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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Karar Sayısı: KHK/644 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde 
kararnamelerde değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Görevler 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. 

Görevler 

MADDE 2 – (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevleri şunlardır: 

a) Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım 
mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile 
ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını  
sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak. 

b) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesi için prensip 
ve politikalar tespit etmek, standart ve ölçütler geliştirmek, programlar hazırlamak; 
bu çerçevede eğitim, araştırma, projelendirme, eylem planları ve havza koruma 
planları ile kirlilik haritalarını oluşturmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek ve 
izlemek, iklim değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

c) Faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik 
oluşturan veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini 
değerlendirmek; alıcı ortamlar ile ilgili ölçüm ve izleme çalışmalarını yapmak; bahse 
konu tesis ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol 
edilmesini sağlamak. 

ç) Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, 
strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar 
Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, 
mülkiyeti kamuya ait olan arsa ve araziler üzerinde yapılacak olan yapılarda, milli 
güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik 
bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, plan, parselasyon 
planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden 



itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat 
ve yapı kullanma izni vermek. 

d) Mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle 
hazırlamak ve mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu 
denetlemek. 

e) Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve NATO alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma 
Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas 
işleri hariç kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç  programlarını 
hazırlamak, her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, 
onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını 
yapmak, yaptırmak ve denetlemek veya denetlenmesini sağlamak. 

f) Yapı denetimi sistemini oluşturmak ve yapılarda enerji verimliliğini artıran 
düzenlemeleri yapmak, yönetmek, izlemek; yapı malzemelerinin denetimine ve uygunluk 
değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 

g) Konut sektörüne ilişkin strateji geliştirme ve programlama iş ve işlemlerini 
yürütmek, yapı kooperatifçiliğinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve 5543 
sayılı İskân Kanunu uyarınca Bakanlığa verilen görevleri yapmak. 

ğ) Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve 
mera dışına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak 
iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve 
esasları belirlemek, Bakanlar Kurulunca belirlenen bu nitelikteki uygulamalar ile finans 
merkezleri ve benzeri özel proje alanları ve özel yapım gerektiren yapılaşmalar ile 2985 
sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, 
harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, 
kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerini gerçekleştirmek, yapı kullanma izinlerini vermek 
ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak. 

h) 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve 
işlemleri yapmak, yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya 
ilişkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin kurulması, kullanılması ve Ulusal Coğrafi 
Bilgi Sistemi ile entegre olmasını desteklemek. 

ı) Bakanlığın görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik 
kapasitesinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek 
sağlamak. 

i) Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, 
birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak. 

j) Küresel iklim değişikliği ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için plan ve 
politikaları belirlemek. 

k) Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve 
bunlara katkıda bulunulması maksadıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili 



kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek. 

l) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bakanlık Teşkilatı 

Teşkilat 

MADDE 3 – (1) Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. 

(2) Bakanlık merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Bakan 

MADDE 4 – (1) Bakanlık teşkilatının en üst amiri olan Bakan, Bakanlık icraatından 
ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakana karşı sorumlu olup aşağıdaki 
görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir: 

a) Bakanlığı Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca 
belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek. 

b) Bakanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, 
bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri 
belirlemek, Bakanlık bütçesini hazırlamak, gerekli kanuni ve idari 
düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri 
doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek. 

c) Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden 
geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin 
geliştirilmesini sağlamak. 

ç) Faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklar, kamu kurum ve 
kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları 

MADDE 5 – (1) Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi 
olup Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, 
mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına uygun olarak 
düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve 
bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Müsteşar bu hizmetlerin yürütülmesinden 
Bakana karşı sorumludur. 

(2) Müsteşara yardımcı olmak üzere dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir. 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hizmet Birimleri 

Hizmet birimleri 

MADDE 6 – (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır: 

a) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü. 

b) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. 

c) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü. 

ç) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü. 

d) İmar ve Kentsel Altyapı Genel Müdürlüğü. 

e) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü. 

f) Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. 

g) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı. 

ğ) Strateji Geliştirme Başkanlığı. 

h) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı. 

ı) Hukuk Müşavirliği. 

i) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. 

j) Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı. 

k) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı. 

l) Personel Dairesi Başkanlığı. 

m) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 

n) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

o) Özel Kalem Müdürlüğü. 

Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü 

MADDE 7 – (1) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki 
planlara ve uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli mekânsal strateji 
planlarını ve çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak 



hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini 
sağlamak. 

b) Kentlerde ve kırsal alanlarda arazi kullanımına ilişkin temel ilke, strateji ve 
standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. 

c) Havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planları da dâhil her tür 
ve ölçekteki çevre düzeni planlarının ve imar planlarının yapılmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemek, havza veya bölge bazında çevre düzeni planlarını yapmak, 
yaptırmak, onaylamak ve bu planların uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak. 

ç) Sektörel planların havza veya bölge düzeyindeki mekânsal strateji planlarına 
ve çevre düzeni planlarına uyumlu hazırlanmasını sağlamak. 

d) Risk yönetimi ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanmasına ilişkin 
kuralları belirlemek ve izlemek, plana esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, 
yaptırmak ve onaylamak. 

e) Arazi ve arsa düzenlemesi ve parselasyon planlarının hazırlanmasına ilişkin 
genel ilke, strateji ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. 

f) Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya 
ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya 
kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak 
her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı, kamulaştırma, arazi ve arsa 
düzenlemesi yapmak, yaptırmak ve onaylamak. 

g) Belediyelerin mücavir alanları ile köylerin yerleşik alanlarının sınırlarının 
tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve tespit edilen sınırları onaylamak. 

ğ) İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere, her 
türlü etüt, harita ve imar planı, plan değişikliği, plan revizyonu, parselasyon 
planı hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasında koordinasyon sağlamak, 
ihtilafları gidermek, gerektiğinde ihtilaf konusu işi resen yapmak, yaptırmak ve 
onaylamak. 

h) Her tür ve ölçekteki fiziki planların birbiriyle uyumunu ve mekânsal strateji 
planları hedeflerine ve kararlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri 
almak, ilgili idareler tarafından Bakanlıkça verilen süre içinde yapılmayan il çevre düzeni 
planlarını yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak. 

ı) Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planlaması çalışmaları, kıyı alanlarının 
düzenlenmesine dair iş ve işlemler ile bu alanlara ilişkin jeolojik ve jeoteknik etütleri 
yapmak, yaptırmak ve onaylamak, kıyı kenar çizgisini tespit etmek, onaylamak ve 
tescilini sağlamak. 

i) Kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak 
devamı niteliğindeki geri sahalarına ilişkin her tür ve ölçekteki etüt, harita ve 
planları yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak ve bunların uygulanmasını sağlamak. 

j) Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki 
kamu yatırımları, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, 7269 sayılı Umumi 



Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 
hükümleri çerçevesinde yapılacak binalar, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, 
enerji ve telekomünikasyon tesisleri ile ilgili altyapı, üstyapı ve iletim hatları, yanıcı, 
parlayıcı ve patlayıcı madde üretim tesisleri ve depoları, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol 
gazı istasyonları gibi alanlar ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına ilişkin 
esasları belirlemek, bunlara ilişkin her tür ve ölçekteki harita, etüt, plan ve parselasyon 
planlarını gerektiğinde yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak. 

k) Planlamaya ilişkin iş ve işlemlerde, bakanlıklar, mahalli idareler ve meslek 
kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, planlama sürecinin iyileştirilmesini ve 
geliştirilmesini temin etmek. 

l) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

(2) Çevre düzeni planlarının Bakanlıkça belirlenen mekânsal strateji planlarına, 
imar planlarının ise mekânsal strateji planlarına veya çevre düzeni planlarına aykırılığının 
tespit edilmesi halinde ilgili idareler Bakanlıkça verilen süre içerisinde aykırılıkları giderir. 

(3) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ulusal ve bölgesel nitelikteki fiziki 
planları Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar. Büyükşehir belediyeleri 
sınırları içerisindeki çevre düzeni planlarını büyükşehir belediyeleri, büyükşehir olmayan 
illerde ise Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar. 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

MADDE 8 – (1) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuatı hazırlamak, standart 
geliştirmek, ölçüm, tespit ve kalite ölçütlerini belirlemek; alıcı ortam özelliklerine 
göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek. 

b) Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü ve titreşimin azaltılması veya 
bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirlemek; temiz hava eylem planları yapmak ve 
yaptırmak; konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak, ölçüt ve 
standartları belirlemek. 

c) Temiz üretim ve entegre kirlilik önleme çalışmalarına yönelik politika ve 
stratejileri belirlemek ve ilgili mevzuatı hazırlamak. 

ç) Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere, temiz enerji kullanımını teşvik 
etmek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için hedef 
ve ölçütleri belirlemek. 

d) Serbest bölgeler dâhil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri 
olan atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü ve titreşim ile ilgili ölçütleri belirlemek. 

e) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda işbirliği yapmak. 

f) Etkili bir çevre yönetimi gerçekleştirmek, atık ve kimyasalların çevre ile 
uyumunu sağlamak üzere gerekli ekonomik araçları belirlemek ve bu konuda standartlar 



geliştirmek. 

g) Motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyonlarının kontrolü için idari, mali ve teknik 
usul ve esaslar ile standartları belirlemek. 

ğ) Yeraltı ve yerüstü sularının, denizlerin ve toprağın korunması, 
kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi maksadıyla hedefleri, ilkeleri ve kirletici 
unsurları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit 
etmek, acil müdahale planları yapmak ve yaptırmak. 

h) Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin hedef, politika ve ölçütleri belirlemek. 

ı) Atık bertaraf tesisleri ile kimya sınai tesisleri ve deniz kirliliğine yönelik acil 
müdahale planları yapmak ve yaptırmak. 

i) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, 
taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, 
arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında politika ve strateji 
belirlemek ve mevzuat oluşturmak. 

j) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atık ve kimyasalların taşınması ile 
tehlikeli atık ve kimyasalların taşınma lisanslarına ilişkin esasları belirlemek. 

k) Yasaklanacak ve kısıtlanacak yakıt, atık ve kimyasalların ve bunlar ile çevre 
kirliliğine yol açabilecek diğer maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin ölçütleri belirlemek. 

l) Ulusal çevre stratejisi ve eylem planlarını yürütmek ve koordine etmek. 

m) Küresel iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin 
alınmasına yönelik plan, politika ve stratejileri belirlemek amacıyla diğer kurum ve 
kuruluşlarla koordinasyon sağlamak. 

n) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek ve 
yürütmek. 

o) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 

MADDE 9 – (1) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel 
Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme  çalışmalarını 
 yapmak ve bu konuda gerekli kararları almak, izlemek ve denetlemek. 

b) Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet 
ile bunlarla alakalı bütün konularda uygulama ve izleme süreçlerini yürütmek, gerekli 
tedbirleri almak ve aldırmak; tesis ve faaliyetleri denetlemek, çevre izni ve 
lisansı vermek. 

c) Kurulacak tesisler için alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği konusunda 



görüş vermek, izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek, emisyon, deşarj ve atıklar ile 
arıtma ve bertaraf sistemlerini izlemek ve denetlemek, tesisler için kurulacak arıtma 
sistemlerinin projelerini onaylamak. 

ç) Yasaklanacak ve kısıtlanacak atık ve kimyasallar ile yakıtların ve çevre kirliliğine 
yol açabilecek diğer maddelerin ithalat ve ihracatına dair kontrol ve uygunluk belgesi 
taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak. 

d) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atık ve kimyasalların taşınması ile 
tehlikeli atık ve kimyasalların taşınma lisanslarına ilişkin esasların 
uygulanmasını sağlamak, izlemek ve denetlemek; atık ve kimyasallarla kirlenmiş 
alanların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve insan sağlığına yönelik risklere ve 
kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve yaptırmak. 

e) Serbest bölgeler dâhil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri 
olan atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan 
radyasyon ile ilgili faaliyetleri izlemek, yeraltı ve yerüstü sularına, denizlere ve toprağa 
olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya 
gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak. 

f) Yeraltı ve yerüstü sularının, denizlerin ve toprağın korunması, 
kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi maksadıyla kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne 
ilişkin uygulamaları sağlamak, yeraltı ve yerüstü su, deniz ve toprak kirliliğine 
karşı hazırlıklı olmak, müdahale ve mücadele kapasitesini artırmak için gerekli tedbirleri 
almak ve aldırmak;çevrenin korunması, maksadıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu 
maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek ve bu çerçevede gerekli tedbirleri 
almak ve aldırmak. 

g) Temiz hava merkezlerinin kurulması ve yönetilmesiyle ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek. 

ğ) Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanımını  
desteklemek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için 
gerekli önlemleri almak veya aldırmak. 

h) Motorlu kara taşıtları egzoz emisyonlarının belirlenen standartlara uygunluğunu 
belgelemek, izlemek ve denetlemek. 

ı) Alıcı ortamları izlemek, buna ilişkin altyapıyı oluşturmak, çevre kirliliği ile ilgili 
olarak ölçüm, tespit ve kalite ölçütlerini uygulamak ve uygulanmasını sağlamak;  
çevreyle ilgili her türlü ölçüm, izleme, analiz ve kontroller yapacak laboratuvarlar 
 kurmak, kurdurmak, bunların akreditasyon işlemlerini yapmak, yaptırmak; alıcı ortamlar 
konusunda ölçüm yapacak kuruluşları belirlemek. 

i) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, 
taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, 
arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında geri 
kazanımı artırıcı sistemleri kurmak, kurdurmak, uygun teknolojileri belirlemek; her 
türlü atık bertaraf tesislerine belirlenen usul ve esaslara göre lisans vermek ve 
bunları izlemek ve denetlemek. 

j) Bakanlığın görev alanına giren ürünlerin ilgili mevzuat ve teknik düzenlemelere 



uygunluğunu ve güvenirliğini tespit etmek amacıyla denetim yapmak, yaptırmak, yetkili 
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak. 

k) Mahalli çevre kurullarının çalışmalarını takip etmek ve yönlendirmek. 

l) Çevre envanterini ve çevre durum raporlarını hazırlamak ve Avrupa Çevre 
Ajansı ile ilişkileri yürütmek. 

m) Görev alanına giren faaliyetleri izlemek ve denetlemek, uluslar arası 
çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak. 

n) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 10 – (1) Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü yapılar ile ilgili genel ilkeleri, 
stratejileri ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. 

b) Kamu yatırımlarının projeleri ve yapımla ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve 
esaslar ile etüt ve projelerin niteliklerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. 

c) Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin 
ihtiyaç programlarını hazırlamak, etüt ve projelerini ve maliyet hesaplarını yapmak veya 
yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşa, güçlendirme, tadil ve 
esaslı onarımlarını yapmak veya yaptırmak. 

ç) Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde, özel bütçeli idareler ve düzenleyici 
ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarının yatırım programında bulunan 
bina ve tesislerin proje, maliyet hesabı ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, 
onaylamak veya onaylanmasını sağlamak. 

d) 5543 sayılı Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak. 

e) 5543 sayılı Kanun uyarınca daimi iskân için kamu kurum ve kuruluşlarınca 
yaptırılacak her türlü yapılara ve konutlara ilişkin etüt ve planlama işlerini yapmak veya 
yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, daimi iskân için yaptırılacak her 
türlü yapıların inşaatlarını yapmak veya yaptırmak. 

f) Yapılarda kullanılacak malzemelerin kullanım amacına uygunluğuna dair 
esasları belirlemek, koordinasyon ve yetkilendirme çalışmalarını yürütmek, yapı  
malzemelerine ilişkin standartların hazırlanıp yayımlanmasını sağlamak. 

g) Yapı malzemelerinin üretim, satış, nakil ve kullanma safhalarında her 
türlü mekânda ve ortamda gözetim ve denetimini yapmak. 

ğ) Yapı malzemesi numunelerinin test ve deneylerini ilgili standarda göre yapmak, 
yaptırmak ve ülke genelinde laboratuvar altyapısını geliştirmek. 



h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

(2) Birinci fıkranın (ç) bendi Bakanlıkça yeterli teknik teşkilatı olduğu kabul edilen 
kurum ve kuruluşlar hakkında uygulanmayabilir. 

İmar ve Kentsel Altyapı Genel Müdürlüğü 

MADDE 11 – (1) İmar ve Kentsel Altyapı Genel Müdürlüğünün 
görevleri şunlardır: 

a) Mahalli idarelerin su temini, kanalizasyon, su ve atıksu arıtma, yağmur suyu 
drenajı, katı atıkların bertarafı, ulaştırma, elektrik, doğalgaz gibi enerji altyapı sistemleri 
ile telefon, bilgisayar ve benzeri iletişim altyapı sistemleri ile ilgili genel planlama, 
programlama, fizibilite, projelendirme, inşa, işletme, finansman ihtiyacı ve 
yatırım önceliklerini belirlemek. 

b) Mekânsal strateji planları ile çevre düzeni ve imar planlarına uygun olarak 
teknik altyapı tesislerinin planlamasına, projelendirilmesine ve yapılmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemek, gerektiğinde yapmak, yaptırmak, onaylamak, izlemek ve 
uygulanmasını denetlemek. 

c) Mahalli idarelere altyapı konularında teknik destek sağlamak ve eğitim vermek. 

ç) Altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler arasında işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak. 

d) Mahalli idarelerin talepleri üzerine teknik altyapı tesislerine ait harita, plan, 
proje, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, tesis ve yapılardan mahallince 
yaptırılmasına imkân olmayan veya Bakanlık tarafından toplu olarak yaptırılmasında 
fayda bulunanları yatırım programına alarak, mahalli idarelerin talepleri aranmaksızın 
hibe veya fon yardımlarının katkısıyla gerçekleştirilecek olanları yapmak veya yaptırmak. 

e) Teknik altyapıya ilişkin tüm konularda bakanlıklar arası ve Bakanlık birimleri 
arasında uygulamada birliktelik ve koordinasyon sağlamak ve teknik altyapı tesislerine 
ilişkin envanteri tutmak. 

f) Her türlü altyapıya ilişkin zemin etütleri dâhil tüm etütlere, yapı projelerine, 
yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni düzenlenmesine dair usul ve esasları belirlemek, 
uygulamalarda mahalli idareleri yönlendirmek ve rehberlik etmek. 

g) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 

MADDE 12 – (1) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ve 
müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri yapmak, uygulamaları denetlemek ve 
izlemek. 

b) Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait her türlü yapılar ile ilgili genel 



ilkeleri, stratejileri ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. 

c) Planlama, harita yapımı, arazi ve arsa düzenlemesi, değerleme, parselasyon, 
etüt ve proje müellifliği, harita plan, proje ve yapım kontrol müşavirliği, her 
türlü altyapı ve tesisat dâhil olmak üzere yapı müteahhitliği gibi hizmet 
alanlarında çalışan gerçek veya tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ve 
kayıtlarının tutulmasına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile 
kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara tescil ve yeterlik belgeleri vermek veya 
verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak. 

ç) Planlı ve plansız alanlardaki projelendirme ve yapılaşmaya, yapı ruhsatı ve 
yapı kullanma izinlerinin ulusal adres veri tabanına dayalı olarak düzenlenmesine ilişkin 
usul, esas ve standartları belirlemek. 

d) Planlama, projelendirme, yapım ve kamulaştırma iş ve işlemlerinde görev 
alacak bilirkişilerin niteliklerine ve mesleki yeterliklerine ilişkin usul ve 
esasları belirlemek. 

e) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri 
yapmak. 

f) Yöresel mimarinin ve yapılarda yerel malzemenin kullanımının teşvik edilmesi, 
binalarda enerji verimliliğinin sağlanması ve ileri yapım teknolojilerinin kullanılması ve 
yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak. 

g) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait 
her türlü yapıların denetlenmesinde görev alan mimar ve mühendisler ile 
yardımcı kontrol elemanlarını denetlemek, ilgili idareler ile denetim ve müşavirlik 
kuruluşlarınca denetlenmesini sağlamak. 

ğ) Yapım işlerinde görev alan şantiye şefleri, fen elemanları ve yetki belgeli 
ustaların faaliyetlerinin, durumlarına göre, ilgili idarelerce veya meslek kuruluşlarınca 
denetlenmesini sağlamak. 

h) Kamuya ve özel sektöre ait her türlü yapı ve tesisin projelerinin ve yapım 
işlerinin denetlenmesinde görev alacak mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol 
elemanlarının, yapı denetim kuruluşlarının ve müşavirlik kuruluşlarının niteliklerine, 
görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kuruluş 
yeterliklerini değerlendirerek bunlara belge verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını  
sağlamak. 

ı) Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak mimarlık ve mühendislik 
meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek. 

i) Çevre yönetimi, çevre denetimi ve çevresel etki değerlendirilmesi iş ve 
işlemlerinde görev alanların niteliklerine, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin 
esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara 
belge verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak. 

j) Çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlanmasında,  çevre laboratuvarları,  
çevre danışmanlık firmaları ile belediyelerin çevre koruma tesislerinin projelerinde ve 
işletilmesinde görev alacak elemanları eğitmek, proje ve tesis ölçütlerini geliştirmek ve 



mesleki yetkinliği artırmak. 

k) Konut politikalarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, 
belirlenmiş politika, plan ve stratejilere göre uygulamayı temin ve sonuçlarını takip 
etmek. 

l) Yapı kooperatiflerinin ve üst birliklerinin kurulması, işleyişi ve denetlenmesine 
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasını sağlamak ve 
uygulamaları denetlemek. 

m) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 13 – (1) Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine 
dair iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak. 

b) Çağdaş coğrafi bilgi teknolojilerinin ülkede etkin ve verimli bir şekilde 
kullanılmasını teşvik etmek ve eşgüdümü sağlamak. 

c) Coğrafi veri ve bilginin ulusal düzeyde üretimine, kalitesine ve paylaşımına 
yönelik standartlar ile bunlara ilişkin temel politika ve stratejilerin belirlenmesini 
sağlamak ve gerekli mevzuatı hazırlamak. 

ç) Coğrafi bilgi sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca 
gerçekleştirilen çalışmalarda ülkemizi temsil etmek, işbirliği ve 
uyum çalışmalarını koordine etmek. 

d) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamına giren tüm konularda, resmi ve özel 
kurum ve kuruluşlarca üretilen verilerin Bakanlık birimlerince kullanılmasını ve 
değerlendirilmesini sağlamak. 

e) Bakanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Bakanlık mekânsal 
veri altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi ile Bakanlığın ihtiyaç duyacağı her 
türlü verinin iletilmesi ve temin edilmesi konularında çalışmalar yürütmek. 

f) Kent bilgi sistemlerinin standart ve yaygın bir şekilde oluşturulması için gerekli 
düzenlemeler yapmak. 

g) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında resmi ve özel kurum ve 
kuruluşlarca üretilen mekânsal verilerin sunulduğu portalı kurmak ve işletmek. 

ğ) Uluslararası veri paylaşım ağlarına katılmak. 

h) Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili sertifikasyon ve akreditasyon çalışmalarının 
yapılmasını sağlamak. 

ı) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarını bütünleyen navigasyon, yönetim, 
otomasyon ve dokümantasyon sistemleri ile uzaktan algılama tekniği konularında 



uygulama, düzenleme, geliştirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek. 

i) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek. 

j) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

MADDE 14 – (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme 
ve soruşturmalar yapmak. 

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

c) Kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

(2) Birinci fıkrada ve diğer mevzuatta verilen görevleri yapmak üzere Başkanlıkta 
Müfettiş istihdam edilir. 

(3) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, 
Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, Başkanlığın çalışma usul ve 
esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir. 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

MADDE 15 – (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 
sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler 
birimlerine verilen görevleri yapmak. 

b) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 

MADDE 16 – (1) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet 
işlerine ilişkin olarak akdedilen sözleşmelerin yürütülmesinden doğan yeni fiyat tespiti 
anlaşmazlıkları hariç olmak üzere diğer anlaşmazlıkları ilgili idarenin talebine istinaden 
inceleyip karara bağlamak ve yeni fiyat tespiti anlaşmazlıklarında ise tarafları bağlayacak 
şekilde fiyatı kesin olarak tespit etmek. 

b) Çevre ve imar mevzuatının yürütülmesinden doğan anlaşmazlıkları ilgili 
idarelerin talebine istinaden inceleyip karara bağlamak. 

c) Teknik veya fiziki yönden birbirini etkileyen plan ve yapım işleri ile ilgili olarak, 
kamu kurum ve kuruluşları arasında doğan anlaşmazlıkları, taraf olan idarelerin birlikte 



talep etmeleri halinde inceleyip karara bağlamak. 

ç) Plan, çevre, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerine ilişkin konularda kamu kurum 
ve kuruluşları ile yapı kooperatiflerine görüş vermek. 

d) Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, 
birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak. 

e) Yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerinde kullanılan müteahhitlik karneleri ve 
iş bitirme belgelerinin yıllara ait değerlendirme katsayılarını, mimarlık ve mühendislik 
hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetlerini ve proje ve 
kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranlarını tespit etmek ve yayımlamak. 

f) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen 
teknik gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bunlardan faydalı görülenler hakkında 
teklifte bulunmak. 

g) Bakanlık birimleri arasında teknik konularda uygulama birliği ve koordinasyonu 
sağlamak. 

ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

(2) Yüksek Fen Kurulu; bir Başkan ve onyedi üyeden oluşur. Kurul Başkan 
ve üyeleri; en az dört yıllık eğitim veren mühendislik ve mimarlık fakülteleri ile bunlara 
denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğrenim kurumlarından 
mezun olmuş, kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl hizmeti olan il müdürü, 
bölge müdürü, daire başkanı ve daha üst kamu görevlerinde bulunan Bakanlığın hizmet 
alanıyla ilgili teknik konularda deneyim sahibi kişiler arasından, en az dokuzu mühendis, 
biri mimar, üçü şehir plancısı olmak üzere atanır.Mühendislerin an az beşinin inşaat 
mühendisi olması gerekir. 

(3) Üyeler, kendileri ve eşleri ile üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye 
kadar kayın hısımlarını ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz. 

(4) Yüksek Fen Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar 
alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Karşı görüşte olanlar, görüşlerini yazılı olarak 
karara ekler. 

(5) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esasları yönetmelikle 
belirlenir. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 17 – (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra 
işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, 
anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak. 

b) Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her 



türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her 
türlü uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip 
hukuki mütalaasını bildirmek. 

c) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra takiplerine 
ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları izlemek, koordine etmek ve denetlemek. 

ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa 
uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlayıp Bakana 
sunmak. 

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen her türlü dava ve takip işleri ile diğer görevler 
Bakanlığın Hukuk Müşavirleri ile Avukatları aracılığıyla yerine getirilir. Gerekli hallerde 
dava ve takip işleri Hazine Avukatları aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması halinde 
Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
22 nci maddesinde öngörülen doğrudan temin usulü ile avukatlar veya avukatlık 
ortaklıkları ile yapılacak avukatlık sözleşmeleri yoluyla yürütülür. 

(3) Davalarda temsil yetkisi bulunan Hukuk Müşavirleri ve Avukatların bir listesi 
Bakanlıkça ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına 
verilir. Bu listelerin birer nüshası, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli 
yargı çevresinde, bölge idare mahkemesi başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan 
mahkemelere gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge adliye mahkemesindeki 
duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri, ilgili mahkemelerin 
başsavcılıklarına veya başkanlıklarına bildirilir. Listede isimleri yer alan Hukuk Müşavirleri 
ve Avukatlar, baroya kayıt ve vekâletname ibrazı gerekmeksizin temsil yetkilerini 
kullanır. Temsil yetkisi sona erenlerin isimleri yukarıda yazılı mercilere derhal bildirilir. 

(4) Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak 
karşı taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin Hukuk Müşavirleri ve Avukatlara 
dağıtımı hakkında, 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat 
ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 18 – (1) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliğine yönelik mevzuat ve 
uyum çalışmaları ile ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik çalışmalarda Bakanlık 
hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat 
ve eşgüdümü sağlamak. 

b) Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla Bakanlığın görev alanına giren 
konularda uluslar arası sözleşmeler de dâhil olmak üzere ilişkileri düzenlemek, gerekli 
irtibat ve eşgüdümü sağlamak. 

c) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği mevzuatı ve 
uygulamaları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve ilgililere 
duyurmak. 



ç) Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde yurtdışından gelen heyetler ve Bakanlıktan 
yurtdışına gönderilecekler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

d) Yurtdışı ilişkilerle ilgili protokol işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı 

MADDE 19 – (1) Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığının 
görevleri şunlardır: 

a) Avrupa Birliği ile mali ilişkiler çerçevesindeki operasyonel programları yürütmek 
ve fonların uygulanmasını koordine etmek. 

b) İlgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve uluslararası  anlaşmalar  
çerçevesinde operasyonel programları hazırlamak ve uygulamak. 

c) Desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak; projelerin seçimini 
yapmak, önceliklendirmek, ihale ve sözleşmelerini yapmak ve yürütülmesini 
sağlamak, ödemelerini gerçekleştirmek ve muhasebeleştirmek, buna ilişkin kontrol, 
izleme ve değerlendirmeleri yapmak. 

ç) İlgili kurum ve makamlara görevleri ile ilgili bilgi, belge ve raporların intikalini 
sağlamak ve operasyonel programın özelliğine göre yapısal fonların kullanımı için gerekli 
hazırlıkları yapmak. 

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 

MADDE 20 – (1) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Çevre ve şehircilik konularında yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve 
yayımını desteklemek. 

b) Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi 
toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri 
hazırlamak, hazırlatmak, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek. 

c) Çevre ile ilgili yayın konusunda kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla 
işbirliği yapmak. 

ç) Çevre ile ilgili konularda plan ve programların hazırlanmasında, uygulanmasında 
ve halkın eğitilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile bilimsel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği 
yapmak. 

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin faaliyet ve araştırma 
programlarına çevre konularını katmak için ortak çalışmalar yapmak, gerektiğinde ilgili 
kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi, belge ve eğiticilerin mübadelesinin 



sağlanması çalışmalarını yürütmek. 

e) Çevre değerlerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla gerekli çalışmaları  
yapmak, çevre eğitimi konusunda uluslararası kuruluşların program, proje ve 
faaliyetlerini izlemek, uluslararası ve kurumlar arası enformasyon hizmetlerini yerine 
getirmek. 

f) Bakanlığın görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile meslek 
kuruluşlarına mesleki eğitim vermek veya verdirmek. 

g) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 21 – (1) Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları  
yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak. 

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

c) Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek. 

ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 22 – (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, 
kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, 
taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak. 

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

c) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

ç) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek. 

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

MADDE 23 – (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

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

b) 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 benzeri görevleri yapmak. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 24 – (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Bakanın çalışma programını düzenlemek. 

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

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Bakanlık müşavirleri 

MADDE 25 – (1) Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana 
yardımcı olmak üzere yirmi Bakanlık müşaviri atanabilir. Bakanlık müşavirleri Bakanlık 
Makamına bağlıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Taşra Teşkilatı, Sürekli Kurul, Şûra, Çalışma Grupları ile Döner Sermaye 

 

Taşra teşkilatı 

MADDE 26 – (1) Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra 
teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Sürekli kurul, şûra ve çalışma grupları 

MADDE 27 – (1) Bakanlığın sürekli kurul ve şûraları şunlardır: 

a) Yüksek Çevre Kurulu. 

b) Mahalli Çevre Kurulları. 

c) Çevre ve Şehircilik Şûrası. 

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

(3) Kurul, şûra ve çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma usul ve 
esasları yönetmelikle düzenlenir. 



Döner sermaye 

MADDE 28 – (1) Bakanlık ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum 
gördüğü merkezlerde Bakanın onayı ile görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli 
işletmeler kurabilir. Döner sermaye miktarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

(2) İşletmelerin görevleri, gelirleri, işleyişi ve denetimi ile diğer hususlar Maliye 
Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sorumluluk ve Yetki 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 29 – (1) Bakanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, 
stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına 
uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve işbirliği 

MADDE 30 – (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. 

(3) Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu 
sağlar. 

Yetki devri 

MADDE 31 – (1) Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri, 
sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt 
kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülüğü 

MADDE 32 – (1) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik 
kurumları ve mahalli idareler, ilgili kanunlarında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 
ihale ettikleri işler hariç bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca çıkarılan yönetmelik, 
tip sözleşme, şartname, rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tariflerine uymak 
ve bunları uygulamakla yükümlüdür. 

Düzenleme yetkisi 

MADDE 33 – (1) Bakanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden 



kanunla düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapabilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Personele İlişkin Hükümler 

Atama 

MADDE 34 – (1) 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanunun eki cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların 
atamaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini alt kademelere devredebilir. 

Kadrolar 

MADDE 35 – (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin 
diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre düzenlenir. 

Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı 

MADDE 36 – (1) Bakanlık, görev alanına giren konularda çalıştırılmak  
üzere Çevre ve Şehircilik Uzmanı ile Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı istihdam eder. 

(2) Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak 
aşağıdaki şartlar aranır: 

a) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, 
iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile Bakanlığın görev alanına giren ve 
yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 
olmak. 

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak. 

(3) Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve 
istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin, 
oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına 
girmeye hak kazanır. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere 
tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre 
verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu 
Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil 
yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka 
bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. 
Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti 
olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. 
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul 
edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar 
ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, Çevre ve Şehircilik 
Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanır. 

(4) Çevre ve Şehircilik Uzmanı ile Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılarının 



mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile 
diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Atıflar, yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler 

MADDE 37 – (1) Mevzuatta Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yapılmış olan 
atıflar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanına yapılmış olan 
atıflar Çevre ve Şehircilik Bakanına; bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığına devredilen görevleriyle ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığına 
yapılmış olan atıflar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, bu görevlerle ilgili olarak Çevre ve 
Orman Bakanına yapılmış olan atıflar Çevre ve Şehircilik Bakanına; Bayındırlık Kuruluna 
yapılmış olan atıflar Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına yapılmış sayılır. 

(2) Mevzuatta 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kanun Hükmünde 
Kararnameyle kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredilen görevlerle ilgili olarak 
1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanuna yapılmış olan atıflar bu Kanun Hükmünde Kararnameye yapılmış sayılır. 

(3) 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

(4) 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

(5) 3/6/2011 tarihli ve 636 sayılı Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

(6) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı bölümü yürürlükten kaldırılmış, 643 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı için ihdas edilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye eklenen Bakan Yardımcısı kadrosu iptal edilmiş, ekli (1) sayılı 
listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 
(I) sayılı cetvele Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölümü olarak eklenmiş ve ekli (3) 
sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlığa ve Ekonomi Bakanlığına ait bölümlerine eklenmiştir. 

(7) 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan; “Başbakanlık 2, Adalet Bakanlığı 1, 
Milli Savunma Bakanlığı 1, İçişleri Bakanlığı 1, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1, Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı 1, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1,Çevre 
ve Orman Bakanlığı 1, Basın Yayın Genel Müdürlüğünden 1” ibaresi “Başbakanlık 3, 
Adalet Bakanlığı 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1, İçişleri 
Bakanlığı 1, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1, Maliye Bakanlığı 1, Millî Savunma Bakanlığı 1, 
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden 1” şeklinde değiştirilmiştir. 

(8) 195 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 



“Üyeliklerin devamı 

GEÇİCİ MADDE 8 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Genel 
Kurul üyelerinin görevleri, üyelik sürelerinin sonuna kadar devam eder.”  

(9) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanunun eki (2) sayılı cetvelde yer alan “Bakan Yardımcıları”  
ibaresi “Bakan Yardımcıları (Millî Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı dâhil)” şeklinde 
değiştirilmiştir. 

(10) 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun eki cetvelin 6 ncı sırasında yer 
alan “Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” olarak 
değiştirilmiş, anılan cetvele 18 inci sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki sıra 
eklenmiş ve diğer sıralar teselsül ettirilmiştir. 

“19. Orman ve Su İşleri Bakanlığı” 

(11)  3046 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinde yer alan “4 üncü maddesi ile 
yeniden düzenlenen” ibaresi “4üncü maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 37 nci maddesi ile yeniden düzenlenen” şeklinde, “633 ilâ642 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameler” ibaresi “633, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642 ve 645 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 37 nci maddesinin beşinci, dokuzuncu, onuncu 
ve onbirinci fıkraları hariç 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname”  şeklinde 
değiştirilmiştir. 

(12) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“En yüksek Devlet memuru olan Müsteşar, Başbakanlık Teşkilatının Başbakandan 
sonra üst amiridir.” 

(13) 3056 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“Başbakana danışmanlık görevi yapmak üzere Başbakan Başmüşaviri ve Başbakan 
Müşaviri atanabilir. Bu kadrolara atananların varsa emeklilik veya yaşlılık 
aylıkları kesilmez. 36 ncı maddeye göre görevlendirilenler Başbakan onayıyla 
Başbakan Başmüşaviri ve Başbakan Müşaviri unvanını kullanabilir.” 

(14) 3056 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

“Bu kadroya atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmez.” 

(15) 3056 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

“Özel temsilci 

EK MADDE 10 – Başbakan, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren konularda, 
dış ülkelerde veya uluslar arası kuruluşlar nezdinde özel bir görevi ifa etmek üzere özel 



temsilci görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirileceklere müşterek kararla Büyükelçi 
unvanı verilebilir. Büyükelçilik unvanı özel temsilcilik görevi müddetince devam eder. 

Özel temsilcilerin giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır. Bunlara ödenecek 
harcırah hakkında Başbakan Başmüşavirine ilişkin hükümler uygulanır.” 

(16) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında ve dördüncü fıkrasının (h) bendinde yer alan “Cumhurbaşkanı tarafından 
atananlar,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Başbakan tarafından atananlar,” ibareleri 
eklenmiştir. 

(17) 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “Bakanlık merkez teşkilatında” ibaresi “Bakanlıkta” şeklinde değiştirilmiş ve 
aynı fıkrada yer alan “taşra teşkilatında” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

(18) 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendine“herhangi bir sebeple” ibaresinden önce gelmek üzere “Bakanlıkta 
başka bir kadroya atanma hali hariç” ibaresi, dokuzuncu fıkrasına “sözleşmeli olarak 
istihdam edilen personel” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 28/7/1967 tarihli ve 933 
sayılı Kanuna göre  istihdam  edilen personel” ibaresi ve aynı maddenin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(15) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Hazine 
Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Teşvik ve Uygulama Genel 
Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Şube 
Müdürü kadrolarında bulunanlardan Bakanlık kadrolarına atanmış sayılan personelden 
Hazine Uzmanı unvanını ihraz etmiş olanlar, Bakanlık kadrolarına atandıkları tarihten 
itibaren Dış Ticaret Uzmanı unvanını ihraz etmiş sayılır. Bunların Hazine 
Uzmanı kadrosunda geçirdikleri süreler Dış Ticaret Uzmanı kadrosunda, Hazine Uzman 
Yardımcısı kadrosunda geçirdikleri süreler Dış Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosunda 
geçmiş sayılır.” 

(19) 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; 

a) 8 inci maddesinin; 

1 – (a) bendinde yer alan “Çevre, Orman ve Şehircilik Uzman 
Yardımcıları” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcıları, Orman ve Su İşleri Uzman 
Yardımcıları” şeklinde, “Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanlığına” ibaresi“Çevre 
ve Şehircilik Uzmanlığına, Orman ve Su İşleri Uzmanlığına” şeklinde değiştirilmiştir. 

2 – (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “Çevre, Orman ve Şehircilik 
Uzmanları” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Orman ve Su İşleri 
Uzmanları” şeklinde değiştirilmiştir. 

3 – (ç) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “Çevre, Orman ve Şehircilik 
Uzmanları” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları”  
şeklinde değiştirilmiştir. 

4 – (d) bendinin (2) numaralı alt bendine “bölümünde yer alan” ibaresinden sonra 



gelmek üzere “Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir. 

5 – (e) bendine “8 inci sırasının” ibaresinden sonra gelmek üzere “(a) bendinin 
sonuna “, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri” ibaresi eklenmiş ve aynı sıranın” ibaresi 
eklenmiştir. 

b) 13 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Eki (I) sayılı Cetvele 23 üncü sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki sıralar 
eklenmiş ve diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“24) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

25) Avrupa Birliği Bakanlığı 

26) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

27) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

28) Ekonomi Bakanlığı 

29) Gençlik ve Spor Bakanlığı 

30) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

31) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

32) Kalkınma Bakanlığı 

33) Orman ve Su İşleri Bakanlığı”” 

c) 14 üncü maddesinin; 

1 – (a) bendinde yer alan “Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi “Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı” olarak değiştirilmiş, aynı bende “Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Orman ve Su İşleri Bakanlığı” ibaresi 
eklenmiştir. 

2 – (ç) bendinde yer alan “Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi “Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. 

(20) 21/6/2006 tarihli ve 5523 sayılı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı Kurulması Hakkında Kanunun; 

a) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Başkan, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olan, yeterli yabancı dil bilgisine ve meslekî açıdan 
yeterli bilgi ve deneyime sahip, mesleği ile ilgili olarak kamu veya özel sektörde en az 



beş yıl çalışmış olanlar arasından Başbakan tarafından atanır.”  

b) 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler ve aynı maddeye aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir. 

“c) Kalkınma Ajanslarıyla İşbirliği Daire Başkanlığı. 

ç) Kamu-Özel Sektör İşbirliği Daire Başkanlığı.” 

“(4) Kalkınma Ajanslarıyla İşbirliği Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Ulusal düzeyde yatırım destek ve tanıtım stratejisini, kalkınma ajansları ile 
işbirliği halinde belirlemek ve uygulamak. 

b) Kalkınma ajanslarınca uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım 
faaliyetlerini koordine etmek. 

c) Yatırımlara ilişkin izin ve onay işlemlerinin tamamlanmasında destek 
sağlamak üzere kalkınma ajansları nezdinde bu işlemleri takip etmek. 

ç) Türkiye’de yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi ilgili 
kurum ve kuruluşlardan toplamak ve bu konularda kalkınma ajanslarıyla işbirliği 
yapmak. 

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

(5) Kamu-Özel Sektör İşbirliği Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
sektör arasında işbirliğini geliştirerek uygulamalarda eşit muameleyi, saydamlığı  
sağlayıcı önerilerde bulunmak. 

b) Kamu-özel sektör işbirliğinin iyileştirilmesine ilişkin sürece katkı sağlamak ve bu 
kapsamda öneriler geliştirmek. 

c) Kamu-özel sektör işbirliği faaliyetlerine etkinlik kazandırmak amacıyla gerekli 
politikaların oluşturulmasına yönelik olarak ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak. 

ç) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.” 

c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30’u geçmemek  
üzere” ibaresi “60’ı geçmemek üzere” şeklinde değiştirilmiştir. 

(21) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin kurumlara ait 
bölümlerinde yer alan Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, 
Kitap Patologu ve Sosyolog unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak 
değiştirilmiştir. 

Düzenleyici işlemler 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına 



ilişkin düzenlemeler, bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe 
girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye 
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Hak ve yetkiler ile personelin devri 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 
tarihte Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve 
malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her 
türlü kayıtlar ve dokümanlar ile bu birimlere ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen 
personel hiçbir işleme gerek kalmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredilmiş  
sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tahsis edilmiş olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın 
tahsis amacında kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır. 

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Çevre ve Orman 
Bakanlığı bünyesinde bulunup Orman Genel Müdürlüğüne devredilen Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğünün mesire yerleri ile Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Genel Müdürlüğü ve Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne ait olanlar hariç 
olmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığına ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve 
malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her 
türlü kayıtlar ve dokümanlar ile kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personelin ve 
Orman Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde olanlar hariç olmak üzere tahsisli 
taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına devri Çevre 
ve Şehircilik Bakanı ile Orman ve Su İşleri Bakanı arasında yapılacak protokolle 
belirlenir. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
taşınmazlardan Orman Genel Müdürlüğüne devredilen birimlere tahsisli olanlar 
hariç olmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığına tahsisli olanlar, söz konusu protokol 
hükümleri çerçevesinde devredildiği bakanlığa hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis 
amacında kullanılmak üzere tahsis edilmiş sayılır. 

(3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2011 mali yılı harcamaları 6091 sayılı 2011 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme 
yapılıncaya kadar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2011 yılı bütçelerinde yer alan 
bütçe ödenekleri ile Çevre ve Orman Bakanlığının Bakanlığa devredilen birimlerine ait 
bütçe ödeneklerinden karşılanır. 

(4) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından Bakanlığa 
devredilen birimlerle ilgili döner sermaye işletmelerine ait her türlü taşınır, araç, gereç, 
malzeme, demirbaş ve taşıtlar, borç ve alacaklar, yazılı ve elektronik ortamdaki her 
türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar ile kadro ve pozisyonlarda bulunan personel, başkaca 
bir işleme gerek kalmaksızın, bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı döner sermaye işletmesine devredilir ve anılan işletmeler Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi olarak faaliyetlerine devam eder. 

(5) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığının Bakanlığa 
devredilen birimlerinde istihdam edilen sürekli işçiler kadrolarıyla, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkralarına göre istihdam edilen 
sözleşmeli ve geçici personel pozisyonlarıyla birlikte Bakanlığa devredilmiştir. Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığının Bakanlığa devredilen birimleri adına 
vizeli boş sözleşmeli personel pozisyonları ile sürekli işçi kadroları, başka bir işleme 



gerek kalmaksızın Bakanlık adına vize edilmiş sayılır. 

(6) Bakanlığın teşkilatlanmasıyla ilgili olarak teşkilat, personel, kadro, 
demirbaş devri ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Çevre 
ve Şehircilik Bakanı yetkilidir; ancak Çevre ve Orman Bakanlığından Bakanlığa 
devredilen görevler ve birimler hakkında ortaya çıkabilecek tereddütler, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı ile Orman ve Su İşleri Bakanı arasında yapılacak protokolle giderilir. 

Mevcut personel 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Çevre ve Orman Bakanlığının Bakanlığa devredilen 
birimleri ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Çevresel 
Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürü, Çevre Yönetimi Genel Müdürü, 
Yapı İşleri Genel Müdürü, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü, Genel Müdür 
Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Yüksek Fen Kurulu 
Başkanı ve üyeleri, Strateji Geliştirme Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve 
Mali İşler Dairesi Başkanı, Eğitim ve Yayın Daire Başkanı, Daire Başkanı, Bakanlık 
Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bayındırlık ve İskan İl 
Müdürü ve Bayındırlık ve İskan İl Müdürü Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevi bu 
Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bu fıkra uyarınca 
görevleri sona erenlerden Bayındırlık ve İskan İl Müdürü Yardımcısı unvanlı kadrolarda 
bulunanlar ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı, diğerleri ise ekli (2) sayılı liste 
ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle 
atanmış sayılır. İl Çevre ve Orman Müdürü kadrosunda bulunanlardan Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği kadrosuna atananlar ile İl Çevre ve Orman Müdür 
Yardımcısı kadrosunda bulunanlardan Orman ve Su İşleri Bakanlığı  Araştırmacı  
kadrosuna atananlardan Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Orman ve Su İşleri Bakanı  
arasında yapılacak protokolle uygun görülenler,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık 
Müşaviri ve Araştırmacı kadrolarına mevzuattaki atama sınırlamalarına bağlı olmaksızın 
atanabilir. Bu madde uyarınca ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ile Araştırmacı kadroları, 
herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal 
edilmiş sayılır. 

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Çevre ve Orman 
Bakanlığında Hukuk Müşaviri ile Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş  Yardımcısı  
kadrolarında bulunanlar arasından, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Orman ve Su İşleri 
Bakanı arasında yapılacak protokolle belirlenenler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk 
Müşaviri ile Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarına başka bir işleme 
gerek kalmaksızın halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Çevre ve 
Orman Bakanlığında Hukuk Müşaviri, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş  Yardımcısı  
kadrolarında geçirilen süreler Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Hukuk Müşaviri, 
Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır. 

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Çevre ve Orman 
Bakanlığından Bakanlığa devredilen birimlere tahsisli Çevre ve Orman Uzmanı ile Çevre 
ve Orman Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik Uzmanı  
ile Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın 
halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunlardan altı ay içinde talepte 
bulunanlardan uygun görülenler ilgili mevzuattaki atama sınırlamalarına bağlı olmaksızın 
Orman ve Su İşleri Uzmanı ile Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı kadrolarına 
atanabilirler. Çevre ve Orman Uzmanı ile Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosunda 
geçirilen süreler Çevre ve Şehircilik Uzmanı ile Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı  



kadrolarında geçmiş sayılır. 

(4) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Çevre ve 
Orman Bakanlığından Bakanlığa devredilen birimlere tahsis edilmiş kadrolarda bulunan 
memurlardan yukarıdaki fıkralarda belirtilenler dışında kalanlar, Bakanlık için ihdas 
edilen aynı unvanlı kadrolara halen bulundukları kadro dereceleriyle başka bir işleme 
gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bakanlığa devredilen personelden yukarıdaki 
fıkralarda sayılanlar hariç olmak üzere kadro unvanları değişenler veya kaldırılanlar ise 
altı ay içinde Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun başka bir kadroya 
atanır. Bunlar atama işlemi yapılıncaya kadar Bakanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde 
görevlendirilir. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek 
gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali haklarını almaya devam eder. 

(5) Bu madde uyarınca atanan veya atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına 
atandıkları veya atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son 
ayda aldıkları sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net 
tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev 
tazminatı, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili 
mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu 
tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan 
sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her 
türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, 
ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca 
fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde 
aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya 
kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları veya atanmış sayıldıkları kadro 
unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka 
kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir. 

(6) Çevre ve Şehircilik Uzmanları, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 
3 üncü maddesi kapsamında ek ödemeden yararlanmaya başlayıncaya kadar, bu Kanun 
Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan 4856 sayılı Çevre ve Orman 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci maddesi uyarınca Çevre ve 
Orman Uzmanlarına yapılan ek ödemeden aynı usul ve esaslar çerçevesinde 
yararlanmaya devam eder. 

(7) Maliye Bakanlığı uhdesinde Hazine Avukatları tarafından Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından Bakanlığa devredilen birimlerin 
görevlerine ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanlığını temsilen takip edilmekte olan dava 
dosyaları ve icra takiplerine ilişkin dosyalar, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken 
belirlenecek esaslara göre bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde Bakanlığa devredilir. Bu şekilde devredilen dava ve icra takipleri ile 
ilgili olarak devir tarihine kadar yapılmış her türlü işlem Bakanlık adına yapılmış sayılır. 

Kadro değişiklikleri 

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu 
maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece; dolu 
kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 



Mevcut işlerin yürütülmesi 

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı teşkilatlanıncaya kadar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında 
değişen veya yeni kurulan birimlere verilen görevler ve hizmetler, Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından Bakanlığa devredilen merkez, taşra 
ve döner sermaye teşkilatları tarafından mevcut personel eliyle yürütülmeye devam 
olunur. 

Yürürlük 

MADDE 38 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Yürütme 

MADDE 39 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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