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7142 sayılı “6771 sayılı Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere 
Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun 
Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki 
Kanunu” 10.05.2018 tarihinde yayınlan-
mıştır. İlkeler kamu hizmetlerinin verimli, 
süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesi, 
hizmetin özelliği ve gereklerine uygun 
düzenlemeler yapılması; atama ve gö-
revde yükselmelerde kariyer ve liyakat 
esasları ile nitelikli personel istihdamının 
esas alınması benzer hizmetlerin tek bi-
rim tarafından yapılarak kaynak israfının 
önlenmesi olarak geçerlik süresinin ise 
Cumhurbaşkanının ant içerek göreve 
başladığı tarih olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu yetki kanununa dayanılarak 
698, 699, 701, 702, 703 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameler yayınlanmış 
ve 489 Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamede değişikliğe gidilmiş, yetki 
Kanununda bahsedilen alanlarda ve 

bakanlıklarda düzenlemeler yapılmış. 
Bakanlıkların teşkilat yasalarının bir 
kısmı kaldırılmış bir kısmı yeniden dü-
zenlenmiştir. Ayrıca bağlı, ilgili ve ilişkili 
kuruluşların bağlılık ve ilgililikleri ye-
niden düzenlenmiş, uygulama imkânı 
kalmayan Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır. 
Başbakanlık başta olmak üzere Basın Ya-
yın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, 
TODAİE, Devlet Personel Başkanlığı, Tür-
kiye Adalet Akademisi, Milli Kütüphane, 
DPT, Milli Güvenlik Kurulu kaldırılmış, 
Bakanlık Merkez teşkilatlarında Müs-
teşarlık, Müsteşar Yardımcılığı, Genel 
Müdür Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü 
ve şeflikler kaldırılmıştır. Merkez valiliği 
kaldırılmıştır. Bakan Yardımcıları göreve 
başlayıncaya kadar Müsteşarlar görevle-
rine devam ederler. Müsteşar, müsteşar 
yardımcısı ve merkez Valisi ile kadroları 
kaldırılan diğer üst kademe kamu yöne-
ticilerinin mevcut kadroları, Cumhurbaş-
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kanlığı Kararnamesiyle yeni düzen-
leme yapılıncaya kadar şahıslarına 
bağlı olarak saklı tutulur.

3152, 5442 ve 1700 sayılı 
Kanunlarda Mülki İdare İle 
ilgili değişiklikler

703 sayılı Kanun Hükmünde ka-
rarnamenin 28. Maddesi ile 3152 
sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat Ka-
nununun adı İçişleri Bakanlığı Yük-
sek Disiplin Kurulu ve İl Yatırım ve 
Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenle-
meler Hakkında Kanun şeklinde 
değiştirilmiş, ayni Kanunun amacını 
belirten 1. Maddesi, 28. Maddesi 
29. Maddesi ve 39. Maddesi yürür-
lükten kaldırılmıştır. 134. maddesi 
ile 1700 sayılı Dâhiliye Memurları 
Kanununda ve 138. Maddesi ile 
de 5442 sayılı İl İdaresi Kanununda 
önemli değişiklikler yapılmıştır. 179. 
maddesi ile Geçici 32. Maddeyi de-

ğiştirerek merkez valiliği kadrolarını 
iptal etmiştir.

A-3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı 
Teşkilat Ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Yapılan Değişiklikler

Kanunun adı: “İçişleri Bakanlığı Yük-
sek Disiplin Kurulu İle İl Yatırım Ve 
Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenle-
meler Hakkında Kanun” Şeklinde 
Değiştirilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan maddeler: 1, 
28, 29, 39. Maddenin Ek1, Ek 3, Ek 
6 ve Geçici 1, 9. maddeleri ve 1 sa-
yılı cetvel

Madde1-Bu Kanunun ama-
cı, yurdun iç güvenliğinin ve 
asayişinin sağlanması, kamu 
düzeninin ve genel ahlakın 
korunması, mülki idare bö-
lümlerinin kurulması, kaldırıl-
ması ve düzenlenmesi ile ilgili 
çalışmaların yapılması, mahalli 
idarelerin yönlendirilmesi, ka-
çakçılığın men ve takibi, yurt 
sathında sivil savunma, nüfus 
ve vatandaşlık hizmetlerinin 
yürütülmesi için İçişleri Bakan-
lığının kurulmasına, teşkilat ve 
görevlerine ilişkin esasları dü-
zenlemektir.

Madde 28 – Bakanlık, Bakanlık-
ların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkındaki Kanun, Genel Kadro 
ve Usulü Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname ve İl İdaresi 
Kanunu hükümlerine uygun 
olarak taşra teşkilatı kurmaya 
yetkilidir.

Bakanlık, nüfus ve vatandaşlık 
hizmetlerini yürütmek üzere, 
illerde il nüfus ve vatandaş-
lık müdürlükleri, ilçelerde ilçe 
nüfus müdürlükleri kurabilir. 
Bakanlık, kadro, yer ve unvan-
larına bakılmaksızın ihtiyaç 
durumuna göre nüfus müdürü 
ve memurlarını, lüzum görülen 

yerlerde görevlendirmeye yet-
kilidir.

Güvenlik politikaları ve sosyo-e-
konomik politikaların uyumlu 
bir şekilde yürütülmesini sağla-
mak üzere, illerde İl Sosyal Etüt 
ve Proje Müdürlüğü kurulmuş-
tur.

Tüm acil çağrıları karşılamak, 
sevk ve koordinasyonu sağla-
mak üzere büyükşehir bele-
diyesi bulunan illerde yatırım 
izleme ve koordinasyon baş-
kanlığı bünyesinde, diğer iller-
de ise valilikler bünyesinde 112 
Acil Çağrı merkezleri kurulur. 
Çağrı merkezinde görevlendi-
rilen personelin aylık, ödenek, 
her türlü zam ve tazminatları, 
ek ödemeleri ile diğer mali ve 
sosyal hak ve yardımları kendi 
kurumları tarafından karşılanır. 
Diğer kurumlar tarafından gö-
revlendirilen personelin, kendi 
kurumunda sahip olduğu mali 
ve sosyal hakları herhangi bir 
kısıtlamaya tabi olmaksızın ko-
runur.

112 Acil Çağrı Merkezini asıl-
sız ihbarda bulunmak suretiyle 
meşgul ettikleri tespit edilen 
kişilere 30/3/2005 tarihli ve 
5326 sayılı Kabahatler Kanu-
nuna göre il valileri tarafından 
250 Türk Lirası idari para cezası 
verilir. Tekerrür hâlinde bu ceza 
iki katı olarak uygulanır. Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon Baş-
kanlığı (1)

Madde 28/A – (Ek: 
12/11/2012-6360/34 md.) 
Büyükşehir belediyelerinin bu-
lunduğu illerde kamu kurum 
ve kuruluşlarının yatırım ve 
hizmetlerinin etkin olarak yapıl-
ması, izlenmesi ve koordinasyo-
nu, acil çağrı, afet ve acil yardım 
hizmetlerinin koordinasyonu 
ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, 

698, 699, 701, 
702, 703 sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararnameler 
yayınlanmış ve 
489 Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamede 
değişikliğe gidilmiş, 
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bakanlıklarda 
düzenlemeler 
yapılmış.
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gerektiğinde merkezi idarenin 
taşrada yapacağı yatırımların 
yapılması ve koordine edilmesi, 
temsil, tören, ödüllendirme ve 
protokol hizmetlerinin yürü-
tülmesi, ildeki kamu kurum ve 
kuruluşlarına rehberlik edilme-
si ve bunların denetlenmesini 
gerçekleştirmek üzere valiye 
bağlı olarak kamu tüzel kişiliğini 
haiz ve özel bütçeli Yatırım İzle-
me ve Koordinasyon Başkanlığı 
kurulmuştur. …..

Madde 29 – İçişleri Bakanlığı-
nın bağlı kuruluşları şunlardır:

a) Emniyet Genel Müdürlüğü,

b) Jandarma Genel Komutanlığı,

c) Sahil Güvenlik Komutanlığı.

d) (Ek: 17/2/2010-5952/18 md.) 
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müs-
teşarlığı.

e) (Ek: 4/4/2013-6458/123 md.) 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Madde 39 –19/5/1930 tarih 
ve 1624 sayılı Dâhiliye Vekâleti 
Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri 
Hakkında Kanun ile ek ve deği-
şiklikleri ve diğer kanunların bu 
Kanuna aykırı hükümleri yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1 – İllerde plan ve 
program uygulamalarında il 
planlama uzman ve uzman yar-
dımcıları istihdam edilir. Uzman 
yardımcılıklarına atanabilmek 
için, 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanununun 48 inci madde-
sinde sayılan şartlara ek olarak;

a) En az dört yıllık yükseköğre-
tim kurumlarından veya bun-
lara denkliği kabul edilen yurt 
dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından mezun olmak,

b) Yapılacak yarışma ve yeterlik 
sınavında başarılı olmak,

c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 ya-
şını doldurmamış olmak, şarttır.

Uzman yardımcılığında en az 3 
yıl çalışmak ve olumlu sicil almak 
kaydıyla açılacak yeterlik sınavın-
da başarı gösterenler “İl Planla-
ma Uzmanı” unvanını alırlar.

Uzman yardımcılığı ve uzman-
lıkla ilgili usul ve esaslar ile bun-
ların eğitime tabi tutulmaları, 
seçilme esasları ve diğer husus-
lar bir yönetmelikle düzenlenir.

Ek Madde 3- İçişleri Bakanlığı 
Dernekler Dairesi Başkanlığının 
ihtiyacını karşılamak üzere ekli 
(1) sayılı listelerde yeralan kad-
rolar ihdas edilerek 190 sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname-
ye ekli cetvellerin İçişleri Ba-
kanlığı bölümüne eklenmiştir.

Ek Madde 6- Nüfus ve Vatan-
daşlık İşleri Genel Müdürlüğü-
nün ihtiyacını karşılamak üzere 
ekli (I) ve (II) sayılı listelerde 
yer alan kadrolar ihdas edilerek 
190 sayılı Genel Kadro ve Usu-
lü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ilgili bölümüne 
eklenmiştir.

Geçici Madde 1 –Bakanlığın teş-
kilat ve kuruluşu, bu Kanunun 
esaslarına göre yeniden düzen-
leninceye ve bu düzenleme ge-
reğince genel hükümlere göre 
yeni kadrolar tespit ve ihdas edi-
linceye kadar bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihte uygulan-
makta olan mevcut kadroların 
kullanılmasına devam olunur.

Geçici Madde 9- Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte Em-
niyet Genel Müdürlüğü der-
nek denetçisi unvanı ile görev 
yapanlar hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın İçişleri Bakanlığı 
dernekler denetçisi kadrolarına 
naklen atanmış sayılırlar. 

Yatırım Hizmetlerinin Yürütülmesin-
de Son Durum (değişen hali);

MADDE 28/A- (1) Bakanlıklar ve di-
ğer merkezi idare kuruluşları, iller-
de her türlü yatırım, yapım, bakım, 
onarım ve yardım işlerini Yatırım 
İzleme Koordinasyon Başkanlığı ara-
cılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılı-
ğı yapılacak kaynak transferlerinin 
hangi aşamada ne surette avans 
veya tahakkuk suretiyle yapılaca-
ğı, ihaleye çıkılmasında kaynağın 
sağlanması yöntemi, avans karşılığı 
ödeneğin saklı tutulması, ödenek 
devri, aranacak belgeler ile bu kap-
samdaki diğer usul

(2) İldeki kamu kurum ve kuruluşla-
rınca yürütülmesi gereken yatırım ve 
hizmetlerin aksadığının ve bu duru-
mun halkın sağlığı, huzur ve esenliği 
ile kamu düzeni ve güvenliğini olum-
suz etkilediğinin vali veya ilgili bakan-
lıkça tespit edilmesi durumunda, vali 
uygun süre vererek hizmet ve yatırı-
mın gerçekleştirilmesini ister. ....Bu 
fıkra kapsamında ilgili genel bütçeli 
idarelere aktarılan tutarları, bir yan-
dan genel bütçenin (B) işaretli cetveli-
ne gelir, diğer yandan bütçesinin ilgili 
tertiplerine ödenek kaydetmeye ve 
yıl içerisinde harcanmayan kısımları-
nı ertesi yıl bütçesine devren gelir ve 
ödenek kaydetmeye Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı yetkilidir. Diğer kamu ku-
rum ve kuruluşlarına aktarılan tutar-
ların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu 
kuramların tabi olduğu mevzuat hü-
kümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.”

B-5442 Sayılı İl İdaresi Kanununda 
Yapılan Değişikler

Madde 2- B) Bucak kurulması, kaldı-
rılması, merkezinin belirtilmesi, il ilçe 
ve bucak sınırlarının ve bucak adla-
rının değiştirilmesi bir köyün veya 
kasabanın veya bucağın başka bir il 
ve ilçeye bağlanması, mühim mevki 
ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi 
içişleri bakanlığının kararı ve cum-
hurbaşkanının tasdiki ile …
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“içişleri bakanlığının kararı ve 
cumhurbaşkanının tasdiki” ibaresi 
“cumhurbaşkanı onayı” şeklinde 
değiştirilmiştir.

Madde 4- İl genel idaresinin başı ve 
mercii validir. Bakanlıkların kuruluş 
kanunlarına göre illerde lüzumu 
kadar teşkilat bulunur. Bu teşkila-
tın her birinin başında bulunanlar 
il idare şube başkanlarıdır. Bunla-
rın emri altında çalışanlar ilin ikinci 
derecede memurlarıdır. Bu teşkilat 
valinin emri altındadır.

“kanunlarına” ibaresi “mevzuatına” 
şeklinde değiştirilmiştir.

Aşağıdaki 5, 6, ve 7. ve 29. Madde-
leri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 5- Vali muavini, en az altı 
yıl kaymakamlıkta bulunmuş ve 
bu hizmetin iki yılını doğuda ge-
çirmiş olanlardan tayin edilir.

Madde 6-Valiler, İçişleri Bakan-
lığının inhası, Bakanlar Kurulu-
nun kararı ve Cumhurbaşkanı-
nın tasdiki ile tayin olunurlar. 
Vali tayininde 3656 sayılı kanun 
hükümleri cari değildir.

Madde 7- Vali muavinleriyle 
hukuk işleri müdürleri, il ida-
re şube başkanları ve bulunan 
yerlerde il ve bölge muhakemat 
müdürleri ve Hazine avukatla-
rı valilerin mütalaası alınarak 
Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz 
genel müdürlüklerin teşkilat 
kanunlarındaki hükümlere göre 
tayin edilirler.

Madde 29- Kaymakamlar, İçişleri 
Bakanlığı Müdürler Encümeninin 
intihabı ve Bakanın tasvibi üzeri-
ne müşterek karar ve Cumhur-
başkanının tasdikiyle tayin olu-
nur. (Ek: 26/3/2002-4748/1 Md.) 
Kaymakamlığa sadece mülki ida-
re amirliği hizmetleri sınıfından 
olanlar vekâlet edebilir.

Madde 9 – A-Valiler, ilin genel ida-
resinden her Bakana karşı ayrı ayrı 
sorumludur. Bakanlar, Bakanlıkları-
na ait işleri için valilere re ‘sen emir 
ve talimat verirler. Bakanlar, valiler 
hakkında Bakanlar Kuruluna taltif ve 
tecziye teklifinde bulunabilirler.

Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve 
Hükümet kararlarının neşir ve ila-
nını ve uygulanmasını sağlamak ve 
Bakanlıkların talimat ve emirlerini 
yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin ger-
çekleştirilmesi için gereken bütün 
tedbirleri almaya yetkilidir.

(Ç) Kanun, tüzük, yönetmelik ve 
Hükümet kararlarının verdiği yetki-
yi kullanmak ve bunların yüklediği 
ödevleri yerine getirmek için valiler 
genel emirler çıkarabilir ve bunları 
ilan ederler.

9. Maddenin birinci fıkrası ile ikinci 
fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinin 
değişen hali;

“Vali İlde Cumhurbaşkanının Tem-
silcisi ve İdari Yürütme Vasıtasıdır.”

“A) Valiler, ilin genel idaresinden 
Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve ba-
kanlar, görevlerine ait işleri için vali-
lere re’sen emir ve talimat verirler”

“C) Vali, kanun, Cumhurbaşkanlı-
ğı kararnamesi ve diğer mevzuatın 
neşir ve ilanını ve uygulanmasını 
sağlamak ve talimat emirleri yürüt-
mekle ödevlidir. Bu işlerin gerçek-
leştirilmesi için gereken bütün ted-
birleri almaya yetkilidir.”

“Ç) Kanun, Cumhurbaşkanlığı karar-
namesi ve diğer mevzuatın verdiği 
yetkiyi kullanmak ve bunların yük-
lediği ödevleri yerine getirmek için 
valiler genel emirler çıkarabilir ve 
bunları ilan ederler.”

Madde 11-D) (1) …Birden fazla ili 
içine alan olaylarda ilgili valilerin 
isteği üzerine aynı veya farklı askeri 
birlik komutanlarından kuvvet tah-
sis edilmesi durumunda iller veya 

kuvvetler arasında işbirliği, koor-
dinasyon, kuvvet kaydırması, emir 
komuta ilişkileri ve gerekli görülen 
diğer hususlar yukarıda belirtilen 
hükümler çerçevesinde bakan-
lar kurulu tarafından belirlenecek 
esaslara göre yürütülür. …Yukarıda 
belirtilen hususlar nedeniyle doğan 
acil ve zaruri ihtiyaçları karşılamak 
amacıyla yapılacak harcamalar ba-
kanlar kurulunca uygun görülecek 
fonlardan yapılacak aktarmalar ve 
İçişleri Bakanlığı bütçesine konulan 
ödenekten yapılır.(1) J) … Genel kol-
luk kuvvetlerinin imkân ve kabiliyet-
lerini aşan durumlarda terörle mü-
cadele için gerekli olması veya terör 
eylemlerinin kamu düzenini ciddi 
şekilde bozması hâlinde, İçişleri Ba-
kanlığının teklifi üzerine bakanlar 
kurulu kararıyla Türk Silahlı Kuv-
vetleri görevlendirilebilir. Bakanlar 
kurulu kararında; görevin kapsam 
ve süresi, görev alanı, istihbarat 
yetkisinin kapsamı, destek silahla-
rının kullanımına yönelik tehditler, 
görevlendirilen birliklerin mülki 
amirler ve genel kolluk kuvvetleri ile 
ilişkileri, ilgili kamu kurum ve kuru-
luşları tarafından alınması gereken 
tedbirler, icra edilecek görevlerin 
planlanması ve izlenmesi ile gerek 
görülen diğer hususlar gösterilir.

a) Adli yargının görevine girdiğinden 
bahisle asker kişiler hakkında soruştur-
ma yapılması; Genelkurmay Başkanı 
ve kuvvet komutanları için başbaka-
nın, diğer personel için Millî Savunma 
Bakanının, Jandarma Genel Komutanı 
ve Sahil Güvenlik Komutanı ile bu ko-
mutanlıklardaki diğer personel için 
İçişleri Bakanının iznine tabidir.

“bakanlar kurulu” ibareleri “cum-
hurbaşkanı” şeklinde, “bakanlar 
kurulunca” ibaresi “cumhurbaş-
kanlığınca” şeklinde, “hükümetin” 
ibaresi “cumhurbaşkanın” şeklinde 
“başbakanın” ibaresi “cumhurbaş-
kanının” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 21- İl idare şube başkanları 
kendi şubelerine taalluk eden işlerin 
yürütülmesinden ve şubeleri memur 
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ve müstahdemlerinin kanun, tüzük, 
yönetmelik ve hükümet kararlarıy-
la belirtilen ödev ve görevlerinin sü-
rat ve intizamla yapılmasından valiye 
karşı sorumludurlar.

Fıkra1. İl idare şube başkanlarının 
her biri kanun, tüzük, yönetmelik 
ve hükümet kararlarının verdiği 
ödev ve görevleri ve valinin emir-
lerini yürüterek aldıkları işler üze-
rinde gereken incelemeleri yaparak 
bilgi ve düşüncelerini zamanında 
bildirmek ve valinin istediği her tür-
lü malumatı vermekle ödevlidirler.

“kanun, tüzük, yönetmelik ve hükü-
met kararıyla” ibaresi “kanun, cum-
hurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer 
mevzuatta” şeklinde değiştirilmiştir.

2.fıkra : “kanun, tüzük, yönetmelik 
ve hükümet kararlarının” ibaresi 
“kanun, cumhurbaşkanlığı kararna-
mesi ve diğer mevzuatın” şeklinde 
değiştirilmiştir.

Madde 22- İl idare şube başkanları ve 
kaymakamlar, kanun, tüzük, yönet-
melik, hükümet kararları ve emir-
lerini uygulama sırasında istizana 
muhtaç gördükleri cihetleri validen 
sorarlar, vali o meseleyi ait olduğu 
şube başkanıyla görüşüp inceledikten 
sonra bir sonuca varamadığı takdirde 
keyfiyeti merciinden sorar ve alacağı 
cevaba göre gereğini yapar.

“Kanun, tüzük, yönetmelik ve hü-
kümet kararları ve emirleri” ibaresi 
“kanun, cumhurbaşkanlığı kararna-
mesi ve diğer mevzuat ile cumhur-
başkanınca alınmış bulunan karar ve 
tedbirleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 23- İl idare şube başkanla-
rı ve kaymakamlar vali tarafından 
re'sen verilen emirlerin kanun, tü-
zük, yönetmelik ve hükümet karar-
larına uygun olmadığı içtihadında 
bulundukları takdirde keyfiyeti valiye 
yazarlar. Vali, emrin mevzuata uygun 
bulunduğunda israr ederse yazılı 
olarak emir verir ve aynı zamanda işi 
ilgili mercie yazar. Cevap gelinceye 

kadar valinin verdiği emir kendi so-
rumluluğu altında uygulanır.

“Kanun, tüzük, yönetmelik ve hü-
kümet kararlarına” ibaresi “kanun, 
cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve 
diğer mevzuat ile cumhurbaşkanın-
ca alınmış bulunan karar ve tedbir-
lere” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 26-İlin idari, mali, ekonomik, 
kültürel, sağlık ve sosyal durumu ve 
hükümetçe alınmış bulunan karar ve 
tedbirlerin sonuçları ve bunların halk 
üzerindeki etkileri hakkında yılsonun-
da veya lüzum gördükleri sair zaman-
larda ilgili Bakanlıklara rapor verirler.

İkinci fıkrada yer alan “hükümet-
çe” ibaresi “cumhurbaşkanınca” 
“zamanlarda ibaresinden” sonra 
gelmek üzere “cumhurbaşkanlığına 
ve” ibaresi eklenmiştir.

Madde 27-Kaymakam, ilçede hükü-
metin temsilcisidir. İlçenin genel ida-
resinden kaymakam sorumludur. Ba-
kanlıkların kuruluş kanunlarına göre 
ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. 
Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son 
fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşki-
lat hariç) kaymakamın emri altındadır.

İkinci fıkrada yer alan “hükümetin 
temsilcisidir” ibaresi “cumhurbaş-
kanının idari yürütme vasıtasıdır” 
şeklinde “kuruluş kanunlarına” iba-
resi “kuruluş mevzuatına” şeklinde 
değiştirilmiştir.

Madde 31- A) Kaymakam, kanun, 
tüzük yönetmelik ve hükümet ka-
rarlarının neşir ve ilanını, uygulan-
masını sağlar ve bunların verdiği 
yetkileri kullanır ve ödevleri yerine 
getirir. Kaymakam, valinin talimat ve 
emirlerini yürütmekle ödevlidir;

C) Kanun, tüzük, yönetmelik ve hü-
kümet kararları ve bunlara dayanıla-
rak valiler tarafından verilecek talimat 
ve emirler ilçe idare şube başkanlarına 
kaymakamlar yolu ile tebliğ olunur;

(A) Fıkrasında yer alan “kanun, tü-
zük, yönetmelik ve hükümet karar-

larının” ibaresi “kanun, cumhur-
başkanlığı kararnamesi ve diğer 
mevzuatın” şeklinde,

(C) Fıkrasında yer alan “kanun, 
tüzük, yönetmelik ve hükümet 
kararları ve” ibaresi “kanun, cum-
hurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer 
mevzuat ile” şeklinde değiştirilmiş-
tir.

Madde 32- B) Suç işlenmesini ön-
lemek, kamu düzen ve güvenini 
korumak için gereken tedbirleri alır. 
Bu maksatla Devletin genel ve özel 
kolluk kuvvetlerini istihdam eder. 
kanun, tüzük, yönetmelik ve hü-
kümet kararları hükümlerinin yü-
rütülmesi için emirler verir. Bu teş-
kilat amir ve memurları kaymakam 
tarafından verilen emirleri derhal 
yerine getirmekle ödevlidir;

(B) Fıkrasında yer alan “kanun, tü-
zük, yönetmelik ve hükümet karar-
ları hükümlerinin” ibaresi “kanun, 
cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve 
diğer mevzuat ile cumhurbaşkanın-
ca alınmış bulunan karar ve tedbir-
lerin” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 37- İlçe idare şube başkan-
ları, kendi şubelerine taalluk eden 
kanun, tüzük, yönetmelik ve hükü-
met kararlariyle kendi dairelerine 
tevdi edilmiş olan görevlerin sürat 
ve intizam dâhilinde görülmesinden 
doğrudan doğruya kaymakama kar-
şı sorumludur.

Birinci fıkrasında yer alan “kanun, 
tüzük, yönetmelik ve hükümet ka-
rarlariyle” ibaresi “kanun, cumhur-
başkanlığı kararnamesi ve diğer 
mevzuat ile” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 38- İdare şube başkanları 
kaymakam tarafından re'sen veri-
len emrin kanun, tüzük, yönetme-
lik ve hükümet kararlarına uygun 
olmadığı içtihadında bulunurlar-
sa keyfiyeti kaymakama yazarlar. 
Kaymakam, işin mevzuata uygun 
bulunduğunda ısrar ederse yazılı 
olarak emir verir ve aynı zamanda 
keyfiyeti valiye de bildirir. Cevap 
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gelinceye kadar kaymakamın emri 
sorumluluğu altında uygulanır.

Birinci fıkrasında yer alan “kanun, 
tüzük, yönetmelik ve hükümet ka-
rarlarına” ibaresi “kanun, cumhur-
başkanlığı kararnamesi ve diğer 
mevzuat ile cumhurbaşkanınca 
alınmış bulunan karar ve tedbirlere” 
şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 39- Kaymakam, ilçede ka-
nun, tüzük, yönetmelik ve hükü-
met kararlarının uygulanmasından 
doğan şikâyetleri dinler, gerekli ted-
birleri alır ve emirleri verir.

Birinci fıkrasında yer alan “kanun, 
tüzük, yönetmelik ve hükümet ka-
rarlarının” ibaresi “kanun, cum-
hurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer 
mevzuat ile cumhurbaşkanınca alın-
mış bulunan karar ve tedbirlerin” 
şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 60-İdare kurulları, idari, isti-
şari ve kazai olmak üzere türlü karar 
alırlar. İdare kurullarının idari yetki-
leri kanun ve tüzüklerle kendilerine 
verilen vazifelerdir.

Birinci fıkrasında yer alan “ve tü-
züklere” ibaresi “cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi ve diğer mevzuatla” 
şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 62-İl idare kurulları, il idare 
şubelerinin, kaymakamların ve ilçe 
idare şubeleriyle bucak müdürlerinin, 
bucak meclis ve komisyonlarının, köy 
muhtarlarının ve köy ihtiyar kurulları-
nın yürütülmesi gerekli kararları aley-
hine menfaati haleldar olanlar tarafın-
dan bu kararların esas, maksat, yetki 
ve şekil itibariyle kanun ve tüzüğe mu-
halefetlerinden dolayı açılan iptal da-
valarına birinci derecede bakarlar.

Birinci fıkrasında yer alan “ve tüzü-
ğe” ibaresi “cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamesi ve diğer mevzuata” şek-
linde değiştirilmiştir.

Ek Madde 1 - Vali; sivil hava meydan-
ları, limanlar ve sınır kapılarında, gü-
venliğin sağlanması, giriş-çıkışlarla 

ilgili görev ve hizmetlerin düzenli ve 
etkili bir biçimde yürütülmesi, gö-
revli kuruluşlar arasında işbirliği ve 
koordinasyonun gerçekleştirilmesi 
için gerekli önlemleri almaya ve uy-
gulamaya, kuruluşların çalışmalarını 
denetlemeye yetkilidir….

Yazışmalara aracılık yapar. Ancak ku-
ruluşlar teknik konularda, istatistiki 
bilgileri içeren konularda ve mali ko-
nularda kendi kuruluşları ile doğrudan 
yazışma yaparlar. Bu kuruluşların üst 
makamları ile yapacakları yazışma-
larda da aynı yöntemler uygulanır. 
Zamanında önlem alınması amacıyla, 
Emniyet, jandarma, Jandarma ve Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı Sınır Birlikleri, 
Gümrük, Gümrük Muhafaza ve diğer 
kamu kuruluşları, elde ettikleri bilgileri 
mülki idare amirlerine iletirler. Mülki 
idare amirinin görev, yetki ve sorumlu-
luklarına ilişkin uygulama düzeni, Ma-
liye, Sağlık, Ulaştırma, Turizm bakan-
lıkları ile Gümrük Müsteşarlığının bağlı 
olduğu bakanın görüşü alınmak sure-
tiyle İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak, 
bakanlar kurulu tarafından yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle düzenlenir.

“bakanlar kurulu” ibaresi “cumhur-
başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

C. 1700 Sayılı Dâhiliye Memurları 
Kanununda Yapılan Değişiklikler

Aşağıdaki 2. Maddenin B fıkrası, 5, 
6, madde ve Ek 4. Madde yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

Madde 2 –B) Bu Kanunun 1 
inci maddesinde yazılı 4 üncü 
ve daha yukarı sınıflardaki me-
murluklara geçebilmek ve tayin 
olunmak için Üniversitelerin Si-
yasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İş-
letme, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakülteleri ile bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulu tarafın-
dan kabul edilen yurtdışındaki 
en az dört yıl süreli fakülteler-
den mezun olmak şarttır.

Ek Madde 4 –İçişleri Bakanlığı 
müsteşar yardımcıları, genel mü-
dürler, kurul başkanları ve Birin-

ci Hukuk Müşaviri, birinci sınıfa 
yükselmiş ve birinci sınıfa yüksel-
dikten sonra birinci sınıfa yüksel-
me niteliğini kaybetmemiş mülkî 
idare amirleri arasından atanır.

Madde 5. Müsteşar; birinci ve 
ikinci sınıf valiler veya bu sınıf-
lara terfi hakkını kazanmış ve 
evvelce valilik etmiş umum mü-
dürler arasından Vekaletin inha-
sı üzerine müşterek kararname 
ve Reisicumhurun tasdiki ile;

Umumi müfettişlerle valiler; 
Dahiliye Vekaletinin inhası, İcra 
Vekilleri Heyetinin kararı ve Re-
isicumhurun tasdiki ile;

Teftiş Heyeti Reisi ve umum 
müdürler ve vekalet hukuk mü-
şaviri; vekaletin inhası üzeri-ne 
müşterek kararname ve Reisi-
cumhurun tasdiki ile;

Üçüncü ve dördüncü dereceler-
deki memurlar; müdürler encü-
meninin intihabı ve vekilin tasvi-
bi üzerine müşterek kararname 
ve Reisicumhurun tasdiki ile;

Beşinci ve altıncı derecelerdeki 
memurlardan merkezdekiler; 
daireleri müdür veya umum mü-
dürlerin inhası üzerine Vekâletçe;

Vilayet nüfus ve iskan müdür-
leri; umum müdürlerinin inhası 
ve müdürler encümeninin kara-
rı ile, Vekaletçe;

Maiyet memurları; doğrudan 
doğruya Vekaletçe;

Vilayetlerin diğer merkez me-
murları ile kaza daire amirleri; 
vilayetlerdeki daire amirlerinin 
inhası üzerine vilayetlerce;

Nahiye müdürleri; Vekâletin 
tasdikiyle vilayetlerce;

Kazaların yedinci derece me-
murları ile nahiye memurları; 
dairesi amirinin inhası üzerine 
kaymakamlıkça tayin olunurlar.
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Kaymakamlıklarca tayin edilen 
memurların memuriyetleri vila-
yetlerin tasdiki ile tamam olur.

Madde 6 – Müfettişler, teftiş 
heyeti reisinin inhası ve Vekilin 
tasvibi üzerine müşterek karar-
name ve Reisicumhurun tasdiki 
ile tayin olunurlar.

Madde 7 – Mülkiye müfettişlerinin 
mesai ve istihdam tarzları bir ni-
zamname ile tesbit olunur.

“bir nizamname” ibaresi “bakan-
lıkça çıkarılan yönetmelik” şeklin-
de değiştirilmiştir.

Ek Madde 3 –Birinci sınıf mülkî idare 
amirliği statüsüne yükseltilmeyen-
ler karar tarihinden itibaren iki yılda 
bir tekrar birinci sınıf incelemesine 
tâbi tutulurlar. Değerlendirmeye ve 
Encümen çalışmasına dair usûl ve 
esaslar ile değerlendirme ölçütle-
rinin başarı puanındaki ağırlıkları-
nın tespiti ve itiraza ilişkin hususlar 
içişleri bakanlığı tarafından hazırla-
narak bakanlar kurulunca yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle düzenlenir.

Ek 3. maddenin üçüncü fıkrasında 
yer alan “içişleri bakanlığı tarafın-
dan hazırlanarak bakanlar kurulun-
ca” ibaresi “cumhurbaşkanınca” 
şeklinde değiştirilmiştir.

Cumhurbaşkanı yemin ettikten son-
ra ise 1, 2, 3 sayılı Cumhurbaşkanlı-
ğı Kararnameleri yayınlanmıştır.

1 sayılı Kararname ile Cumhurbaş-
kanlığı Teşkilatı ve 16 Bakanlık (Ada-
let, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile, 
Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, 
Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve 
Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma, 
Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve 
Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlıkları) Cumhurbaşkanı imzası 
ile kurulmuş, 2 sayılı Kararname ile 
Genel Kadro Usulü, 3 sayılı Kararna-
me ile de Üst Kademe Kamu Yöneti-
cileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşla-
rında Atama Usulleri belirlenmiştir.

En yüksek Devlet Memuru olan İdari 
İşler Başkanının ve bağlı dört genel 
müdürün, Özel Kalem Müdürünün 
Başdanışman ve danışmanların 
Cumhurbaşkanınca atanacağının 
belirtildiği 1 sayılı Kararnameyle 9 
politika kurulu (Bilim, Teknoloji ve 
Yenilik, Eğitim ve Öğretim, Ekono-
mi, Güvenlik ve Dış politika, Hukuk, 
Kültür ve Sanat, Sağlık ve Gıda, Yerel 
Yönetim ve Sosyal Politikalar) kurul-
makta ve 11 kurum (Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü, Devlet Denetle-
me Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Genelkurmay Başkanlığı, İletişim 
Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Ge-
nel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşki-
latı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi 
Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkan-
lığı ve Türkiye Varlık Fonu) Cumhur-
başkanlığına bağlanmaktadır

Cumhurbaşkanlığında ayrıca 4 adet 
ofis (dijital dönüşüm, finans, insan 
kaynakları, yatırım) kurulmaktadır. 
Bakanlıklarda Müsteşarlık, Genel Mü-
dür Yardımcılığı ve Şube Müdürlüğü 
kaldırılıp, önceden Müsteşarın yürüt-
tüğü görevler Bakan yardımcısına ve-
rilmektedir. 509. Maddede taşra teş-
kilatını tanımlarken “İl Valisine bağlı 
il kuruluşları Kaymakama bağlı ilçe 
kuruluşları” tabirini kullanmıştır.

15 Temmuz 2018 tarihinde 
4,5,6,7,8,9,10 sayılı Cumhurbaşkan-
lığı Kararnameleri yayınlanmıştır. 4 
sayılı Kararname ile Genelkurmay 
başkanlığı Milli Savunma Bakanlı-
ğına, AFAD İçişleri Bakanlığına bağ-
lanmış, 84 adet Genel Müdürlük, 
Başkanlık, Enstitü, Kurum, Kuruluş, 
Merkezin teşkilat kanunları ve bağ-
lılıkları belirlenmiştir.

Bunlar: Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu, TRT, Devlet Arşivleri Başkanlığı, 
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Dev-
let Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı 
Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Ge-
nel Sekreterliği, Savunma Sanayi Baş-
kanlığı, Türkiye Varlık Fonu, Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı 
Teşkilatı Cumhurbaşkanlığına;

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandar-
ma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, AFAD, Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü İçişleri Bakanlığına;

Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa 
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 
Merkezi Başkanlığı, Türk Akreditas-
yon Kurumu Dışişleri Bakanlığına;

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevle-
ri İş Yurtları Kurumu, Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu, Türkiye İnsan Hak-
ları ve Eşitlik Kurumu, Adli Tıp Kuru-
mu Adalet Bakanlığına;

Darphane ve Damga Matbaası Ge-
nel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Baş-
kanlığı, Milli Piyango İdaresi Genel 
Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı, TÜİK, BDDK,SPK, MB, 
Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Va-
kıflar Bankası, PTT, Merkezi Finans 
Birimi, Türkiye Kalkınma Bankası 
Hazine ve Maliye Bakanlığına;

DT, Çanakkale Savaşları Gelibolu Ta-
rihi Alan Başkanlığı, Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü, TİKA, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye 
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı, RTÜK, Atatürk Kültür 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kültür 
ve Turizm Bakanlığına;

Kalkınma Ajansları, KOSGEP, Türk 
Patent ve Marka Kurumu, TÜBİTAK, 
TSE, TÜBA Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığına;

Atatürk Orman Çiftliği, DSİ, Mete-
oroloji Genel Müdürlüğü, Orman 
Genel Müdürlüğü, SUEN, Tarım VE 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-
mu, Tarım ve Orman Bakanlığına,

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, BO-
REN, NATEM, Nükleer Düzenleme 
Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına;

SGK, İŞ-KUR, Mesleki Yeterlilik Ku-
rumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Eğitim ve Araştırma Merkezi Çalışma 
Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına;
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Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Emlak Bankası ,Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü ve Yerel Yöne-
timler Genel Müdürlüğü Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına;

TÜSEP, Türkiye Sağlık Enstitüleri 
Başkanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Ci-
haz Kurumu, Sağlık Bakanlığına;

Genel Kurmay Başkanlığı, NATO- 
POL, Harita Genel Müdürlüğü Milli 
Savunma Bakanlığına;

Helal Akreditasyon Kurumu, Türkiye 
İhracat Kredi Bankası Ticaret Bakan-
lığına;

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Si-
vil Havacılık Genel Müdürlüğü Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığına; Spor 
Toto Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlanmıştır.

Ayni Kararnamenin 798. Maddesi 
ile İçişleri Bakanlığının Mahalli İda-
reler üzerindeki vesayet yetkisi ko-
runmuş,799. Maddesi (274/A) ile 
Kaymakam adaylarının atanma şart-
ları belirlenmiştir.

“Kaymakam adayları: 274/A –Kay-
makam adaylarının 9/6/1930 tarihli 
ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları 
Kanununda belirtilen şartlar ya-
nında, yurt içindeki üniversitelerin 
veya diploma denkliği Yükseköğre-
nim kurulu tarafından onaylanmış 
olmak kaydıyla yabancı üniversite-
lerin en az dört yıllık lisans eğitimi 
veren fakültelerin uluslar arası iliş-
kiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, 
iktisat, ,işletme, maliye ve finans, 
sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, 
psikoloji bölümlerinden herhangi 
birinin müfredatında yer alan ders-
lerin en az yüzde seksenine sahip 
olan diğer bölümlerden ya da hu-
kuk fakültelerinden mezun olmaları 
veya üniversitelerin sosyal bilimler, 
mühendislik fakülteleri ile tarih bö-
lümlerinden en az dört yıllık lisans 
eğitimi yapmış ve uluslar arası iliş-
kiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, 
hukuk ve iktisat alanlarında lisans 
üstü eğitim yapmış olmaları gerekir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar Bakanlık tarafından 
yönetmelikle düzenlenir.”

5 numaralı Kararname ile Devlet 
Denetleme Kurulunun kuruluşu, 
görevi, işleyişi, Cumhurbaşkanı adı-
na yapılacak denetleme, inceleme, 
araştırma ve soruşturmalarla ilgili 
usul ve esaslar; 6 numaralı Karar-
name ile MGK Genel Sekreterliğinin 
teşkilat, görev yetki ve çalışma usul 
ve esasları; 7 numaralı Kararname 
ile Savunma Sanayi Başkanlığının 
Kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk-
lar; 8 numaralı Kararname ile Yalnız 
barış zamanında görev yapmak üze-
re Yüksek Askeri Şuranın Başkentte 
kurulması ve Şuraya Cumhurbaşka-
nı Yardımcısı, Hazine ve Maliye ve 
Milli Eğitim bakanlıklarının alınması; 
9 numaralı Kararname ile Milletle-
rarası Antlaşmaların onaylanmasına 
İlişkin Esas ve Usuller; 10 numaralı 
Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti 
Resmi Gazetesinin içeriği ile yayın-
lanmasına ilişkin usul ve esaslar be-
lirlenmiştir.

16 Temmuz 2018’de 11 ve 12 nu-
maralı Cumhurbaşkanlığı Karar-
nameleri yayınlanmıştır. Cumhur-
başkanlığına bağlı Devlet Arşivleri 
Başkanlığı ve Milli Saraylar İdaresi 
Başkanlığı kurulmuştur.

23 Temmuz 2018’de 13 ve 14 numa-
ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
yayınlanmış Strateji ve Bütçe Başkan-
lığı Teşkilatı ile İletişim Başkanlığı Teş-
kilatının kuruluş, görev ve yetkileri 
belirlenmiştir. Kapatılan Basın Yayın 
ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
yerine İletişim Başkanlığının kuruldu-
ğu, Strateji ve Bütçe Başkanlığının ise 
kalkınma planları, orta vadeli planlar 
ve yıllık programlarda etkin olacağı 
ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir-
likte çalışacakları anlaşılmaktadır.

28 Temmuz 2018 de Valilik Ve Kay-
makamlık Birimleri Teşkilat, Görev 
Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Yönetmelik “Vali 
ilde Devletin ve Cumhurbaşkanının 

temsilcisi ve idari yürütme vasıtası; 
kaymakam ilçede Cumhurbaşkanı-
nın temsilcisi ve idari yürütme vası-
tasıdır.” Şeklinde değişmiştir.

Görüldüğü gibi İçişleri Bakanlığı Teşki-
lat Kanunun adı, amaç maddesi, taş-
ra teşkilatı kurma yetkisi, sosyal etüt 
proje müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, 
planlama uzmanlığı, dernek denetçi-
liği, acil çağrı merkeziyle ilgili madde-
leri, yürürlükten kaldırılmış Ancak 1 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname-
siyle amaç, acil çağrı merkezi, taşra 
teşkilatı kurma yetkisi yeniden veril-
miştir. AFAD İçişleri Bakanlığına, Ma-
halli İdareler Genel Müdürlüğü Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır.

Sonuç olarak Valilerin atanması 3 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname-
si ile belirlenmiş ve 657 sayılı DMK 
48. Maddesindeki şartları taşıyanlar 
ve dört yıllık fakülte mezunların-
dan, kamuda, özel sektörde veya 
serbest olarak 5 yıl çalışmış olanlar 
arasından Cumhurbaşkanınca ata-
nacaklar, 1 sayılı cetvelde yer al-
dıklarından Cumhurbaşkanı görev 
süresince çalışacaklar, görevden 
alınmaları durumunda uzmanlık, 
araştırmacılık veya uygun pozisyona 
atanabileceklerdir.

Vali yardımcıları ise 2 numaralı cet-
velde yer almaktadırlar. Atanama ve 
görev süresi ile ilgili şart bulunma-
maktadır. Kaymakam Adaylığına alın-
ma şartları 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 799. Maddesinde 
belirtildiğine göre, Kaymakamların, 
Vali Yardımcılarının, Mülkiye Müfet-
tişlerinin ve Bakanlık merkez teşkila-
tında Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk 
Müşaviri, Genel Müdürler, Kurul Baş-
kanları ve Daire Başkanlarının atan-
ma şartlarını belirleyen maddeler 
yürürlükten kalktığına ve Müsteşar-
lık makamının da söz konusu olma-
dığına göre atanma şartlarını Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesinin özüne 
uygun olarak İçişleri Bakanlığının be-
lirleyeceğini değerlendirebiliriz.


