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A–2 CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI 
HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI  

KARARNAMESİ
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı: 1

Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi- Sayısı: 10/7/2018-30474

BİRİNCİ KISIM 
CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI

Cumhurbaşkanı
MADDE 1- (1) Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşka-

nına aittir. 
(2) Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Mil-

letinin 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. 

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu
MADDE 4/A- (1) Millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi ki-

şilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek 
İstişare Kurulu oluşturulmuştur. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca belirlenir. Kurulun 
çalışma usul ve esasları ile Kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler Cumhurbaşkanınca 
belirlenir.

İKİNCİ KISIM 
CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI

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 hazır-
lanması veya bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderil-
mesi için gerekli çalışmaları yapmak,

b) Kanunların, TBMM İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasa-
ya 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 sunul-
masına 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,



2

A-2 m.8 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Kararnamesi

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 yap-
mak, 

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 mer-

cilerince Cumhurbaşkanlığına gönderilen ve Cumhurbaşkanının taraf olarak gösterildiği 
evraka ilişkin işlemleri takip etmek, 

ı) Hükümlülerin sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle cezalarının Cum-
hurbaşkanınca hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek ve alınan 
kararları Adalet Bakanlığına bildirmek,

i) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel 
Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Karar-
name hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen diğer görevleri yapmak,

j) Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kararları ile yö-
netmelik taslaklarını hazırlamak.

k) Makam tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
(2) (…)
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 di-

ğer 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 topla-
mak, 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 ama-
cıyla gerekli çalışmaları yapmak,

h) Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların Cumhurbaşkanlığı veya bakanlıklarla ilgilen-
dirilmelerine dair işlemleri yapmak,

ı) Kamu personeli ile ilgili mevzuat çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
i) Cumhurbaşkanının özlük işlerini yürütmek, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı-

nın personel politikasına yönelik önerilerde bulunmak ve tespit edilen politikaları uygu-
lamak, personelin tayin, nakil, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işleri yapmak ve persone-
lin yetiştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
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j) Devlet protokolünün belirlenmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak,
k) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü
MADDE 9- (1) Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Devletin güvenlik politika ve stratejileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 

koordinasyonu sağlamak, belirlenen politikaların uygulamasını izlemek, değerlendir-
mek ve raporlamak,

b) Olağanüstü hâl ilan edilen bölgelerde, olağanüstü hâl ilanına esas olan konularda 
bilgileri derlemek, değerlendirmek ve bu hususlarda koordinasyonu sağlamak,

c) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçe-
vesinde Cumhurbaşkanlığınca tahsis edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutları 
belirlemek, gerektiğinde bu amaçla taşınmaz kiralanması ve edinimine ilişkin işlemleri 
yürütmek ve bu işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemek,

ç) Görevleri ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak,
d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) (…)
Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
MADDE 10/A- (1) Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Cumhurbaşkanı ve aile fertleri ile Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Cum-

hurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanının korunması talimatı verdiği kişile-
rin maddi ve manevi şahsiyetlerine yönelik her türlü saldırıya karşı, Cumhurbaşkanlığı 
hizmet mahallerinde ve ikametleri ile her türlü ulaşım aracında, yurtiçi ve yurtdışında 
gerçekleştireceği toplantı, gezi, tören veya açılış gibi faaliyetlerde gerekli koruma tertip 
ve tedbirlerini almak veya aldırmak,

b) Koruma görevi ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında ilgili makam, kurum, kuru-
luş ve güvenlik birimleri yetkilileri ile koordinasyonu sağlamak, gerekli koruma tedbir-
lerini almak veya aldırmak,

c) Cumhurbaşkanı ve diğer devlet erkânının katılımıyla gerçekleştirilen programlar-
da alınacak olan güvenlik tedbirleri ile koruma hizmetlerini diğer devlet erkânını kap-
sayacak şekilde planlamak ve koordine etmek, gerektiğinde yakın koruma hizmetlerini 
Cumhurbaşkanının programda bulunduğu sürece kendi uhdesine almak,

ç) Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerinde, ikamet veya Cumhurbaşkanının ve aile 
fertlerinin bulunduğu bina ve tesislerin girişlerinde ve yakın çevresinde ortaya çıkabile-
cek tehlikelere karşı gerekli önleyici ve koruyucu koruma tedbirlerini almak, bu yerle-
re girecek personel, ziyaretçi veya görevliler ile taşıt ve eşyaların güvenlik kontrolünü 
yapmak veya yaptırmak,

d) Cumhurbaşkanının ikametgâhı, makam, özel ve çalışma odaları ile seyahat araç-
larında gerekli teknik taramayı yapmak, bu yerler ile Cumhurbaşkanlığı hizmet mahalle-
rindeki giriş kapılarında ve bina girişlerinde fiziki ve elektronik her türlü güvenlik tertip 
ve tedbirlerini almak veya aldırmak, 

e) Cumhurbaşkanlığı hizmet mahalleri ile Cumhurbaşkanının katıldığı program yer-
lerinde taşıt ve yaya trafiği ile park düzenini almak veya aldırmak,

f) Genel Müdürlük personelinin atama, yer değiştirme, görevlendirme, eğitim, di-
siplin, performans değerlendirme ve benzeri tüm özlük ve idari işlemlerinin yürütülmesi 
için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

g) Koruma hizmetleri ile ilgili taşıt, araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçları plan-
layarak temini için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,



4

A-2 m.17 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Kararnamesi

ğ) Konuk devlet başkanları ile hükümet başkanları veya eşdeğer devlet büyükleri 
ile eşlerinin Türkiye’ye gelişlerinde yakın koruma ve güvenlik tedbirlerini almak veya 
aldırmak, gelen heyetle bu amaçla işbirliği yapmak, ilgili birimler ile gerekli koordinas-
yonu sağlamak,

h) Koruma hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla koruma perso-
nelinin her türlü eğitim ihtiyacını belirlemek, hizmetin özelliklerine göre personelin bil-
gi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli kısa ve uzun vadeli eğitim programları 
hazırlamak, bu eğitim programlarını uygulayarak başarılı olanları sertifikalandırmak,

ı) Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerindeki kamera ve kayıt sistemleri ile Cum-
hurbaşkanının çalışma ofisi, ikameti veya bulunduğu bina, tesis ve program yerlerinde 
telsiz ve role istasyonları ihtiyaçlarını tespit etmek, temin etmek, kurulumlarını ve çalışır 
durumda bulunmalarını ilgili birimlerle koordineli olarak sağlamak,

i) Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerindeki elektronik güvenlik sistemleri ihtiyaç-
larını tespit etmek, planlamak, ilgili birimlerle koordineli olarak temin edilmesini sağ-
lamak ve işletmek,

j) Cumhurbaşkanının yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde kullandığı ulaşım araçlarının 
fiziki ve teknik koruma tedbirlerini almak,

k) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Genel Müdür hizmet yönünden Cumhurbaşkanına, idari yönden İdari İşler 

Başkanına bağlıdır. Koruma hizmetlerinin yerine getirilmesinde İçişleri Bakanlığından 
görevlendirilen personel Emniyet Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire 
Başkanlığı görev ve çalışma mevzuatı ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarını 
Genel Müdür emri ve gözetiminde yerine getirir. Genel Müdür, koruma personeli ile 
ilgili olarak bu personelin kadrosunun bulunduğu teşkilatın en üst amirine mevzuat ile 
verilen yetkileri haizdir.

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 Cum-
hurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kurulların Oluşumu

Kuruluş
MADDE 20- (1) Cumhurbaşkanlığı bünyesinde aşağıda yer alan kurullar kurul-

muştur.
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.

İKİNCİ BÖLÜM 
Kurullar

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 sınır-

larının 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 planla-
nan yeni düzenlemeleri değerlendirmek, göç politikaları ve hukuku alanında bölgesel ve 
uluslararası gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarını değer-
lendirerek 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 ge-

liştirmek.
Hukuk Politikaları Kurulu
MADDE 27- (1) Hukuk Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Adalet, hak ve özgürlükler, eşitlik ilkesi, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demok-

rasinin geliştirilmesine yönelik politika önerileri oluşturmak,
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b) Yargı sisteminin adil, hızlı ve etkin şekilde işlemesi için politika önerileri oluş-
turmak,

c) Ulusal ihtiyaçlar ve evrensel ilkeler gözönünde tutularak hukuk sisteminin iyileş-
tirilmesi ve mevzuatın güncellenmesine yönelik reform önerilerinde bulunmak,

ç) Haklar ve hak ihlalleri ile ilgili araştırmalarda bulunmak ve ihlallerin önlenmesi-
ne 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,
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 geliştir-

mek,
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 geliştir-

mek.

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 toplantı-
larda tespit edilen esaslar Cumhurbaşkanına sunulur.

(2) Koordinasyon toplantılarına Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği politika ku-
rulu başkanvekili ya da bakan başkanlık eder. 

(3) Koordinasyon toplantılarına ilişkin bütün iş ve işlemler ilgili politika kurulu ta-
rafından yerine getirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çalışma Usul ve Esasları ile Mali Hükümler

Bilgi toplama ve sır saklama yükümlülüğü
MADDE 36- (1) Kurullar, görevleri ile ilgili olarak gerekli olan bilgileri bütün 

kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün 
kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri vermekle yükümlüdürler.

(2) Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların gizliliğine uyulur.
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(3) Kurulların başkan ve üyeleri ile personeli, görevlerini yerine getirmeleri sıra-

sında edindikleri, kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, ki-
şisel verileri, gizlilik taşıyan bilgileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda 
mevzuat gereği yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya 
üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra 
da devam eder.

BEŞİNCİ KISIM 
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
ç) (…) 
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

ALTINCI KISIM 
BAKANLIKLAR

BİRİNCİ BÖLÜM 
Adalet Bakanlığı

Görev
MADDE 38- (1) Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza 

infaz kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını plan-
lamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştir-
mek,

b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında 
Hâkimler ve Savcılar Kuruluna teklifte bulunmak,

c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatla Adalet Bakanına verilen yet-
kinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,

ç) Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
d) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine ge-

tirmek,
e) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve mevzuat hazırlıkla-

rını yapmak ve görüş bildirmek,
f) Bakanlıklarca gönderilen mevzuat taslaklarının Türk hukuk sistemine ve mevzuat 

tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek,
g) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca infaz işlerini düzenlemek,
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ğ) İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas iş ve işlemlerini yürütmek, 
h) Görev alanıyla ilgili olarak uygulamayı takip etmek ve ortaya çıkan sorunların 

nedenlerini araştırarak çözüm önerileri geliştirmek,
ı) Ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek, bu nitelikteki 

çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek,
i) Görev alanıyla ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapmak,
j) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yap-

mak.
Teşkilat
MADDE 39- (1) Adalet Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.
Hizmet birimleri
MADDE 40- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 
b) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, 
c) Mevzuat Genel Müdürlüğü, 
ç) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 
d) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 
e) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,
f) Personel Genel Müdürlüğü, 
g) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
ğ) Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü,
h) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
ı) Strateji Geliştirme Başkanlığı, 
i) İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, 
j) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
k) İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, 
l) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
m) Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
n) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 
o) Özel Kalem Müdürlüğü.
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
MADDE 41- (1) Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanına 

verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 
b) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanına verdiği yet-

kinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
c) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca Bakan-

lığa verilen kanun yararına bozmaya ilişkin işlemleri yürütmek, 
ç) Soruşturma veya kovuşturma yapılması Adalet Bakanının veya Adalet Bakan-

lığının iznine ya da talebine bağlı suçlarla ilgili işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip 
etmek.

d) Cezai işlemlerle ilgili ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak,
e) Mevzuatın Adalet Bakanlığına verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin 

işlemlerini yürütmek, 
f) Adalet Bakanına veya Adalet Bakanlığına mevzuatla verilen cezai işlerle ilgili işlemleri 

yürütmek,
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g) Ceza muhakemesinde önödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının er-

telenmesi gibi alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin geliştirilmesi ve etkin şekilde 
uygulanmasını sağlamak,

ğ) Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca uzlaştırmacıların eğitimi, sınavı, sicile kay-
dı, çalışma usul ve esasları, denetim ve performansları ile uzlaştırma kurumuna ilişkin 
gerekli diğer iş ve işlemleri yürütmek, Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak,

h) (…)
ı) (…)
i) (…)
j) (…)
k) (…)
l) Görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve yayımı konusunda Bakanlığın 

ilgili birimleriyle iş birliği halinde çalışmak,
m) (…)
n) (…)
o) (…)
ö) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
MADDE 41/A- (1) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 18/1/1972 tarihli ve 1512 

sayılı Noterlik Kanununda verilen görevleri yapmak ve ceza uygulamalarını gerektiren 
işlerde evrakı ilgili mercie tevdi etmek, 

b) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak 
çıkarılan mevzuatın Bakanlıkça yapılması gereken işlemlerini yürütmek, 

c) Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerini yürütmek,
ç) 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanu-

nunda verilen görevleri yapmak,
d) 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununda verilen görevleri yapmak,
e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Mevzuat Genel Müdürlüğü
MADDE 42- (1) Mevzuat Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Adlî konulara ilişkin kanunlarla ilgili inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde 

bulunmak,
b) Bakanlığa gönderilen kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek,
c) Bakanlıklarca gönderilen mevzuat taslaklarının, Türk hukuk sistemine ve mevzu-

at tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek,
ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
MADDE 43- (1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şun-

lardır: 
a) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini 

izlemek, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna ilişkin mevzuatla 
verilen görevleri yerine getirmek,

b) Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi, ça-
lıştırılması ve muhtaç durumda bulunanların tedavi giderlerinin karşılanması işleri ile 
30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Ola-
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rak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun-
da gösterilen her türlü işlemleri yapmak,

c) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile küçüklerin cezalarının yerine getirileceği 
infaz kurumları ve eğitimevlerinin, haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yer-
leştirileceği kurumların, müşahade merkezlerinin, küçüklerin kısa sürelerde kabul edi-
lecekleri kurumların ve küçüklere mahsus tutukevlerinin çağdaş ölçülere uygun tesis, 
yapım, onarım, satın alma ve kira işleri ile ilgili program ve projeleri hazırlamak, ge-
liştirmek, uygulamak, bu kurumları sevk ve idare etmek ve buralara alınmış küçüklerin 
korunma, bakım ve eğitim işlerinin kontrolünü yapmak,

ç) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri, eğitim merkezleri, çocuk infaz kurumları ve 
eğitimevleri ile müşahade merkezlerinde görevli personelden; atanmaları Bakanlığa ait 
olanların atanma, yükselme, yer değiştirme, kadro, izin, istifa, emeklilik, dava ve disip-
lin gibi her türlü özlük işlemlerini, atanmaları adli yargı adalet komisyonlarına ait olan-
ların kadro ve özlük işlemleri ile bunlara ilişkin adli yargı adalet komisyonu kararlarının 
incelenmesi ve onaylanması işlemlerini yürütmek, bu kurumlardaki bütün personelin 
hizmet öncesi, adaylık, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini yapmak veya yap-
tırmak, gerektiğinde özlük işlemlerine ilişkin olarak Personel Genel Müdürlüğü, eğitim 
faaliyetleri yönünden Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

d) Çocuk suçluluğu konusunda Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alı-
nacak istatistiki bilgileri değerlendirmek, çocuk suçluluğunun önlenmesi amacıyla ça-
lışmalar yapmak ve bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yapmak,

e) Görev alanına giren konularda velayet ve vesayetin kaldırılması ve küçüklere vasi 
tayinine dair işlemleri takip etmek,

f) Çocuk mahkemeleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi konularında eğitimi güç 
küçüklerin yerleştirildiği kurumlarla küçüklerin zararlı yayınlardan korunması, filmlerin 
küçükler yönünden kontrolü, çeşitli iş yerlerinde çalışan küçükler bakımından çalışma 
şartları, küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumları ve sosyal servislerin tespiti husu-
sunda ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

g) Cezaları infaz edilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda, infaz sonrası 
yardım müesseseleri ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak,

ğ) Hükümlülerin müşahadeye tabi tutulma işlerini yürütmek,
h) Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakil işlerini yürütmek, 
ı) 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile verilen 

görevleri yapmak,
i) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz işlerini düzenlemek,
j) Kurumlarda hükümlülerin ve tutukluların eğitim ve öğrenim işlerini düzenlemek,
k) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 
MADDE 44- (1) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 

şunlardır: 
a) Adli sicili tutmak,
b) Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistiki bilgilerin belirlen-

mesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek,
c) Adli sicil ve adli istatistik hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilgi işlem siste-

mini kurmak ve geliştirmek,
ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
MADDE 45- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görev ve yet-

kileri şunlardır:
a) Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası antlaşmalar ve belgelerle 

ilgili olarak görüş bildirmek, yapılan çalışmalara ve görüşmelere katılmak, bu antlaşma 
ve belgeleri Türkçeye çevirtmek, derlemek, arşivlemek, bunları ilgili kurum ve birimlere 
iletmek,

b) Yurtdışında işlenen ve Türk yargı yetkisine giren suçlar konusunda adli makam-
lara bilgi ve belge sağlanmasına yardımcı olmak,

c) Hukuki ve cezai konularda uluslararası adli yardımlaşma; tebligat, istinabe, suç-
luların iadesi, hükümlülerin transferi, kovuşturmaların aktarılması işlemlerini yapmak,

ç) Nafakalara dair uluslararası antlaşmalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
d) Bakanlığın uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerini yürütmek, 
e) Uluslararası hukuk konusundaki gelişmeleri izlemek, bu konulardaki çalışmalara 

katılmak, gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve kuruluşları bilgilen-
dirmek,

f) Görev alanına giren konularda personelin yurt içi ve yurtdışı eğitimi ile ilgili 
işlemleri yürütmek,

g) İştirak olunan yurtdışı faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenecek raporları Bakanlı-
ğın ilgili birimlerine ve diğer ilgili kuruluşlara iletmek,

ğ) Bakanlığın görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili ko-
nularda Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, inceleme ve araştırmalar 
yapmak, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon çalış-
malarına yardımcı olmak, bu alanda Cumhurbaşkanının genel politikasını uygulamaya 
yönelik tedbirler almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek, 

h) Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin ulusal 
program, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda 
yürütülmesini sağlamak,

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel Genel Müdürlüğü
MADDE 46- (1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Hâkim ve savcıların, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili 

kuruluşlarına, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş ve mahkemelere 
atanma veya görevlendirilme işlemlerini yapmak. 

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hâkim ve savcıların eğitim, 
çalışma ziyareti veya benzeri amaçlarla yurtiçinde görevlendirme işlemleri ile izin iş-
lemlerini yerine getirmek.

c) Hâkim ve savcıların, eğitim, çalışma ziyareti veya benzeri amaçlarla yurtdışında 
görevlendirilmesi işlemlerini yapmak.

ç) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adaylığına ilişkin; sınav, mülâkat, adaylığa 
atama, geçici görevlendirme, nakil, izin, göreve son verme gibi özlük işlemleri ile staj 
plan ve programlarına ilişkin işlemleri yapmak.

d) Doğrudan veya adalet komisyonlarının teklifi üzerine Bakanlıkça ataması yapılan 
adli ve idari yargı personeli ile diğer personelin; atanması, başka kurumlara görevlendi-
rilmesi, komisyonlararası nakli veya görevlendirilmesi, görevde yükselme veya unvan 
değişikliği ile komisyonlarca yürütülenler dışındaki özlük işlemlerini yerine getirmek ve 
Bakanlık onayına tabi komisyon kararlarına ilişkin görevleri yapmak.
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e) Mahkemelerin kurulmasına, kaldırılmasına ve yargı alanlarının değiştirilmesine 
ilişkin işlemleri yürütmek.

f) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi 
ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde 
bulunmak,

g) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini 
yürütmek,

ğ) (…)
h) (…)
ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MADDE 46/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şun-

lardır:
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede hukuk birimlerine 

verilen görevleri yapmak,
b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü
MADDE 46/B- (1) Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen konular hariç olmak 

üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle işbirliği 
yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya 
yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi işlem projeleri 
ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

b) İlgili birimlerle işbirliği yaparak bu birimlerin derlediği hukuki mevzuatı, yük-
sek mahkemelerin içtihatlarını, bilimsel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası 
kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkemelerin ka-
rarlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına aktarmak 
ve kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak,

c) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, 
belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak,

ç) Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sis-
temlerarası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak,

d) Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak Bakanlığın merkez ve taşra teşkila-
tı ile bağlı kuruluşlarında bilgisayar kullanan personelin eğitimini sağlamak, 

e) Bilgi işlem müdürlükleri ile birlikte mahkemeler ve diğer ilgili kuruluşlarla iş-
birliği yaparak bilgi işlem sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 47- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine aşağı-

daki görevleri yapar.
a) Mevzuatta adalet müfettişlerince denetimi öngörülen yerleri denetlemek,
b) Araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak,
c) Mevzuatta gösterilen veya Bakan tarafından verilen diğer görevleri yerine getir-

mek.
(2) Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri 

yönetmelikle düzenlenir.
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Strateji Geliştirme Başkanlığı
MADDE 48- (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 
inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve 
mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı
MADDE 49- (1) İnsan Hakları Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti aleyhine 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuruları takip etmek, bu başvurulara 
ilişkin ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve görüş istemek, savun-
maları hazırlamak ve gerektiğinde oturumlara temsilci göndermek,

b) Gerektiğinde dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon yöntemlerini kullanmak,
c) Dışişleri Bakanlığı tarafından icrası takip edilen kararlar saklı kalmak kaydıyla, 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti hakkında verilen ih-
lal kararlarının icrası ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, kararları ilgili mercilere iletmek, 
ihlalin ortadan kaldırılmasına yönelik süreçleri takip etmek ve gerekli önlemleri almak,

ç) Dışişleri Bakanlığı tarafından icrası takip edilen kararlar saklı kalmak kaydıyla, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Cumhuriyeti aleyhine hükmettiği tazmi-
natlar ile dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon sonucu ödenmesine karar verilen ya 
da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 41 inci maddesi uyarınca taraflarca uzlaşılan 
tazminat ve masrafların ödemesini yapmak,

d) 9/1/2013 tarihli ve 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı 
Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun uyarınca kurulan ko-
misyon tarafından karar verilen tazminatların ödemesini yapmak,

e) Rücu hususunun değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde 
bulunmak,

f) Anayasa Mahkemesi tarafından Bakanlığa gönderilen bireysel başvurular hakkın-
da gerekli görülen hallerde Bakanlık görüşünü bildirmek,

g) Görev alanına giren hususlarda insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasına 
yönelik çalışmalar yapmak,

ğ) İnsan hakları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde projeler 
hazırlamak, ulusal ve uluslararası sempozyum, seminer ve eğitim faaliyetleri düzenle-
mek,

h) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında verdiği ka-
rarlar ile diğer ülkeler aleyhine verdiği kararlardan gerekli görülenlerin Türkçeye çevril-
mesini sağlamak, bu kararları derlemek ve arşivlemek,

ı) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uygulaması ile ilgili bilimsel çalışmaları 
takip etmek, kitap, makale, rapor, rehber ve içtihatların uygulayıcılara ulaştırılmasına 
yönelik faaliyetlerde bulunmak ve istatistik çalışmaları yapmak,

i) Uluslararası kurum ve kuruluşların insan hakları alanındaki faaliyetlerini, Dışiş-
leri Bakanlığıyla işbirliği halinde takip etmek ve bu alandaki gelişmelerin iç hukuka 
yansıtılması için ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,

j) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Eğitim Dairesi Başkanlığı
MADDE 50- (1) Eğitim Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde eğitim gören 

personel hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin eğitim planı-
nı hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek, bu personelin adaylık, hizmet 
öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, 

b) Personel eğitim merkezleriyle ilgili işleri yürütmek, 
c) (…)
ç) (…)
d) (…)
e) (…)
f) Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü yazılı, görsel ve işitsel dokü-

manın basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek 
ve desteklemek, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,

g) Yazılı olmayan hukuk kuralları ile örf ve adetleri ve eski hukuk kaynaklarını 
araştırmak, toplamak ve yayımlamak,

ğ) Yayın Danışma Kurulu oluşturmak,
h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 51- (1) İcra İşleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) İcra ve iflas sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
b) İcra ve iflas dairelerinin kurulması, kaldırılması ve aynı veya farklı yerlerdeki 

dairelerin birleştirilmesi ile yetki alanının belirlenmesi işlemlerini yürütmek,
c) İcra ve iflas dairelerinin yönetim, denetim ve gözetim işlemlerinin etkin bir şekil-

de yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
ç) İcra ve iflas sistemiyle ilgili tarifeleri çıkarmak,
d) Doğrudan Bakanlıkça ataması yapılan icra ve iflas dairesi personelinin; atama, 

yer değiştirme, nakil, terfi, görevlendirme, görevden uzaklaştırma, görevde yükselme, 
unvan değişikliği ve emeklilik işlemleri ile diğer özlük işlemlerini yerine getirmek, ya-
pılacak sınavların usul ve esaslarını belirlemek, buna ilişkin işlemleri yürütmek ve bu 
personel hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetleri inceleyerek gerekli işlemleri yapmak 
veya yaptırmak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
MADDE 52- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şun-

lardır:
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yü-

rütmek,
b) Temizlik, aydınlatma, ısıtma ve taşıma hizmetlerini yapmak,
c) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri yapmak,
ç) Bakanlık için ihtiyaç duyulan bina ve arazinin, kiralama ve satın alma işlerini 

yürütmek,
d) Bakanlığa ait bina ve tesislerin, ilgili birimlerle işbirliği yaparak tesis, yapım, 

onarım ve kira işlerine ilişkin program ve projelerini hazırlamak, takip etmek, bunların 
bakım ve küçük onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
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e) (d) bendinde yazılı işlerin yıllık icra programına alınabilmesi için, belirlenecek 

arsalara ait her türlü etüt, inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elve-
rişli olanları seçmek,

f) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 53- (1) Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve 

yetkileri şunlardır:
a) Kırılgan gruba yönelik hak ve hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin 

faaliyetleri yürütmek,
b) Mağdurların kendilerine tanınan haklar ve yardımlar konusunda bilgilendirilme-

sine yönelik çalışmalar yürütmek,
c) Adli desteğe ihtiyaç duyanlara uygun müdahale programları geliştirmek, tekrarla-

nan mağduriyetleri önleyici tedbirler almak ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin gelişti-
rilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek, 

ç) Mağdurların adalete erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve uy-
gulamak,

d) Adli süreçte tanıklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına iliş-
kin faaliyetleri yürütmek, 

e) Adliyelerde görev alan pedagog, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi uzmanların 
çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

f) Adli yardımla ilgili mevzuatın Bakanlığa verdiği görevleri ilgili kurum ve ku-
ruluşlarla işbirliği halinde yürütmek ve adli yardım hizmetlerinin etkin ve verimli bir 
şekilde işleyişine yönelik tedbirleri almak, 

g) Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları veya sivil toplum ku-
ruluşları ile işbirliği yapmak,

ğ) Mağdurların her alanda desteklenmesini sağlamak amacıyla toplumsal farkında-
lığı artırıcı faaliyetlerde bulunmak,

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
MADDE 54- (…)
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
MADDE 55- (1) Bakanlıkta; Basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu fa-

aliyetlerin Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.

Özel Kalem Müdürlüğü
MADDE 56- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlar-

la ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 
ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Taşra Teşkilatı
MADDE 57- (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
(2) Bakanlıkça uygun görülen il Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde bilgi işlem 

müdürlüğü kurulabilir. Müdürlük, bilgi işlem müdürü ve yeteri kadar personelden olu-
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şur. Bilgi işlem müdürlüklerindeki bilgi işlem müdürü, şef, bilgisayar işletmeni ve tek-
nisyenler Bakanlıkça; diğer personel bağlı olduğu adalet komisyonunca atanır.

Yurtdışı teşkilatı
MADDE 58- (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
(2) Yurtdışı teşkilatında yer alan Adalet Müşavirliği kadrolarına, hâkimlik ve savcı-

lık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile yurtdışı hizmetle-
rinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından atama yapılır.

(3) Adalet müşavirleri hakkındaki siciller, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler 
ve Savcılar Kanunu hükümleri uyarınca ilgili Bakan Yardımcısı tarafından verilir.

(4) Yurtdışı sürekli görev süresi üç yıldır. Bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde 
Bakanın onayıyla bir yıla kadar uzatılabilir. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilir. 

(5) Bakanlık yurtdışı kadrolarına atanan hâkim ve savcılara 14/7/1965 tarihli ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sürekli görevle yurtdışı kadrolarında 
bulunanlara yapılan ödemeler, aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

Kadrolar 
MADDE 59- (1) Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin 

diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre 
düzenlenir.

Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi
MADDE 60- (…) 
Personel eğitim merkezleri 
MADDE 61- (1) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerin-

de eğitim gören personel hariç olmak üzere Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı 
personelinin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları ile eğitim ve öğ-
retim hizmetlerinden faydalanılması uygun görülen kişilere yönelik eğitim programları, 
Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenir. Eğitim programlarının uygulanması amacıyla 
Bakanlıkça uygun görülecek yerlerde Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı personel eğitim 
merkezleri kurulur.

(2) Bakanlık bu programların uygulanması için eğitim ve öğretimle ilgili her çeşit 
tedbiri alır ve ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği yapar.

(3) Eğitime alınacak personelin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri ile 
eğitim merkezlerinin sekretarya, insan kaynakları, destek, program geliştirme, ölçme 
ve değerlendirme, sağlık ve güvenlik, bilgi işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon, 
strateji geliştirme, dış ilişkiler, proje ve enformasyon gibi hizmetleri bir müdür ve iki 
müdür yardımcısının sorumluluğunda görev yapan yeteri kadar şube müdürlüğü ve idari 
personel eliyle yürütülür.

(4) Eğitim merkezleri şube müdürlüklerine Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında 
görev yapan şube müdürleri, yazı işleri müdürleri, idari işler müdürleri, bilgi işlem mü-
dürleri ile bunlarla aynı düzeydeki görevliler arasından Bakanlıkça atama yapılır.

(5) Eğitim Dairesi Başkanının talebi üzerine yetkili kurul ve organlarınca uygun gö-
rülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyesi, yükseköğretim kurumları öğretim elema-
nı, adli ve idari yargı hâkim ve savcıları, noterler, meslekte fiilen on yılını tamamlamış 
avukatlar ile psikolog, psikiyatr, pedagog, sosyal çalışmacılar ve ihtiyaç duyulan diğer 
alanlarda konusunda uzman kişiler Bakanlık tarafından ders vermekle görevlendirilebi-
lir. Uygun görme kararı; Yargıtay üye ve tetkik hâkimleri hakkında Yargıtay Başkanlığı, 
Danıştay üye ve tetkik hâkimleri hakkında Danıştay Başkanlığı, noterler hakkında Tür-
kiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu, Bakanlıkta görevli hâkim ve savcılar hakkında 
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Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı hâkim ve savcıları hakkında Hâkimler ve Savcılar 
Kurulu tarafından verilir.

(6) Eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, okuttukları ders sayısı-
na göre Adalet Bakanlığınca tespit edilen esaslar ve Bütçe Kanunu hükümleri uyarınca, 
ders ve ek ders ücreti ödenir.

(7) Adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime alınacak personel, kapasite ve ihti-
yaç durumuna göre Bakanlıkça belirlenir.

(8) Eğitim görenlerden konaklama ve yemek ücreti alınmaz.
Adalet uzman ve uzman yardımcısı
MADDE 62- (1) Bakanlıkta 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi uyarınca Adalet 

Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.
Kontrolörler 
MADDE 63- (1) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetimine dair tüm işlem 

ve uygulamalar ile işyurtlarının denetimiyle görevlendirilmek üzere Bakanlıkta 375 sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca kontrolör istihdam 
edilebilir.

Sözleşmeli bilişim personeli
MADDE 63/A- (1) Bakanlıkta, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 

ncı maddesine göre sözleşmeli bilişim personeli çalıştırılabilir. (…) 
Komisyon kurma yetkisi
MADDE 64- (1) Bakanlık, mevzuat üzerinde çalışmalar yapmak üzere uzman per-

sonelden oluşan komisyonlar kurmaya yetkilidir.
(2) Bu komisyonlarda görev alanlardan uhdesinde bir kamu görevi bulunanlara ve-

rilecek huzur ücreti 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesi 
uyarınca fiilen görev yapılan günle orantılı olarak ayda en fazla 18.000 gösterge rakamı-
nın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçemez. Uhdesinde bir 
kamu görevi bulunmayanlarda ise 36.000 gösterge rakamı uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MADDE 68- (1) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetki-

leri şunlardır:
a) Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehber-

lik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,
b) Aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal re-

fahının artırılması için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli ça-
lışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını 
izlemek ve değerlendirmek,

c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce aile 
ve topluma yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirle-
mek ve bunlara uyulmasını sağlamak,

ç) Aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktör-
leri tespit etmek, bu sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici faaliyet ve projeler 
yürütmek, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda eğitim programları hazırlamak ve 
uygulamak,
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d) Aile içi şiddet ve istismar, töre cinayetleri, intihar ve benzeri sorunları nedenle-
ri ve sonuçları bakımından incelemek, araştırmak, bunların önlenmesine ve sorunların 
çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programlar hazırlamak ve uygulamak,

e) Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorun-
larını, nedenleri ve sonuçları bakımından incelemek, araştırmak, bunların önlenmesine 
ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programlar hazırlamak ve 
uygulamak,

f) Ailelerin maddî refahının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konuda 
diğer birimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli eğitim programları ve 
projeler hazırlamak ve uygulamak,

g) Ailedeki yapısal değişimleri, nedenleri ve sonuçları bakımından araştırmak, de-
ğerlendirmek ve aile değerlerinin sağlıklı biçimde korunması ve geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapmak,

ğ) Nüfus yapısındaki değişimlerin aile yapısı üzerindeki etkilerini izlemek, sorun 
alanlarını tespit etmek ve bu konuda ulusal bir politikanın geliştirilmesine yardımcı ol-
mak,

h) Ailenin ve aileyi oluşturan bireylerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin kamuoyun-
daki eğilim ve beklentileri tespit etmek amacıyla çalışmalar yapmak,

ı) Yurtdışında yaşayan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmak ve ilgili kamu kurum 
ve kuruluşları ile işbirliği içinde çözüm önerileri geliştirmek ve uygulamak,

i) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MADDE 69- (1) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şun-

lardır:
a) Bakanlığın çocuklara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve 

rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,
b) Çocuklara yönelik sosyal hizmetler konusunda politika ve stratejiler belirlenmesi 

amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygula-
mak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce ço-
cuklara yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek 
ve bunlara uyulmasını sağlamak,

ç) Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimi için 
gerekli önleyici ve telafi edici mekanizmaları oluşturmak ve uygulamaya koymak,

d) Geçici ya da sürekli olarak aile ortamından mahrum kalan veya yüksek yararı 
ailesinin yanında bulunmamayı gerektiren çocuklara, özel bakım ve koruma hizmeti 
sunmak,

e) Özel surette korunması gereken çocuklara yönelik hizmetleri, habersiz denetimle-
ri de kapsayacak şekilde yerinde denetlemek, tespit edilen aksaklıklara ve yetersizliklere 
karşı gerekli önlemleri ivedilikle almak,

f) Özel surette korunması gereken çocuklara en nitelikli hizmetin verilebilmesini 
teminen, fiziki altyapı, nitelikli personel yetiştirilmesi ve istihdamı gibi hususlarda her 
türlü önlemi almak,

g) Özel surette korunması gereken çocukların ilgili mevzuat uyarınca işe yerleştiril-
mesi işlemlerinde koordinasyonu sağlamak,
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ğ) Özel surette korunması gereken çocuklara yönelik hizmetler konusunda kamu ku-

rum ve kuruluşlarıyla gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 
bu alandaki gönüllü girişimleri teşvik edici mekanizmaları geliştirmek ve uygulamak,

h) Özel surette korunması gereken çocuklar sorununda toplumsal duyarlılığı ve da-
yanışmayı güçlendirici faaliyet, proje ve kampanyalar düzenlemek,

ı) Evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerini koordine etmek,
i) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda belirlenen tedbirleri 

yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak,
j) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
MADDE 70- (1) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Bakanlığın kadınlara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve 

rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,
b) Kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi, kadının insan haklarının ve toplumsal statü-

sünün korunması ve geliştirilmesi, kadının toplumsal hayatın tüm alanlarında etkin hâle 
getirilmesine yönelik ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine 
etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değer-
lendirmek,

c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce ka-
dınlara yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek 
ve bunlara uyulmasını sağlamak,

ç) Kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlemek ve kadının insan haklarını geliştirmek 
amacıyla faaliyet ve projeler yürütmek, bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek,

d) Kadının insan hakları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak su-
retiyle toplumsal bilinçlenmeyi geliştirmek,

e) Kadına yönelik her türlü şiddet, töre ve namus cinayetleri, taciz ve istismarın 
önlenmesi için çalışmalarda bulunmak, kadının aile ve sosyal yaşamdan kaynaklanan 
sorunlarının çözümüne destek oluşturmak,

f) Sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alan-
larda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalış-
malarda bulunmak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
MADDE 71- (1) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetki-

leri şunlardır:
a) Bakanlığın engellilere ve yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, 

rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,
b) Engelliliğin önlenmesi ile engellilerin eğitimi, istihdamı, rehabilitasyonu, ay-

rımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal hayata katılmaları ve 
diğer konularda ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli 
çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını 
izlemek ve değerlendirmek,

c) Engellilerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın 
geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak,

ç) Engellilerle ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırla-
mak ve uygulamak,
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d) Münhasıran engellilere tanınan haklar ve sunulan hizmetlerden yararlanmada 
kullanılmak üzere hazırlanan engelli kimlik kartlarına ilişkin işleri yürütmek,

e) Yaşlılara yönelik sosyal hizmetlere ilişkin olarak ulusal düzeyde politika ve stra-
tejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve 
stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

f) Yaşlılara sunulan sosyal hizmet modellerini geliştirmek,
g) Yaşlıların ve bakıma muhtaç engellilerin, yaşamlarını evlerinden ve sosyal çev-

relerinden ayrılmadan sürdürebilecekleri sosyal desteklerin verilmesi için gerekli me-
kanizmaları kurmak, var olanları standardize etmek, uygulamaları takip etmek ve de-
netlemek,

ğ) Yaşlıların toplumla bütünleşmesine, statü ve rollerinin yeniden kazanımına, iş-
levlerinin artırılmasına, boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ilişkin 
mekanizmalar oluşturmak,

h) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce en-
gellilere ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin ilke, usûl ve 
standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak,

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
MADDE 80- (1) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının görev ve 

yetkileri şunlardır:
a) Bakanlığın Avrupa Birliği, yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla insan kay-

naklarının geliştirilmesi alanında yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, 
koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak, 

b) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, kalkınma planları ve yıllık 
programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla iliş-
kileri yürütmek, koordinasyonu sağlamak,

c) Avrupa Birliğine yönelik olarak Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrul-
tusunda Bakanlığın görev alanlarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak po-
litikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve bu konularda uygulama 
ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve öneriler hazırlamak,

ç) Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesin-
de Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe 
ve uygulanmasına ait işleri yürütmek,

d) İlgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve milletlerarası andlaşmalar çerçeve-
sinde operasyonel programları hazırlamak, yürütmek ve fonların uygulanmasını koordi-
ne etmek, yapısal fonların kullanımı için gerekli hazırlıkları yapmak,

e) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları 
konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak, 

f) Desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak; projelerin seçimini yapmak, 
önceliklendirmek, ihale ve sözleşmelerini yapmak ve yürütülmesini sağlamak, ödeme-
lerini gerçekleştirmek ve muhasebeleştirmek, buna ilişkin kontrol, izleme ve değerlen-
dirmeleri yapmak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Dışişleri Bakanlığı

İlkeler
MADDE 127- (1) Bakanlık, görevlerini yerine getirirken aşağıda belirtilen ilkeler 

çerçevesinde hareket eder: 
a) Bölgesinde ve dünyada barışçıl, adil ve kalkınmaya imkân tanıyan bir ortamın 

kalıcı şekilde tesisi ve güçlendirilmesi,
b) Ulusal hak ve çıkarların savunulması ve korunması,
c) Her türlü toplumsal yaşamın temelini oluşturan insan haklarının ve demokratik 

değerlerin savunulması ve ileriye götürülmesi; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle yapılan her türlü ayrımcılık ile mücadele 
edilmesi, 

ç) İnsanlığın kültürel mirasının, çevrenin ve yerkürenin doğal yaşam alanlarının ko-
runması, 

d) Uluslararası hukukun ve ona olan saygının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.
Görev 
MADDE 128- (1) Dışişleri Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmaları yapmak 

ve tekliflerde bulunmak, Cumhurbaşkanı tarafından tayin ve tespit edilen hedef ve es-
aslara göre dış politikayı uygulamak ve koordine etmek,

b) Türkiye Cumhuriyetini ve Cumhurbaşkanını yabancı devletler ve uluslararası 
kuruluşlar nezdinde yetkili makam olarak temsil etmek, yabancı devletler ve uluslar-
arası kuruluşlarla temas ve müzakereleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bu-
lunmak suretiyle yürütmek, Türkiye Cumhuriyetinin dış ilişkilerini tüm boyutlarıyla ve 
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak suretiyle tesis etmek, yürütmek, yön-
lendirmek, geliştirmek ve ülkenin çıkarlarını korumak,

c) Devlet organlarının uluslararası temaslarının yürütülmesinde bu organlara 
yardımcı olmak,

ç) 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve 
Koordinasyonu Hakkında Kanun çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca dış 
politika ile bağlantılı olarak yurtdışında yürütülen faaliyetlerin Cumhurbaşkanınca sap-
tanan dış politikaya uygunluğunu gözetmek, bu faaliyetleri koordine etmek ve bunlara 
katılım sağlamak,

d) Cumhurbaşkanını dış dünyadaki gelişmeler ve değişen şartlar konusunda bilg-
ilendirmek,

e) Türkiye Cumhuriyeti hakkında yurtdışında bilgilendirici faaliyetler yürütmek,
f) Yurtdışında yaşayan vatandaşların hak ve menfaatlerini korumak ve yaşam kali-

telerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, ülke dışındaki vatandaşlara ve 
Türkiye Cumhuriyeti uyrukluğunu taşıyan tüzel kişilere destek, yardım ve konsolosluk 
himayesi sağlamak,

g) Milletlerarası Andlaşmalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, 
diğer devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla akdedilen andlaşmalara ilişkin temas, 
müzakere, yetki belgesi, imza, onay ve tescil süreçlerini ilgili kamu kurum ve kuru-
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luşları ile işbirliği içinde yürütmek, bu andlaşmaları veya tescil edilmiş kopyalarını 
muhafaza etmek ve sicillerini tutmak, andlaşma taslaklarının mevzuata uygunluğunu 
incelemek ve görüş bildirmek,

ğ) Uluslararası hukukun ve uluslararası hukuk içtihadının gelişimine yönelik 
süreçleri takip etmek ve bu süreçlere iştirak etmek,

h) Türkiye Cumhuriyetinin tarafı olduğu siyasi nitelikli uluslararası davaları ve 
Adalet Bakanlığı ile işbirliği yapmak suretiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki 
davaları ikame ve takip etmek,

ı) Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak Cumhurbaşkanı kararı ile 
belli bir geçici görevle görevlendirilen temsilciler ve temsil heyetlerine Türkiye Cum-
huriyetini bağlayan hususlarda Cumhurbaşkanının talimatlarını iletmek, bu temsilci ve 
temsil heyetlerinin ihtisasa dair hususlarda ihtiyaç duyacakları talimatları ilgili bakan-
lıklar ile istişare suretiyle tespit edip onlara iletmek, heyetlerin başkanları diğer bakan-
lıklardan ise bu heyetlerde temsilci bulundurmak, 

i) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurtdışı teşkilatı kurulması ve dış temsilci-
lik açılması konusunda görüş bildirmek, 

j) Mali, iktisadi ve diğer teknik konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülme-
si gereken veya statülerinde, üyelerinin ve ortaklarının belirli bakanlık veya merci 
vasıtasıyla işlem yapacağı belirtilen uluslararası kuruluşlarla yürütülen dış temas ve 
müzakerelerin dış politikaya uygun olarak yürütülmesini gözetmek, gerekirse bunlara 
katılmak,

k) Diplomasi ve konsolosluk ilişkilerinin yürütülmesi ile bağlantılı olarak uluslar-
arası andlaşmalardan kaynaklanan iş ve görevleri yerine getirmek, 

l) Uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, 
m) 1173 sayılı Kanun çerçevesinde ve Cumhurbaşkanının politikaları doğrultusun-

da Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların 
yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordi-
nasyonunu yürütmek,

n) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Teşkilat
MADDE 129- (1) Dışişleri Bakanlığı; merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur.
(2) Bakanlığın merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:
a) İkili Siyasi İşler Genel Müdürlükleri,
b) Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü,
c) Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlükleri,
ç) Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü,
d) Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü,
e) Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü,
f) İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlükleri,
g) Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü,
ğ) Andlaşmalar Genel Müdürlüğü,
h) Konsolosluk İşleri Genel Müdürlükleri,
ı) Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü,
i) Enformasyon Genel Müdürlüğü,
j) Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü,
k) Protokol Genel Müdürlüğü,
l) Personel Genel Müdürlüğü,
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m) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
n) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
o) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,
ö) Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı,
p) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
r) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
s) Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı,
ş) Diplomasi Akademisi Başkanlığı,
t) Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı,
u) Tercüme Dairesi Başkanlığı,
ü) Özel Kalem Müdürlüğü.
İkili Siyasi İşler Genel Müdürlükleri 
MADDE 130- (1) İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüklerinin görev ve yetkileri şun-

lardır: 
a) Coğrafi görev alanlarındaki ülkelerle ikili düzeydeki siyasi ilişkiler ile bölgesel 

nitelikli siyasi örgütlerle ilişkileri ve işbirliği için gerekli çalışmaları yapmak, koordine 
etmek ve yürütmek,

b) Yunanistan ile siyasi ve ekonomik ilişkileri yürütmek, 
c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek, 
ç) Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmeleri izlemek, gerekli politika ve hareket tarzlarının 

belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
d) Uluslararası hukuk çerçevesinde denizcilik ve havacılık konuları ile deniz yetki 

alanlarının sınırlandırılması, hava sahası düzenlemeleri ile kara sınırı konularında gerek-
li faaliyetleri icra ve koordine etmek,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen görevler; sorumlu ol-

dukları coğrafi görev alanları Bakan onayı ile belirlenen, on adet İkili Siyasi İşler Genel 
Müdürlüğünden biri tarafından yerine getirilir.

Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü
MADDE 131- (1) Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yet-

kileri şunlardır:
a) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teş-

kilatı (AGİT) ile ilişkileri yürütmek, bu örgütlerin gündemindeki konuları takip etmek 
ve bu örgütler nezdinde Türkiye’nin hak ve çıkarlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbir-
liği yapmak suretiyle savunmak, 

b) Avrupa-Atlantik güvenliği, bu çerçevedeki savunma ilişkileri, silahların kontrolü 
ve silahsızlanma, NATO altyapı ve lojistik konuları ile sivil olağanüstü hal planlaması 
konularında faaliyetlerde bulunmak ve koordinasyonu sağlamak, 

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlükleri 
MADDE 132- (1) Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 

şunlardır: 
a) Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası siyasi örgütler ile ilişki-

leri yürütmek, bu örgütlerin gündemindeki konuları takip etmek ve bu örgütler nezdinde 
Türkiye’nin hak ve çıkarlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle 
savunmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen görevler; sorumlu oldukları görev alanları Bakan onayı 
ile belirlenen üç adet Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü tarafından yerine geti-
rilir.

Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü 
MADDE 133- (1) Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğünün görev ve yetki-

leri şunlardır:
a) Çevre, insan hakları, göç, iltica, insan ticareti ve insani yardımlar ile küresel bo-

yut taşıyan diğer konularda politika ve hareket tarzlarının belirlenmesi için gerekli çalış-
maları yapmak ve tatbikine yönelik faaliyetlerde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla 
koordinasyonu sağlamak, 

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü
MADDE 134- (1) Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğünün görev ve 

yetkileri şunlardır:
a) Dış politikamızı ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin olarak ana-

liz, planlama, öngörü, programlama ve eşgüdüm çalışmalarına katkıda bulunmak,
b) Uluslararası kuruluşlar bünyesindeki arabuluculuk, çatışmaların önlenmesi ve 

kriz yönetimi çalışmalarını ve bu kapsamdaki diğer projeleri yürütmek,
c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü
MADDE 137- (1) Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şun-

lardır: 
a) Uluslararası hukukun ve uluslararası hukuk içtihadının gelişimine yönelik sü-

reçleri takip etmek, bu süreçlere iştirak edilmesini ve katkıda bulunulmasını sağlamak,
b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Andlaşmalar Genel Müdürlüğü 
MADDE 138- (1) Andlaşmalar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Diğer devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla akdedilecek andlaşmalara ilişkin 

temas, müzakere, yetki belgesi, imza, onay ve tescil süreçlerini ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile işbirliği içinde yürütmek,

b) Andlaşma taslaklarının mevzuata uygunluğunu incelemek, görüş bildirmek, onay 
ve yürürlük sürecini takip etmek, 

c) Taraf olunan andlaşmaları veya tescil edilmiş kopyalarını muhafaza etmek ve 
sicillerini tutmak, 

ç) Taraf olunan andlaşmalar konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Ko-
misyonu ile Cumhurbaşkanını düzenli olarak bilgilendirmek, 

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Konsolosluk İşleri Genel Müdürlükleri
MADDE 139- (1) Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şun-

lardır: 
a) Konsolosluk ilişkilerini ve buna dair görüşmeleri yürütmek ve koordinasyonu 

sağlamak,
b) Konsolosluk hizmetleri, vize, yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve yurtdışında ya-

şayan Türk toplumu ile dış ilişkileri ilgilendiren emlak konularındaki çalışma ve faali-
yetleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle yürütmek, 

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen görevler; sorumlu oldukları alanlar Bakan onayı ile 

belirlenen, iki adet Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü
MADDE 140- (1) Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yet-

kileri şunlardır:
a) İkili ve çok taraflı güvenlik işbirliğinin tesisi ve yürütülmesinin yanı sıra ulus-

lararası boyutu bulunan veya dış ilişkileri ilgilendiren terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı 
ve diğer örgütlü suçlar ile ülke aleyhine faaliyetlerle mücadele konularını takip etmek, 
bu görevlerini ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak suretiyle yerine getirmek,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Enformasyon Genel Müdürlüğü
MADDE 141- (1) Enformasyon Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakanlık sözcülüğü yapmak,
b) Bakanlığın yerli ve yabancı medya kuruluşları ve medya mensupları ile ilişkilerini 

yürütmek, 
c) Basın toplantılarının ve Bakanlık açıklamalarının yapılması görevlerini yürüt-

mek,
ç) Dış politika alanında medya aracılığıyla yerli ve yabancı kamuoyu ile iletişimi 

sağlamak, 
d) Kamu diplomasisi alanındaki faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesinde ilgili 

kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde hareket etmek,
e) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Bakan-

lık içi koordinasyonu sağlamak,
f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel Genel Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Başkanlığı
MADDE 145- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine aşa-

ğıdaki görevleri yapar: 
a) Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerini, Bakan 

adına incelemek, denetlemek ve gerekli görülmesi halinde soruşturmak,
b) Merkez ve yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin işleyişini mevcut görev ta-

nımları ve verimlilik esasları temelinde Bakanın emriyle gözden geçirip tavsiyelerde 
bulunmak, 

(2) Teftiş Kurulu Başkanlığının ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile 
çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Strateji Geliştirme Başkanlığı
MADDE 146- (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci 
maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî 
hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı
MADDE 147- (1) Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığının görev ve yetkileri 

şunlardır:
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a) Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler ve bölgesel konular hakkında bilimsel 
araştırma, inceleme ve analizler yapmak ve bağımsız kaynaklarca oluşturulan analizleri 
Bakanlığın ilgili birimlerinin kullanımına sunmak, 

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Başkanlık birinci fıkrada belirtilen görevlerini yürütürken, emekli büyükelçiler 

ile yerli ve yabancı üniversitelerin, kurumların, düşünce ve medya kuruluşlarının tem-
silcileri ve uzmanlarıyla işbirliği yapabilir, yerli ve yabancı özel kişiler ile tüzel kişilere 
bedeli mukabilinde araştırma, etüt ve proje çalışmaları yaptırabilir. 

(3) Başkanlığın oluşumu ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 
Diplomasi Akademisi Başkanlığı
MADDE 149- (1) Diplomasi Akademisi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Türkiye Cumhuriyetinin dış ilişkilerinin, Türk dış politikasının ve konsolosluk 

hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan Bakanlık mensuplarının temel ve hazırlayıcı 
eğitimleri ve stajları ile Bakanlığın ihtiyaçlarına göre tespit edilen diğer hizmet içi eği-
tim faaliyetlerini planlamak ve icra etmek, 

b) Bakanlık mensuplarının yurtiçinde ve yurtdışındaki eğitim programlarına, yaban-
cı dil ve mesleki eğitim amaçlı kurslara, seminerlere ve benzeri etkinliklere katılımları 
ile diplomasi ve konsolosluk alanında diğer ülkelerle gerçekleştirilen eğitim işbirliği 
faaliyetlerini, ilgili Bakanlık birimleri ve gerekli görülmesi halinde diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla eşgüdümde bulunmak suretiyle planlamak ve yürütmek,

c) Diğer kamu idarelerinin yurtdışına sürekli görevle atanan memurları ile bu ida-
relerin dış ilişkilerle bağlantılı birimlerinde görevli memurlar için eğitim programları 
planlamak ve yürütmek. 

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği
MADDE 154- (…) 
İrtibat büroları
MADDE 158- (1) Bakanlık, yurtiçinde, dış ilişkilerin yürütülmesi açısından önem 

ve gereklilik taşıyan yerlerde Bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile toplam 
sayıları onu geçmemek üzere irtibat bürosu açabilir. İrtibat bürolarının çalışma esasları, 
Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. 

Yurtdışı sürekli görevlere ilişkin genel esaslar 
MADDE 163- (1) Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanacak memurların, temsil 

yeteneği, olumlu kanaat, mesleki bilgi ve yeterlik ile yabancı dil bilgisi konularında 
yurtdışı sürekli görevlere ilişkin mevzuat hükümlerinde yer verilen nitelikleri taşımaları 
gerekir. 

(2) Durumlarının aşağıda sayılanlardan birine uyduğu Bakanlık Komisyonunun tek-
lifi üzerine Bakan onayıyla tespit edilen Bakanlık memurları yurtdışı sürekli görevlere 
atanamaz. 

a) Birinci fıkrada sayılan nitelikleri kaybettiği tespit edilenler, 
b) Devletin güvenlik ve itibarını zedeleyici davranışta bulunduğu tespit edilenler, 
c) Yurtdışı görevde ülke ve meslek itibarını zedeleyecek şekilde borç bırakanlar, 
ç) Görevlerini yerine getirmedeki başarısızlıkları veya dış görevlendirme için gerek-

li olan temsil yeteneğini kaybettiği tespit edilenler, 
d) Haklarında ceza kovuşturması yürütülenler. 
(3) Yurtdışında temsil, hizmet ya da görev gereklerini yerine getirmeyen veya Dev-

letin güvenlik ve itibarını zedeleyici davranışta bulunduğu tespit edilen veya hakların-
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da ceza kovuşturması başlatılan memurlar 161 inci maddenin dokuzuncu fıkrasındaki 
sürelerle bağlı kalınmaksızın merkeze alınabilir. 

(4) Haklarında ceza soruşturması başlatılan memurların yurtdışı sürekli görevlere 
atanmaları veya atanmış bulunanların görevlerine başlamaları, Bakanlık Komisyonunun 
teklifi ve Bakan onayı ile soruşturmanın sonuçlanmasına kadar askıya alınabilir. 

(5) Bakanlığın yurtdışı teşkilatını oluşturan temsilcilikler, diğer unsurların yanı 
sıra, bulundukları ülke veya şehirlerdeki asayiş, güvenlik, sağlık, eğitim, iskân, sosyal 
yaşam, temel ihtiyaçlara erişim, iklim ve buna benzer yaşam koşullarının zorluğu dik-
kate alınarak derecelendirilmek suretiyle altı kategoriye kadar gruplandırılabilir. 

(6) Bakanlık personelinin merkez teşkilatından yurtdışı teşkilatına, yurtdışı 
teşkilatından merkez teşkilatına ve bir temsilcilikten diğer bir temsilciliğe sürekli görev-
le atanmaları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça 
yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir. 

(7) Bakan, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Cumhurbaşkanının şifahi muva-
fakatını almak kaydıyla, Bakanlık ve bağlı kuruluş memurlarını dış teşkilattan merkeze, 
merkezden dış teşkilata, dış teşkilatta bir memleketten diğer bir memlekete daimi 
görevle gönderebilir. Bunlarla ilgili kararname derhal Cumhurbaşkanlığına gönderilir. 
Gecikmesinde sakınca olan hallerde, Fahri Başkonsolosların/ Konsolosların görevden 
azledilmeleri için de aynı yöntem kullanılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

ALTINCI BÖLÜM 
Gençlik ve Spor Bakanlığı

YEDİNCİ BÖLÜM 
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Görev
MADDE 217- (1) Hazine ve Maliye Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikaları 
uygulamak,

b) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danış-
manlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek,

c) Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak, 
ç) Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler 

çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, uygula-
mayı izlemek,

d) Her türlü gider işlemlerine ait mevzuatın hazırlanmasına katkı sağlamak,
e) Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek 

onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek,
f) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
g) Vergi incelemesi ve denetimine ilişkin temel politika ve stratejilerin belirlenmesi 

amacıyla çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaların uygulanmasını sağlamak,
ğ) Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri tespit etmek ve bunları 

önlemek amacıyla risk analizi yapmak,
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h) Hazine işlemleri, kamu finansmanı, kamu sermayeli kuruluş ve işletmeler ve dev-
let iştirakleri, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekono-
mik ve mali kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve 
verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve Hazinenin Cumhurbaşkanı kararı ile yurtiçindeki 
ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak,

ı) Ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenle-
me ve işlemleri yapmak,

i) Kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamanın iz-
lenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek.

j) Finansal piyasalara ilişkin yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, 
finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak,

k) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının ekonomi politikalarını ilgilendi-
ren faaliyetlerine katılım sağlamak,

l) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler ge-
liştirme amacıyla çalışmalar yapmak ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini 
katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri 
giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek,

m) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde 
kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, 
Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleri 
ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini de almak 
suretiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile müştereken hazırlamak ve makro dengelerini 
oluşturmak.

n) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde 
kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanı yıllık prog-
ramı ile sektörel plan ve programların uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, gerek-
tiğinde (k) bendinde belirtilen usule uygun olarak değişiklik yapmak veya teklif etmek.

o) Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak 
amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm 
kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri 
almak.

ö) Bölgesel, çok taraflı ve ikili kalkınma ve ekonomik ilişkilerin kalkınma planları 
ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu 
ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

p) Faaliyet alanına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile işbir-
liği ve koordinasyonu sağlamak.

r) (…)
s) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yap-

mak.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
MADDE 228- (1) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak 

Başkan, Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanları ile Vergi Müfettişleri (Vergi Başmü-
fettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı)’nden oluşur.

(2) Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, sektörel ve fonksiyonel uzman-
laşma ile işbölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğ-
rudan Başkanlığa bağlı olmak üzere aşağıdaki daire başkanlıkları kurulabilir. 

a) Denetim Daire Başkanlığı,
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b) Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı,
c) Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı,
ç) Sektörel Denetim Daire Başkanlığı. 
(3) İkinci fıkrada belirtilen daire başkanlıkları, uygun görülen yerlerde ihtiyaca göre 

birden fazla sayıda kurulabilir. 
(4) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsa-

mında vergi incelemeleri yapmak,
b) Her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analiz 

Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz et-
mek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek,

c) Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek,
ç) Vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli eşgüdümü ve işbirliğini 

sağlamak,
d) İnceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve istatistikler oluş-

turmak,
e) Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve 

teknikleri geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi yap-
maya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek,

f) Performans değerlendirme sistemi oluşturmak ve Vergi Müfettişlerinin perfor-
mansını bu sisteme göre değerlendirmek,

g) Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler ile bunların ortaya çı-
karılması ve önlenmesine yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak,

ğ) Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak,
h) Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmaları yapmak.
ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(5) Vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılacak tam ve sınırlı vergi in-

celemelerinin kapsamı, vergi incelemesine tabi tutulma bakımından birinci sınıf tüc-
carların yıllık iş hacimleri, aktif ve öz sermaye büyüklükleri, bulundukları sektörler ve 
inceleme konuları esas alınarak gruplara ayrılması ve yapılacak bu gruplamaya bağlı 
olarak vergi incelemesine alınma bakımından asgari süreler getirilmesi ile bu hususlara 
dair diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(6) Vergi Müfettişlerinin (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş 
Yardımcısı) görev yapacakları daire başkanlıklarının belirlenmesine ve değiştirilmesine 
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

 (7) Vergi inceleme görevlerinin yürütülmesinde uygulama birliğini sağlamak 
ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları gider-
mek amacıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına görüş bildirmek üzere Danışma Ko-
misyonu kurulabilir. Danışma Komisyonunun oluşturulması ile çalışma usul ve esasları 
yönetmelikle belirlenir.

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
MADDE 229- (1) Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri 

şunlardır:
a) Avrupa Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyetine mali işbirliği çerçevesinde sağ-

lanan fonların kullanımı amacı ile oluşturulan tüm yönetim ve kontrol mekanizmaları-
nın işlerliği ve etkinliğinin denetimi ile bu kapsamdaki her türlü harcama, gelir, mali 
yükümlülük, muafiyet ve mali tabloların denetimini, Avrupa Birliği ile imzalanan an-
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laşmalara, uluslararası denetim standartlarına ve Kurul Başkanlığınca hazırlanan denetim 
rehberlerine uygun olarak Denetim Otoritesi sıfatıyla yerine getirmek,

b) Dış finansmanı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler, 
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri uluslararası 
kuruluşlardan sağlanan proje ve faaliyetlere ilişkin olarak ikraz, kredi veya hibeyi kul-
lanan kurum ve kuruluşların hesap ve işlemlerinin denetimini ilgili anlaşmalar çerçeve-
sinde ve uluslararası genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak bağımsız 
denetçi sıfatı ile yerine getirmek,

c) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname uyarınca kamu iktisadi teşebbüsleri ile müessese ve bağlı ortaklıkla-
rının görevlendirme bedelinin tespiti ile hazine pay sahipliğinin gerektirdiği inceleme-
leri yapmak,

ç) 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Ka-
nun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler kapsamındaki incele-
meleri yapmak, 

d) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzen-
lenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler 
kapsamındaki incelemeleri yapmak,

e) Bireysel katılım sermayesine ilişkin incelemeleri yapmak, 
f) Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her 

türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde 
bulunmak, 

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Kurul Başkanı, Kurul Başkan Yardım-

cıları ve Hazine Kontrolörleri (Hazine Başkontrolörleri, Hazine Kontrolörleri ile Stajyer 
Hazine Kontrolörleri)’nden oluşur. Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
menin ek 24 üncü maddesi uyarınca Hazine Kontrolörü ve Stajyer Hazine Kontrolörü 
istihdam edilebilir.

 (3) Mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Hazine Kontrolörleri 
Kurulu Başkan Yardımcısı, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısına denktir.

Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı
MADDE 230- (…)
Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
MADDE 231- (…) 
(1) Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı doğrudan Bakana bağlı olup görev ve 

yetkileri şunlardır:
a) Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla plan, 

program, politika, strateji hazırlama ve geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak, kurum 
ve kuruluşlar arasında ulusal düzeyde risk değerlendirme çalışmaları da dâhil olmak 
üzere koordinasyonu sağlamak,

b) Faaliyet alanıyla ilgili mevzuat çalışmaları yapmak,
c) Suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve ekonomik güvenliğe 

yönelik risklerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi kapsamında gelişmeleri izlemek, ön-
lemler geliştirmek, analiz, araştırma ve inceleme yapmak,

ç) Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında 
veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve bunları kaydetmek, 
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istihbarat üretmek, gerekli görüldüğünde üretilen istihbarat ve analiz sonuçları hakkında 
ilgili birimleri bilgilendirmek,

d) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hak-
kında Kanun, ilgili mevzuat ve bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren hu-
suslar ile ilgili olarak analiz, araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak,

e) Aklama veya terörizmin finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin 
mevcut olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek,

f) Yapılan analiz, araştırma ve inceleme sonucunda aklama ve terörizmin finans-
manı suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespiti halinde, 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet 
başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak,

g) Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısı, 
hâkim veya mahkeme tarafından intikal ettirilen konuları analiz etmek ve incelemek,

ğ) Analiz, araştırma ve inceleme sürecinde gerekli hallerde kolluk ve diğer birim-
lerden kendi görev alanlarında inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunmak,

h) Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla istih-
barat ve kolluk birimleri ile işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

ı) Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında 
risk kategorileri belirlemek ve gerekli hallerde yükümlüleri bilgilendirmek,

i) 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülük denetimi yapmak 
veya yapılmasını sağlamak,

j) Yabancı ülke kanunlarına göre yükümlülük denetimine yetkili mercilerin, merkezi 
yurtdışında bulunan yükümlülerinin Türkiye’deki birimleri nezdinde yükümlülük de-
netimi yapmasına ve bu kapsamdaki bilgi taleplerinin cevaplandırılmasına karşılıklılık 
ilkesi de dikkate alınarak izin vermek,

k) Gerekli hallerde merkezi Türkiye’de bulunan yükümlülerin yurtdışındaki birim-
leri nezdinde yükümlülük denetimi yapmak ve bilgi talep etmek,

l) Görev alanına giren konularda uluslararası ilişkileri yürütmek, yabancı ülkeler-
deki muadil kurumlarla görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak, bu amaçla uluslararası 
anlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtırası imzalamak, 

m) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan 
kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemek,

n) Bilgi ve ihtisasına ihtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşların-
da çalışanların Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilmelerini talep etmek,

o) Kamuoyu duyarlılığını ve desteğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
ö) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
(2) Başkanlıkça birinci fıkranın (ğ) bendine göre kendisinden talepte bulunulan bi-

rim, bu talebin gereğini ivedi olarak yerine getirmek zorundadır.
(3) Başkanlık, görev alanına giren konuların araştırılması ve incelenmesini hazine 

ve maliye uzmanları ve uzman yardımcılarının yanı sıra denetim elemanları vasıtasıyla 
da yerine getirir. Görevlendirilecek denetim elemanları Başkanın talebi üzerine ilgili 
birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile belirlenir.

(4) Görevlendirilecek hazine ve maliye uzmanları ve uzman yardımcıları ile denetim 
elemanları görevlendirme konusuna giren hususlarda bilgi ve belge istemeye, araştırma 
ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın 
tetkikine yetkili olup ayrıca kanunların kendilerine verdiği yetkileri de kullanırlar.
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(5) Başkanlığın görev alanına giren konularda uluslararası bilgi değişimini teminen, 
yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla uluslararası anlaşma niteliğinde olmayan muta-
bakat muhtıraları imzalamaya ve imzalanan mutabakat muhtıralarını değiştirmeye Malî 
Suçları Araştırma Kurulu Başkanı yetkilidir. İmzalanacak mutabakat muhtıraları ve deği-
şiklikleri Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girer.

(6) Başkanlığın görev alanıyla ilgili Bakanın onayıyla gerekli görülen illerde tem-
silcilikler kurulabilir.

Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu
MADDE 232- (1) Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlen-

mesine ilişkin mevzuat taslaklarını değerlendirmek, kurum ve kuruluşlar arasında uy-
gulamaya ilişkin işbirliğini artırmak, bu kapsamda uygulama stratejileri belirlemek ve 
yönlendirici kararlar almak üzere Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu oluş-
turulmuştur.

(2) Koordinasyon Kurulu; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Milli 
İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü, 
Vergi Denetim Kurulu Başkanı, Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanı, Adalet Bakan-
lığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel 
Müdürü, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür 
Yardımcısından oluşur.

(3) Gerekli hallerde kurum ve kuruluşların temsilcileri, görüş ve bilgilerine başvu-
rulmak üzere Koordinasyon Kurulu toplantılarına davet edilebilir.

(4) Koordinasyon Kurulu yılda en az iki defa toplanır.
(5) Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılan 

yönetmelikle belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
İçişleri Bakanlığı

Görev
MADDE 254- (1) İçişleri Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti 

ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel 
ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak, 

b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,
c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek, 
ç) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, 
d) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek,
e) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendir-

meler yapmak ve Cumhurbaşkanına tekliflerde bulunmak,
f) Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemek, 
g) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek,
ğ) Pasaport hizmetlerini yürütmek,
h) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yap-

mak.
Teşkilat
MADDE 255- (1) İçişleri Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.
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Hizmet birimleri
MADDE 256- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır: 

a) İller İdaresi Genel Müdürlüğü,
b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 
c) Personel Genel Müdürlüğü,
ç) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
d) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
e) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
f) Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı,
g) Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü,
ğ) Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi,
h) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
ı) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 
j) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
k) İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı,
l) (…) 
m) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
n) Özel Kalem Müdürlüğü.
İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
MADDE 257- (1) İller İdaresi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait bilgileri top-

lamak ve değerlendirmek, 
b) Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarının değiştiril-

mesine, merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve birleşmeler ile köy, önemli mev-
ki ve tabii yer adlarının değiştirilmesine ait işlemleri yürütmek, mülki idare birimleriyle 
ilgili yayınlar yapmak,

c) İl ve ilçelerin idaresine, yardım toplanmasına, taşınmaz mal zilyetliğine ve sivil 
hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın uygulanmasını takip etmek, 

ç) Mülki protokol ve merasim hizmetlerini düzenlemek, 
d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
MADDE 258-(1) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yet-

kileri şunlardır:
a) Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere 

göre takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği için-
de yapmak, belirlenecek esasların yürütülmesini sağlamak,

b) Nüfus hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, merkezde bir nüfus bilgi ban-
kası kurmak, aile ve hayat istatistiklerine ait verileri toplamak, ilgili kuruluşlarla işbirliği 
içerisinde yayınlamak,

c) Nüfus hizmetlerini düzenlemek, yürütmek, takip etmek, denetlemek ve değerlen-
dirmek, usulüne göre tesis edilmemiş kayıtların silinmesini karara bağlamak, maddi ha-
taları düzeltmek, aile kayıtlarını birleştirmek, mükerrer kayıtları birbirine göre tamam-
lamak ve diğerlerini silmek, nüfus hizmetleri ile ilgili olarak diğer bakanlık, kurum ve 
kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak,
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ç) Vatandaşlığın kazanılması, kaybı ve göçmen olarak kabule dair işlemleri yürüt-
mek ve vatandaşlıkla ilgili kanunları uygulamak, vatandaşlık anlaşmazlıklarını karara 
bağlamak ve vatandaşlık incelemelerini yapmak,

d) Nüfus cüzdanlarının yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihlerini belirlemek ve 
nüfus cüzdanlarının üretiminde uygulanacak sistem ve teknolojiyi tespit etmek,

e) Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ve sürücü belgelerinde yer alacak bilgi-
ler ile biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşını tespit etmek, bu belgelerin tasa-
rımı, temini, basımı, dağıtımı, teslimi ile üretim ve kişiselleştirilmesine ilişkin işlemleri 
yürütmek ve bunlara dair usul ve esasları belirlemek, 

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel Genel Müdürlüğü
MADDE 259- (1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Bakanlığın personel planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yap-

mak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak,
c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MADDE 259/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 

şunlardır:
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 

hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
MADDE 260- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine aşa-

ğıdaki görevleri yapar: 
a) Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve mahalli 

idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla veya Cumhurbaş-
kanlığı kararnameleriyle kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve 
hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara 
uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sun-
mak, 

c) Mahalli idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle 
diğer kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, 

ç) Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuat 
hükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak,

d) Teftiş rapor ve layihaları ile soruşturma raporlarını inceleyip değerlendirmek,
e) Çeşitli konularda inceleme ve araştırmalar ile merkez, il ve ilçe kuruluşlarının 

özel teftişlerini yapmak,
f) Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve Bakanlığa 

bağlı kuruluşların denetim programları arasında koordinasyonu sağlamak,
g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Teftiş Kurulu ve mülkiye müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalış-

ma usulleri yönetmelikle düzenlenir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
MADDE 261- (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
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a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci 
maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali 
hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı
MADDE 262- (1) Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkan-

lığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Her türlü kaçakçılık faaliyetlerine ait istihbaratı Devlet çapında toplayıp değer-

lendirmek, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli kuruluşlara bilgi vermek, bağlı ku-
ruluşların önleme ve yakalama faaliyetlerini yönlendirmek ve ilgili kuruluşlar arasında 
koordinasyon ve işbirliği yapılması için gerekli tedbirleri almak,

b) Kaçakçılıkla mücadele, hedef, taktik ve usullerini tespit etmek ve eğitici nitelikte 
yayımlar yapmak, 

c) Suç işleyip ele geçmeyen kişilerin, çalınan veya kaybedilen motorlu taşıtların, 
ateşli silahların, kimliği ispata yarayan her türlü belgelerin kayıtlarını tutarak güven-
lik kuvvetlerine bildirmek, görevli kuruluşlarla ilgili kuvvetleri arasında koordinasyon 
sağlamak,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü
MADDE 263- (1) Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 

şunlardır: 
a) Dernekler ve şubelerinin, derneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının, yabancı 

dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şubeleri ile temsilcilik-
lerinin kayıtlarını tutmak, iş ve işlemlerini yürütmek,

b) 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması 
Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan teşekküllerin kayıtlarını tutmak, iş ve işlem-
lerini yürütmek,

c) Yardım toplama mevzuatına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
ç) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 35 inci maddesi kapsamında-

ki iş ve işlemler ile vakıflar, sendikalar, siyasi partiler, vakıf ve sendikaların üst kuruluşla-
rıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığına mevzuatla verilen görevleri yapmak, bu kuruluşlar 
ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

d) 5253 sayılı Kanun kapsamındaki platformlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
e) Görev alanına giren kuruluşlara rehberlik ve danışma hizmeti sunmak, idari, mali 

ve teknik destekte bulunmak, bunlarla ortak projeler yürütmek, eğitim ve benzeri konu-
larda işbirliği yapmak,

f) Dernekler ve şubelerinin, derneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının; 3335 sayılı 
Kanuna göre kurulan teşekküllerin; yabancı dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kuru-
luşların Türkiye’deki şube ve temsilcilikleri ile 5253 sayılı Kanunun 5 inci maddesine 
göre verilen her türlü izin ve faaliyetin denetimini yapmak,

g) Türk vatandaşları tarafından yurtdışında kurulan dernek ve benzeri kuruluşların 
kayıtlarını tutmak, kuruluş ve faaliyetlerini yurtiçinde ve yurtdışında ilgili makamlar 
aracılığıyla izlemek, değerlendirmek ve bu derneklerle ilgili gerekli işlemlerin yapılma-
sını sağlamak,
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ğ) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların yönetici veya üyelerinin 
yasalara aykırı faaliyetleri hakkında, ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak gerekli 
işlemleri yapmak,

h) Sivil toplum kuruluşları, ilgili kurumlar, üniversiteler ve diğer araştırma kuruluş-
larıyla işbirliği içerisinde, görev alanına giren konularda araştırma-geliştirme çalışmala-
rında bulunmak, orta ve uzun vadeli stratejileri belirlemek,

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Bu maddede belirtilen dernek ve kuruluşlar ve bunların üyelerinin kaydedileceği 

kütüğün şekli, düzenleme ve kayıt esasları ile taşra teşkilatına ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi
MADDE 263/A- (1) Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin görev 

ve yetkileri şunlardır:
a) Kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini, toplumun 

huzur ve güvenini temin etmeye yönelik faaliyetler ile doğa, insan ve teknoloji kaynaklı 
acil durumlarda ortaya çıkabilecek her türlü güvenlik riskinde, güvenlik odaklı olarak 
Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler, mahalli idareler, diğer bakanlık-
lar, kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon 
ve işbirliğini sağlamak,

b) Güvenlik ve güvenlik kaynaklı acil durumlarda bütünleşik bir yönetim anlayışı 
ile olay öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek faaliyetlerin yer aldığı acil durum plan-
lamasını yapmak, yaptırmak ve buna ilişkin uygulama tedbirlerini almak,

c) Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatla Bakanlığa veri-
len görevleri yerine getirmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve esasları 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
MADDE 264- (1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görev ve 

yetkileri şunlardır:
a) Bakanlığın Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmek ve Avrupa Birliğine uyum ça-

lışmalarında koordinasyonu sağlamak,
b) Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve 

bu konuda koordinasyonu sağlamak,
c) Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerce sağlanan mali kaynak-

ların proje bazlı kullanım sürecini yürütmek, Bakanlık merkez ve bağlı birimlerince 
yürütülen projelerin uygulanmasını izlemek ve koordinasyonunu sağlamak,

ç) Bakanlığın görev alanına giren konularda insan haklarının korunması ve gelişti-
rilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda Bakanlık birimleri arasında koordi-
nasyonu sağlamak, ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların denetim mekaniz-
maları ile ilgili çalışmaları yürütmek,

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Eğitim Dairesi Başkanlığı 
MADDE 265- (1) Eğitim Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların eğitim planını hazırla-

mak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,
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b) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 

programlarını düzenlemek ve uygulamak,
c) Kalkınma planı ve yıllık programlar gereğince bakanlığın merkez ve taşra teş-

kilatının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, kaynakları belirlemek, değerlendirmek ve 
sağlamak, 

ç) Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek için hizmet içi eğitim 
merkezleri ve mesleki eğitim kurumları açmak ve yönetmek, 

d) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürüt-
mek,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 268- (…) 
Taşra teşkilatı
MADDE 271- (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
(2) Bakanlık taşra teşkilatında hudut mülki idare amiri istihdam edilebilir. Hudut 

mülki idare amiri, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca vali yardım-
cısına denktir.

(3) Bakanlığın görev alanına ilişkin olarak mahalli idarelere ait iş ve işlemleri taşra-
da yürütmek üzere görev yapan idare ve denetim müdürü, mali ve sosyal hak ve yardım-
lar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 
uncu maddesi uyarınca il mahalli idareler müdürüne denktir.

(4) Bakanlık, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek üzere, illerde il nüfus ve 
vatandaşlık müdürlükleri, ilçelerde ilçe nüfus müdürlükleri kurabilir. Bakanlık, kadro, 
yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre nüfus müdürü ve memurlarını, 
lüzum görülen yerlerde görevlendirmeye yetkilidir. 

(5) Güvenlik politikaları ve sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürü-
tülmesi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin görevlerinin yerine 
getirilmesi amacıyla illerde İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü kurulmuştur. Bu amaçla, 
ihtiyaç duyulan ilçelerde valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile büro kurulabilir. Vali-
lik; kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli 
personel ve memurları bu birimlerde görevlendirmeye yetkilidir.

(6) Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere büyükşe-
hir belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, di-
ğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 Acil Çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti 
veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. 
Yeterli personel bulunmaması halinde valilik kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın 
uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilir. Bu mer-
kezlerin iş ve işlemleri Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

(7) Çağrı merkezinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci madde-
si uyarınca geçici görevlendirme yapılabilir.

Yurtdışı Teşkilatı 
MADDE 272- (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
Kültür ve Turizm Bakanlığı

ONUNCU BÖLÜM 
Milli Eğitim Bakanlığı

Görevler
MADDE 301- (1) Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, ma-

nevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum 
yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi 
ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarla-
mak, uygulamak, güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini 
bu çerçevede yürütmek ve denetlemek,

b) Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi 
amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetle-
mek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek,

c) Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin ge-
rekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek,

ç) Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit 
derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejilerin geliştirilmesi 
amacıyla çalışmalar yapmak, belirlenen politikaları uygulamak, uygulanmasını izlemek 
ve koordine etmek,

d) Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin 
eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla ge-
rekli çalışmaları yapmak, belirlenen politikaları uygulamak ve uygulanmasını koordine 
etmek,

e) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve 
öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek,

f) Yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, açıl-
masına izin vermek ve denetlemek,

g) Yurtdışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim ala-
nındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
içinde yürütmek,

ğ) Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve 
yaygın eğitim ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve dü-
zenlemelerini hazırlamak,

h) Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak 
için, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan 
görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

ı) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yap-
mak.

Teşkilat
MADDE 302- (1) Milli Eğitim Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından 

oluşur.
Hizmet birimleri
MADDE 303- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
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a) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü,
b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,
c) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü,
ç) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü,
d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
e) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü,
f) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü,
g) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü,
ğ) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,
h) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
ı) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü,
i) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
j) Personel Genel Müdürlüğü,
k) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
l) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
m) Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü,
n) İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü,
o) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
ö) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
p) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
r) (…)
s) (…)
ş) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
t) Özel Kalem Müdürlüğü.
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 320- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine aşa-

ğıdaki görevleri yapar: 
a) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul 

ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek,
b) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuru-

luşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan 
ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek,

c) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol 
ve denetimini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, 
önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına 
göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, 
elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek, 

ç) Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuru-
luşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik 
yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde 
denetim, inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerini Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılı-
ğıyla yapmak,

d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim 
müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araş-
tırma ve soruşturma hizmetlerini Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla yürütmek,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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(2) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin rehberlik 
ve teftişini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde Bakan onayı ile çalışma merkez-
leri kurulabilir. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkan ile Başkanlık birimlerinde ve çalış-
ma merkezlerinde görevli Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş 
Yardımcılarından oluşur. Başkanlığın görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, Başkanlık 
birimlerinde görevlendirilen müfettişlerin aynı zamanda çalışma merkezidir.

(3) Teftiş Kurulu Başkanlığının ve çalışma merkezlerinin görev, yetki ve sorumlu-
lukları, çalışma usul ve esasları, Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif 
Müfettiş Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştiril-
meleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, 
merkezler arasında yer değiştirmeleri ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM 
Milli Savunma Bakanlığı

Görev
MADDE 336- (1) Milli Savunma Bakanının görev ve yetkileri:
a) Milli Savunma görevlerinin siyasi, hukuki, sosyal, askeri okullardaki (harp okul-

ları ve astsubay meslek yüksekokulları) eğitim, mali ve bütçe hizmetlerini, 
b) Silahlı Kuvvetlerin Cumhurbaşkanınca kararlaştırılacak savunma politikası çer-

çevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunan ve Milli Savunma Bakanı 
tarafından onaylanan ilke, öncelik ve ana programlarına göre:

1) Barışta ve savaşta personel temini ile asker alma hizmetlerini, 
2) Silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini,
3) Askeri fabrikalar ve tersaneler dahil harp sanayii hizmetlerini,
4) Sağlık ve veteriner hizmetlerini,
5) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın 

ve/veya patlamamış mühimmat temizliğine yönelik faaliyetlerini,
6) 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı 

Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun kapsamında faaliyet-
lerini,

7) İnşaat, emlak, iskan ve enfrastrüktür hizmetlerini,
c) Teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerini,
ç) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev 

alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hizmetlerini Milli İstihbarat 
Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla,

yürütmektir.

ONİKİNCİ BÖLÜM 
Sağlık Bakanlığı

Görevler 
MADDE 352- (1) Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli 

içinde hayatını sürdürmesini sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığının görev ve yetkileri 
şunlardır:

a) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve 
önlenmesi için çalışmalar yapmak,

b) Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütmek, 
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c) Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesini önlemek,
ç) Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek,
d) Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kont-

role tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler 
ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasaya sunulması, halka ulaştırılması 
ve fiyatlarının belirlenmesi için çalışmalar yapmak,

e) İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık 
insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında 
işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunu-
munu sağlamak, 

f) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık 
kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak,

g) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen diğer görevleri yap-
mak.

(2) İlaç fiyatlarının belirlenmesine ilişkin usûl ve esaslar Bakanlığın teklifi üzerine 
Cumhurbaşkanınca belirlenir.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Tarım ve Orman Bakanlığı

ONBEŞİNCİ BÖLÜM 
Ticaret Bakanlığı

Görev
MADDE 441- (1) Ticaret Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) İç ve dış ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine 
yardımcı olmak ve belirlenen dış ticaret politikasını geliştirmek amacıyla çalışmalar 
yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

b) Ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük yapılandırılması için gerekli tedbirleri 
almak, uygulamak ve bu tedbirlerin ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarca uygulan-
masının ve koordinasyonunun sağlanması konusunda çalışmalar yürütmek,

c) İç ve dış ticaretin ülke ekonomisi yararına yapılması amacıyla ürün ve yurtdışı 
müteahhitlik dâhil ulusal ve uluslararası hizmet ticaretine ilişkin gerekli her türlü tedbiri 
almak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetki ve görevlerin kul-
lanımında iç ve dış ticarete dair politikaların uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemek 
ve koordine etmek,

d) Gümrük politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulamak; gümrük 
hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenmiş standartlara uygun şekilde yürütülmesi-
ni sağlamak ve denetlemek,

e) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, gümrük işlemleriyle ilgili di-
ğer mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak; gümrükçe onaylan-
mış bir işlem veya kullanıma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek; gümrük kontrolüne tabi 
kişi, eşya ve araçların muayene ve kontrolünü yapmak,
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f) Gümrük tarifesini hazırlamak; gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil 
edilmesi gereken vergi, fon ve diğer malî yüklerin tahakkuk, tahsil, takip ve kontro-
lünü yapmak; ertelenmiş kontrol ve sonradan kontrol hizmetlerini yürütmek; ihtilaflı 
durumlarda uzlaşmaya ilişkin işlemleri düzenlemek ve yürütmek; gümrük işleriyle ilgili 
istatistikî bilgileri üretmek, toplamak, değerlendirmek ve açıklamak,

g) Geçici depolama yerleri, antrepolar, ambarlar, lojistik merkezleri, tasfiyelik eşya 
depoları, mağazalar ve satış reyonları açılması ve işletilmesine izin vermek, işletmek, 
işlettirmek ve denetlemek; gümrük mevzuatına göre tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiye 
işlemlerini yürütmek,

ğ) Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesin-
de gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izle-
mek ve soruşturmak,

h) Kara ve demiryolu kapıları ile gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanla-
rında, serbest bölgeler, antrepolar ile gümrüklü yer ve sahalarda ve Türkiye Cumhuriyeti 
Gümrük Bölgesinde gümrük muhafaza görevlerini yerine getirmek,

ı) Gümrüklü yer ve sahalarda koordinasyonu sağlamak ve kamu düzeninin bozulma-
sını önleyecek tedbirleri almak,

i) Bakanlık hizmetlerine ilişkin olarak uluslararası kuruluşların ve Avrupa Birliğinin 
çalışmalarını takip etmek, Avrupa Birliğine uyum çalışmalarını yürütmek ve bu konu-
larda görüş oluşturmak,

j) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve dene-
timini yapmak veya yaptırmak, 

k) Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, tica-
ret borsaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarına 
ait hizmetleri, ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği suretiyle yürütmek, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi ve İhracatçı Birliklerine ilişkin çalışmaları yürütmek,

l) Evrensel kabul görmüş tüketici haklarının sağlanması ve korunmasına yönelik 
hukukî ve idarî tedbirleri almak, tüketicinin korunmasını sağlayıcı inceleme ve düzen-
lemeler yapmak,

m) Esnaf ve sanatkârlar ile kooperatifçiliğe ilişkin politika, ilke ve hedeflerin ilgili 
kuruluşlarla işbirliği yapılarak belirlenmesi ve stratejiler geliştirilmesi amacıyla çalış-
malar yapmak,

n) Şirketler, kooperatifler ve ticaret sicili memurlukları ile esnaf ve sanatkâr sicil 
kayıtlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek ve bunları denetlemek,

o) Bakanlığın görev alanına giren konularda laboratuvarlar kurmak ve çalışmalarını 
yürütmek,

ö) Gümrük müşaviri ve yardımcılarıyla yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine iliş-
kin gerekli düzenlemeleri yapmak ve denetlemek,

p) Dünya ticaretinden alınan payın artırılmasını ve sürdürülebilir ihracat artışını sağ-
lamak üzere ihracatın pazar ve ürün çeşitliliğini genişletmeye yönelik gerekli tedbirleri 
almak ve buna yönelik destek yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak,

r) İthalatın ülke ekonomisinin yararına gerçekleştirilmesi ve yerli sanayinin korun-
ması ile ilgili gerekli tedbirleri almak ve ticaret politikası savunma araçlarını uygulamak,

s) Diğer kurum ve kuruluşların iç ve dış ticaret politikasını etkileyen faaliyet, temas 
ve düzenlemelerinin, genel ticaret politikasına uygunluğunu sağlamak, ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile işbirliği halinde söz konusu faaliyet, temas ve düzenlemelerin koordinas-
yonunu ve yürütülmesini temin etmek,
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ş) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan ikili, 

bölgesel ve çok taraflı ticarî ve ekonomik ilişkilerini düzenlemek, yürütmek ve bu konu-
larda ilgili mevzuatı çerçevesinde anlaşmalar yapmak, uluslararası kuruluşların Bakan-
lığın yetki ve görev alanına giren konulardaki çalışmalarını takip etmek ve bu konularda 
görüş oluşturmak,

t) Ülke kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen katkıları sağlamak ve yönlen-
dirmek amacıyla gerekli tedbirleri almak,

u) Dış ticarete konu ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara uygun olmasını sağ-
lamak, bu amaçla ithalatta ve ihracatta denetim yapmak ve yaptırmak, ticarette teknik 
engellerin önlenmesine ilişkin çalışmalar yürütmek,

ü) Ülkemizin ticaret ve gümrük hizmetlerine ilişkin ana politikalarının etkinliği-
nin artırılması ve ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük yapılandırılması için kamu 
kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla teknoloji 
ve girişimcilik odaklı proje, bilimsel çalışma ve eğitim alanında işbirliği faaliyetlerini 
yürütmek,

v) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yap-
mak.

Gümrükler Genel Müdürlüğü
MADDE 447- (1) Gümrükler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Gümrük mevzuatı ve anlaşmalarına uygun olarak uygulamaların gerçekleşmesini 

sağlamak, 
b) Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine göre TIR, Transit ve Konteyner iş-

lemlerini yürütmek,
c) Türk Gümrük Tarife Cetvelini, eşyanın menşeini, gümrük kıymetini, gümrük 

rejim ve formalitelerini taraf olunan anlaşmalara ve uluslararası uygulamalara uygun 
olarak düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

ç) Gümrük vergileri ile gümrüklerce tahsil edilen diğer vergi, fon ve mali yükleri 
tahakkuk ettirmek ve tahsil etmek, eksik veya fazla tahsilat ve tecil ile ilgili işlemleri 
yapmak, ilgili birimlerden iletilen sonradan kontrol sonuçlarına göre gerekli işlemleri 
yapmak, vergi ve cezalarla ilgili geri verme ve kaldırma işlemlerini yürütmek,

d) Dahilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat ve 
antrepo gümrük rejimleriyle ilgili taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve gümrük 
mevzuatı çerçevesinde düzenleme yapmak, izin vermek ve uygulamanın yürütülmesini 
sağlamak,

e) Serbest dolaşıma giriş, ihracat, yeniden ihracat, imha, gümrüğe terk işlemlerinin 
uygulanmasını sağlamak ve serbest bölgeler, lojistik dış ticaret bölgeleri, dış ticaret mer-
kezlerindeki gümrük işlemlerini yürütmek,

f) Gümrük rejimleri ve işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin düzenlemeleri yap-
mak ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek,

g) Diğer birimlerden iletilen risk değerlendirmesi sonuçlarına ve ilgili rejim gerek-
lerine göre eşyanın muayene işlemlerini yürütmek,

ğ) Gümrük rejimleri ve gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımların elektronik 
ortamda yürütülmesine ilişkin politika geliştirmek, düzenleme yapmak, bunları uygu-
lamak,

h) Gümrüksüz satış mağazaları ile ilgili işlemleri yürütmek,
ı) Geri gelen eşya ile ilgili ihracat rejimi kararlarının uygulanmasını sağlamak, çift 

kullanımlı eşya ve ihracat kontrollerine ilişkin görevleri yapmak,
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i) Dış ticaret mevzuatı ve sair mevzuatın gümrükle ilgili hükümlerinin uygulanma-
sına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

j) Sınır ve kıyı ticareti ve münasebetleri ile sınır ticaret merkezlerinden yapılacak 
ticarete ilişkin gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

k) Yolcu beraberi, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve giden eşya ile 
bunlarla ilgili elektronik ticarete konu eşyanın gümrük işlemlerinin yürütülmesini sağ-
lamak,

l) Yolcu beraberi eşya, kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve araç ile zorunlu 
hallerde gümrük denetimine tâbi diğer eşya için geçici depolama yerleri ve antrepolar 
açmak, açılmasına ve işletilmesine izin vermek, işletmek veya işlettirmek,

m) Gümrük muafiyetine ilişkin işlemleri yapmak,
n) Basitleştirilmiş usul uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve işlemleri 

yürütmek,
o) Teşvik mevzuatının gümrük işlemleriyle ilgili hükümlerinin yürütülmesini sağ-

lamak,
ö) Gümrük laboratuvarları kurmak, tahlil metotlarını hazırlamak ve çalışmalarını 

düzenlemek, laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretlerini tahsil etmek ve bu laboratu-
varların faaliyetleri için ihtiyaç duyulan tüm giderleri karşılamak,

p) Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, 
elleçleme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

r) Gümrüklerce alınan vergi, ceza ve benzeri mali yüklere ilişkin uzlaşma usul ve 
esaslarını belirlemek ve uygulamayı yürütmek,

s) Taşra gümrük idarelerinin kuruluş ve işleyişi hakkında politikalar geliştirmek, 
bunları uygulamak ve bu alanda eşgüdümü sağlamak,

ş) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
MADDE 448- (1) Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 

görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakanlığın görev alanına giren konularda; serbest ticaret anlaşmaları, tercihli 

ticaret anlaşmaları, ticari, sınai, teknik ve gümrük işbirliği anlaşmaları ve ortaklık an-
laşmaları başta olmak üzere, mal ve hizmet ticareti, yatırımlar, ticaretle bağlantılı fikri 
mülkiyet hakları ile kamu alımlarına ilişkin ikili, bölgesel, çoklu ve çok taraflı ekonomik 
ve ticari her türlü anlaşmayı, gerektiğinde yurtdışında da koordinasyon sağlayarak ilgili 
bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak, müzakerelerini yürütmek, imzala-
mak, uygulanması ile ilgili mevzuatı hazırlamak, yürürlüğe koymak ve uygulanmalarını 
izlemek ve sağlamak,

b) Uluslararası ikili ticari ve ekonomik işbirliği faaliyetlerini Karma Ekonomik 
Komisyonu, Ortak Komite, Ortaklık Konseyi ve benzeri platformlar vasıtasıyla, ilgili 
kurumlarla koordinasyon halinde yürütmek, izlemek ve gerekli tedbirleri almak, ülke-
mizin zikredilen nitelikte anlaşması bulunmayan ülkelerle ticari, ekonomik ve gümrük 
işbirliğini geliştirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve anlaşmaları imzalamak,

c) Türkiye’nin ticari ve ekonomik konularda bölgesel ve çok taraflı örgütlerle ilişki-
lerinde koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak, ticari, ekonomik ve gümrük anlaşmaları 
ile ortak program ve projeleri hazırlamak, müzakere etmek ve uygulanmasını sağlamak,

ç) Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Gümrük Örgütüne üyeliklerimiz çerçevesinde 
hak ve yükümlülüklerimizin takibini yapmak, ülke pozisyonunu belirlemek ve bu örgüt-
ler bünyesindeki müzakerelerde ülkemizi temsil etmek,
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d) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin, 

kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülme-
sini sağlamak,

e) Avrupa Birliğine yönelik olarak Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar çerçe-
vesinde, ekonomik ve ticari ilişkilerde kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak politika-
ların saptanması için gerekli çalışmaları yapmak ve bu konularda uygulama ile ilgili 
tedbirlerin alınmasını sağlamak ve öneriler hazırlamak,

f) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Gümrük Birliği başta olmak 
üzere, Avrupa Birliği ile müzakerelere ilişkin gerekli hazırlıkları yapmak, Avrupa Birliği 
organları ile gerekli temas ve toplantıları yapmak, alınan kararlarla alakalı olarak gerekli 
uygulama çalışmalarını yerine getirmek, ortaklık organların çalışmalarının koordinas-
yonunu sağlamak, 

g) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile Türkiye 
arasında akdedilen anlaşmalar ile anlaşmaların ek ve protokollerinde yer alan hususların 
takibi ve uygulanmasını sağlamak, bu alanlarda Avrupa Birliği müktesebatına uyum ça-
lışmalarını koordine etmek, Bakanlığın Avrupa Birliği kaynaklı program ve projelerini 
hazırlamak, yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

ğ) Türkiye’nin gümrüklerle ilgili uluslararası anlaşma, protokol ve sözleşmelere ka-
tılımına dair Bakanlık görüşünü hazırlamak, koordinasyonunu yapmak, müzakere etmek 
ve uygulanmasını sağlamak,

h) Avrupa Birliği ile hizmet ticareti alanında yapılan müzakerelere ilişkin politika-
ların genel dış ticaret politikası ile uyumlu şekilde saptanması için gerekli çalışmaları 
yürütmek, müzakereleri yapmak ve gerektiğinde anlaşmalar hazırlamak,

ı) Başta Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği olmak üzere ikili, çok-
lu ve çok taraflı ticari ve ekonomik anlaşmalara ilişkin pazara giriş çalışmaları yapmak, 
bu anlaşmaların etkilerini değerlendirmek üzere gerektiğinde diğer kuruluşlarla ortak 
araştırmalar yapmak ve bu konulardaki önerileri değerlendirmek,

i) Bakanlığın görev alanına giren konular ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlar nez-
dinde çalışmalara katılmak ve gerektiğinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla koordinasyonu 
sağlamak,

j) Bakanlığın faaliyet alanına giren konulara ilişkin uluslararası örgütler ve ikili, 
çoklu ve çok taraflı anlaşmalar nezdinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Türkiye 
aleyhine açılabilecek veya Türkiye’nin açabileceği davalarda, ülkemiz menfaatlerini il-
gili uluslararası platformlarda savunmak üzere gerekli önlemleri almak, ülkemizi temsil 
etmek, ihraç ürünlerimize veya ülkemizin hizmet ihracatına yönelik kısıtlayıcı tedbirle-
rin kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve bu alanlarda 
gerektiğinde hizmet alımı yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

k) Uluslararası mal ve hizmet ticareti ile uluslararası yatırımlar konusunda Türk 
şirketlerinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar karşısındaki hak ve menfaatle-
rinin korunmasına yönelik tedbirler almak ve gerektiğinde bunların hukuki yöntemlerle 
korunmasına destek sağlamak,

l) Bakanlığın görev alanına giren dış temaslarla ilgili protokol faaliyetlerini düzen-
lemek ve yürütmek,

m) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü
MADDE 456- (1) Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 

görev ve yetkileri şunlardır:
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a) Gümrük işlemleriyle ilgili verileri risk analizine tabi tutmak, analiz sonuçlarını 
değerlendirmek ve bunları ilgili birimlere aktarmak,

b) Risk değerlendirme amaçlı olarak, Bakan tarafından gerekli görüldüğü durumlar-
da, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, araştırma model teknikleri ile 
istatistiki araçlar ve diğer analiz yöntemleriyle etki-değerlendirme analizleri yapmak,

c) Bakanlık mensuplarının veri, analiz ve inceleme ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
Bakanlığın faaliyet alanları ile ilgili bilgi, belge ve doküman hazırlıklarına katkı sağla-
mak,

ç) Risk analizi ölçütlerini belirlemek, risk yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağla-
mak, risk analizi konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla gerekli bilgi deği-
şimi ve işbirliğini sağlamak,

d) Risk analizine ilişkin verileri de kullanarak sonradan kontrol işlemleriyle ilgili 
verileri toplamak, değerlendirmek, arşivlemek, ilgili birimlere aktarmak ve bu birimler 
arasında koordinasyonu sağlamak,

e) Gümrük gelirlerinin tahsil seyrini araştırmak ve bütçe tahminlerine esas olacak 
bilgileri toplamak,

f) Gümrük müşaviri ve yardımcıları ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine iliş-
kin iş ve işlemleri yürütmek,

g) 4458 sayılı Kanuna göre tasfiye edilecek hale gelen eşyanın tasfiyesini yapmak, 
tasfiyelik eşyanın satışa sunulmasından önce özelliklerine göre bakımı, tamiri ve amba-
lajlamasını yapmak veya yaptırmak,

ğ) Tasfiyelik eşya için depolar, mağazalar ve satış reyonları açılmasına ve işletil-
mesine ilişkin ilke ve standartları belirlemek, bu yerleri açmak, işletmek, işlettirmek ve 
denetlemek,

h) Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin bilgi ve belgelerin matbu veya 
elektronik ortamda alımını, satışını veya bedelsiz dağıtımını yapmak veya yaptırmak,

ı) Kaçak zannı ile yakalanan eşya ve aracın muhafazası için konulduğu kamu veya 
özel depolama yeri ve antrepolar için ücret tarifesi belirlemek,

i) Gümrüklerce ve diğer Bakanlık birimlerince tahsil edilen vergi, fon ve mali yükler 
yönünden gerçek ve tüzel kişilere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin kontrol ve deneti-
mini yapmak,

j) Gümrük işlemlerine ait yazılı veya elektronik ortamdaki belgelerin, kanuni sü-
reler içinde muhafaza edilmesini ve bu sürelerden sonra usulüne göre imha edilmesini 
sağlamak,

k) Gümrük idaresinin ihtiyaç duyduğu her türlü mührün alımını, satımını veya be-
delsiz dağıtımını yapmak,

l) Yap-işlet-devret sözleşmeleri kapsamında alınan Bakanlık payının sözleşmelerde 
yer aldığı şekilde kullanımına yönelik işlemleri yapmak veya yaptırmak,

m) Döner sermaye işletmelerini idari ve mali yönden yönetmek,
n) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel Genel Müdürlüğü 
MADDE 457- (1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin ge-

liştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve 
tekliflerde bulunmak,

b) Atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
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c) Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek; eğitim faa-

liyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
ç) Ülkemizin ticaret ve gümrük hizmetlerine ilişkin ana politikalarının etkinliği-

nin artırılması ve ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük yapılandırılması için kamu 
kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla teknoloji 
ve girişimcilik odaklı proje, bilimsel çalışma ve eğitim alanında işbirliği faaliyetlerini 
yürütmek,

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ONALTINCI BÖLÜM 
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Görev
MADDE 474- (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve posta iş ve hizmetleri ile Karadeniz ile 

Marmara denizini birleştiren ve gemilerin seyrüseferine imkân veren Kanal İstanbul 
ve benzeri su yolu projelerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve 
işlettirilmesi hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, milli 
politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve belirlenen 
hedefleri uygulamak,

b) (…)
c) (…)
ç) Ulaştırma ve denizcilik iş ve hizmetleriyle ilgili altyapı, şebeke, sistem ve hizmet-

leri; ticari, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, teknik gelişmelere uygun olarak planlamak, 
kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve geliştirmek,

d) Ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve posta iş ve hizmetlerinin ekonomik, seri, 
elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda 
serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında sunulmasını sağlamak,

e) Evrensel hizmet politikalarının, ilgili kanunların hükümleri dahilinde ülkenin sos-
yal, kültürel, ekonomik ve teknolojik şartlarına göre belirlenmesi için gerekli çalışmaları 
yapmak, evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanma-
sını takip etmek, 

f) (…)
g) (…)
ğ) Ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta iş ve hizmetlerinin gerektirdiği ulusla-

rarası ilişkileri yürütmek, anlaşmalar yapmak ve bu alanlarda uluslararası mevzuatın 
gerektirmesi halinde mevzuat uyumunu sağlamak,

h) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yap-
mak.



48

A-2 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Kararnamesi

ONYEDİNCİ BÖLÜM 
Ortak Hükümler

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM 
İdari Kurul, Konsey ve Komisyonlar

ONDOKUZUNCU BÖLÜM 
Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar

YEDİNCİ KISIM 
CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM 
Dijital Dönüşüm Ofisi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Finans Ofisi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İnsan Kaynakları Ofisi

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yatırım Ofisi


