KISIM 

CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kurulların Oluşumu 

 

Kuruluş 

MADDE 20- (1) Cumhurbaşkanlığı bünyesinde aşağıda yer alan kurullar kurulmuştur. 

a) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu. 

b) Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu. 

c) Ekonomi Politikaları Kurulu. 

ç) Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu. 

d) Hukuk Politikaları Kurulu. 

e) Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu. 

f) Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu. 

g) Sosyal Politikalar Kurulu. 

ğ) Yerel Yönetim Politikaları Kurulu. 

 

Kurul Başkanı, başkanvekilleri ve üyeleri  

MADDE 21- (1) Cumhurbaşkanı, kurulların başkanıdır.  

(2) Kurullar en az üç üyeden oluşur. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır. 

Cumhurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak görevlendirir.  

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kurullar 

 

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu 

MADDE 23- (1) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri 

şunlardır: 

a) Bölgesel ve küresel rekabette mukayeseli üstünlük kazandıracak alanları tespit edip bu 

alanlara yönelik tavsiyelerde bulunmak, 

b) Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda bilim ve teknoloji alanında politika önerilerinde 

bulunmak, 

c) Bilgi toplumuna ilişkin hedef ve strateji tavsiyelerinde bulunmak, 

ç) Ar-Ge çalışmalarının özendirilmesi, teşvik edilmesi ve sonuçların ürünleştirilmesi için 

politika önerilerinde bulunmak, 

d) Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, 

sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve 

koordinasyonunun sağlanması amacıyla altyapı, insan kaynağı ve diğer tüm kaynakların 

geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaparak öneriler oluşturmak, 

e) Stratejik önemi haiz teknoloji alanlarını belirlemek için araştırmalar yapmak ve bu alanlara 

ilişkin öneriler oluşturmak, 

f) Teknolojik dönüşüm alanlarını tespit ederek orta ve uzun vadeli milli teknoloji politika 

önerileri oluşturmak, 

g) Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için araştırmalar yapmak ve öneriler oluşturmak 



ğ) Sanayimizin ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata 

geçirilmesi ile sanayi ürünleri güvenliği ve denetimi politikasının ve endüstri bölgeleri kurulacak 

alanların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütmek,  

h) Serbest bölgelerde yapılan faaliyetleri değerlendirmek, bu bölgelerin geliştirilmesine ve 

sorunların çözümüne ilişkin stratejileri belirlemek ve önerilerde bulunmak, 

ı) Araştırma altyapılarıyla ilgili genel strateji çalışmaları yapmak ve bu konuda öncelikleri 

değerlendirmek, 

i) İnternet ortamının ekonomik, ticari ve sosyal hayat ile bilim, eğitim ve kültür alanında etkin, 

yaygın, kolay erişilebilir olarak kullanımını teşvik edecek politika ve strateji önerileri hazırlamak. 

 

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu 

MADDE 24- (1) Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili politika 

önerilerinde bulunmak,  

b) Yükseköğretim strateji ve amaçlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili politika 

önerilerinde bulunmak, 

c) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaları izlemek, ihtiyaç analizi 

geliştirerek faaliyetlerin geliştirilmesi için politika önerileri oluşturmak, 

ç) Kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi 

oluşturmak amacıyla politika önerileri geliştirmek, 

d) Üniversitelerde açılacak fakülte ve bölümlerle ilgili ihtiyaç analizi yaparak stratejik 

planlamayla ilgili öneriler sunmak, 

e) Ülkenin işgücü planlamasını dikkate alarak eğitim ve öğretim konusunda politika önerileri 

oluşturmak, 

f) Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarının uygulanması ile ilgili genel politikaların 

belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, 

g) Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün, yaygın ve 

çıraklık eğitimi, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki 

eğitimin; planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında politika önerileri geliştirmek. 

 

Ekonomi Politikaları Kurulu 

MADDE 25- (1) Ekonomi Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, 

b) Ekonomik konularda araştırmalar yapmak, 

c) Küresel ve ulusal ekonomi ve kalkınma konuları ile ilgili gelişmeleri izlemek, 

değerlendirmek, gerektiğinde araştırmalar yapmak, 

ç) Ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin ilke ve esasların tespitine, 

güncelleştirilmesine yönelik politika önerileri oluşturmak, 

d) Gerektiğinde gelir azaltıcı veya harcama artırıcı önerileri izlemek ve değerlendirmek, uygun 

görülenler hakkında etki analizlerini yapmak, 

e) Bölgesel gelişme alanında ulusal düzeyde genel politikaların ve önceliklerin belirlenmesi 

amacıyla çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak, 

f) Kamu ve özel sektör tarafından yapılan yatırımların süreçlerini hızlandırma amacıyla öneriler 

geliştirmek, 

g) İhracata dönük üretim stratejilerine yönelik politika önerileri geliştirmek, 

ğ) Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluşumuna katkıda 

bulunmak, 



h) Faizsiz finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı geliştirilmesi ile ülkemizin uluslararası finans 

merkezi vizyonuna katkı sağlanması amacıyla politika önerileri geliştirmek, 

ı) Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve bu 

tür risklerin azaltılması için gerekli tedbir ve politika önerilerini tespit etmek, 

i) Gümrük ve iç ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş 

bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak, 

j) Devlet desteklerinin ilke ve esaslarının belirlenmesi amacıyla politika önerileri geliştirmek. 

 

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu 

MADDE 26- (1)Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Türkiye’nin uluslararası ilişkilerine yönelik politika önerileri oluşturmak, 

b) Bölgesel etkinliği artırmaya yönelik politika önerileri oluşturmak, 

c) Bölgesel sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, 

ç) Küresel gelişmeleri analiz ederek raporlamak, 

d) Değişen güvenlik ortamını analiz ederek, tehditlere, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının yasadışı 

faaliyetlere karşı korunması, güvenliğinin sağlanması, ülke içinde ve uluslararası alanda işbirliğinin 

geliştirilmesi ile sınır yönetimine ilişkin güvenlik politika önerileri geliştirmek, 

e) Türkiye’nin göç politika ve stratejilerini belirlemek, uygulanmasını takip etmek, Göç 

uygulamalarını izlemek ve önerilerde bulunmak, göç alanında yapılması planlanan yeni düzenlemeleri 

değerlendirmek, göç politikaları ve hukuku alanında bölgesel ve uluslararası gelişmeleri takip etmek 

ve bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarını değerlendirerek raporlamak, 

f) Afet ve acil durum halleri ile ilgili önleme, müdahale ve iyileştirme konularında politika 

önerileri geliştirmek, 

g) Sivil havacılık güvenliği ile ilgili politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, 

ğ) Siber güvenlik ile ilgili politika ve strateji önerileri geliştirmek, 

h) Karayolu, demiryolu ve havayolu trafik güvenliği ile ilgili politika önerileri geliştirmek. 

 

Hukuk Politikaları Kurulu 

MADDE 27- (1) Hukuk Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Adalet, hak ve özgürlükler, eşitlik ilkesi, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasinin 

geliştirilmesine yönelik politika önerileri oluşturmak, 

b) Yargı sisteminin adil, hızlı ve etkin şekilde işlemesi için politika önerileri oluşturmak, 

c) Ulusal ihtiyaçlar ve evrensel ilkeler gözönünde tutularak hukuk sisteminin iyileştirilmesi ve 

mevzuatın güncellenmesine yönelik reform önerilerinde bulunmak, 

ç) Haklar ve hak ihlalleri ile ilgili araştırmalarda bulunmak ve ihlallerin önlenmesine yönelik 

çözüm yolları aramak ve önerilerde bulunmak. 

d) Suç oranlarının azaltılmasına yönelik araştırmalar yapmak, 

e) Kadınlara ve çocuklara karşı şiddet, aile içi şiddet ve çocuk istismarını önlemek amacıyla 

araştırma ve çalışmalar yapmak, 

 

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu 

MADDE 28- (1) Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Kültür ve sanatın toplumun her kesimine yayılması, kültürel ve tarihi mirasımızın korunması 

ve kültür turizminin geliştirilmesi amacıyla politika önerileri oluşturmak,  

b) Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarının tespiti, soydaş ve akraba topluluklarla 

sosyal, kültürel, iktisadî ve diğer alanlarda ilişkilerin korunup geliştirilmesine yönelik stratejilerin 

belirlenmesine yardımcı olmak. 

 



Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu 

MADDE 29- (1) Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Sağlık sisteminin geliştirilmesi amacıyla politika önerileri geliştirmek, gıda sağlığı ve 

güvenliği konusunda araştırmalar yapmak, risk analizi yaparak gıda sağlığının korunması için politika 

önerileri geliştirmek, 

b) Bitkisel ve hayvansal ürün arzının, ürün kalitesinin artırılmasına yönelik politika önerileri 

geliştirmek, 

c) Su kaynaklarının etkin kullanılması, su israfının önlenmesine yönelik araştırmalar yaparak 

politika önerilerinde bulunmak, 

ç) Sağlık ve gıdayla ilgili olarak üretim ve tüketim alışkanlıklarını iyileştirmek için araştırmalar 

yapmak, 

d) Tarım ve hayvancılıkta yerli gen kaynaklarımızın korunması, ıslahı ve çeşitlendirilmesi için 

araştırmalar yapmak ve politika önerileri oluşturmak, destekleme politikaları geliştirmek, 

e) Önleyici sağlık hizmetlerinin artırılarak sağlık hizmeti veren kuruluşların yüklerinin 

azaltılması ve etkinliklerinin artırılmasına yönelik araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak, 

f) Tıbbi teknolojiler ve ilaç sanayinin yerlileştirilmesi için politika önerileri oluşturmak, 

g) Sağlık hizmetleri ve teknolojilerinde uluslararası gelişmeleri takip ederek, sonuçları 

raporlamak, 

ğ) Toplumda artan hastalıkların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik politika önerileri 

oluşturmak, 

h) Biyogüvenlik alanında politika ve stratejilerin geliştirilmesini, uygulamanın izlenmesini 

sağlamak.  

ı) Bağımlılıkla mücadele konusunda politika önerileri ve stratejiler geliştirmek, 

 

Sosyal Politikalar Kurulu 

MADDE 30 - (1) Sosyal Politikalar Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Toplumun ihtiyaç sahibi kesimlerine yönelik yapılan çalışmaların etkinliği için politika 

önerileri oluşturmak, 

b) Aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi; iş ve aile hayatı uyumunun sağlanması için 

politika önerileri oluşturmak,  

c) Çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik politika önerileri geliştirmek, 

ç) Gelir güvencesi ve gelir adaleti sağlamaya yönelik politika önerileri geliştirmek, 

d) Sosyal refahın oluşturulmasına yönelik politika önerileri geliştirmek, 

e) Dezavantajlı gruplara yönelik politika önerileri oluşturmak, 

f) Göç ve göçmen sorunlarının çözümüne ilişkin politika önerileri geliştirmek. 

 

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu 

MADDE 31- (1) Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Kentleşme ve yerel yönetim alanında politika ve strateji önerileri geliştirmek, 

b) Türkiye’nin toplumsal, ekonomik ve siyasal gerçekliklerine uygun olarak yerel yönetim 

politikalarına ilişkin strateji önerileri sunmak, 

c) Göç ve iskan konularında politika önerileri geliştirmek, 

ç) Çevre, orman, su ve benzeri alanlarda koruyucu ve geliştirici politika önerileri geliştirmek, 

d) Türkiye’nin kültürel mirasından beslenerek kentleşme politika önerileri geliştirmek, 

e) Akıllı şehircilikle ilgili araştırmalar yaparak strateji önerilerinde bulunmak, 

f) Boğaziçi imar uygulama programları gereği kamu yatırımlarının planlanmasına ilişkin 

çalışmalar yapmak, 

g) Etkin bir çevre yönetiminin sağlanması için politika ve strateji önerileri geliştirmek. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Koordinasyon Toplantıları 

 

Bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarla koordinasyon toplantıları  

MADDE 32- (1) Müşterek alanlardaki görev ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak 

üzere ilgili bakanlar, kurum ve kuruluşların üst yöneticileri ile ilgili politika kurulunun 

başkanvekilinin katılımıyla koordinasyon toplantıları yapılabilir. Bu toplantılarda tespit edilen esaslar 

Cumhurbaşkanına sunulur. 

(2) Koordinasyon toplantılarına Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği politika kurulu 

başkanvekili ya da bakan başkanlık eder.  

(3) Koordinasyon toplantılarına ilişkin bütün iş ve işlemler ilgili politika kurulu tarafından 

yerine getirilir.  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çalışma Usul ve Esasları ile Mali Hükümler 

 

Kurulların çalışma usul ve esasları 

MADDE 33- (1) Kurullar, alanlarında doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışır ve 

Cumhurbaşkanının talimatlarını yerine getirir. 

 (2) Kurullar, görev alanına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu 

iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde bulunur.  

(3) Kurullar, kendi görev alanlarıyla ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi ilgili bakanlıklar ile 

kamu kurum ve kuruluşlarından talep edebilir. Söz konusu talepler kurum ve kuruluşlarca öncelikle 

değerlendirilir. 

(4) Kurulların görev alanlarıyla ilgili toplantı ve çalışmalara; bakanlıklar, kamu kurum ve 

kuruluşları, sivil toplum ile özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve yerli veya yabancı uzmanlar 

davet edilebilir. 

(5) Kurullar, görev alanlarına giren konularla ilgili olarak çalışma grupları oluşturabilir. 

(6) Birden fazla kurulun görev alanına giren hususlar genişletilmiş kurul toplantılarında ilgili 

kurullar tarafından müştereken çalışılır ve görüşler müştereken oluşturulur.    

 

Personel ve sekretarya 

MADDE 34- (1) Kurullarda yeteri kadar personel bulunur. Kurulda görevlendirilen her türlü 

personele yapılacak ödemeler Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanır. Personel görevlendirme 

yazıları bilgi ve gereği için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına gönderilir. 

(2) Her Kurulun sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından 

yerine getirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR 

 

MADDE 37– (1) Aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar Cumhurbaşkanlığına bağlı olup, 

kanunları ve/veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerindeki hükümlere tabidir. 

a) Devlet Arşivleri Başkanlığı 

b) Devlet Denetleme Kurulu 

c) Diyanet İşleri Başkanlığı 

d) İletişim Başkanlığı 

e) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

f) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 

g) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 

ğ) Savunma Sanayi Başkanlığı 

h) Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

ı) Türkiye Varlık Fonu 

 

Ortak Hükümler 

Bakanlar  

MADDE 503 - (1) Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiri olup, bakanlık icraatından ve 

emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu, bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile 

bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve 

yetkilidir. 

(2) Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı amacıyla, bakanlık 

hizmetlerini mevzuata, Cumhurbaşkanının genel siyasetine, Cumhurbaşkanı karar ve talimatlarına, 

kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle, bakanlığın faaliyet alanına giren 

konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Cumhurbaşkanına 

karşı sorumludur. 

 

Bakan Yardımcıları 

MADDE 504 - (1) Bakan Yardımcıları, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık 

hizmetlerini bakan adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, 

kalkınma planlarına ve yıllık programlara, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet 

gereklerine, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla bakanlık teftiş kurulu 

hariç bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. 

(2) Bakan Yardımcıları yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı 

sorumludur. 

           3046 s. Kanun md. 21/A 

         Bakan Yardımcılarına en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan 
ödemelerin %150’si oranında aynı usul ve esaslar çerçevesinde aylık ücret ödenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Bakan Müşavirliği  

MADDE 505 - (1) Bakanlıklarda sayısı onbeşi geçmemek üzere Bakan Müşaviri istihdam 

edilebilir.  

657 s. DMK Madde 61/A- 

Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere 

bakan müşaviri atanabilir. Bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı olarak çalışır. 

 Bakan müşavirleri, bakanın görev süresiyle sınırlı olarak görev yapar. Bakanın görevi 

sona erdiğinde, bakan müşavirlerinin görevi de sona erer. Bakan müşavirleri gerektiğinde bakanın 

görev süresi dolmadan da görevden alınabilir. 

Bakan müşaviri kadrolarına bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye 

yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atanmış 

olmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer herhangi bir kadro, pozisyon ve göreve atanma veya 

kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.  

Bakan müşaviri kadrolarına açıktan atananlardan görevi sona erenlerin veya görevden 

alınanların memuriyetle ilişikleri kesilir.  

Kamu görevlisi iken bakan müşavirliğine atananlar, görevleri sona erdiğinde veya görevden 

alındıklarında,  yönetici kadro, pozisyon ve görevleri hariç olmak üzere önceki kadro veya 

pozisyonlarına en geç bir ay içinde atanırlar.  Bu şekilde atanacaklar için uygun boş kadro veya 

pozisyon bulunmaması hâlinde, söz konusu kadro veya pozisyonlar başka bir işleme gerek 

kalmaksızın ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine 

eklenmiş sayılır. Atama işlemi tamamlanıncaya kadar bunların her türlü mali ve sosyal hak ve 

yardımları kurumları tarafından ödenmeye devam olunur. 
 

 

Yetki devri 

MADDE 506 - (1) Bakan ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek 

ve yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun 

araçlarla ilgililere duyurulur. 

 

Düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 508 - (1) Bakanlık görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari 

düzenlemeler yapabilir. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



BAKANLIKLARIN TEMEL KURULUŞLARI VE HIYERARŞIK KADEMELER  

MADDE 509 - (1) Bakanlıklar, merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra ve yurtdışı 

teşkilatından ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan meydana gelir. 

 (3) Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları hizmetleri 

vatandaşlara sunmakla görevli bakanlık taşra teşkilatı, ihtiyaca göre aşağıdaki kuruluşların 

tamamından veya birkaçından meydana gelecek şekilde düzenlenir. 

a) İl valisine bağlı il kuruluşları, 

b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları, 

c) Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları. 

(4) Bakanlık merkez, taşra teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşların hiyerarşik kademeleri; 

hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde 

düzenlenir.  

a) Bakanlık merkez teşkilatında: 

1) Bakan Yardımcılığı,  

2) Bakan Yardımcılığına bağlı Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı veya Daire Başkanlığı,  

3) Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı,  

b) Bağlı kuruluşlarda: 

1) Genel Müdürlük, 

2) Daire Başkanlığı, 

3) İhtiyaca göre kurulacak Şube Müdürlüğü, 

c) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında: 

1) Bölge Müdürlüğü,  

2) Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik, 

3) Şeflik veya Mühendislik,  

ç) Taşra teşkilatı il kuruluşlarında:  

1) Vali, 

2) İl Müdürlüğü, 

3) Şube Müdürlüğü, 

4) Şeflik, 

d) Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında:  

1) Kaymakam, 

2) İlçe Müdürlüğü, 

3) İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü, 

4) Şeflik. 

 

Yurtdışı teşkilatı  

MADDE 510 - (1) Yurtdışı Teşkilatı; kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışında devamlı veya 

geçici görev yapan, dış temsilcilik niteliği taşıyan veya taşımayan bütün kuruluşlarıdır.  

(2) Dış temsilcilik; diplomatik temsilciliklerle konsolosluklardır. 

(3) Diplomatik temsilcilik; büyükelçilik, daimi temsilcilik, temsilcilik, elçilik, ortaelçilik, 

büyükelçilik ve elçilik büroları ve daimi maslahatgüzarlıklarıdır.  

(4) Konsolosluk; başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlığı ve 

büyükelçilik konsolosluk şubeleri ile fahri başkonsolosluk ve fahri konsolosluklardır. 

(5) İhtisas birimleri; dış temsilciliklerin bünyesinde çalışan ve Dışişleri Bakanlığı dışındaki 

kamu kurum ve kuruluşlarına mensup memur ve diğer görevlilerden meydana gelen birimlerdir.  

(6) Dış temsilcilik niteliği taşımayan yurtdışı teşkilatı; kamu kurum ve kuruluşlarının dış 

temsilcilik veya ihtisas birimi niteliğini taşımayan yurtdışı teşkilatıdır. 



(7) Misyon şefi; diplomatik temsilciliklerin, büyükelçi, daimi temsilci, temsilci, elçi, ortaelçi, 

maslahatgüzar unvanlarından birini taşıyan en üst yöneticisidir. 

(8) Konsolosluk şefi; konsoloslukların, başkonsolos, konsolos, muavin konsolos, konsolosluk 

ajanı, fahri başkonsolos, fahri konsolos unvanlarından birini taşıyan en üst yöneticisidir.   

 

 

YEDİNCİ KISIM 

CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ 

Kuruluş 

MADDE 525  – (1) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bu kısmında; verilen görevleri yerine 

getirmek üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ, idarî 

ve malî özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım 

Ofisi kurulmuştur. 

 

Ofislerin görevleri  

MADDE 527 –  

(1) Dijital Dönüşüm Ofisinin görevleri şunlardır: 

a) Kamunun dijital dönüşümünü (e-devlet dönüşümü) koordine etmek. 

b) Milli teknolojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli olan 

projeler geliştirmek,  

c) Büyük veri analizi yapmak, öncelikli proje alanlarında yapay zekâ uygulamalarına öncülük 

etmek, 

ç) Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini artırıcı projeler geliştirmek, 

 

(2) Finans Ofisinin görevleri şunlardır: 

a) Ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izlemek ve analizler yaparak 

raporlamak.  

b) Türkiye’nin finans piyasaları içindeki konumunu raporlamak. 

c) Finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye’ye gelmesini 

sağlayıcıyı çalışmalar yapmak, 

ç) İstanbul Finans Merkezi projesini yürütmek ve gelişmeleri takip etmek, 

 

(3) İnsan Kaynakları Ofisinin görevleri şunlardır: 

a) Türkiye’nin insan kaynakları envanterini çıkartmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek 

gelişim faaliyetlerini yürütmek, 

b) Türkiye’nin vizyonu, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda insan kaynağının geliştirilmesini 

sağlamaya yönelik projeler üretmek, 

c) Özel yeteneklerin keşfini sağlamak ve yetenek yönetimi projelerini yürütmek. 

ç) Politika kurullarının öncelediği alanlarda küresel düzeyde insan kaynağının tespitini yaparak 

milli projelere kazandırılmasını sağlamak, 

d) Kamuda kariyer yönetimi, performans yönetimi, ve diğer modern insan kaynağı yönetim 

modellemelerini hayata geçirilmesi için projeler geliştirmek, 

e) Kamu istihdamında liyakat ve yetkinliğin artırılması için gerekli olan projeler üretmek ve 

çalışmalar yapmak, 

f) Verimliliğin artırılması için insan kaynakları planlamasına yönelik çalışmalar yapmak, 

 

 

 



(4) Yatırım Ofisinin görevleri şunlardır: 

a) Ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması için Türkiye'de 

yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yapmak, 

b) Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca yürütülen uluslararası düzeydeki 

yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlamak,  

c) Yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü 

konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak. 

ç) Türkiye'de yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak 

veya ilgili kurum ve kuruluşlardan toplamak, güncellemek ve dağıtmak, ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmak. 

d) Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin reform sürecine katkı sağlamak, bu kapsamda 

öneriler geliştirmek. 

 

Sorumluluk ve koordinasyon 

MADDE  528 – (1) Başkan, ofisin en üst amiri olup ofisin genel yönetim ve temsilinden 

Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. 

(2) Başkan, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak 

yönetir.  

(3) Başkan, Ofisin bütçe teklifini hazırlar, belirlenen amaç, politika, strateji ve performans 

hedef ve ölçütleri doğrultusunda uygulamayı yürütür, izler ve raporlar.   

(4) Başkan, Ofisin yönetim sistemlerini gözden geçirir, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin 

etkililiğini gözetir ve yönetimin geliştirilmesini sağlar.  

(5) Başkan, faaliyet alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum 

kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlar. 

(6) Ofislerin teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden 

oluşur. 

 




