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KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKİLATI HAKKINDA 

13.04.1999 TARİHLİ VE 12770 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI 

 
Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu 

şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 

ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 4 ve 6 ncı maddelerine göre Bakanlar Kurulu'nca 

13.04.1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 

KARAR 

BİRİNCİ KISIM 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

 

Madde 1- Bu Kararın amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının, 13/12/1983 tarihli ve 189 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen esaslar çerçevesinde kurulmuş olan yurtdışı 

teşkilatını oluşturan birimlerin görevleri ile, nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, 

akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu dış temsilcilikleri belirlemek ve yurtdışı teşkilatının 

tabi olacağı genel esasları düzenlemektir. 

 

Madde 2- 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı 

Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2 nci maddesine göre Dışişleri 

Bakanlığının yurtdışı teşkilatı dış temsilcilik (diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklar) 

niteliğinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatları ise ihtisas birimi niteliğinde 

kurulur. 

 

Madde 3- Büyükelçilik büroları, elçilik büroları, başkonsolosluklar, konsolosluklar, fahri 

başkonsolosluklar ve fahri konsolosluklar, görev yaptıkları ülkede akredite diplomatik 

temsilciliklere; akredite diplomatik temsilcilik yoksa, doğrudan ajanlıklarının bağlı olacağı 

başkonsolosluk veya konsolosluklar ise kuruluş kararnamelerinde belirtilir. 

 

Madde 4- Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarının görevleri, bu Karar'ın 

İkinci Kısım 1-141 üncü bölümlerinde, yurtdışı teşkilatını oluşturan dış temsilcilikler ve ihtisas 

birimleri ile bunların kurulduğu şehir ve ülkeler, görev alanı, akredite edildiği ülkeler, bağlı 

bulunduğu dış temsilcilik ve ihtisas birimlerinde çalıştırılabilecek azami kadrolu personel sayısı 

ise bu Karar'a ekli ( 1-18 )2 sayılı cetvellerde, kurumlar itibarıyla gösterilmiştir. 
 

 

 
 

1 Daha sonrasındaki Bakanlar Kurulu Kararlarıyla yapılan eklemeler neticesinde kamu kurum ve kuruluşlarının 

yurtdışı teşkilatının görevleri bu Karar’ın İkinci Kısım 1-18 inci bölümlerinde gösterilmiştir. Diğer taraftan 

Emniyet Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatının Kuruluş ve Görevlerinin yer aldığı onbirinci bölüm, 676 sayılı 

Olağanüstü Hal kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci 

maddesi ile Emniyet Genel Müdürlüğünün yurtdışı teşkilatı kaldırılması ve daha sonra bu hükmün 1/2/2018 tarihli 

ve 7070 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle de aynen kabul edilmesi ile birlikte bu Karar’dan çıkarılmıştır. 
2 Daha sonrasındaki Bakanlar Kurulu Kararlarıyla yapılan eklemeler neticesinde bu Karar’a ekli cetveller (1-22) 

şeklinde gösterilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğünün yurtdışı teşkilatını gösteren 15 sayılı cetvel bu Karar’a ekli 

cetvellerden çıkarılmıştır. 
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Madde 5- Dışişleri Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını 

oluşturan ihtisas birimleri, büyükelçilik ve elçiliklere bağlı müşavirlik veya ataşelikler; 

başkonsolosluk veya konsolosluklara bağlı ataşelikler şeklinde kurulur. 

 

Madde 6- Yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının daimi 

temsilcilikler nezdinde ihtisas birimi kurmaları mümkün bulunmadığından bu temsilciliklere 

atananlar daimi temsilcilik personeli olarak görev yaparlar. 

 

Madde 7- İhtisas birimlerinin görev alanları, aksine bir kayıt bulunmadıkça, bağlı 

oldukları dış temsilciliğin görev alanı ile sınırlıdır. 

 

Madde 8- İhtisas birimleri, faaliyetlerini bağlı bulundukları dış temsilcilik şefinin bilgi 

ve talimatları dahilinde yürütürler. Misyon ve konsolosluk şefleri, kendilerine bağlı olarak 

kurulan ihtisas birimlerinde görevlendirilen personelin amiridir. 

 

Madde 9- İhtisas birimlerine verilecek görevler, kurulacakları yerleşim yerleri ile ihtisas 

birimlerinde veya daimi temsilcilikler nezdinde görevlendirilen personelin sayısı ve yurtdışında 

sahip olacakları kadro ünvanları, uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma ve sözleşmelerle, 

uluslararası örf, adet ve teamüle uygun olarak belirlenir. 

 

Madde 10- Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatında görevlendirilen 

memurları, büyükelçilikler ve elçilikler nezdinde kurulan ihtisas birimlerinde Müşavir, Müşavir 

Yardımcısı, Ataşe ve Ataşe Yardımcısı; başkonsolosluklar ve konsolosluklar nezdinde kurulan 

ihtisas birimlerinde ise Ataşe ve Ataşe Yardımcısı ünvanlarını taşırlar. 

 

Madde 11- Kamu kurum ve kuruluşlarının ekli cetvellerde gösterilen yurtdışı teşkilatında 

değişiklik yapılabilmesi veya yeni yurtdışı birimi kurulabilmesi için, Dışişleri Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşlerinin alınması şarttır. 

 

Madde 12- Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatı için tespit ve ihdas edilmiş 

bulunan kadrolardan yüzde yetmiş oranını geçen kadrolara yapılacak atamalar, Devlet Personel 

Başkanlığının görüşü üzerine Başbakanlığın iznine tabidir. 

 

İKİNCİ KISIM 

KURUMLARLA İLGİLİ ESASLAR 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATININ 

KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

 

Madde 13- Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatını oluşturan dış temsilcilikler ile bunların 

kurulduğu şehir ve ülkeler, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu diplomatik 

temsilcilikler, ekli ( 1-5 ) sayılı cetvellerde gösterilmiştir. 

 

Madde 14- Dışişleri Bakanlığı, 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığı'nın 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanun ve 189 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen görevleri yürütür. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

MALİYE BAKANLIĞI1 YURTDIŞI TEŞKİLATININ 

KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

 

Madde 15- Maliye Bakanlığı yurtdışı teşkilatının kurulan birimler itibariyle isimleri, 

kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ve çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, 

ekli (6) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

 

Madde 16- Maliye Bakanlığı yurtdışı teşkilatı, nezdinde görevli bulundukları diplomatik 

temsilcilik veya konsolosluğun görev alanı içinde2, Bakanlık görev alanı ile ilgili olarak resmi 

ve özel kurum ve kuruluşlarla temas ve görüşmeler yaparak topladığı bilgileri değerlendirmek 

ve sonuçlarını bağlı olduğu dış temsilcilikle Bakanlığa intikal ettirmek suretiyle ilgilileri 

aydınlatmak, Türk vatandaşlarının her türlü gelir ve gider kanunları ile milli emlak ve sair mali 

konularla ilgili tereddüt ve problemlerin hallinde yazılı ve sözlü olarak ve bu meselelerin 

müşterek çözüm yolları hakkında Bakanlığa teklifte bulunmak, Bakanlık ile misyon ve 

konsolosluk şeflerince verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATININ 

KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

 

Madde 17- Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler itibarıyla 

isimleri, kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ve görev alanlarına dahil diğer ülkeler ve 

çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı ekli ( 7 ) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

 

Madde 18- Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı teşkilatı, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 

Kanunu ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun gereğince; 

yabancı ülkelerde bulunan yurttaşlarımızın ve soydaşlarımızın çocukları ile yükseköğretim 

öğrencilerimizin her türlü eğitim ve öğrenim faaliyetleri ile ilgili işleri yürütmek, eğitim ve 

öğretim alanındaki münasebetlerimizin geliştirilmesine çalışmak, eğitim, öğretim ve bilim 

alanlarında yabancı ülkeler ile milletlerarası kuruluşların çalışma ve uygulamalarından ilgili 

daire ve kurumları haberdar etmek sureti ile eğitimimizin gelişmesine katkıda bulunmak, 

milletlerarası kuruluşlardan sağlanabilecek, eğitimle ilgili teknik yardım imkanları hakkında 

Bakanlığa bilgi vermek, yabancı üniversitelerin Türkoloji kürsüleri ile yakın ilişkiler kurmak, 

kültür anlaşmalarında yer alan hususların uygulanmasını takip etmek, yurtdışında bulunan Türk 

işçi çocuklarının genel ve mesleki eğitimleri konusunda takip edilecek genel politika hakkında 

Bakanlığa teklifte bulunmak, 1739 sayılı kanunun 59 ncu maddesi gereğince Türk 

vatandaşlarının yurtdışında eğitim, öğrenim ve ihtisas görmeleri ile ilgili hizmetleri 

düzenlemek, Bakanlık ile misyon ve konsolosluk şeflerince verilecek diğer görevleri yerine 

getirmekle yükümlüdür. 
 

 
1 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın adı “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. 
2 Burada yer alan “milletlerarası kuruluşların kabul ettiği gümrük tarifeleri, gümrük kıymeti, gümrük rejimi 

ve formaliteleri ile bunların değişikliklerini takip ederek, milli mevzuata ve uygulamaya intikal 

ettirilmesinin sağlanması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, gelir ve gider kanunlarının uygulanması 

ile ilgili görevleri yerine getirmek, bulunulan ülke ile olan vergi ilişkilerini yürütmek, ikili veya çok taraflı 

anlaşmalar ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak” ifadesi ile bu maddede yer alan “gümrük ” ibareleri 

02/09/2008 tarihli ve 2008/14541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesi ile madde 

metninden çıkarılmıştır 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI1 YURTDIŞI TEŞKİLATININ 

KURULUŞ VE GÖREVLERİ2
 

 

Madde 19- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimleri 

itibarıyla isimleri, kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanına giren diğer 

ülkeler ve çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli ( 8 ) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

 

Madde 20- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yurtdışı teşkilatı, genel tarım politikası 

ve kalkınma plan ve programlarına uygun olarak, Bakanlığın dış ülkeler ve milletlerarası 

kuruluşlarla olan münasebetlerinde yardımcı olmak, ihtisas alanlarında her türlü gelişmeleri 

takip etmek ve bu konularda elde edilen bilgileri Bakanlığa duyurmak, uzman, teknik personel, 

bilim adamı, deneme materyali gibi ihtiyaçların karşılanmasında gerekli hizmetleri yapmak, 

tarım ürünlerinin üretim ve pazarlamasını yönlendirmek gayesiyle tarıma dayalı sanayilerde 

teknolojik gelişmeleri takip etmek, destekleme fiyatları, subvansiyonları ve diğer teşvik 

unsurları ile gerekli envanter ve istatistikleri derlemek, Bakanlık ile misyon ve konsolosluk 

şeflerince verilecek diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI3 YURTDIŞI TEŞKİLATININ 

KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

 

Madde 21- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler 

itibarıyla isimleri, kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanlarına giren diğer 

ülkeler ve çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli ( 9 ) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

 

Madde 22- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yurtdışı teşkilatı, yabancı ülkelerdeki 

Türk işçileri ve aile fertlerinin çalışma ve sosyal hukukuna dair problemlerine çözüm yolları 

aramak, bu konularda ilgililerin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek yolunda faaliyette 

bulunmak, işçilerimizin işverenle olan münasebetlerinin düzenlenmesine yardım etmek, 

milletlerarası teşekküllerin ve sanayide ileri gitmiş ülkelerin çalışmalarını ve alınan yeni 

tedbirleri takip ve tespit ederek Bakanlığa bildirmek, bu çerçeve dairesinde ülkelerin işçi ve 

işveren kuruluşları ile ilişki kurmak, ikili işgücü ve sosyal güvenlik anlaşmalarının 

uygulanmasından doğan işlemler ile münferit meselelerin çözümlenmesine yardımcı olmak, 

işçilerimizin bulundukları ülkelere uyumlarının ve mesleki eğitim imkanlarından 

yararlanmalarını sağlamaya yönelik çalışmalarla, ülkemizle bağlarının muhafazasını 

sağlayacak çalışmalar yapmak ve Bakanlık ile misyon ve konsolosluk şeflerince verilecek diğer 

görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 
 

 

 

 

 

 
 

1 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın adı “Tarım ve Orman Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. 
2 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının adı 639 sayılı KHK ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak 

değiştirilmiştir. 
3 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın adı “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak 

değiştirilmiştir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATININ 

KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

 

Madde 23- (Değişik: 05/08/2005 tarihli ve 2005/9265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 

Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler itibarıyla isimleri, kurulduğu 

yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanlarına giren diğer ülkeler ve çalıştırabileceği 

azami kadrolu personel sayısı, ekli ( 10 ) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

 

Madde 24- (Değişik: 05/08/2005 tarihli ve 2005/9265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 

Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı teşkilatı, ülkemizin tarihi, kültürel kaynak ve imkanlarının, 

Türk dil ve edebiyatının, Türk gelenekleri ve adetlerinin, Türk sanatlarının, yayın ve teşhir 

suretiyle tanıtılmasını ve öğretilmesini sağlamak; Türk sanat, kültür ve dilinin tanıtılması, 

yayılması ve öğretilmesi amacıyla Türk kültür merkezlerinin açılması imkanlarını araştırmak; 

ülkemizin turistik kaynak imkanlarının, tarihi ve doğal güzelliklerin, dağ turizminin, kış sportif 

faaliyetleri ile kış turizminin yayın, fuar ve fuarcılık faaliyetleri ile ülkemizin turizm bölgeleri 

ve el sanatlarının tanıtılması, turizm konularında gerekli ikili anlaşmalar ile ülkelerarası turizm 

anlaşmalarının sağlanması, ülkemizin turizm imkanlarının pazarlanmasını sağlamak; turizm 

anlaşmalarında, Kültür Merkezlerinin yönlendirilmesi ve yönetilmesinde misyon şeflerine 

yardımcı olmak; güzel sanatlar ve enformasyon alanlarındaki gelişmeleri takip etmek, 

değerlendirmek ve sonuçlarını Bakanlığa bildirmek; kültür ve turizm anlaşmalarının Bakanlığa 

tahmil ettiği faaliyetleri planlamak ve yürütmek; Bakanlık ile misyon ve konsolosluk şeflerince 

verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM1
 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI2 YURTDIŞI TEŞKİLATININ 

KURULUŞ VE GÖREVLERİ 3 

 
Madde 25- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimleri itibarıyla 

isimleri, kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanına giren diğer ülkeler ve 
çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli (11) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

 

Madde 26- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yurtdışı teşkilatı, resmi ve özel kurum ve 
kuruluşlarla temas ve görüşmeler yapmak suretiyle Bakanlık görevleri ile ilgili bilgi toplamak, 
değerlendirmek ve sonuçlarını raporlar halinde Bakanlığa bildirmek, ilgilileri bu konularda 
aydınlatmak, Bakanlığın görev alanı ile ilgili ilişkileri geliştirmek, milletlerarası kuruluşların 
kabul ettiği ve önerdiği ticaret ve tüketici politikaları, mevcut ve yeni kooperatifçilik 
uygulamaları ile esnaf ve sanatkârlara ilişkin uygulamalar, gümrük tarifeleri, gümrük kıymeti, 
gümrük rejimi ve formaliteleri ile bunların değişikliklerini takip ederek milli mevzuata ve 
uygulamaya intikal ettirilmesinin sağlanması konusunda gerekli çalışmalar yapmak, Türk 
işçileri ve aile fertlerinin Bakanlığın görev alanındaki sorunlarına çözüm yolları aramak ve bu 
kişileri ülkemiz mevzuat konularında bilgilendirmek, karşılıklı idari ve teknik yardım 
konusunda ülkemizin diğer ülkelerle imzaladığı anlaşmalar ve taraf olduğumuz çok taraflı 
sözleşmeler ile diğer ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılan idari ve teknik yardım 
taleplerinin etkin ve hızlı bir biçimde sonuçlandırılması için gerekli çalışmalar yapmak ve bu 
çerçevede ilgililerle temaslarda bulunmak, kaçakçılık ve gümrük ve şirketler üzerinden para 
aklama suçlarıyla mücadeleye yönelik olarak ilgili ülkelerin gümrük idareleriyle işbirliği 

 

1 Bu bölüm ve başlığı, 02/09/2008 tarihli ve 2008/14541 sayılı Kararnamenin eki Kararın 2’nci maddesiyle yeniden 

düzenlenmiştir. 
2 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın adı “Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. 
3 Gümrük Müsteşarlığı, 640 sayılı KHK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandırılmıştır. 
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yapmak, yabancı ülkelerdeki Türk tüketicilerinin tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında 
yaşadıkları sorunlara çözüm yolları aramak ve onları tüketici hakları konusunda 
bilinçlendirmek, Bakanlık hizmetlerini ilgilendiren konularda yapılan uluslararası toplantıları 
takip etmek, nezdinde vazife gördükleri temsilcilikleri diğer ülkelerle olan münasebetlerini 
takip ederek ülkemizi ilgilendiren hususlar ile sağlanacak imkanlar konusunda tekliflerde 
bulunmak ve diğer konularda Bakanlık ile misyon ve konsolosluk şeflerince verilecek diğer 
vazifeleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

EKONOMİ BAKANLIĞI1 YURTDIŞI TEŞKİLATININ 

KURULUŞ VE GÖREVLERİ 2
 

 

Madde 27- Ekonomi Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler itibarıyla isimleri, 

kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanlarına giren diğer ülkeler ve 

çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli ( 12 ) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

 

Madde 28- Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla 

temas ve görüşmeler yapmak, suretiyle, Müsteşarlık görevleri ile ilgili bilgileri toplamak, 

değerlendirmek ve sonuçlarını raporlar halinde Başbakanlığa bildirmek, ilgilileri bu konularda 

aydınlatmak, ekonomik münasebetlerimizin geliştirilmesine çalışmak, ikili ve çok taraflı 

ekonomik anlaşmalar ve karma ekonomik komisyonlar ile ilgili hazırlık çalışmalarını 

yürütmek, ülkemizin ekonomik ve ticari çıkarlarının korunması, ihraç ürünlerimizin uygun 

fiyatlarla pazarlanması, piyasa hareketlerinin takibi gibi konularda gerekli istihbaratın 

sağlanarak bilgilerin sağlıklı bir şekilde ticari çevrelere zamanında ulaşmasına ve bu ülkelere 

ticari gaye ile giden iş adamlarımıza yardımcı olmak, Müsteşarlık hizmetlerini ilgilendiren 

konularda yapılan yardım, kredi anlaşmaları hükümlerinin tatbikatını takip etmek, iktisadi ve 

mali müesseselerin faaliyetlerini, toplanan milli veya milletlerarası iktisadi ve mali kongre ve 

konferansları takip etmek, talimat alınması gereken konularda Başbakanlığa bilgi vermek, 

nezdinde vazife gördükleri temsilciliklerin diğer ülkeler ile olan münasebetlerini takip ederek 

memleketimizi ilgilendiren hususlar ile sağlanacak imkanlar konusunda tekliflerde bulunmak 

ve diğer konularda Başbakanlık ile misyon ve konsolosluk şeflerince verilecek vazifeleri yerine 

getirmekle yükümlüdür. 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATININ 

KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

 

Madde 29- Diyanet İşleri Başkanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler itibarıyla 

isimleri, kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanlarına giren diğer ülke veya 

şehirler ve çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli ( 13 ) sayılı cetvelde 

gösterilmiştir. 

 

Madde 30- Diyanet İşleri Başkanlığı yurtdışı teşkilatı yurtdışındaki vatandaş ve 

soydaşlarımızı din konusunda aydınlatmak; bu amaçla mahalli basın-yayın organlarının 

yardımını sağlamaya çalışmak, onların ibadet, din eğitimi, hastahane, hapishane, aile 
 

1 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın adı “Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. 
2 Dış Ticaret Müsteşarlığı, 637 sayılı KHK ile Ekonomi Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırılmıştır. 
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problemleri, nikah, cenaze, mevlit ve benzeri konulardaki dini ve manevi ihtiyaçlarında 

yardımcı olmak, çeşitli işçi kuruluşları tarafından yürütülen dini, faaliyetleri (ibadethane, 

Kur'an Kursu ve benzeri konulardaki çalışmalar) ile ilgilenmek, bu kuruluşların ülkemizde 

uygulanan mevzuat sınırları içinde hareket etmelerini sağlamak maksadıyla yol gösterici ve 

yönlendirici çalışmaları yürütmek, ibadethanelerde ve işçilerimizin toplu olarak bulunduğu 

yerlerde vaaz, hutbe, dini-ilmi seminer ve konferans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde bu 

görevleri bizzat yapmak, bulundukları ülkelerdeki sosyal gelişmeleri dini yönleriyle takip 

etmek, bu gelişmelerin yurttaşlarımızın üzerindeki etkilerini incelemek, yurtdışında islam dini 

ile ilgili faaliyet ve kuruluşlar hakkında bilgi toplamak, değerlendirmek, her kademedeki eğitim 

ve öğretim kurumlarıyla temas kurarak özellikle din eğitiminde uygulanan yeni metodları, diğer 

müslüman ülkelerden gelmiş işçilerin din hizmetlerinin nasıl yürütüldüğünü incelemek ve 

görevleriyle ilgili konularda Başkanlığa tekliflerde bulunmak, Başkanlık ile misyon ve 

konsolosluk şeflerince verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

 

ONUNCU BÖLÜM 

İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ YURTDIŞI TEŞKİLATININ  

KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

 

Madde 31- İletişim Başkanlığının yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler itibarıyla 

isimleri, kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanlarına giren diğer ülkeler ve 

çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli ( 14 ) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

 

Madde 32- İletişim Başkanlığının yurtdışı teşkilatı, Türkiye markasının 

güçlendirilmesine katkı sağlayacak, ülkemizin uluslararası kamuoyu nezdinde itibarının 

artırılmasına hizmet edecek çalışmalar yapmak, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda ileri 

sürdüğü tezlerini ve politika tercihlerini belirlenen stratejik iletişim yöntemleriyle etkili bir 

şekilde aktarmak ve görev yapılan ülke veya bölge üzerindeki etkisinin tespitine dair dönemsel 

çalışmalar yürütmek, kamu diplomasisi alanında çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar, 

üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde araştırmalar yapmak, Başkanlık ile 

görev yapılan ülkenin devlet kuruluşları arasında işbirliğini artırmak için gerekli çalışmaları 

yapmak ve kurulan işbirliğinin sürekliliğini sağlamak, yabancı basın organlarının ve 

mensuplarının ülkemiz lehine çalışmalarını teşvik etmek ve kolaylaştırmak, Türkiye hakkında 

araştırma yapan, bilgi talebinde bulunan kişi ve kuruluşlara yardımcı olmak, ilgili kurumları 

koordine ederek gerekli bilgi ve belgenin teminini sağlamak, Başkanlığın görev alanına giren 

konularda ve basın yayın organları ile ilişkilerde Büyükelçiliğin danışmanlığını ve sözcülüğünü 

yapmak, üst düzey resmî temaslarda basın ile ilişkileri düzenlemek, basın toplantılarını organize 

etmek, basın duyuruları hazırlamak ve bunları ilgili kuruluşlara ulaştırmak, görev yapılan ülke 

veya bölgede stratejik iletişim ve kriz yönetimi uygulamalarına yönelik faaliyetler ile Türkiye 

Cumhuriyetine karşı yürütülen psikolojik harekât, manipülasyon, dezenformasyon, propaganda 

ve algı operasyonu faaliyetlerini takip etmek ve değerlendirmek ve Başkanlık ile misyon ve 

konsolosluk şefleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 
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ONBİRİNCİ BÖLÜM 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI 

TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ1
 

 

Madde 33- Emniyet Genel Müdürlüğünün yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler itibarıyla 

isimleri, kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanlarına giren ülkeler ve 

çalıştırılabilecek azami kadrolu personel sayısı, ekli ( 15 ) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

 

 

Madde 34- Emniyet Genel Müdürlüğünün Yurtdışı Teşkilatında çalıştırılacak olan 

Emniyet Müşaviri ve Emniyet Ataşesi; uluslararası suç ve suçlularla, uyuşturucu madde 

kaçakçılığıyla ve ülkemize yönelik terörizmle mücadele etmek üzere ülkemiz ile diğer ülkeler 

arasında imzalanan anlaşma ve protokollerde kayıtlı yükümlülüklerin yerine getirilmesini 

teminen mahalli polis teşkilatlarıyla, 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde işbirliği 

yapmakla görevlidir. 

                                                      
1 3/10/2016 tarihli 29872 sayıl Resmi Gazete'de yayımlanan 676 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında Bazı 

Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi ile Emniyet Genel 

Müdürlüğünün yurtdışı teşkilatı kaldırılmış; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7070 sayılı Kanunun 25 inci 

maddesiyle de aynen kabul edilmiştir. 
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ONİKİNCİ BÖLÜM 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI1 YURTDIŞI TEŞKİLATININ 

KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

 

Madde 35- Hazine Müsteşarlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler itibarıyla isimleri, 

kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanlarına giren diğer ülkeler ve 

çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli ( 16 ) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

 

Madde 36- Hazine Müsteşarlığı Yurtdışı Teşkilatı, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla 

temas ve görüşmeler yapmak suretiyle Müsteşarlık görevleri ile ilgili bilgileri toplamak, 

değerlendirmek ve sonuçlarını raporlar halinde Başbakanlığa bildirmek, ilgilileri bu konularda 

aydınlatmak, ekonomik münasebetlerimizin geliştirilmesine çalışmak, ikili ve çok taraflı 

ekonomik anlaşmalar ile ilgili hazırlık çalışmalarını yürütmek, ülkemizin ekonomik ve mali 

çıkarlarının korunması, piyasa hareketlerinin takibi gibi konularda gerekli istihbaratın 

sağlanarak bilgilerin sağlıklı bir şekilde ekonomik ve mali çevrelere zamanında ulaşmasına 

yardımcı olmak, Müsteşarlık hizmetlerini ilgilendiren konularda yapılan yardım, kredi 

anlaşmaları hükümlerinin tatbikatını takip etmek, ekonomik ve mali müesseselerin 

çalışmalarına iştirak etmek, talimat alınması gereken konularda Başbakanlığa bilgi vermek, 

nezdinde vazife gördükleri temsilciliklerin diğer ülkeler ile olan münasebetlerini takip ederek 

memleketimizi ilgilendiren hususlar ile sağlanacak imkanlar konusunda tekliflerde bulunmak 

ve uluslararası mali kuruluşlar, yabancı ülkelerin resmi mali müesseseleri ve bilumum yatırım 

ve finansman bankaları ve fonları, Milletlerarası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (IBRD) 

İslam Kalkınma Bankası (IDB), Asya Kalkınma Bankası (ADB), Avrupa İmar ve Kalkınma 

Bankası (EBRD) ve islam ülkeleri çeşitli kalkınma fonları ve para otoriteleri ile ilişkilerin, 

uluslararası ekonomik işbirliği ile ilgili dış kamu borçlanmalarının hazırlık, akit, kefalet ve 

garanti işlemlerini yürüterek dış kamu borçlanmalarına müncer olacak müzakere ve muhaberatı 

yapmak, sağlanan dış kamu borçlarının ve kültür yardımları dışındaki dış yardımların 

kullanılmasına, bu borç ve dış yardımlara ait mukavele ve anlaşmaların uygulanması ile ilgili 

olarak her türlü temas, müzakere ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda ve diğer konularda 

Başbakanlık ile misyon ve konsolosluk şeflerince verilecek görevleri yerine getirmekle 

yükümlüdür. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Hazine ve Maliye Bakanlığı” içerisinde yapılandırılmıştır. 
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KALKINMA BAKANLIĞI1 YURTDIŞI 

TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ2
 

 

Madde 37- Kalkınma Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler itibarıyla isimleri, 

kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanına giren diğer ülkeler ve 

çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli ( 17 ) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

 

Madde 38- Kalkınma Bakanlığı yurtdışı teşkilatı kaynakların verimli kullanılması ve 

kullanımının hızlandırılması için ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planlama hizmetleri ile 

maliye politikalarının hazırlanması ve uygulanması, uygulamanın takibi ve denetlenmesi 

hizmetlerini bir bütünlük içerisinde düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, kamu 

hizmetlerinin verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak ve ülkenin 

ekonomik ve sosyal durumunu dikkate alarak hizmetlerin özelliği ve gereklerine uygun 

düzenlemeler yapılmasına destek olmakla yükümlüdür. 

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 3 

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI4 YURTDIŞI TEŞKİLATININ 

KURULUŞ VE GÖREVLERİ 5 

 

Madde 39- Avrupa Birliği Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler itibariyle 

isimleri, kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanına giren diğer ülkeler ve 

çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli (18) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

 

Madde 40- Avrupa Birliği Bakanlığı yurtdışı teşkilatı, ülkemizin Avrupa Birliği 

üyeliğine hazırlanması sürecinde ve üyeliği sonrasında yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, 

izlenmesi ve koordine edilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Avrupa Birliği Genel 

Sekreterliğinin görevleri ile ilgili bilgileri toplamak, değerlendirmek ve sonuçlarını raporlar 

halinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine bildirmek, Avrupa Birliği ile yapılan 

müzakerelerde hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmak, bu amaçla Avrupa Birliği organları ve 

AB üyesi ülkelerin yetkilileriyle doğrudan temaslar yoluyla gerekli bilgileri sağlayarak Avrupa 

Birliği Genel Sekreterliğine iletmek, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve bağlı olunan dış 

temsilcilik tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek, bu çerçevede yapılacak 

çalışmaların verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. 
 

 

 

 

 
1 09/07/2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere 

Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 inci maddesi ile 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler 

yapılarak Kalkınma Bakanlığı kaldırılmıştır. 
2Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 641 sayılı KHK ile Kalkınma Bakanlığı adı altında yeniden 

yapılandırılmıştır. 
3 Bu bölüm, 11/02/2010 tarihli ve 2010/119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla eklenmiştir. 
4 09/07/2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere 

Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi ile Avrupa Birliği Bakanlığı kaldırılmış ve 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Avrupa Birliği Başkanlığı şeklinde yapılandırılmıştır. 
5Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 634 sayılı KHK ile Avrupa Birliği Bakanlığı şeklinde yeniden 

yapılandırılmıştır. 
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ONBEŞİNCİ BÖLÜM1 

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ2 YURTDIŞI 

TEŞKİLATININ 

KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

 

Madde 41 – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler 

itibarıyla isimleri, kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanına giren diğer 

ülkeler ve çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli (19) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

 

Madde 42 – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yurtdışı teşkilatı, bilim diplomasisi 

faaliyetlerini yürütmek, görevli bulunduğu ülkedeki bilimsel, teknolojik ve sınai faaliyetler ile 

ilgili gelişmeleri takip etmek, raporlamak, değerlendirmek ve sonuçlarından Bakanlığı haberdar 

etmek; bilimsel, teknolojik ve sınai alandaki politikaları yabancı bilimsel ve teknik 

akademilerde, sanayide ve devlet kurumlarında takip etmek ve bilim ve teknoloji alanlarında 

Türkiye’yi temsil etmek; bilimsel ve teknik konularda büyükelçiye danışmanlık yapmak; 

bulunduğu ülkelerde üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferi mekanizmalarını 

inceleyerek ülkemize uygulanabilirliğini incelemek ve ülkemize uygun projeler geliştirmek; 

ülkemiz için öncelikli alanlarda yeni işbirliği modelleri önermek ve uygulanmasında aktif rol 

oynamak; ülkemizdeki bilimsel, teknolojik ve sınai faaliyetler, yatırım imkanları, teşvikler gibi 

konularda tek nokta ofisi tarzında bilgi merkezi olarak hizmet vermek; ülkemizdeki 

girişimcilik, yenilikçilik, Ar-Ge ve bilimsel destek programlarından görev yaptığı ülkedeki 

bilim adamlarımızın, araştırmacıların ve girişimcilerin haberdar olmasını sağlamak ve 

Bakanlığa yapılacak başvurular için gerekli yönlendirmeleri yapmak; görev yaptığı ülkede 

teknolojik açıdan öncü, pazar lideri firmalar ile ülkemizde aynı sektörde faaliyet gösteren 

kurum ve firmalar arasında iletişim ve işbirliği imkanlarının oluşmasına yönelik çalışmalar 

yapmak; bilimsel bilgi ve bilim adamı değişimine yardımcı olmak; görev yaptığı ülkedeki 

bilimsel programlardan ve etkinliklerden ülkemizdeki muadillerin haberdar edilmesini ve 

katılımlarını sağlamak; ortak proje geliştirme kültürünün geliştirilmesi amacıyla bilim 

adamlarımızla yabancı bilim adamlarının ortak tematik alanlarda bir araya gelmelerini 

sağlayacak etkinlikler düzenlemek; bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında iki ülke makamları 

arasında imzalanan ikili anlaşmalar, protokoller, mutabakat zabıtları ve daimi komisyon 

toplantılarında alınan kararların uygulanmasını izlemek, değerlendirmesini yapmak; nezdinde 

vazife gördükleri temsilciliklerin diğer ülkeler ile olan münasebetlerini takip ederek bilim, 

sanayi ve teknoloji konularında sağlanacak imkanlar konusunda tekliflerde bulunmak; bağlı 

olunan dış temsilcilik tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve bu çerçevede 

yapılacak çalışmaların verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla 

yükümlüdür. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Bu bölüm 14/01/2013 tarihli ve 2013/4239 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir. 
2 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın adı "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir. 



. 

11 
 

ONALTINCI BÖLÜM12 

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ2 YURTDIŞI TEŞKİLATININ 

KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

 

Madde 43- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler 

itibarıyla isimleri, kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanına giren diğer 

ülkeler ve çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli (20) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

 

Madde 44- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtdışı teşkilatı; bulunduğu ülkedeki 

vatandaşlarımızın sorunlarının tespit ve çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapmak, 

bulundukları ülkenin sosyal yardım, sosyal hizmet ve yabancılara yönelik politikalarının 

oluşturulmasında ve geliştirilmesinde vatandaşlarımızın haklarını korumaya yönelik 

çalışmalarda bulunmak, görevli bulunduğu ülkedeki sosyal yardım ve hizmetler ile ilgili 

politikaları, gelişmeleri takip etmek, raporlamak, değerlendirmek ve sonuçlarından Bakanlığı 

haberdar etmek; aile ve sosyal politika alanlarında Türkiye’yi temsil etmek, gerek olması 

halinde büyükelçiye danışmanlık yapmak; bulunduğu ülkede ilgili kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği yapmak, sosyal yardım ve sosyal hizmet politikaları alanında iki ülke makamları 

arasında imzalanan ikili anlaşmalar, protokoller, mutabakat zabıtları ve daimi komisyon 

toplantılarında alınan kararların uygulanmasını izlemek, değerlendirmesini yapmak, bağlı 

olunan dış temsilcilik tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve bu çerçevede 

yapılacak çalışmaların verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla 

yükümlüdür. 

ONYEDİNCİ BÖLÜM3
 

ADALET BAKANLIĞININ YURTDIŞI TEŞKİLATININ KURULUŞ VE 

GÖREVLERİ 

 

Madde 45- Adalet Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler itibarıyla isimleri, 

kurulduğu yer bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanına giren diğer ülkeler ve 

çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli (21) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

 

Madde 46- Adalet Bakanlığı yurtdışı teşkilatı, görev yapılan ülke ile uluslar arası 

hukuki ve cezai adli işbirliğinin, etkili, sağlıklı ve süratli biçimde yürütülmesine yardımcı 

olmak; söz konusu ülkede adalet alanında düzenlenen ikili ve çok taraflı uluslararası 

toplantılarda Bakanlığı temsil etmek; iki ülke Adalet Bakanlıkları ve adli kurumlar arasındaki 

işbirliğinin gelişmesi ve güçlenmesine katkı sağlamak; görev yapılan ülkenin, özellikle 

ülkemizi ilgilendiren konulardaki ülke mevzuatını yakından takip etmek ve güncel 

gelişmelerden Bakanlığı haberdar etmek ile anılan ülkede yaşayan vatandaşlarımıza yönelik 

hukuki bilgilendirme toplantılarını koordinasyon halinde gerçekleştirmek; görev çevresi 

içerisinde uluslararası kuruluş nezdinde bulunan Daimi Temsilciliklerde ayrı bir yurtdışı adalet 

müşaviri görevlendirilen haller istisna olmak kaydıyla o görev çevresinde bulunan uluslararası 

kuruluşların, Bakanlığın görev alanına giren konularda ve yargıyı ilgilendiren, özellikle 

hukukun üstünlüğü ve insan hakları, suçla mücadele, uluslararası adli işbirliği alanlarındaki 

                                                      
1 Bu bölüm 16/02/2015 tarihli ve 2015/7323 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir.* 
2 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın adı “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak 

değiştirilmiştir. 
   3 Bu bölüm 15/08/2017 tarihli ve 2017/10721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir. 
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toplantılarına ve faaliyetlerine katılmak ile, bunları takip ve merkeze rapor etmek; bu toplantılara 

Bakanlıkça katılım sağlandığında, toplantıya katılan Bakanlık temsilcileri ile toplantıya ve ilgili 

faaliyetlere ilişkin istişarelerde bulunmak, uluslararası kuruluşlarda Bakanlığın uzun vadeli 

stratejilerinin belirlenmesine ve Bakanlığın aktif temsiline katkıda bulunmak; nezdinde görev 

yapılan uluslararası kuruluşların ve diğer muhatapların ülkemiz yargı alanına ilişkin gelişmeler 

hakkında bilgilendirilmesine katkı sağlamak; görevli bulunulan dış temsilciliğimizde yapılan 

noterlik, adli ve idari tebligat gibi hukuki ve adli işlemlerle ilgili temsilcilik çalışanlarına 

gerektiğinde hukuki bilgilendirme yapmak; 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda 

yazılı görevlerden yurtdışına terettüp eden iş ve işlemlerin yürütülmesine katkı sağlamak ve 

Adalet Bakanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca 

uluslararası kuruluşlar nezdinde bulunan Daimi Temsilciliklerde görevlendirilen adalet 

müşavirleri açısından; yukarıda belirtilen görev tanımları, görevlendirildikleri söz konusu 

kuruluşların görev alanları ile sınırlı olmakla birlikte, gerektiğinde ülkesinde bulunduğu devletle 

ilgili olarak başkaca görev verilebilir. 

 

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM1
 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ YURTDIŞI TEŞKİLATININ KURULUŞ VE 

GÖREVLERİ 

 

Madde 47- İçişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler itibarıyla isimleri, 

kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanına giren diğer ülkeler ve 

çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli (22) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

 

Madde 48- İçişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatı, ülkemizin nüfus ve vatandaşlık, insan 

haklarının korunması ve geliştirilmesi, terörle mücadele ve sınır aşan organize suçlar başta 

olmak üzere her türlü suç ve suçlularla mücadele, yerel yönetimler dahil kamu yönetiminin 

geliştirilmesi alanlarındaki politikaları çerçevesinde Bakanlığa mevzuatla görev olarak verilmiş 

konularda Bakanlığın dış ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla münasebetlerinde yardımcı 

olmak, bu konulardaki ikili ve çoklu anlaşmaların uygulanmasını takip etmek, varsa 

anlaşmalarla kurulan takip ve raporlama mekanizmalarına katılmak ve ülkemizin politikaları 

doğrultusunda katkıda bulunmak, ihtisas alanlarında her türlü gelişmeleri takip etmek ve bu 

konularda elde edilen bilgileri Bakanlığa duyurmak, ikili ve çoklu ilişkilerde Bakanlığın görev 

alanları ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe değişimi, teknolojik gelişmelerin takibi ve ülkeye 

kazandırılması, ülkemizin bilgi ve tecrübelerinin isteyen dış ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla 

paylaşılabilmesi için uygun işbirliği imkanlarının geliştirilmesi, uluslararası alandaki suçla 

mücadele çalışmalarına katılmak, görevli bulunduğu ülkede gerektiğinde vatandaşlarımıza 

ilişkin nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, insan haklarının korunması, suç mağduru olmaları gibi 

hususlarda bilgi toplamak, raporlamak, bu durumdaki vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve 

Bakanlık ile misyon ve konsolosluk şeflerince verilecek diğer görevleri yerine getirmekle 

yükümlüdür. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

 

Madde 49- 22/8/1991 tarihli ve 91/2219 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve 

değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
1 Bu bölüm 05/02/2018 tarihli ve 2018/11396 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir. 
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Ek Madde 1 – (29/5/2002 tarihli ve 2002/4304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

eklenmiştir.) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün merkezinin İstanbul’da bulunması 

nedeniyle anılan Örgüt nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği’nde 

görevlendirilme yurtdışı kadroya atanma sayılmaz ve bu Daimi Temsilcilik’te görev alan 

memurlara yurtiçi maaşı ödenir. 

 

Geçici Madde 1- Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte, 17/7/1998 tarihli ve 4117 sayılı 

Başbakan Olur'u ve 18/11/1998 tarihli Başbakan Olur'unda kapatıldığı bildirilen ihtisas 

birimleri ile iptal olunduğu kaydedilen kadrolarda görevli personelin görev süreleri konusunda 

yukarıda sözü edilen "Olurlar"ın hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 18/6/1999 tarihli ve 

99/13067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile madde metnine eklenmiştir.) Ancak, kurumlara 

tevdi edilen görev ve faaliyet alanları gereğince yurtdışı hizmetlerinde bütünlüğün sağlanması 

amacıyla 17/7/1998 tarihli ve 4117 sayılı Başbakan Olur’unun 8 inci maddesinde belirtilen 1 

yıllık süre, Başbakan Olur’u ile personelin görev süreleri sonuna kadar uzatılabilir. 

 

Geçici Madde 2- T.C. Bonn Büyükelçiliği, T.C. Berlin Büyükelçiliği Almanya'nın yeni 

başkentinde faaliyete geçinceye kadar, 22/8/1991 tarihli ve 91/2219 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı çerçevesinde faaliyetini sürdürür. 

 

Geçici Madde 3- T.C. FAO Daimi Temsilciliği, T.C. Leipzig Başkonsolosluğu ve T.C. 

Napoli Başkonsolosluğu, 17/7/1998 tarihli ve 4117 sayılı Başbakan Olur'u uyarınca 

kapatılmaları işlemleri sonuçlanıncaya kadar 22/8/1991 tarihli ve 91/2219 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürürler. 

 

Madde 50- Bu Karar hükümleri Kararname tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Madde 51- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 


