
İdari Teşkilat 
Yapısı

Merkezden Yönetim 

Başkent Teşkilatı

Cumhurbaşkanı 

Özel Kalem Müdürü

Özel Temsilci

İdari İşler Başkanlığı

Bağlı Kuruluşlar

Devlet Denetleme Kurulu

MGK Genel Sekreterliği

Türkiye Varlık Fonu

Başkanlığı

MİT Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı

İletişim Başkanlığı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Devlet Arşivleri Başkanlığı

Bağlı idari kurullar

Başkanı en yüksek devlet 
memuru

Büyükelçisi unvanı verilir.

CB Yardımcıları

Bakanlıklar

Yardımcı kuruluşlar

Danıştay

Sayıştay

MGK

Sosyal ve Ekonomik Konsey

Taşra Teşkilatı

İl Genel İdaresi

Vali

İl idaresinin başı

İlde Devletin ve CB’nin 
temsilcisi ve idari yürütme 

vasıtasıdır. 

İstisnai memur

CB Kararı ile atanır.

İlde yargı ve asker hariç tüm 
personelin amiri

Olağanüstü dönemlerde askeri 
birlikleri kullanabilir.

İl İdare Şube Başkanları

İl İdare Kurulu 
Vali

İl İdare Şube Başkanları

Hukuk işleri müdürü

Defterdar

Milli eğitim müdürü

Sağlık müdürü

Çevre ve şehircilik müdürü

Tarım ve orman müdürü

İlçe İdaresi

Kaymakam

İlçe idaresinin başı

İlçede CB’nin temsilcisi ve idari 
yürütme vasıtasıdır.

Meslek memuru

CB Kararı ile atanır.

İlçede yargı ve asker hariç tüm 
personelin amiri

İlçe İdare Şube Başkanları

İlçe İdare Kurulu
Kaymakam 

İlçe İdare Şube Başkanları

Yazı işleri müdürü

Mal müdürü

Sağlık müdürü

Milli eğitim müdürü

Tarım ve orman müdürü

Bucak İdaresi

Bölge idareleri

2014’te kaldırıldı.

Yerinden Yönetim

Yerel Yerinden Yönetimler

İl Özel İdaresi 

Vali Yürütme organı 

İl Genel Meclisi Karar organı 

İl Daimi Encümeni Uygulayıcı/Danışma organı

Yerel seçimlerde

Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Yürütme organı 

Büyükşehir Belediye Meclisi Karar organı 

Büyükşehir Belediye Encümeni Uygulayıcı/Danışma organı

Yerel seçimlerde

Doğrudan seçilmez

Belediye

Belediye Başkanı Yürütme organı 

Belediye Meclisi Karar organı 

Belediye Encümeni Uygulayıcı/Danışma organı

Yerel seçimlerde

Köy

Muhtar Yürütme organı 

İhtiyar Heyeti Karar organı 

Köy Derneği Uygulayıcı/Danışma organı

Yerel seçimlerde

Hizmet Yerinden 
Yönetimler

İdari Kamu Kurumları

Karayolları Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Spor Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik Arama Genel 
Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü 

Kültürel Kurumlar

Devlet Opera Ve Balesi Genel 
Müdürlüğü 

Devlet Tiyatroları  Genel 
Müdürlüğü 

Bilim ve Teknik Kamu Kurumları

Yüksek Öğretim Kurulu
9 üye

CB seçer

Üniversite

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi 

TÜBİTAK

Türk Patent ve Marka Kurumu

Türk Standartları Enstitüsü 

Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 

Önemli Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri

TCDD

THY 

PTT İşletmeciliği Genel 
Müdürlüğü

BOTAŞ 

ÇAYKUR 

Devlet Havacılık ve Hava 
Meydanları Genel Müdürlüğü

Düzenleyici ve Denetleyici 
Kuruluşlar

Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu

Sermaye Piyasası Kurumu

Rekabet Kurumu

Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu

9 üye

TBMM seçer

Kamu İhale Kurumu

Kişisel Verilerin Korunması 
Kurumu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu

Nükleer Düzenleme Kurumu 2018’de kuruldu

Kamu Kurumu Niteliğindeki 
Meslek Kuruluşları

Baro

Ankara Barosu

Oda

Türkiye Şoförler Odası

Birlik

Türkiye Barolar Birliği

Borsa

Ticaret Borsası
Sosyal Kamu Kurumları

Sosyal Güvenlik Kurumu

İŞKUR 

OYAK

Basın İlan Kurumu
Diğer Önemli Kurumlar

Kamu Denetçiliği Kurumu

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurt 
Hizmetleri

Türk Akreditasyon Kurumu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumu

Türk Dil Kurumu

Türk Tarih Kurumu

Atatürk Kültür Merkezi 

Atatürk Araştırma Merkezi

Cumhurbaşkanlığına Bağlı 
Ofisler

Dijital Dönüşüm Ofisi

İnsan kaynakları Ofisi

Finans Ofisi

Yatırım Ofisi

Kamu tüzel kişiliğine sahip 
tek CB’ye bağlı kuruluş

Savunma Sanayi Başkanlığı

Vesayet ilişkisi

www.kpssvatandaslik.com

Copyright © Tüm hakları saklıdır.

Özellikleri

Gelirleri devletten karşılanır.

Özel bütçesi yok 

Hiyerarşi İlişkisi vardır.

Yönetmelik çıkartamaz İstisnası
CB 

Bakanlıklar

Özellikler

Özel bütçesi vardır.

Gelirleri hem devletten 
hem özel bütçeden 

karşılanır.

2 kamu tüzel kişisi 
arasında istisnai olarak 
Vesayet İlişkisi geçerli

Yönetmelik çıkartabilirler.

Kanunla veya 
Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile 

kurulurlar.

Devlet Tüzel Kişisi

İdari Hiyerarşi İlişkisi

Kamu Tüzel Kişisi

İdari vesayet ilişkisi

Relationship

Relationship

Relationship


