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GENEL BİLGİLER

KURULUŞ

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, kuruluş amacı; terörle mücadeleye ilişkin
politika ve Stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak olan, Başbakanlığa bağlı bir kamu kurumudur.

5952 sayılı Teşkilat Kanuna göre Müsteşarlığın görevleri,

Terörle mücadele alanında;

a) Politika ve stratejiler belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve bu politika
ve stratejilerin uygulamasını izlemek,

b) Güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimlerinden gelen stratejik istihbaratı
değerlendirmek ve ilgili birimlerle paylaşmak,

c) Gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

ç) Güvenlik kuruluşlarına ve ilgili kurumlara stratejik bilgi desteği sağlamak ve
bunlar arasında koordinasyonu temin etmek,

d) Kamuoyunu bilgilendirmek ve halkla iletişimi sağlamak,

e) Uluslararası gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı

ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde izlemek ve değerlendirmek,

f) İnceleme ve denetleme yapmak ya da yaptırmaktır.

Ancak, Müsteşarlığın güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi bulunmamaktadır.
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Müsteşarlık yukarıda belirtilen görevleri ileride sayılan merkez ve birimler eliyle
yürütmekte olup; Müsteşarlığın taşra birimi bulunmamaktadır.

Müsteşarlığın sekreterya hizmetlerini yürüttüğü Terörle Mücadele Koordinasyon
Kurulu, güvenlik kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında terörle mücadele alanında
gerekli koordinasyonu sağlamak, bu alandaki politika ve uygulamaları
değerlendirmek amacıyla toplanmaktadır.

Kurul, Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Genelkurmay İkinci Başkanı,
Jandarma Genel Komutanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Adalet Bakanlığı
Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Kamu Düzeni
ve Güvenliği Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanından
oluşur.

Müsteşarlık; müsteşar, müsteşar yardımcıları ile ana hizmet, danışma ve yardımcı
hizmet birimlerinden oluşmakla birlikte; gerekli görüldüğünde görevleri ve hizmet
süreleri belirtilmek kaydıyla Müsteşarın teklifi ve Bakanın onayı ile özel ihtisas ve
araştırma komisyonları kurulabilir.

Müsteşarlık bünyesinde, terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve
stratejiler ile alınacak tedbirlere esas olmak üzere, ilgili birimlerden stratejik
istihbaratın alınması ve değerlendirilmesi amacıyla doğrudan Müsteşara bağlı bir
İstihbarat Değerlendirme Merkezi oluşturulmuştur. Bu çerçevede güvenlik
kuruluşları ve istihbarat birimleri ile Dışişleri Bakanlığınca elde edilecek stratejik
bilgi ve istihbarat bu merkezde değerlendirilir.
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ORGANİZASYON YAPISI
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PERSONEL BİLGİLERİ

Unvanlarına Göre

Yönetici 9

Müşavir, Uzman, Uzman Yrd. 20

Diğer 61

TOPLAM 90

Kadro Durumuna Göre

Kadrolu veya sözleşmeli 33

Geçici görevli 57

TOPLAM 90
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PERFORMANS BİLGİLERİ

AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYONUMUZ,

Terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaktır.

VİZYONUMUZ,

Toplumsal kurumların ve halkın desteğini alarak terör tehdidinin ortadan
kaldırılmasında öncü rol oynayan, ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi bir
kurum olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ,
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STRATEJİK PLAN AMAÇ VE HEDEFLERİ
TEMA Amaçlar Hedefler

Po
lit

ik
a 

ve
 S

tr
at

ej
i

A1. Çok boyutlu ve çözüm
odaklı politika ve stratejiler
geliştirerek terörle
mücadelede etkinlik
sağlamak.

H.1.1. Terörle Mücadele alanında araştırma, analiz,
değerlendirme ve toplantılar yapılacaktır.

H.1.2. Terörle mücadeleye ilişkin ulusal ve uluslararası
mevzuat ile insan hakları alanındaki gelişmeler takip
edilecek, ulusal mevzuatta ihtiyaç duyulan değişiklik
önerileri geliştirilerek gerekli çalışmalar yapılacaktır.

H.1.3. Terörle mücadele alanında uluslararası gelişmeler
ilgili kurumlarla işbirliği içinde izlenecek ve
değerlendirilecektir.

H.1.4. Terörle mücadele alanında politika ve stratejilerin
geliştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
içinde çalışmalar yapılacaktır.

K
oo

rd
in

as
yo

n

A2. Terörle mücadeleye
ilişkin politika ve
stratejilerin uygulanmasında
ilgili kurum ve kuruluşlar
arasında koordinasyonu
sağlayarak işbirliğini
artırmak.

H.2.1. Belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasına
yönelik eylem planları hazırlanacak ve bu planların
uygulanmasına ilişkin koordinasyon sağlanacaktır.

H.2.2. Belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasına
yönelik olarak güvenlik kuruluşları ve valilikler arasında
bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlanacaktır.

H.2.3. Belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasına
yönelik ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapılacaktır.

H.2.4. Politika ve stratejilerin uygulanması izlenecek ve
karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi yönünde çözüm
önerileri geliştirilecektir.

İl
et

iş
im

A3. Terörle mücadele
politikaları kapsamında
etkin bir iletişim ortamı
oluşturmak.

H.3.1. Toplum desteğinin sağlanmasına ve artırılmasına
yönelik olarak ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile
işbirliği içinde faaliyetler yürütülecektir.

H.3.2. Uluslararası kamuoyu desteğinin sağlanması ve
artırılmasına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile
işbirliği içinde faaliyetler yürütülecektir.

H.3.3. Terörle mücadele politikaları kapsamında
kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik iletişim süreçleri
geliştirilecektir.

K
ur

um

A4. Kurum amaçlarının
başarılı bir şekilde
gerçekleştirilebilmesi için
idari ve kurumsal kapasiteyi
geliştirmek.

H.4.1. Mevzuatla verilen görevlerin daha etkin olarak yerine
getirilebilmesi için idari ve teknik kapasiteyi artırıcı
çalışmalar yapılacaktır.

H.4.2. Kurum mevzuatının değişen ihtiyaçlara göre
geliştirilmesi için öneri ve teklif çalışmaları yapılacaktır.
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TL PAY
(% )

TL PAY
(% )

TL PAY
(% )

1 1.1

Sosyo-ekonomik, kültürel ve psikolojik faktörlerin analizi;
demokratikleşme süreçleri ve etkileri; sosyal bütünleşme;
sosyal yaşama katılım/rehabilitasyon konularında araştırma-
geliştirme projeleri

1.500.000,00 1.500.000,00

1.2 Rapor, analiz ve değerlendirme faaliyetleri 100.000,00 100.000,00

1.3 Toplantı, sempozyum, seminer, çalıştay vb. faaliyetler 500.000,00 500.000,00

1.4 Kitap, dergi vb. yayın alım faaliyeti 500.000,00 500.000,00

2 2.1 Uluslararası mevzuatın takibi faaliyeti 100.000,00 100.000,00

2.2
Demokratikleşme ve insan hakları alanındaki
düzenlemelere ve düzenleme taslak çalışmalarına katkı
faaliyeti

10.000,00 10.000,00

2.3
Terör örgütlerinin mali kaynaklarının kurutulmasına yönelik
yasal ve idari tedbirlere ilişkin düzenleme ve çalışmalara
katkı faaliyetleri

10.000,00 10.000,00

2.4 Şehit yakını, gazi ve terör mağdurları için pozitif ayrımcılık
düzenlemelerine katkı sağlama faaliyeti

10.000,00 10.000,00

2.5
Terörle mücadeleye ve insan haklarına temas eden ulusal
ve uluslararası yargı kuruluşlarının kararlarının takip
edilmesi ve yayın faaliyetleri

150.000,00 150.000,00

3 3.1 Uluslararası gelişmelerin takibi faaliyeti 10.000,00 10.000,00

3.2 Terör örgütlerinin uluslararası faaliyetlerinin
değerlendirilmesine ilişkin toplantı ve ziyaret faaliyeti

150.000,00 150.000,00

3.3
Terör örgütlerinin uluslararası faaliyetlerinin
değerlendirilmesine ilişkin proje, rapor ve bilimsel
faaliyetler

300.000,00 300.000,00

4 4.1 Terörle Mücadele ve Demokratikleşme Strateji Belgesinin
yenilenmesi faaliyeti

100.000,00 100.000,00

5 5.1
Terörle mücadele alanında oluşturulan eylem planlarına
katkı sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar
tarafından gerçekleştirilen toplantılara katılma faaliyeti

100.000,00 100.000,00

6 6.1 Valilikler tarafından gerçekleştirilen iyi uygulamaların diğer
valiliklerce paylaşılmasının koordinasyonu faaliyeti

250.000,00 250.000,00

6.2 Terörle mücadelede görev alan kolluk personeline yönelik
gerçekleştirilecek eğitimlerin koordinasyonu faaliyeti.

250.000,00 250.000,00

7 7.1 Terör örgütlerinin mali kaynaklarının kurutulmasına yönelik
politika geliştirme faaliyeti

200.000,00 200.000,00

7.2 Kamu görevlilerinin politika ve stratejiler konusunda
bilgilendirilmesinin koordinasyonu faaliyeti

500.000,00 500.000,00

Pe
rf

or
m

an
s

H
ed

ef
i

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM

Fa
al

iy
et

İdare Adı KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
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TL PAY
(% )

TL PAY
(% )

TL PAY
(% )

8 8.1
Terörle mücadele alanında ulusal düzeyde yürütülen ve
tamamlanan projeler hakkında değerlendirme raporu
düzenleme faaliyeti

70.000,00 70.000,00

8.2 Uygulamaya konulan tedbirlerin ihtiyaca göre
güncellenmesi faaliyeti

60.000,00 60.000,00

9 9.1  Devletin demokratikleşme sürecinde attığı adımların
algısına yönelik araştırma  faaliyeti

500.000,00 500.000,00

9.2 İletişim ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında bilimsel
araştırma  faaliyeti

1.500.000,00 1.500.000,00

9.3
Kadınların, gençlerin ve çocukların ekonomik ve toplumsal
yaşama aktif katılımlarının desteklenmesine yönelik
STK’lar ile birlikte projeler geliştirme faaliyeti

500.000,00 500.000,00

10 10.1
Terör örgütleriyle daha etkin mücadele için uluslararası
işbirliğini artırmayı hedefleyen çalışmaların koordinesi
faaliyeti

500.000,00 500.000,00

10.2 Terör örgütlerinin uluslararası alanda etkinliğini kırmak için
ilgili ülke kamuoylarına yönelik bilgilendirme faaliyeti

1.000.000,00 1.000.000,00

11 11.1
Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla medya ve
düşünce kuruluşlarına, araştırma merkezlerine yönelik bilgi
akışı faaliyeti

100.000,00 100.000,00

11.2 Terörle mücadelede yeni bilişim ve iletişim teknolojilerinin
kullanıldığı projeler geliştirme faaliyeti

300.000,00 300.000,00

12 12.1 Eğitim faaliyetleri 500.000,00 500.000,00

12.2 Fiziki ve teknik şartların iyileştirilmesine yönelik faaliyetler 400.000,00 400.000,00

12.3 Bina, bilgi ve veri güvenliğine ilişkin faaliyetler 400.000,00 400.000,00

13 13.1 Kurum mevzuatının güncellenmesi faaliyeti 100.000,00 100.000,00

11.870.000,00 11.870.000,00

9.422.000,00 9.422.000,00

21.292.000,00 21.292.000,00
Genel Toplam

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı

Pe
rf

or
m

an
s

H
ed

ef
i

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM

Fa
al

iy
et

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı

İdare Adı

Genel Yönetim Giderleri

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
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(TL)

01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek

21.292.000,00Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00

0,00

9.422.000,00 0,00

Yurt Dışı

B
üt

çe
 D

ış
ı K

ay
na

k

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

21.000,00

0,00

0,00

21.292.000,009.422.000,00

975.000,00

0,00

Döner Sermaye

0,00

Genel Toplam

1.689.000,00

150.000,00

16.657.000,00

0,00

0,00

2.775.000,00

0,00

0,00

Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı

21.000,00

11.870.000,00

Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı

10.070.000,00

1.800.000,00

Diğer Yurt İçi

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

B
üt

çe
 K

ay
na

k 
İh

tiy
ac

ı

Genel Yönetim Giderleri
Toplamı

1.689.000,00

150.000,00

6.587.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 11.870.000,00

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
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İdare Adı

Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler
geliştirmeye yönelik olarak karar alıcılara çok

boyutlu öneriler sunulacaktır.

Sosyo-ekonomik, kültürel ve psikolojik
faktörlerin analizi; demokratikleşme süreçleri ve
etkileri; sosyal bütünleşme; sosyal yaşama
katılım/rehabilitasyon konularında araştırma-
geliştirme projeleri

Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı

Rapor, analiz ve değerlendirme faaliyetleri Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı

Toplantı, sempozyum, seminer, çalıştay vb.
faaliyetler

Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı

Kitap, dergi vb. yayın alım faaliyeti Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı

Terörle mücadeleye ve demokratikleşmeye ilişkin
mevzuatta ihtiyaç duyulan değişiklik önerilerine

dönük çalışmalar yapılacaktır.
Uluslararası mevzuatın takibi faaliyeti Hukuk Müşavirliği

Demokratikleşme ve insan hakları alanındaki
düzenlemelere ve düzenleme taslak çalışmalarına
katkı faaliyeti

Hukuk Müşavirliği

Terör örgütlerinin mali kaynaklarının
kurutulmasına yönelik yasal ve idari tedbirlere
ilişkin düzenleme ve çalışmalara katkı faaliyetleri

Hukuk Müşavirliği

Şehit yakını, gazi ve terör mağdurları için pozitif
ayrımcılık düzenlemelerine katkı sağlama faaliyeti

Hukuk Müşavirliği

Terörle mücadeleye ve insan haklarına temas
eden ulusal ve uluslararası yargı kuruluşlarının
kararlarının takip edilmesi ve yayın faaliyetleri

Hukuk Müşavirliği

Terörle mücadele alanında meydana gelen
uluslararası faaliyetler  izlenecek ve

raporlanacaktır.
Uluslararası gelişmelerin takibi faaliyeti Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Terör örgütlerinin uluslararası faaliyetlerinin
değerlendirilmesine ilişkin toplantı ve ziyaret
faaliyeti

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Terör örgütlerinin uluslararası faaliyetlerinin
değerlendirilmesine ilişkin proje, rapor ve bilimsel
faaliyetler

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
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İdare Adı

Terörle mücadeleye ilişkin olarak belirlenen
politika ve stratejilere yönelik eylem planları
hazırlanacak ve bunlarla ilgili koordinasyon

sağlanacaktır.

Terörle mücadele alanında oluşturulan eylem
planlarına katkı sağlamak amacıyla ilgili kurum ve
kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen toplantılara
katılma faaliyeti

Planlama Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire
Başkanlığı

Güvenlik kuruluşları ve valilikler arasında bilgi
paylaşımı ve koordinasyon artırılacaktır.

Valilikler tarafından gerçekleştirilen iyi
uygulamaların diğer valiliklerce paylaşılmasının
koordinasyonu faaliyeti

Planlama Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire
Başkanlığı

Terörle mücadelede görev alan kolluk
personeline yönelik gerçekleştirilecek eğitimlerin
koordinasyonu faaliyeti.

Planlama Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire
Başkanlığı

Ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları
yapılacaktır.

Terör örgütlerinin mali kaynaklarının
kurutulmasına yönelik politika geliştirme faaliyeti

Planlama Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire
Başkanlığı

Kamu görevlilerinin politika ve stratejiler
konusunda bilgilendirilmesinin koordinasyonu
faaliyeti

Planlama Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire
Başkanlığı

Terörden etkilenen bölgelerde görev yapan kamu
görevlilerinin görev yapılan yerin sosyo-ekonomik
yapısı hakkında bilgilendirilme çalışmalarının
izlenmesi faaliyeti

Planlama Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire
Başkanlığı

Terörle mücadele alanında uygulanan önleme,
rehabilitasyon, sosyal destek vb. çalışmaların
koordinasyonu faaliyeti

Planlama Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire
Başkanlığı

Politika ve stratejilerin uygulanmasında  ihtiyaç
duyulan izleme ve düzeltme çalışmaları

yapılacaktır.

Terörle mücadele alanında ulusal düzeyde
yürütülen ve tamamlanan projeler hakkında
değerlendirme raporu düzenleme faaliyeti

Planlama Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire
Başkanlığı

Uygulamaya konulan tedbirlerin ihtiyaca göre
güncellenmesi faaliyeti

Planlama Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire
Başkanlığı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
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İdare Adı

Toplum desteğinin sağlanması çalışmaları ilgili
kurumlarla birlikte gerçekleştirilecektir.

 Devletin demokratikleşme sürecinde attığı
adımların algısına yönelik araştırma  faaliyeti

İletişim Daire Başkanlığı

İletişim ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında
bilimsel araştırma  faaliyeti

İletişim Daire Başkanlığı

Kadınların, gençlerin ve çocukların ekonomik ve
toplumsal yaşama aktif katılımlarının
desteklenmesine yönelik STK’lar ile birlikte
projeler geliştirme faaliyeti

İletişim Daire Başkanlığı

Uluslararası kamuoyu desteğinin sağlanması
çalışmaları ilgili kurumlarla birlikte

gerçekleştirilecektir.

Terör örgütleriyle daha etkin mücadele için
uluslararası işbirliğini artırmayı hedefleyen
çalışmaların koordinesi faaliyeti

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Terör örgütlerinin uluslararası alanda etkinliğini
kırmak için ilgili ülke kamuoylarına yönelik
bilgilendirme faaliyeti

İletişim Daire Başkanlığı

Terörle mücadele politikaları kapsamında
kamuoyunun daha etkin bilgilendirilmesine yönelik

çalışmalar yapılacaktır

Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla
medya ve düşünce kuruluşlarına, araştırma
merkezlerine yönelik bilgi akışı faaliyeti

İletişim Daire Başkanlığı

Terörle mücadelede yeni bilişim ve iletişim
teknolojilerinin kullanıldığı projeler geliştirme
faaliyeti

İletişim Daire Başkanlığı

Müsteşarlığın idari ve teknik kapasitesini artırıcı
çalışmalar yapılacaktır

Eğitim faaliyetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı

Fiziki ve teknik şartların iyileştirilmesine yönelik
faaliyetler

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı

Bina, bilgi ve veri güvenliğine ilişkin faaliyetler İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı

Müsteşarlığın mevzuatının güncellenmesi
çalışmaları yapılacaktır.

Kurum mevzuatının güncellenmesi faaliyeti Hukuk Müşavirliği
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