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BİRİNCİ KISIM  

CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI  

   

Cumhurbaşkanı  

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

(2) Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk 
Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının 
düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.  

(3) Cumhurbaşkanı, yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını yazılı 
olarak belirterek astlarına devredebilir. Ancak devrettiği yetkiyi, gerek gördüğünde 
kendisi de doğrudan kullanabilir.     

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğü  

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

Cumhurbaşkanı makamına ilişkin hizmetleri yürütmek,   

(b) Cumhurbaşkanının resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,  

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

(ç) Cumhurbaşkanlığı makamının protokol, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim 
hizmetlerini bünyesindeki birimler aracılığıyla yürütmek,   

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

(e) Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

(2) Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürüne yardımcı olmak üzere 
Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdür Yardımcıları görevlendirilebilir. Bunlar 
Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü tarafından verilen görevleri yaparlar.   

(3) İhtiyaç duyulan yerlerde Cumhurbaşkanlığı çalışma büroları açılabilir. Bu 
büroların faaliyetleri Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürünün sorumluluğu altında 
yürütülür.  

(4) Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürüne büyükelçi unvanı verilir.    

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Danışmanı  

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

Özel temsilci  

MADDE 4- (1) Cumhurbaşkanı, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren konularda, dış 
ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde özel bir görevi ifa etmek üzere özel 
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temsilci görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirileceklere Büyükelçi unvanı 
verilebilir. Büyükelçilik unvanı özel temsilcilik görevi müddetince devam eder.  

(2) Özel temsilcilerin giderleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanır. 
Bunlara ödenecek harcırah hakkında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarına ilişkin 
hükümler uygulanır.    

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu  

MADDE 4/A- (Ek: RG-15/5/2019-30775- CK-36)   

(1) Millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin 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.  

 

ALTINCI KISIM  

BAKANLIKLAR 

 

ONALTINCI 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 uygulanmasının ve koordinasyonunun sağlanması konusunda 
çalışmalar yürütmek,  

c) (Değişik: RG-7/7/2021-31534- CK-79) Uluslararası hizmet ticaretinin ülke 
ekonomisi yararına geliştirilmesini ve desteklenmesini sağlamak, bu alana yönelik 
küresel gelişmeleri takip ederek sektörler ve ülkeler bazında gerekli çalışmaları 
yapmak ve yurtdışı müteahhitlik dâhil uluslararası hizmet ticaretine ilişkin 
politikaların uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu 
sağlamak ve gerekli her türlü tedbiri almak,  

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetki ve görevlerin 
kullanımında 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 
yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,  

e) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, gümrük işlemleriyle ilgili 
diğer mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak; gümrükçe 
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onaylanmış bir işlem veya kullanıma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek; gümrük 
kontrolüne tabi kişi, eşya ve araçların muayene ve kontrolünü yapmak,  

f) Gümrük tarifesini hazırlamak; gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil 
edilmesi gereken vergi, fon ve diğer malî yüklerin tahakkuk, tahsil, takip ve 
kontrolünü 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 
Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı 
önlemek, izlemek ve soruşturmak,  

h) Kara ve demiryolu kapıları ile gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz 
limanlarında, 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 
bozulmasını önleyecek tedbirleri almak,  

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

j) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve 
denetimini yapmak veya yaptırmak,   

k) Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, 
ticaret 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 
düzenlemeler yapmak,  

m) Esnaf ve sanatkârlar ile kooperatifçiliğe ilişkin politika, ilke ve hedeflerin 
ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak belirlenmesi ve stratejiler geliştirilmesi 
amacıyla çalışmalar 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 ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak ve denetlemek,  

p) Dünya ticaretinden alınan payın artırılmasını ve sürdürülebilir ihracat artışını 
sağlamak 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 
korunması ile ilgili gerekli tedbirleri almak ve ticaret politikası savunma araçlarını 
uygulamak,  
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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 koordinasyonunu ve yürütülmesini temin etmek,  

ş) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan 
ikili, bölgesel ve çok taraflı ticarî ve ekonomik ilişkilerini düzenlemek, yürütmek ve 
bu konularda ilgili mevzuatı çerçevesinde anlaşmalar yapmak, uluslararası 
kuruluşların Bakanlığın yetki ve görev alanına giren konulardaki çalışmalarını 
takip etmek ve bu konularda görüş oluşturmak,  

t) Ülke kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen katkıları sağlamak ve 
yönlendirmek amacıyla gerekli tedbirleri almak,  

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

ü) (Ek: RG-10/1/2019-30651- CK-27) Ülkemizin ticaret ve gümrük hizmetlerine 
ilişkin ana politikalarının etkinliğinin 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 
yapmak.   

Teşkilat  

MADDE 442 - (1) Ticaret Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından 
oluşur.    

Hizmet birimleri  

MADDE 443 - (Değişik: RG-10/1/2019-30651- CK-27)   

(1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:  

a) İhracat Genel Müdürlüğü,  

b) İthalat Genel Müdürlüğü,  

c) İç Ticaret Genel Müdürlüğü,  

ç) Gümrükler Genel Müdürlüğü,  

d) Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,  

e) (Değişik: RG-7/7/2021-31534- CK-79) Uluslararası Hizmet Ticareti Genel 
Müdürlüğü,  

f) (Değişik: RG-7/7/2021-31534- CK-79) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü,  

g) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü,  

ğ) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü,  

h) Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü,                                                            

ı) (Değişik: RG-7/7/2021-31534- CK-79) Ticaret Araştırmaları ve Risk 
Değerlendirme Genel Müdürlüğü   

i) Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü,  

j) (Mülga: RG-7/7/2021-31534- CK-79)  

k) Personel Genel Müdürlüğü,  
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l) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,  

m) (Ek: RG-7/7/2021-31534- CK-79) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,  

n) (Ek: RG-7/7/2021-31534- CK-79) Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner 
Sermaye Genel Müdürlüğü,  

o) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,  

ö) ö) Strateji Geliştirme Başkanlığı,  

p) (Mülga: RG-7/7/2021-31534- CK-79)  

r) (Mülga: RG-7/7/2021-31534- CK-79)  

s) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,  

ş) Özel Kalem Müdürlüğü.   

İhracat Genel Müdürlüğü  

MADDE 444- (Başlığı ile birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651-CK-27)   

(1) İhracat Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:  

a) İhracatın kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar 
yönünde ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve 
geliştirilmesini sağlamak,   

b) Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin 
kullanımında ihracata ilişkin politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek, 
uygulamalarla ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek ve anılan 
kurumların ihracata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek,  

c) İhracatın geliştirilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin madde ve ülke bazında 
gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak, ihracatın madde ve ülke bazında 
geliştirilmesi imkânlarını ve bu imkânlardan azami döviz gelirleri sağlama yollarını 
araştırmak ve önerilerde bulunmak, ihracatçıları bu konularda eğitmek, (…)   

ç) Ülke ihracatında veya dünya ithalatında öne çıkan pazarları düzenli olarak 
izlemek; bu pazarları ihracatçılara duyurmak, ihraç potansiyeli arz eden ürün ve 
ürün gruplarını tespit etmek ve ihracatı bu alanlara yönlendirmek amacı ile gerekli 
düzenlemeleri yapmak ve oluşumları sağlamak,  

d) İhracat Rejimi Kararı da dâhil olmak üzere, ihracata dair mevzuatı hazırlamak 
ve uygulamak, ihracatın desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli 
tedbirleri hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek,  

e) İhracata konu tarım ürünlerinin destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine 
yönelik hazırlıkları yapmak ve destekleme stoklarının ihracat yoluyla 
değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, uygulamak ve uygulanmasını 
sağlamak,  

f) İhracata yönelik krediler ve diğer Devlet destekleri ile ilgili olarak madde ve 
ülke politikalarına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve 
ilgili birim ve kuruluşlara iletmek,  

g) Bağlı muamele ve off-set gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve 
esaslarını belirlemek,  

ğ) Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri ile ilgili mevzuatı 
hazırlamak ve yayımlamak, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin 
çalışmalarına yardımcı olmak, çalışmalarını izlemek ve denetlemek, Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik Devlet destekleri ile Dahilde İşleme Rejimi 
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konularında Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri ve ilgili diğer kurum 
ve kuruluşları görevlendirmek,  

h) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik Devlet destekleri ile 
Dahilde İşleme Rejimi konularında uygulama stratejileri belirlemek,  

ı) Ülke ihracatının geliştirilmesini teminen yurtiçinde ve yurtdışında ticaret ve 
alım heyetlerini ve yurtdışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek, 
yurtdışı fuar ve sergiler düzenlemek veya düzenlettirmek,  

i) (Ek: RG-7/7/2021-31534- CK-79) Mal ihracatının geliştirilmesi, Türk malı 
algısının yurtdışı pazarlarda güçlendirilmesi ve ihraç pazarlarımızın 
çeşitlendirilmesi amacıyla tanıtım faaliyetlerini yürütmek, bu kapsamda 
uluslararası EXPO, fuar, kongre, konferans, seminer, sergi, reklam kampanyaları 
ve benzeri faaliyetleri organize etmek, tanıtıma yönelik diğer kurum ve kuruluşlarla 
ilgili çalışmaları takip ve koordine etmek,   

j) (Ek: RG-7/7/2021-31534- CK-79) Uluslararası EXPO, fuar, kongre, sergi, 
konferans, ticaret ve alım heyeti, tanıtım organizasyonu ve benzeri programlara 
yönelik sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, organizasyon ve benzeri 
faaliyetlere ilişkin destek programlarını hazırlamak, uygulamak veya 
uygulanmasını sağlamak,  

k) Sınır ve kıyı ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak, kalkınma planları ve yıllık 
programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden ihracatın; ihracat ve ithalat 
politikalarının hedefleri de gözetilerek teşvik ve yönlendirilmesi konularında 
öngörülen ihracatı teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip 
etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak, ihracatı teşvik kararları ve bu 
kararlara istinaden ilgili mevzuatı düzenlemek, ihracat projelerini değerlendirerek 
uygun görülenleri İhracatı Teşvik Belgesine bağlamak, uygulamada çıkan 
ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, ihracatı teşvik belgesi şart ve 
niteliklerine aykırı davrananlara gerekli müeyyideleri uygulamak,   

l) İhracatın desteklenmesine ve ihraç ürünlerinin ülke ve pazarlarının 
çeşitlendirilmesini sağlamaya yönelik markalaşma ve kümeleşme faaliyetleri, Ar-
Ge ve teknoloji geliştirme, elektronik ticaret, yurtdışı pazarlara giriş, yurtiçi ve 
yurtdışı uluslararası fuarlara katılım, organizasyon ve benzeri her türlü destek 
programlarını hazırlamak, uygulamak, diğer kurum ve kuruluşlar eliyle 
uygulanmasını sağlamak,  

m) İhracatın desteklenmesi amacıyla, uluslararası uygulamalar da dikkate 
alınarak dahilde işleme ve hariçte işleme rejimlerine ilişkin dış ticaret 
politikalarının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak,  

n) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

(2) Kalkınma planı ve programlarına uygun olarak ihracatın teşviki ve döviz 
gelirlerinin artırılması maksadıyla ihracatın kalkınma planı ve yıllık programlar 
dairesinde geliştirilmesi ve düzenlenmesi için alınması gerekli tedbirler 
Cumhurbaşkanınca belirlenir.    

İthalat Genel Müdürlüğü  

MADDE 445- (Başlığı ile birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651-CK-27)   

(1) İthalat Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:  



 
ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 

{ 10 } 

a) İthalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda 
öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,  

b) Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin 
kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek 
ve bu kurumların ithalata ilişkin düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek,  

c) İthalat Rejimi Kararı da dâhil olmak üzere ithalata dair mevzuatı hazırlamak, 
madde politikalarını teklif etmek, uygulamak, ithalatla ilgili izinleri ve belgeleri 
vermek, gelişmeleri takip etmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu 
sağlamak,  

ç) İthalatı iç piyasa ve sanayinin ihtiyaçlarını iç ve dış ekonomik gelişmeleri 
dikkate alarak izlemek ve ithal mallarına uygulanacak mali yüklere ilişkin 
hazırlıkları yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,  

d) İthal malların dünya piyasalarına uygun olarak ithalini sağlayıcı tedbirleri 
almak, uygulamak ve izlemek,  

e) Dampinge karşı vergi, sübvansiyona karşı telafi edici vergi ve korunma önlemi 
gibi ticaret politikası savunma araçları ile ilgili mevzuatı hazırlamak, uygulamak, 
mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek, ticaret politikası savunma araçlarının 
etkisini incelemek ve ticaret politikası savunma araçlarının etkisiz kılınmasına 
ilişkin girişimleri araştırmak, tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak,  

f) (Ek: RG-7/7/2021-31534- CK-79) Ülkemiz ihraç ürünlerine karşı uygulanan 
dampinge karşı vergi, sübvansiyona karşı telafi edici vergi ve korunma önlemi gibi 
kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapmak, bu kapsamda firma, sektör kuruluşları ve kurumlar nezdinde 
gerekli koordinasyon çalışmalarını yapmak,  

g) İthalat ile ilgili politikaları izlemek, ithalatın her aşamasında gerekli görülecek 
incelemeleri ve denetimleri yapmak, yaptırmak, önlemleri almak ve bu hususlarla 
ilgili düzenlemeler yapmak,  

ğ) Ticaret politikası savunma araçları ile ilgili ikili ve çok taraflı istişareleri 
yürütmek ve Dünya Ticaret Örgütü ve diğer ülke uygulamalarını takip etmek, bu 
uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Türkiye’nin menfaatlerini 
ilgili uluslararası platformlarda savunmak üzere gerekli önlemleri almak,  

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.    

İç Ticaret Genel Müdürlüğü  

MADDE 446 - (1) İç Ticaret Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:  

a) Ticarete ilişkin politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak, ticari 
faaliyetleri teşvik etmek, gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunların uygulanmasını 
sağlamak,  

b) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat 
gereğince Bakanlıkça yapılması gereken işlemleri yürütmek,  

c) Kuruluşuna izin verilecek anonim şirketler ile genel kurul toplantılarında 
Bakanlık temsilcisi bulunacak anonim şirketleri belirlemek ve bunların işlemlerini 
yürütmek,  

ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalarla ilgili mevzuat ve 
uygulamalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve bunlarla ilgili düzenlemeler 
yapmak,  
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d) Sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların 
ticaretini düzenlemek, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya 
kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak ve bu konularda mevzuatla verilen 
görevleri yapmak,  

e) Depolamaya uygun temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretine ilişkin 
düzenlemeler yapmak, lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığının teşvik 
edilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak ve 
lisanslı depoculuk, ürün ihtisas borsacılığı ve umumi mağazacılığa ilişkin mevzuatla 
verilen görevleri yapmak,  

f) Elektronik ticarete yönelik düzenlemeler yapmak, bu konuda mevzuatla 
verilen görevleri yerine getirmek, elektronik ticaretin gelişimine ilişkin çalışmalar 
yapmak ve gerekli tedbirleri almak,  

g) İlgili Kanun kapsamında, esnaf ve sanatkâr işletmelerinin ticari faaliyetlerini 
ilgilendiren hususlarda ilgili Genel Müdürlükle işbirliği içinde hareket etmek 
suretiyle perakende ticarete yönelik düzenlemeler yapmak, perakende ticarete 
ilişkin mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek, perakende sektörünün sağlıklı 
bir şekilde büyümesi ve gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri 
almak,  

ğ) Sergi, panayır ve tanıtım günleri gibi organizasyonların düzenlenmesine izin 
vermek ve bu organizasyonların düzenlenmesi ile faaliyetlerine yönelik 
düzenlemeler yapmak,  

h) Yurt içi fuarlara ilişkin düzenlemeler yapmak,  

ı) Merkezi Sicil Kayıt Sistemini, Hal Kayıt Sistemini ve Perakende Bilgi Sistemini 
kurmak, işletmek, bu sistemlerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları nezdinde tutulan kayıt sistemleriyle 
bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve gerektiğinde bu sistemleri söz konusu 
kurum ve kuruluşların erişimine açmak ve bu sistemlerce üretilen istatistiki bilgileri 
derlemek ve yayımlamak,  

i) Lüzumu halinde, ticari faaliyetlere ya da bu ticari faaliyetleri yürütenlere 
yönelik düzenlemeler yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,  

j) (Ek: RG-6/2/2021-31387- CK-70) Salgın hastalık ve doğal afet dönemlerinde 
yaşanan ekonomik durgunlukların ticari işletmeler üzerindeki etkilerinin 
azaltılması amacıyla teşvik ve destekler vermek,  

k) Görev ve yetki alanına giren konularda gerekli inceleme ve araştırmaları 
yapmak veya yaptırmak,  

l) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.    

Gümrükler Genel Müdürlüğü  

MADDE 447- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651-CK-27)   

(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 
işlemlerini yürütmek,  
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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, (…) 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 merkezlerindeki gümrük işlemlerini yürütmek,  

f) Gümrük rejimleri ve işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin düzenlemeleri 
yapmak ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek,  

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

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

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,  

i) Dış ticaret mevzuatı ve sair mevzuatın gümrükle ilgili hükümlerinin 
uygulanmasına 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 sağlamak,  

l) (Değişik: RG-7/7/2021-31534- CK-79) Bakanlıkça açılıp işletilecekler hariç 
olmak üzere; geçici depolama yerleri ve antrepoların açılıp işletilmesine ilişkin tüm 
işlemleri yapmak,  

m) Gümrük muafiyetine ilişkin işlemleri yapmak,  

n) Basitleştirilmiş usul uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve işlemleri 
yürütmek,  

o) Teşvik mevzuatının gümrük işlemleriyle ilgili hükümlerinin yürütülmesini 
sağlamak,  

ö) (Değişik: RG-7/7/2021-31534- CK-79) Gümrük laboratuvarları kurmak, 
bunların işleyişleri hakkında politikalar geliştirmek, bunları uygulamak; tahlil 
metotlarını hazırlamak ve çalışmalarını düzenlemek,  

p) (Mülga: RG-7/7/2021-31534- CK-79)   

r) Gümrüklerce alınan vergi, ceza ve benzeri mali yüklere ilişkin uzlaşma usul 
ve esaslarını belirlemek ve uygulamayı yürütmek,  
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s) Taşra gümrük idarelerinin kuruluş ve işleyişi hakkında politikalar geliştirmek, 
bunları uygulamak ve bu alanda eşgüdümü sağlamak,  

ş) (Ek: RG-7/7/2021-31534- CK-79) Gümrük  müşaviri ve yardımcıları ile 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,    

t) (Ek: RG-7/7/2021-31534- CK-79) Gümrük işlemlerine ait yazılı veya elektronik 
ortamdaki belgelerin, kanuni süreler içinde muhafaza edilmesini ve bu sürelerden 
sonra usulüne göre imha edilmesini sağlamak,  

u) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.    

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü  

MADDE 448- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651- CK-27)   

(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 
anlaşmaları 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, imzalamak, 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, 
ülkemizin 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 
ilişkilerinde 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 
örgütler bünyesindeki müzakerelerde ülkemizi temsil etmek,  

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

e) Avrupa Birliğine yönelik olarak Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar 
çerçevesinde, ekonomik ve ticari ilişkilerde kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak 
politikaların 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 koordinasyonunu sağlamak,   



 
ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 

{ 14 } 

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 çalışmalarını 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 
katılımına dair Bakanlık görüşünü hazırlamak, koordinasyonunu yapmak, 
müzakere etmek ve uygulanmasını sağlamak,  

h) Avrupa Birliği ile hizmet ticareti alanında yapılan müzakerelere ilişkin 
politikaların 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, 
çoklu 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 
nezdinde 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 ilgili uluslararası platformlarda savunmak üzere gerekli önlemleri 
almak, ülkemizi temsil etmek, ihraç ürünlerimize veya ülkemizin hizmet ihracatına 
yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin 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 
menfaatlerinin korunmasına yönelik tedbirler almak ve gerektiğinde bunların 
hukuki yöntemlerle korunmasına destek sağlamak,  

l) Bakanlığın görev alanına giren dış temaslarla ilgili protokol faaliyetlerini 
düzenlemek ve yürütmek,  

m) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.   

Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü  

MADDE 449- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-7/7/2021-31534- CK-79/)   

(1) Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 
şunlardır:  

a) Uluslararası hizmet ticaretinin ülke ekonomisi yararına geliştirilmesini ve 
desteklenmesini sağlamak, bu alana yönelik küresel gelişmeleri takip ederek 
sektörler ve ülkeler bazında gerekli çalışmaları yapmak ve yurtdışı müteahhitlik 
dâhil uluslararası hizmet ticaretine ilişkin politikaların uygulanmasında ilgili 
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve gerekli her türlü tedbiri 
almak,  
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b) Uluslararası hizmet ticaretine yönelik Devlet destekleri de dâhil ilgili mevzuatı 
hazırlamak, uygulamak, teşvik belgelerini düzenlemek, ilgili sektör ve ülke 
politikalarına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, diğer 
kurum ve kuruluşlar eliyle uygulanmasını sağlamak, uygulamayı takip etmek ve 
değerlendirerek gerekli tedbirleri almak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kurum 
ve kuruluşlara görüş vermek, teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara 
gerekli müeyyideleri uygulamak,  

c) Uluslararası hizmet ticaretine ilişkin hizmet sektörleri kapsamında öne çıkan 
pazarları izlemek, bu pazarlarla ilgili ihracatçıları bilgilendirmek, ihracatçıları 
potansiyel hizmet alanlarına ve pazarlara yönlendirmek üzere gerekli 
düzenlemeleri yapmak, hizmet ihracatçılarına yönelik olarak pazar ve sektör 
fırsatları konusunda eğitimler düzenlemek,   

ç) Uluslararası hizmet ticaretinin geliştirilmesini teminen yurtiçinde ve 
yurtdışında ticaret ve alım heyetleri ile yurtdışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin 
esasları belirlemek,   

d) Yurtdışı pazarlarda Türkiye’nin hizmet ihracatına yönelik bilgi düzeyinin ve 
algının güçlendirilmesi ve pazarlarımızın çeşitlendirilmesi amacıyla düzenlenen 
uluslararası EXPO, fuar, sergi, ticaret ve alım heyeti, kongre, konferans, tanıtım 
organizasyonu, festival, seminer ve benzeri organizasyonlarda hizmet sektörlerinin 
tanıtılmasına yönelik yapılacak faaliyetleri planlamak ve organize etmek, tanıtıma 
yönelik diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili çalışmaları takip ve koordine etmek,   

e) Uluslararası hizmet ticaretinin geliştirilmesi amacıyla uluslararası EXPO, 
fuar, sergi, ticaret ve alım heyeti, kongre, konferans, tanıtım organizasyonu, 
festival, seminer ve benzeri programları düzenlemek veya düzenlettirmek; bu 
programlara yönelik sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, organizasyon ve 
benzeri faaliyetlere ilişkin destek programlarını hazırlamak, uygulamak veya 
uygulanmasını sağlamak,  

f) Yurtdışı müteahhitlik ile teknik müşavirlik hizmetlerinin geliştirilmesini 
sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek, bu kapsamda gerekli 
mevzuatı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde uygulamak,   

g) Yurtdışında lojistik merkezlerinin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi ile ilgili 
ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve 
koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, destek programlarını hazırlamak, 
uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,  

ğ) Dış pazarlarda uluslararası hizmet ticareti ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlar 
ile diğer ülkelerce hizmet ihracatımıza karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirler ve diğer 
ticaret engellerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak, bu engellere ilişkin olarak 
özel sektör ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek, söz konusu 
engellerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak 
ve bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,   

h) Uluslararası hizmet ticaretinin desteklenmesine ve hizmetlerin ülke ve 
pazarlarının çeşitlendirilmesini sağlamaya yönelik markalaşma ve kümelenme 
faaliyetleri, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme, yurtdışı pazarlara giriş, uluslararası 
fuarlara katılım ve benzeri her türlü destek programlarını hazırlamak, uygulamak 
ve uygulanmasını sağlamak,  
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ı) Uluslararası hizmet ticaretine ilişkin olarak firma ve sektör kuruluşlarının 
yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar karşısındaki hak ve menfaatlerini 
korumak,   

i) Yurtdışında yapılacak yatırımların planlanması, izlenmesi ve 
yönlendirilmesine yönelik olarak gerekli tedbirleri almak, sektör ve ülkeler bazında 
çalışmalar yapmak ve bu alanda gerekli mevzuat ile destek programlarını 
hazırlamak, uygulamak, diğer kurum ve kuruluşlar eliyle uygulanmasını sağlamak,  

j) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

(1) Uluslararası ticarete konu olan hizmet sektörleri, yurtdışı yatırımlar ile 
yurtdışı lojistik merkezlerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesine ilişkin 
tedbirler Cumhurbaşkanınca belirlenir.    

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü  

MADDE 450- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-7/7/2021-31534- CK-79)   

(1) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:   

a) Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında 
serbest bölgeler, lojistik serbest bölgeleri, ihtisas serbest bölgeleri ve özel bölgelerin 
kurulması, yönetilmesi, işletilmesi ve desteklenmesi ile ilgili ilke ve politikaların 
tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon 
faaliyetlerini yürütmek,   

b) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat 
çerçevesinde düzenlemeler yapmak, bunları uygulamak ve uygulanmasını 
sağlamak,  

c) Serbest bölgelerin sevk ve idaresi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve 
yürütülmesini sağlamak,   

ç) Serbest bölgelerde yapılabilecek üretim, alım-satım, depolama, kiralama, 
montaj-demontaj, bakım-onarım, kıyı bankacılığı, bankacılık, sigortacılık, finansal 
kiralama ve diğer faaliyet konularını belirlemek,   

d) Serbest bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere faaliyet ruhsatı 
vermek, bunların süresini uzatmak veya bunları iptal etmek,  

e) Serbest bölgelerin elektrik, su, doğalgaz ve benzeri altyapı yatırımlarının 
yapılması ve işletilmesi ile serbest bölge hizmetlerinin görülmesine ilişkin işletme 
sözleşmelerini akdetmek, feshetmek, bu sözleşmelerin süresini belirlemek ve 
uzatmak,  

f) Serbest bölge arazi, bina ve tesislerinin kiralanması veya sair suretle 
kullanıma verilmesi ile yıkım ve yeniden inşasına ilişkin usul ve esasları belirlemek 
ve uygulamak,  

g) Serbest bölge işleticileri ile serbest bölgelerde faaliyette bulunacak firmalara 
diğer kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan Devlet desteklerinin dışında, serbest 
bölge destek programlarını hazırlamak, uygulamak ve diğer kurum ve kuruluşlar 
eliyle uygulanmasını sağlamak,  

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.    

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü  

MADDE 451- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651- CK-27)   

(1) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:  
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a) Gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri 
almak, buraların takip ve muhafazasını sağlamak, gerektiğinde müdahalede 
bulunarak durumu adli mercilere intikal ettirmek,  

b) Deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve diğer 
gümrüklü yer ve sahalarda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası 
ile gümrüğe sevk edilmesini sağlamak ve gümrük işlemleri bitirilmeden buralardan 
çıkmalarını önlemek,  

c) Yatlara ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,  

ç) Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük 
Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı 
önlemek, izlemek ve soruşturmak,  

d) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde kişi, eşya ve taşıtların kaçakçılıkla 
mücadele kapsamında takibini yapmak,  

e) Kaçakçılıkla mücadele için bilimsel yöntemler de kullanmak suretiyle bilgi 
toplayarak gerekli araştırma, soruşturma ve operasyonları yapmak, taşra 
teşkilatının yapacağı operasyonları koordine etmek, gerektiğinde taşra teşkilatı ile 
müşterek operasyon yapmak,  

f) Kaçakçılıkla mücadele amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği 
yapmak, bilgi değişiminde bulunmak, protokoller hazırlamak ve uygulamak, 
gerektiğinde müşterek operasyonlar yapmak,  

g) Kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla ulusal ve uluslararası bilgi 
akışına dayalı veri tabanları oluşturmak, verileri işlemek, değerlendirmek ve risk 
analizi çerçevesinde kullanılabilecek nitelikte olanları Gümrükler Genel 
Müdürlüğüne ve Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğüne 
iletmek,  

ğ) Adli kolluğa ilişkin olarak kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 
ile verilen görevleri yapmak,  

h) (Ek: RG-7/7/2021-31534- CK-79) Gümrükler muhafaza kriminal laboratuvar 
müdürlüklerini kurmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek,  

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.   

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü  

MADDE 452- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651- CK-27)  

(1) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün görev ve 
yetkileri şunlardır:  

a) Tüketicinin korunmasına ilişkin politikalar oluşturulması amacıyla gerekli 
çalışmaları yapmak, yurtiçi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak 
ve gerekli koordinasyonu sağlamak,  

b) Tüketicilerin, sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, 
kayıplarını giderici tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak,  

c) Tüketicilerin tüketim maddeleri yönünden çevresel tehlikelerden 
korunabilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesinde ilgili bakanlık ve 
kuruluşlarla işbirliği yapmak,  
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ç) Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacına yönelik 
kalite denetimi yapmak, yaptırmak, kalite kontrol sistemleri kurmak, ilgili kurum 
ve kuruluşlara standart tespitine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak,  

d) Tüketicileri aydınlatıcı ve eğitici tedbirleri almak, tüketicilerin kendilerini 
koruyucu girişimlerini özendirmek ve tüketicinin korunması konusundaki 
politikaların oluşturulmasında bunların gönüllü örgütlenmeleri yoluyla temsil 
edilmelerini sağlamak,  

e) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve 
denetimini yapmak, bu ürünlerde ihtiyaç halinde gerekli düzenlemeleri yapmak 
veya Bakan onayı ile standartları zorunlu uygulamaya koymak, ülke ekonomisinin 
gerektirdiği özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmak,   

f) Tüketici sorunlarının çözümüne ilişkin olarak kanunlarla veya 
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen görevleri yapmak,  

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.    

Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü  

MADDE 453- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651- CK-27)   

(1) Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 
şunlardır:  

a) Esnaf ve sanatkârlara ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli 
çalışmaları yapmak,   

b) Esnaf ve sanatkârlara ilişkin politikaların belirlenmesi, istatistikler ve 
analizler üretilmesi ve paylaşılması, değerlendirmeler yapılması ve raporlar 
hazırlanması amacıyla bu işletmelere ait yatırım, üretim, pazarlama, teşvik, mali 
durum, Ar-Ge, istihdam, enerji ve benzeri ekonomik faaliyet bilgi ve verileri ile 
esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarına ait bilgileri, belirleyeceği usul ve esaslar 
kapsamında almak suretiyle bilgi sistemi oluşturmak ve bu sistemce üretilen 
istatistikî bilgileri derlemek ve yayımlamak,  

c) Esnaf ve sanatkârların sorunlarını tespit etmek, çözüm önerileri geliştirmek 
ve ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunmak, rekabet güçlerinin artırılması, 
araştırma, geliştirme ve yenilikçilik yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, 
hammadde ve tezgâh temini amaçlarıyla teşvik ve destekler vermek ve bu konulara 
yönelik düzenlemeler yapmak,  

ç) Perakende ticarete ilişkin mevzuat çerçevesinde esnaf ve sanatkâr 
işletmelerinin ticari faaliyetine yönelik çalışmalar ve düzenlemeler yapmak ve 
gerekli tedbirleri almak,  

d) İç ve dış pazar imkânlarını araştırmak, kredi ve finansman ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik çalışmalar ve bu konularda düzenlemeler yapmak,  

e) Esnaf ve sanatkârlar ile istihdam ettikleri personele yönelik eğitim 
faaliyetlerini desteklemek,  

f) Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının kuruluş, işleyiş ve siciline ilişkin işleri 
yürütmek,  

g) Kooperatifçiliğe ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları 
yapmak,   

ğ) Kooperatifçilikle ilgili Ar-Ge çalışmaları yapmak, kooperatif bilgi ve denetim 
sistemini kurmak ve işletmek,  
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h) Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını 
sağlamak, yayın, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,  

ı) Kooperatiflerin amaçlarını gerçekleştirmek için hazırlayacakları projeleri 
desteklemek ve teşvik etmek, teşvik ve desteklere yönelik düzenlemeler yapmak,  

i) Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst 
birlikleri, yapı kooperatifleri ve üst birlikleri hariç olmak üzere, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatif ve birliklerin 
kuruluşuna, işleyişine ve denetlenmesine yönelik düzenlemeler yapmak, 
uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, kooperatifleri ve üst kuruluşlarını 
denetlemek veya denetlettirmek,  

j) Kooperatifler için örnek ana sözleşmeler hazırlamak ve yürürlükte olan ana 
sözleşmeleri ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek,  

k) Kooperatiflere ve üst kuruluşlarına yol göstermek ve çalışmalarında yardımcı 
olmak, yeni alanlarda kooperatif girişimlerinin geliştirilmesine yönelik özendirici 
ve destekleyici çalışmalar yürütmek, bireysel tasarrufların uygun kooperatif 
girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasını sağlamak,  

l) Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri tarafından kullanılan ürün alım 
kredilerine ve kadın girişimi üretim ve işletme kooperatiflerince kullanılan 
kredilere faiz desteği sağlamak ve bu kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp 
kullanılmadığını denetlemek,  

m) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.    

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü  

MADDE 454- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-7/7/2021-31534- CK-79)   

(1) Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünün görev ve 
yetkileri şunlardır:  

a) Türkiye ve dünya ticareti ve ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri izlemek, 
değerlendirmek, derlenmiş bilgi ve istatistikleri kullanarak ticaret politikalarının 
belirlenmesine katkı sağlamak üzere araştırma ve analizler yapmak, bu amaçla ikili 
ve çok taraflı ilişkilerdeki gelişmeleri analiz etmek, gerekli hallerde bunları 
yayımlamak, Türkiye’nin ticari ve ekonomik gelişimi ile ilgili tahmin ve analizler 
yaparak projeksiyonlar oluşturmak,  

b) Bakanlığın politika araçlarına yönelik olarak etki analizleri gerçekleştirmek, 
bu kapsamda Bakanlığın iç ve dış ticaret politikaları, gümrük iş ve işlemleri, mal ve 
hizmet ihracatına yönelik sağladığı destekler, ithalata yönelik dinamik uygulama ve 
politikaları, tüketicinin korunması, piyasa gözetimi ve ürün güvenliğine ilişkin 
uygulamaları ve ülkemizin akdettiği, müzakere ettiği yahut müzakeresini 
değerlendirdiği ikili, bölgesel, çoklu ya da çok taraflı anlaşmalarla ilgili olarak her 
aşamada ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde veriler toplamak, istatistiki 
bilgiler üretmek ve değerlendirmek, bu veri ve bilgiler temelinde periyodik raporlar 
hazırlamak,  

c) Bakanlığın faaliyet alanlarına giren konularda veriler toplamak, araştırmalar 
yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, değerlendirmek ve bakanlık faaliyetlerine 
ilişkin istatistikleri açıklamak, bu konularda gerekli işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamak,  
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ç) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, kalkınma planları, yıllık 
programlar, izleme kararları ve icra planlarının oluşturulmasına katkı sağlamak, 
uygulanmasını izlemek ve bu alanda koordinasyonu sağlamak,  

d) Türkiye’nin ticari ve ekonomik yapısını sektörel bazda analiz ederek; iç ve dış 
ticaretin gelişimini sağlayacak politika önerileri oluşturmak, sektör ve ürün 
bilgilerini içeren raporlar hazırlamak,  

e) Yurtdışı teşkilatında sürekli görevli Bakanlık temsilcilerinin faaliyet ve 
programlarını takip etmek, etkin ve verimli çalışmalarını sağlamaya yönelik gerekli 
tedbirleri belirlemek, yurtdışı teşkilatı ile Bakanlık arasında hızlı bilgi paylaşımını 
ve koordinasyonu sağlamak ve raporlamak,  

f) Risk analizi ölçütlerini belirlemek, risk yönetimi ile ilgili koordinasyonu 
sağlamak, risk analizi konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla 
gerekli bilgi değişimi ve işbirliğini sağlamak,   

g) Gümrük işlemleriyle ilgili verileri risk analizine tabi tutmak, analiz sonuçlarını 
değerlendirmek ve bunları ilgili birimlere aktarmak,  

ğ) Risk değerlendirme amaçlı olarak, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren 
konularda, araştırma model teknikleri ile istatistiki araçlar ve diğer analiz 
yöntemleriyle etki-değerlendirme analizleri yapmak,  

h) Risk analizine ilişkin verileri de kullanarak sonradan kontrol işlemleriyle ilgili 
verileri toplamak, değerlendirmek, sonradan kontrol plan ve programını yapmak, 
arşivlemek, ilgili birimlere aktarmak ve bu birimler arasında koordinasyonu 
sağlamak, ilgili birimlerden iletilen sonradan kontrol sonuçlarına göre gerekli 
işlemleri yapmak,  

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

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 denetimini yapmak,   

j) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.    

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü  

MADDE 455- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651- CK-27)   

(1) Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 
şunlardır:    

a) Dış ticaret politikası, genel ekonomik hedefler, insan sağlığı ve güvenliği ile 
kamu yararı doğrultusunda ürün güvenliği politikalarının ilgili kuruluşlarla işbirliği 
halinde hazırlanmasını sağlamaya ve ticarette teknik engellerin önlenmesine ilişkin 
çalışmalar yapmak,  

b) Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararını hazırlamak ve uygulamak, yapılacak 
işlemleri, uygulama usul ve esaslarını belirlemek, mevzuatın diğer bakanlık ve 
kuruluşlara verdiği yetkiler çerçevesinde yayımlanan teknik mevzuatı ilgili 
kuruluşlarla işbirliği yaparak dış ticaret alanında uygulamak,  

c) İhraç ürünlerinin kalitesini, rekabet gücünü ve dış pazarlarda itibarını 
arttırmaya ve karşılaştığı teknik engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar 
yapmak ve ihracatçıları bilgilendirmek,  
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ç) Dış ticarete konu ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlamak, teknik 
düzenlemelere uygunluk denetimi yapmak veya yaptırmak, teknik mevzuatı 
bulunmayan dış ticarete konu ürünlerde ihtiyaç halinde teknik düzenlemeler 
hazırlamak,  

d) Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyumu koordine etmek ve buna ilişkin 
müzakereleri yürütmek, ürün güvenliği, teknik düzenlemeler, teknik engeller ve 
uygunluk değerlendirmesine ilişkin üst mevzuatı uyumlaştırmak ve uygulamaları 
izlemek,  

e) Piyasa gözetimi ve denetimini ulusal düzeyde koordine etmek, etkinliğini 
artırmak için ilgili kurumlarla işbirliği halinde temel stratejiler ve eylem planları 
geliştirmek, uygulamaları izlemek ve piyasa gözetimi ile ithalat denetimleri 
arasında uyumu sağlamak,  

f) Teknik düzenlemeler, standardizasyon ve kalite konusundaki ikili, bölgesel ve 
çok taraflı uluslararası çalışmaları koordine etmek, gerektiğinde istişarelerde 
bulunmak, ulusal teknik düzenlemelerin ve denetimlerin uluslararası 
yükümlülüklere uygunluğunu gözetmek,  

g) Ticaret Denetmenleri ile Bakanlık Laboratuvar Müdürlüklerinin görevlerini 
koordine etmek ve etkin çalışmalarını sağlamak,  

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.    

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü  

MADDE 456- (Mülga: RG-7/7/2021-31534- CK-79)   

Personel Genel Müdürlüğü   

MADDE 457- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651- CK-27)   

(1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:  

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

b) Atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,  

c) Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek; eğitim 
faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,  

ç) Ülkemizin ticaret ve gümrük hizmetlerine ilişkin ana politikalarının 
etkinliğinin 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.    

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü  

MADDE 458- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651- CK-27)   

(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.  

(2)(Mülga: RG-7/7/2021-31534- CK-79)  
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Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü  

MADDE 458/A- (Ek: RG-7/7/2021-31534- CK-79)   

(1) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:  

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak 
tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve 
Bakanlık otomasyon stratejilerini belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği 
konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu 
bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,  

b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,   

c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge 
uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,   

ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği 
içinde veri tabanları oluşturmak,  

d) Bakanlık birimlerince ülke çapında işletilen bilgi işlem sistemlerinin sürekli 
çalışır halde tutulmasını sağlamak,  

e) Bakanlığın bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve 
güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu 
konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel 
olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,   

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.   

Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü  

MADDE 458/B- (Ek: RG-7/7/2021-31534- CK-79)  

(1) Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 
görev ve yetkileri şunlardır:  

a) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bakanlığın kiralama ve satın alma 
işlerini yürütmek; temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri 
hizmetleri yapmak veya yaptırmak,  

b) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat 
çerçevesinde yürütmek,  

c) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların temin edilmesi, projelendirilmesi ve 
inşa edilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek, protokoller hazırlamak ve 
bunların yürürlük sürecinin takibini sağlamak,  

ç) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sınır 
kapıları ve gümrük tesislerine ilişkin yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret 
modeliyle yaptırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek, yap-işlet-devret 
sözleşmeleri kapsamında alınan Bakanlık payının kullanımına yönelik işlemleri 
yapmak veya yaptırmak,  

d) Sosyal tesislere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,  

e) Bakanlığın genel evrak, arşiv, iş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerini 
düzenlemek ve yürütmek,   

f) Döner sermaye işletmelerini idari ve mali yönden yönetmek,  
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g) 4458 sayılı Kanuna göre tasfiye edilecek hale gelen eşyanın tasfiyesini 
yapmak, tasfiyelik eşyanın satışa sunulmasından önce özelliklerine göre bakımı, 
tamiri ve ambalajlamasını yapmak veya yaptırmak,  

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

h) Gümrük idaresinin ihtiyaç duyduğu her türlü mührün ve Bakanlığın görev 
alanına giren konulara ilişkin bilgi ve belgelerin matbu veya elektronik ortamda 
alımını, satışını veya bedelsiz dağıtımını yapmak veya yaptırmak,  

ı) Laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretlerini tahsil etmek ve bu 
laboratuvarların faaliyetleri için ihtiyaç duyulan tüm giderleri karşılamak,   

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

j) Bakanlıkça açılıp işletilecek geçici depolama yerleri ve antrepolara ilişkin iş ve 
işlemleri yürütmek,   

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

l) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.    

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  

MADDE 459- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651- CK-27)   

(1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:  

a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, 
denetim ve soruşturma yapmak,  

b) Bakanlık teşkilatının denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve 
işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde inceleme, 
denetim ve soruşturma yapmak,  

c) Özel anlaşmalara dayalı olarak Bakanlığa verilmiş görevlere ilişkin konularda 
ilgili merciler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetim ve soruşturma 
yapmak,  

ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa 
uygun faaliyet göstermesini sağlamak üzere çalışma yapmak ve gerekli teklifleri 
hazırlamak,  

d) Mevzuatın Bakanlığa tanıdığı inceleme, denetim ve soruşturma yetkilerini 
kullanmak,  

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

(2) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı; Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup 
Başkanları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine 
göre istihdam edilen Ticaret Müfettişlerinden oluşur.  

(3) (Mülga: RG-7/7/2021-31534- CK-79)    

(4) Başkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve 
işbölümünün sağlanması amacıyla doğrudan Başkanlığa bağlı olmak ve çalışma 
usul ve esasları yönetmelikle belirlenmek üzere grup başkanlıkları kurulur.   

Strateji Geliştirme Başkanlığı  
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MADDE 460- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651- CK-27)   

(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 
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.    

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  

MADDE 461- (Mülga: RG-7/7/2021-31534- CK-79)    

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  

MADDE 462 - (Mülga: RG-7/7/2021-31534- CK-79)  

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  

MADDE 463- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651- CK-27)   

(1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:  

a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu 
faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,   

b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak 
bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere 
gerekli tedbirleri almak,  

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.    

Özel Kalem Müdürlüğü  

MADDE 464- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651- CK-27)   

(1) Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:  

a) Bakanın çalışma programını düzenlemek,  

b) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve 
yürütmek,  

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.    

Taşra teşkilatı  

MADDE 465- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651-CK-27/92 md.)   

(1) (Değişik: RG-23/12/2021-31698- CK-89) Bakanlık taşra teşkilatı bu bölüme 
ekli (I) sayılı Cetvelde gösterilen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile her 
ilde kurulan ticaret il müdürlükleri ve 3218 sayılı Kanuna göre tespit edilen serbest 
bölgelerde bakanlık tarafından kurulan serbest bölge müdürlüklerinden oluşur. 
Taşra teşkilatının birimleri ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir.   

(2) Serbest bölge müdürlükleri doğrudan Bakanlığa bağlıdır.    

Yurtdışı teşkilatı  

MADDE 466- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651- CK-27)   

(1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.    

Döner sermaye işletmesi  

MADDE 467- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651- CK-27)   
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(1) Bakanlık, bu Bölümde sayılan görevleri yerine getirmek ve ihracatın 
geliştirilmesi ve ithalatın yönlendirilmesi kapsamında yapılacak faaliyetler, dış 
ticarette ürün denetimleriyle ilgili faaliyetler, dış ticarette ürün denetimlerine 
yönelik uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri, ürün denetimlerinde ihtiyaç duyulan 
laboratuvarların kurulması ve mevcutların geliştirilmesi faaliyetleri, ürün 
denetimlerinde numune alımı ve analizi masrafları ile dış ticaret denetimleri 
kapsamında alınan ve firmalarca belli süreler dâhilinde geri alınmayan 
numunelerin satışını yapma, dış ticaretin geliştirilmesine ilişkin kurs, konferans, 
toplantı, seminer, envanter, projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, yayın, 
rehberlik, danışmanlık, yönetim, işletme, yurtdışı teşkilatının geliştirilmesi ve 
benzeri hizmetleri yapmak, yaptırmak veya bunlara katılmak, gümrük denetimleri 
kapsamında alınan ve firmalarca belli süreler dâhilinde geri alınmayan 
numunelerin satışını yapmak üzere gerekli olan yerlerde ve sayıda döner sermaye 
işletmesi kurabilir.  

(2) Döner sermaye işletmesine tahsis olunan sermaye ihtiyaç duyulması halinde 
Cumhurbaşkanı tarafından beş katına kadar artırılabilir. Döner sermaye 
faaliyetlerinden elde edilen kârlar, ödenmiş sermayeye tahsis edilen tutara 
ulaşıncaya kadar sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye 
tutarına ulaştıktan sonra, yılsonu kârı hesap dönemini izleyen Nisan ayının sonuna 
kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına 
yatırılır.  

(3) Tahsis edilen sermaye; aynî yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere işletmeye verilen mallar ile döner sermaye faaliyetlerinden elde 
edilecek kârlardan oluşur. Bağış ve yardımlar sermaye limitine bakılmaksızın 
sermayeye ilave edilir.  

(4) İşletmenin giderleri; birinci fıkrada belirtilen iş ve faaliyetlerin gerektirdiği 
harcamalar ile döner sermaye işletmelerinde istihdam edilen personele yapılacak 
ödemelerden oluşur. Döner sermayeden bunlar dışında herhangi bir harcama 
yapılamaz.  

(5) Mali yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri 
ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştaya, bilanço ve eklerinin birer örneği de aynı 
süre içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.  

(6) Bakanlık hizmetleri için döner sermayeden temin edilen taşınmazlar, tapuda 
Hazine adına tescil edilerek Bakanlık adına tahsis edilir.  

(7) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, çalışma usul ve esasları, 
giderleri, işletilmesi ile hesap usullerine ilişkin hususlar Hazine ve Maliye 
Bakanlığının görüşü üzerine çıkarılan yönetmelikle tespit edilir.   

Kadrolar  

MADDE 468- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651- CK-27)   

(1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer 
hususlar Genel  

Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre 
düzenlenir.   

Uzman istihdamı  

MADDE 469- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651-CK-27)   
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(1) Bakanlık merkez teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 41 
inci maddesine göre Ticaret Uzmanı ve Ticaret Uzman Yardımcısı istihdam 
edilebilir.  

(2) Ticaret Uzmanı ve Ticaret Uzman Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar 
ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 
30 uncu maddesi uyarınca  

Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.    

Denetmen istihdamı  

MADDE 470- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651-CK-27)   

(1) Bakanlık taşra teşkilatında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 
üncü maddesi uyarınca Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcısı 
istihdam edilebilir.   

(2) Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve 
yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Ürün Denetmeni ve Ürün Denetmen 
Yardımcısına denktir.  

(3) Görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması 
amacıyla çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenmek üzere grup 
başkanlıkları kurulabilir.    

Uzman istihdamı  

MADDE 471- (Mülga: RG-10/1/2019-30651-CK-27)   

Denetmen istihdamı  

MADDE 472 - (Mülga: RG-10/1/2019-30651-CK-27)   

Çalışma Grupları  

MADDE 473 – (1) Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak 
çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, 
meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili 
uzmanların katılımı ile geçici çalışma grupları oluşturabilir.    

(I) SAYILI CETVEL 

(Ek: RG-23/12/2021-31698- CK-89) 

SIRA 
NO 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
ADI 

BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
MERKEZİ 

BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜNE 
BAĞLI İLLER 

1 
İSTANBUL GÜMRÜK VE 
DIŞ TİCARET BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ  

İSTANBUL  İSTANBUL  

2 
ULUDAĞ GÜMRÜK VE DIŞ 
TİCARET BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ  

BURSA  

BURSA, BALIKESİR,  
BİLECİK, 
ESKİŞEHİR,  
KÜTAHYA, YALOVA  

3 
TRAKYA GÜMRÜK VE DIŞ 
TİCARET BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ  

EDİRNE  
EDİRNE, 
KIRKLARELİ  
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4 

BATI MARMARA GÜMRÜK 
VE  
DIŞ TİCARET BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ  

TEKİRDAĞ  
TEKİRDAĞ, 
ÇANAKKALE  

5 

DOĞU MARMARA 
GÜMRÜK VE  
DIŞ TİCARET BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ  

KOCAELİ  

KOCAELİ, BOLU,  
DÜZCE, SAKARYA, 
ZONGULDAK,  
BARTIN, KARABÜK  

6 
EGE GÜMRÜK VE DIŞ 
TİCARET BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ  

İZMİR  
İZMİR, MANİSA, 
AYDIN  

7 
PAMUKKALE GÜMRÜK VE 
DIŞ TİCARET BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ  

DENİZLİ  
DENİZLİ, 
AFYONKARAHİSAR, 
UŞAK, MUĞLA  

8 
BATI AKDENİZ GÜMRÜK 
VE DIŞ TİCARET BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ANTALYA  
ANTALYA, 
BURDUR, ISPARTA 

9 

ORTA AKDENİZ GÜMRÜK 
VE  
DIŞ TİCARET BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ  

MERSİN  MERSİN, ADANA  

10 

DOĞU AKDENİZ GÜMRÜK 
VE  
DIŞ TİCARET BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ  

HATAY  HATAY, OSMANİYE  

11 

ORTA ANADOLU GÜMRÜK 
VE  
DIŞ TİCARET BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ  

ANKARA  

ANKARA, KONYA,  
KIRIKKALE,  
KARAMAN,  
AKSARAY,  
NEVŞEHİR,  
KAYSERİ, ÇANKIRI,  
KIRŞEHİR, YOZGAT, 
NİĞDE  

12 

ORTA KARADENİZ 
GÜMRÜK  
VE DIŞ TİCARET BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ  

SAMSUN  

SAMSUN, ÇORUM,  
ORDU, AMASYA,  
TOKAT,  
KASTAMONU,  
SİNOP  

13 

DOĞU KARADENİZ 
GÜMRÜK  
VE DIŞ TİCARET BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ  

TRABZON  

TRABZON,  
GİRESUN,  
ERZİNCAN,  
GÜMÜŞHANE, 
BAYBURT  

14 
KAÇKAR GÜMRÜK VE DIŞ 
TİCARET BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ  

ARTVİN  
ARTVİN, RİZE, 
ARDAHAN  
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15 
GÜRBULAK GÜMRÜK VE 
DIŞ TİCARET BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ  

AĞRI  
AĞRI, ERZURUM, 
KARS, IĞDIR  

16 

DOĞU ANADOLU 
GÜMRÜK VE  
DIŞ TİCARET BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ  

VAN  
VAN, BİTLİS, MUŞ, 
HAKKARİ  

17 
FIRAT GÜMRÜK VE DIŞ 
TİCARET BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ  

MALATYA  

MALATYA,  
KAHRAMANMARAŞ,  
SİVAS, ELAZIĞ,  
TUNCELİ, BİNGÖL  

18 
GAP GÜMRÜK VE DIŞ 
TİCARET BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ  

GAZİANTEP  
GAZİANTEP, KİLİS,  
ŞANLIURFA, 
ADIYAMAN  

19 
İPEKYOLU GÜMRÜK VE 
DIŞ TİCARET BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ  

ŞIRNAK  
ŞIRNAK, BATMAN,  
SİİRT, MARDİN, 
DİYARBAKIR  

  

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM  

Ortak Hükümler  

   

Bakanlar   

MADDE 503 - (1) Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiri olup, bakanlık 
icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu, bakanlık 
merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların faaliyetlerini, 
işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.  

(2) Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı 
amacıyla, bakanlık hizmetlerini mevzuata, Cumhurbaşkanının genel siyasetine, 
Cumhurbaşkanı karar ve talimatlarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara 
uygun olarak yürütmekle, bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer 
bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Cumhurbaşkanına 
karşı sorumludur.  

(3) (Ek: RG-28/12/2018-30639- CK.-24) Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve 
Bakanlığa atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmez. Ayrıca bu 
görevlere atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına 
hak kazananlara, talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden 
emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanır.    

Bakan Yardımcıları  

MADDE 504 - (1) Bakan Yardımcıları, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup 
bakanlık hizmetlerini bakan adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, 
bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, 
stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine, mevzuat hükümlerine 
uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla bakanlık teftiş kurulu hariç bakanlık 
kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.  
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(2) Bakan Yardımcıları yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana 
karşı sorumludur.  

(3) Bakan yardımcısı kadroları atama işlemi yapıldığı anda herhangi bir işleme 
gerek kalmaksızın ihdas edilerek Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.   

(4) (Ek: RG-13/9/2018-30534- CK-17) Bakan Yardımcısı kadrosuna atananların 
varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmez. (Ek cümle: RG-28/12/2018-30639- 
CK.-24) Ayrıca bu kadroya atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da 
yaşlılık aylığına hak kazananlara, talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle 
ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanır.    

Bakan Müşavirliği   

MADDE 505 - (1) Bakanlıklarda sayısı onbeşi geçmemek üzere Bakan Müşaviri 
istihdam edilebilir. (Ek cümle: RG-15/7/2018-30479- CK-4) Bakan Müşavirlerinin 
kadroları atama işlemi gerçekleşince hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş 
ve ilgili bakanlığa ait kadro cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.    

Yetki devri  

MADDE 506 - (1) Bakan ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri sınırlarını 
açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere 
devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.    

Koordinasyon ve işbirliği  

MADDE 507 - (1) Bakanlık, hizmet ve görevleriyle ilgili konularda, diğer 
bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları mevzuata uygun 
olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak 
tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.  

(2) Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin 
faaliyetlerinde, ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamaktan sorumludur.    

Düzenleme görev ve yetkisi  

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

Bakanlıkların temel kuruluşları ve hiyerarşik kademeler   

MADDE 509 - (1) Bakanlıklar, merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra ve 
yurtdışı teşkilatından ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan meydana gelir.  

(2) Bakanlık merkez teşkilatı, bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin 
yürütülmesi, bu hizmetlerle ilgili amaç ve politika tayini, planlama, kaynakları 
düzenleme ve sağlama, koordinasyon, gözetim ve takip, idareyi geliştirme ve 
denetim gibi görevleri yerine getirmek üzere gerekli birimlerden meydana gelir.  

(3) Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları 
hizmetleri vatandaşlara sunmakla görevli bakanlık taşra teşkilatı, ihtiyaca göre 
aşağıdaki kuruluşların tamamından veya birkaçından meydana gelecek şekilde 
düzenlenir.  

a) İl valisine bağlı il kuruluşları,  

b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları,  

c) Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları.  
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(4) Bakanlık merkez, taşra teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşların hiyerarşik 
kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak 
kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir.  

a) Bakanlık merkez teşkilatında:  

1) Bakan Yardımcılığı,   

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

3) Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı, 

b) Bağlı kuruluşlarda:  

1) Genel Müdürlük,  

2) Daire Başkanlığı,  

3) İhtiyaca göre kurulacak Şube Müdürlüğü,  

c) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında:  

1) Bölge Müdürlüğü,   

2) Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik,  

3) Şeflik veya Mühendislik,   

ç) Taşra teşkilatı il kuruluşlarında:   

1) Vali,  

2) İl Müdürlüğü,  

3) Şube Müdürlüğü,  

4) Şeflik,  

d) Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında:   

1) Kaymakam,  

2) İlçe Müdürlüğü,  

3) İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü,  

4) Şeflik.    

Yurtdışı teşkilatı   

MADDE 510 - (1) Yurtdışı Teşkilatı; kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışında 
devamlı veya geçici görev yapan, dış temsilcilik niteliği taşıyan veya taşımayan 
bütün kuruluşlarıdır. 

(2) Dış temsilcilik; diplomatik temsilciliklerle konsolosluklardır.  

(3) Diplomatik temsilcilik; büyükelçilik, daimi temsilcilik, temsilcilik, elçilik, 
ortaelçilik, büyükelçilik ve elçilik büroları ve daimi maslahatgüzarlıklarıdır.   

(4) Konsolosluk; başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk 
ajanlığı ve büyükelçilik konsolosluk şubeleri ile fahri başkonsolosluk ve fahri 
konsolosluklardır.  

(5) İhtisas birimleri; dış temsilciliklerin bünyesinde çalışan ve Dışişleri Bakanlığı 
dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına mensup memur ve diğer görevlilerden 
meydana gelen birimlerdir.   



 
          CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI 

{ 31 } 

(6) Dış temsilcilik niteliği taşımayan yurtdışı teşkilatı; kamu kurum ve 
kuruluşlarının dış temsilcilik veya ihtisas birimi niteliğini taşımayan yurtdışı 
teşkilatıdır.  

(7) Misyon şefi; diplomatik temsilciliklerin, büyükelçi, daimi temsilci, temsilci, 
elçi, ortaelçi, maslahatgüzar unvanlarından birini taşıyan en üst yöneticisidir.  

(8) Konsolosluk şefi; konsoloslukların, başkonsolos, konsolos, muavin konsolos, 
konsolosluk ajanı, fahri başkonsolos, fahri konsolos unvanlarından birini taşıyan 
en üst yöneticisidir.     

Bütçe türü   

MADDE 520- (1) Bakanlıklar 10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I) sayılı cetvelde yer alır.    

Yönetmelikler  

MADDE 537 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ilişkin 
usûl ve esaslar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.    

Yürürlük  

MADDE 538 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.     

Yürütme  

MADDE 539 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.   

 


