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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/644

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının kurulması �le bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değ�ş�kl�k
yapılması; 6/4/2011 tar�hl� ve 6223 sayılı Kanunun verd�ğ� yetk�ye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2011
tar�h�nde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Görevler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamen�n amacı; Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının kuruluş, görev,
yetk� ve sorumluluklarını düzenlemekt�r.

Görevler

MADDE 2 – (1) Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının görevler� şunlardır:

a) Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya da�r �mar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları
�zlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı �le �lg�l� meslek� h�zmetler�n norm ve standartlarını hazırlamak,
gel�şt�rmek, uygulanmasını sağlamak ve �lg�l�ler�n kayıtlarını tutmak.

b) Çevren�n korunması ve �y�leşt�r�lmes� �le çevre k�rl�l�ğ�n�n önlenmes� �ç�n prens�p ve pol�t�kalar tesp�t
etmek, standart ve ölçütler gel�şt�rmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede eğ�t�m, araştırma, projelend�rme, eylem
planları ve havza koruma planları �le k�rl�l�k har�talarını oluşturmak, bunların uygulama esaslarını tesp�t etmek ve
�zlemek, �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� �ş ve �şlemler� yürütmek.

c) Faal�yetler� sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak k�rl�l�k oluşturan veya oluşturması
muhtemel her türlü tes�s ve faal�yet�n, çevresel etk�ler�n� değerlend�rmek; alıcı ortamlar �le �lg�l� ölçüm ve �zleme
çalışmalarını yapmak; bahse konu tes�s ve faal�yetler� �zlemek, �z�n vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol
ed�lmes�n� sağlamak.

ç) Her tür ve ölçektek� f�z�k� planlara ve bunların uygulanmasına yönel�k temel �lke, stratej� ve standartları
bel�rlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca yetk�lend�r�len alanlar �le merkez� �daren�n
yetk�s� �ç�ndek� kamu yatırımları, mülk�yet� kamuya a�t olan arsa ve araz�ler üzer�nde yapılacak olan yapılarda, m�ll�
güvenl�ğe da�r tes�sler, asker� yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenl�k bölgeler�, enerj� ve
telekomün�kasyon tes�sler�ne �l�şk�n etütler�, har�ta, plan, parselasyon planlarını ve değ�ş�kl�kler�n� resen yapmak,
yaptırmak, onaylamak ve başvuru tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde yetk�l� �darelerce ruhsatlandırma yapılmaması
hal�nde resen ruhsat ve yapı kullanma �zn� vermek.

d) Mekânsal stratej� planlarını �lg�l� kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak suret�yle hazırlamak ve mahall�
�dareler�n plan kararlarının bu stratej�lere uygunluğunu denetlemek.

e) M�ll� Savunma Bakanlığının �nşaat m�ll� ve NATO alt yapı h�zmetler� �le Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel
müdürlüklere kanunlarla yapım yetk�s� ver�lm�ş olan özel �ht�sas �şler� har�ç kamu kurum ve kuruluşlarına a�t b�na ve
tes�sler�n �ht�yaç programlarını hazırlamak, her türlü etüt, proje ve mal�yet hesaplarını yapmak veya yaptırmak,
onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, �nşa, güçlend�rme, tad�l ve esaslı onarımlarını yapmak, yaptırmak ve
denetlemek veya denetlenmes�n� sağlamak.
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f) Yapı denet�m� s�stem�n� oluşturmak ve yapılarda enerj� ver�ml�l�ğ�n� artıran düzenlemeler� yapmak,
yönetmek, �zlemek; yapı malzemeler�n�n denet�m�ne ve uygunluk değerlend�rmes�ne �l�şk�n �ş ve �şlemler� yapmak.

g) Konut sektörüne �l�şk�n stratej� gel�şt�rme ve programlama �ş ve �şlemler�n� yürütmek, yapı
kooperat�fç�l�ğ�n�n gel�şmes�n� sağlayacak tedb�rler� almak ve 5543 sayılı İskân Kanunu uyarınca Bakanlığa ver�len
görevler� yapmak.

ğ) Gecekondu, kıyı alanları ve tes�sler� �le n�tel�ğ�n�n bozulması neden�yle orman ve mera dışına çıkarılan
alanlar dâh�l kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak �y�leşt�rme, yen�leme ve dönüşüm uygulamalarında
�darelerce uyulacak usul ve esasları bel�rlemek, Bakanlar Kurulunca bel�rlenen bu n�tel�ktek� uygulamalar �le f�nans
merkezler� ve benzer� özel proje alanları ve özel yapım gerekt�ren yapılaşmalar �le 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve
775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdares� Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara �l�şk�n her tür
ve ölçekte etüt, har�ta, plan, parselasyon planı ve yapı projeler�n� yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma,
ruhsat ve yapım �şler�n� gerçekleşt�rmek, yapı kullanma �z�nler�n� vermek ve bu alanlarda kat mülk�yet�n�n
kurulmasını sağlamak.

h) 657 sayılı Har�ta Genel Komutanlığı Kanunu hükümler� saklı kalmak kaydıyla, Ulusal Coğraf� B�lg�
S�stem�n�n kurulmasına, kullanılmasına ve gel�şt�r�lmes�ne da�r �ş ve �şlemler� yapmak, yaptırmak, mahall� �dareler�n
planlama, har�ta, altyapı ve üstyapıya �l�şk�n faal�yetler� �le �lg�l� kent b�lg� s�stemler�n�n kurulması, kullanılması ve
Ulusal Coğraf� B�lg� S�stem� �le entegre olmasını desteklemek.

ı) Bakanlığın görev alanına g�ren konularda mahall� �dareler�n �dar� ve tekn�k kapas�tes�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n
çalışmalarda bulunmak ve bunlara tekn�k destek sağlamak.

�) Bayındırlık ve �skân �şler� �le �lg�l� şartname, t�p sözleşme, yıllık ray�ç, b�r�m f�yat, b�r�m f�yatlara a�t anal�z
ve tar�fler� hazırlamak ve yayımlamak.

j) Küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve bununla �lg�l� gerekl� tedb�rler�n alınması �ç�n plan ve pol�t�kaları bel�rlemek.

k) Bakanlığın görev alanına g�ren konularda uluslararası çalışmaların �zlenmes� ve bunlara katkıda
bulunulması maksadıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları �lg�l� kuruluşlarla �şb�rl�ğ� hal�nde yürütmek.

l) Mevzuatla Bakanlığa ver�len d�ğer görev ve h�zmetler� yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Teşk�latı

Teşk�lat

MADDE 3 – (1) Bakanlık, merkez ve taşra teşk�latından oluşur.

(2) Bakanlık merkez teşk�latı ekl� (I) sayılı cetvelde göster�lm�şt�r.

Bakan

MADDE 4 – (1) Bakanlık teşk�latının en üst am�r� olan Bakan, Bakanlık �craatından ve emr� altındak�ler�n
faal�yet ve �şlemler�nden Başbakana karşı sorumlu olup aşağıdak� görev, yetk� ve sorumluluklara sah�pt�r:

a) Bakanlığı Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca bel�rlenen pol�t�ka ve
stratej�lere uygun olarak yönetmek.

b) Bakanlığın görev alanına g�ren hususlarda pol�t�ka ve stratej�ler gel�şt�rmek, bunlara uygun olarak yıllık
amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütler� bel�rlemek, Bakanlık bütçes�n� hazırlamak, gerekl� kanun� ve �dar�
düzenleme çalışmalarını yapmak, bel�rlenen stratej�ler, amaçlar ve performans ölçütler� doğrultusunda uygulamayı
koord�ne etmek, �zlemek ve değerlend�rmek.

c) Bakanlık faal�yetler�n� ve �şlemler�n� denetlemek, yönet�m s�stemler�n� gözden geç�rmek, teşk�lat yapısı ve
yönet�m süreçler�n�n etk�l�l�ğ�n� gözetmek ve yönet�m�n gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.
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ç) Faal�yet alanına g�ren konularda d�ğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları �le �şb�rl�ğ� ve koord�nasyonu
sağlamak.

Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları

MADDE 5 – (1) Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevl�s� olup Bakanlık h�zmetler�n�,
Bakan adına ve onun em�r ve yönlend�rmes� doğrultusunda, mevzuat hükümler�ne, Bakanlığın amaç ve pol�t�kalarına,
stratej�k planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık kuruluşlarına gereken em�rler� ver�r ve
bunların uygulanmasını gözet�r ve sağlar. Müsteşar bu h�zmetler�n yürütülmes�nden Bakana karşı sorumludur.

(2) Müsteşara yardımcı olmak üzere dört Müsteşar Yardımcısı görevlend�r�leb�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

H�zmet B�r�mler�

H�zmet b�r�mler�

MADDE 6 – (1) Bakanlığın h�zmet b�r�mler� şunlardır:

a) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü.

b) Çevre Yönet�m� Genel Müdürlüğü.

c) Çevresel Etk� Değerlend�rmes�, İz�n ve Denet�m Genel Müdürlüğü.

ç) Yapı İşler� Genel Müdürlüğü.

d) İmar ve Kentsel Altyapı Genel Müdürlüğü.

e) Meslek� H�zmetler Genel Müdürlüğü.

f) Coğraf� B�lg� S�stemler� Genel Müdürlüğü.

g) Rehberl�k ve Teft�ş Başkanlığı.

ğ) Stratej� Gel�şt�rme Başkanlığı.

h) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı.

ı) Hukuk Müşav�rl�ğ�.

�) Dış İl�şk�ler Da�res� Başkanlığı.

j) Avrupa B�rl�ğ� Yatırımları Da�res� Başkanlığı.

k) Eğ�t�m ve Yayın Da�res� Başkanlığı.

l) Personel Da�res� Başkanlığı.

m) Destek H�zmetler� Da�res� Başkanlığı.

n) Basın ve Halkla İl�şk�ler Müşav�rl�ğ�.

o) Özel Kalem Müdürlüğü.

Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü

MADDE 7 – (1) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün görevler� şunlardır:
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a) Yerleşme, yapılaşma ve araz� kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte f�z�k� planlara ve uygulamalara esas
teşk�l eden üst ölçekl� mekânsal stratej� planlarını ve çevre düzen� planlarını �lg�l� kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ�
yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratej�lere göre yürütülmes�n� sağlamak.

b) Kentlerde ve kırsal alanlarda araz� kullanımına �l�şk�n temel �lke, stratej� ve standartları bel�rlemek ve
uygulanmasını sağlamak.

c) Havza ve bölge bazındak� çevre düzen� planları da dâh�l her tür ve ölçektek� çevre düzen� planlarının ve
�mar planlarının yapılmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemek, havza veya bölge bazında çevre düzen� planlarını
yapmak, yaptırmak, onaylamak ve bu planların uygulanmasını ve denetlenmes�n� sağlamak.

ç) Sektörel planların havza veya bölge düzey�ndek� mekânsal stratej� planlarına ve çevre düzen� planlarına
uyumlu hazırlanmasını sağlamak.

d) R�sk yönet�m� ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanmasına �l�şk�n kuralları bel�rlemek ve �zlemek,
plana esas jeoloj�k ve jeotekn�k etütler� yapmak, yaptırmak ve onaylamak.

e) Araz� ve arsa düzenlemes� ve parselasyon planlarının hazırlanmasına �l�şk�n genel �lke, stratej� ve esasları
bel�rlemek ve uygulanmasını sağlamak.

f) Bakanlar Kurulunca bel�rlenen proje kapsamı �çer�s�nde kalmak kaydıyla kamuya a�t tesc�ll� araz�ler �le
tesc�l dışı araz�ler ve muvafakatler� alınmak koşuluyla özel k�ş� veya kuruluşlara a�t araz�ler�n yen�den fonks�yon
kazandırılıp gel�şt�r�lmes�ne yönel�k olarak her tür ve ölçekte etüt, har�ta, plan, parselasyon planı, kamulaştırma, araz�
ve arsa düzenlemes� yapmak, yaptırmak ve onaylamak.

g) Beled�yeler�n mücav�r alanları �le köyler�n yerleş�k alanlarının sınırlarının tesp�t�ne �l�şk�n usul ve esasları
bel�rlemek ve tesp�t ed�len sınırları onaylamak.

ğ) İdareler�n �ht�lafı hal�nde, genel �mar düzen� ve uyumunu sağlamak üzere, her türlü etüt, har�ta ve �mar
planı, plan değ�ş�kl�ğ�, plan rev�zyonu, parselasyon planı hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasında koord�nasyon
sağlamak, �ht�lafları g�dermek, gerekt�ğ�nde �ht�laf konusu �ş� resen yapmak, yaptırmak ve onaylamak.

h) Her tür ve ölçektek� f�z�k� planların b�rb�r�yle uyumunu ve mekânsal stratej� planları hedefler�ne ve
kararlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekl� tedb�rler� almak, �lg�l� �dareler tarafından Bakanlıkça ver�len süre
�ç�nde yapılmayan �l çevre düzen� planlarını yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak.

ı) Bütünleş�k kıyı alanları yönet�m� ve planlaması çalışmaları, kıyı alanlarının düzenlenmes�ne da�r �ş ve
�şlemler �le bu alanlara �l�şk�n jeoloj�k ve jeotekn�k etütler� yapmak, yaptırmak ve onaylamak, kıyı kenar ç�zg�s�n�
tesp�t etmek, onaylamak ve tesc�l�n� sağlamak.

�) Kıyı ve dolgu alanları �le bu alanların fonks�yonel ve f�z�ksel olarak devamı n�tel�ğ�ndek� ger� sahalarına
�l�şk�n her tür ve ölçektek� etüt, har�ta ve planları yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak ve bunların uygulanmasını
sağlamak.

j) Bakanlar Kurulunca yetk�lend�r�len alanlar �le merkez� �daren�n yetk�s� �ç�ndek� kamu yatırımları, m�ll�
güvenl�ğe da�r tes�sler, asker� yasak bölgeler, 7269 sayılı Umum� Hayata Müess�r Afetler Dolayıs�yle Alınacak
Tedb�rlerle Yapılacak Yardımlara Da�r Kanun hükümler� çerçeves�nde yapılacak b�nalar, genel sığınak alanları, özel
güvenl�k bölgeler�, enerj� ve telekomün�kasyon tes�sler� �le �lg�l� altyapı, üstyapı ve �let�m hatları, yanıcı, parlayıcı ve
patlayıcı madde üret�m tes�sler� ve depoları, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı �stasyonları g�b� alanlar �le �lg�l� her
tür ve ölçektek� planların yapılmasına �l�şk�n esasları bel�rlemek, bunlara �l�şk�n her tür ve ölçektek� har�ta, etüt, plan
ve parselasyon planlarını gerekt�ğ�nde yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak.

k) Planlamaya �l�şk�n �ş ve �şlemlerde, bakanlıklar, mahall� �dareler ve meslek kuruluşları arasında
koord�nasyonu sağlamak, planlama sürec�n�n �y�leşt�r�lmes�n� ve gel�şt�r�lmes�n� tem�n etmek.

l) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.

(2) Çevre düzen� planlarının Bakanlıkça bel�rlenen mekânsal stratej� planlarına, �mar planlarının �se mekânsal
stratej� planlarına veya çevre düzen� planlarına aykırılığının tesp�t ed�lmes� hal�nde �lg�l� �dareler Bakanlıkça ver�len
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süre �çer�s�nde aykırılıkları g�der�r.

(3) B�r�nc� fıkranın (a) bend�nde bel�rt�len ulusal ve bölgesel n�tel�ktek� f�z�k� planları Bakanlık yapar, yaptırır
ve onaylar. Büyükşeh�r beled�yeler� sınırları �çer�s�ndek� çevre düzen� planlarını büyükşeh�r beled�yeler�, büyükşeh�r
olmayan �llerde �se Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar.

Çevre Yönet�m� Genel Müdürlüğü

MADDE 8 – (1) Çevre Yönet�m� Genel Müdürlüğünün görevler� şunlardır:

a) Çevre k�rl�l�ğ�n�n önlenmes� ve kontrolü �le �lg�l� mevzuatı hazırlamak, standart gel�şt�rmek, ölçüm, tesp�t
ve kal�te ölçütler�n� bel�rlemek; alıcı ortam özell�kler�ne göre çevre k�rl�l�ğ� yönünden görüş vermek.

b) Hava kal�tes�n�n korunması, hava k�rl�l�ğ�, gürültü ve t�treş�m�n azaltılması veya bertaraf ed�lmes� �ç�n hedef
ve �lkeler� bel�rlemek; tem�z hava eylem planları yapmak ve yaptırmak; konuyla �lg�l� kurum ve kuruluşlarla
koord�nel� çalışmalar yapmak, ölçüt ve standartları bel�rlemek.

c) Tem�z üret�m ve entegre k�rl�l�k önleme çalışmalarına yönel�k pol�t�ka ve stratej�ler� bel�rlemek ve �lg�l�
mevzuatı hazırlamak.

ç) Yen�leneb�l�r enerj� kaynakları başta olmak üzere, tem�z enerj� kullanımını teşv�k etmek, yakıtların hava
k�rl�l�ğ�ne yol açmayacak şek�lde kullanılab�lmes� �ç�n hedef ve ölçütler� bel�rlemek.

d) Serbest bölgeler dâh�l olmak üzere, ülke genel�nde çevreye olumsuz etk�ler� olan atık ve k�myasallar �le
hava k�rl�l�ğ�, gürültü ve t�treş�m �le �lg�l� ölçütler� bel�rlemek.

e) Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumu �le nükleer güvenl�k konusunda �şb�rl�ğ� yapmak.

f) Etk�l� b�r çevre yönet�m� gerçekleşt�rmek, atık ve k�myasalların çevre �le uyumunu sağlamak üzere gerekl�
ekonom�k araçları bel�rlemek ve bu konuda standartlar gel�şt�rmek.

g) Motorlu kara taşıtlarının egzoz em�syonlarının kontrolü �ç�n �dar�, mal� ve tekn�k usul ve esaslar �le
standartları bel�rlemek.

ğ) Yeraltı ve yerüstü sularının, den�zler�n ve toprağın korunması, k�rl�l�ğ�n önlenmes� veya bertaraf ed�lmes�
maksadıyla hedefler�, �lkeler� ve k�rlet�c� unsurları bel�rlemek, k�rl�l�ğ�n g�der�lmes� ve kontrolüne �l�şk�n usul ve
esasları tesp�t etmek, ac�l müdahale planları yapmak ve yaptırmak.

h) Atık ve k�myasalların yönet�m�ne �l�şk�n hedef, pol�t�ka ve ölçütler� bel�rlemek.

ı) Atık bertaraf tes�sler� �le k�mya sına� tes�sler� ve den�z k�rl�l�ğ�ne yönel�k ac�l müdahale planları yapmak ve
yaptırmak.

�) Atıkların kaynağında en aza �nd�r�lmes�, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geç�c� depolanması, ger�
kazanılması, bertaraf ed�lmes�, yen�den kullanılması, arıtılması, enerj�ye dönüştürülmes� ve n�ha� depolanması
konularında pol�t�ka ve stratej� bel�rlemek ve mevzuat oluşturmak.

j) İlg�l� kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ� �ç�nde atık ve k�myasalların taşınması �le tehl�kel� atık ve k�myasalların
taşınma l�sanslarına �l�şk�n esasları bel�rlemek.

k) Yasaklanacak ve kısıtlanacak yakıt, atık ve k�myasalların ve bunlar �le çevre k�rl�l�ğ�ne yol açab�lecek d�ğer
maddeler�n �thalat ve �hracatına �l�şk�n ölçütler� bel�rlemek.

l) Ulusal çevre stratej�s� ve eylem planlarını yürütmek ve koord�ne etmek.

m) Küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve ozon tabakasının �ncelmes� �le �lg�l� tedb�rler�n alınmasına yönel�k plan,
pol�t�ka ve stratej�ler� bel�rlemek amacıyla d�ğer kurum ve kuruluşlarla koord�nasyon sağlamak.

n) Görev alanına g�ren konularda ulusal ve uluslararası çalışmaları �zlemek ve yürütmek.
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o) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.

Çevresel Etk� Değerlend�rmes�, İz�n ve Denet�m Genel Müdürlüğü

MADDE 9 – (1) Çevresel Etk� Değerlend�rmes�, İz�n ve Denet�m Genel Müdürlüğünün görevler� şunlardır:

a) Çevresel etk� değerlend�rmes� ve stratej�k çevresel değerlend�rme çalışmalarını yapmak ve bu konuda
gerekl� kararları almak, �zlemek ve denetlemek.

b) Çevre k�rl�l�ğ�n� önleme ve çevre kal�tes�n� �y�leşt�rmeye yönel�k her türlü faal�yet �le bunlarla alakalı bütün
konularda uygulama ve �zleme süreçler�n� yürütmek, gerekl� tedb�rler� almak ve aldırmak; tes�s ve faal�yetler�
denetlemek, çevre �zn� ve l�sansı vermek.

c) Kurulacak tes�sler �ç�n alıcı ortam özell�kler�ne göre çevre k�rl�l�ğ� konusunda görüş vermek, �zlemek ve
gerekt�ğ�nde müdahale etmek, em�syon, deşarj ve atıklar �le arıtma ve bertaraf s�stemler�n� �zlemek ve denetlemek,
tes�sler �ç�n kurulacak arıtma s�stemler�n�n projeler�n� onaylamak.

ç) Yasaklanacak ve kısıtlanacak atık ve k�myasallar �le yakıtların ve çevre k�rl�l�ğ�ne yol açab�lecek d�ğer
maddeler�n �thalat ve �hracatına da�r kontrol ve uygunluk belges� talepler�n� değerlend�rmek ve sonuçlandırmak.

d) İlg�l� kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ� �ç�nde atık ve k�myasalların taşınması �le tehl�kel� atık ve k�myasalların
taşınma l�sanslarına �l�şk�n esasların uygulanmasını sağlamak, �zlemek ve denetlemek; atık ve k�myasallarla k�rlenm�ş
alanların mevcut k�rl�l�k durumlarının tesp�t�, çevre ve �nsan sağlığına yönel�k r�sklere ve k�rlenm�ş alanların
�y�leşt�r�lmes�ne �l�şk�n çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

e) Serbest bölgeler dâh�l olmak üzere, ülke genel�nde çevreye olumsuz etk�ler� olan atık ve k�myasallar �le
hava k�rl�l�ğ�, gürültü, t�treş�m ve �yonlaştırıcı olmayan radyasyon �le �lg�l� faal�yetler� �zlemek, yeraltı ve yerüstü
sularına, den�zlere ve toprağa olumsuz etk�ler� olan her türlü faal�yet� bel�rlemek, denetlemek, tehl�kel� hallerde veya
gerekl� durumlarda faal�yetler� durdurmak.

f) Yeraltı ve yerüstü sularının, den�zler�n ve toprağın korunması, k�rl�l�ğ�n önlenmes� veya bertaraf ed�lmes�
maksadıyla k�rl�l�ğ�n g�der�lmes� ve kontrolüne �l�şk�n uygulamaları sağlamak, yeraltı ve yerüstü su, den�z ve toprak
k�rl�l�ğ�ne karşı hazırlıklı olmak, müdahale ve mücadele kapas�tes�n� artırmak �ç�n gerekl� tedb�rler� almak ve
aldırmak; çevren�n korunması, maksadıyla uygun teknoloj�ler� bel�rlemek ve bu maksatla kurulacak tes�sler�n
vasıflarını tesp�t etmek ve bu çerçevede gerekl� tedb�rler� almak ve aldırmak.

g) Tem�z hava merkezler�n�n kurulması ve yönet�lmes�yle �lg�l� �ş ve �şlemler� yürütmek.

ğ) Yen�leneb�l�r enerj� kaynakları başta olmak üzere tem�z enerj� kullanımını desteklemek, yakıtların hava
k�rl�l�ğ�ne yol açmayacak şek�lde kullanılab�lmes� �ç�n gerekl� önlemler� almak veya aldırmak.

h) Motorlu kara taşıtları egzoz em�syonlarının bel�rlenen standartlara uygunluğunu belgelemek, �zlemek ve
denetlemek.

ı) Alıcı ortamları �zlemek, buna �l�şk�n altyapıyı oluşturmak, çevre k�rl�l�ğ� �le �lg�l� olarak ölçüm, tesp�t ve
kal�te ölçütler�n� uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; çevreyle �lg�l� her türlü ölçüm, �zleme, anal�z ve kontroller
yapacak laboratuvarlar kurmak, kurdurmak, bunların akred�tasyon �şlemler�n� yapmak, yaptırmak; alıcı ortamlar
konusunda ölçüm yapacak kuruluşları bel�rlemek.

�) Atıkların kaynağında en aza �nd�r�lmes�, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geç�c� depolanması, ger�
kazanılması, bertaraf ed�lmes�, yen�den kullanılması, arıtılması, enerj�ye dönüştürülmes� ve n�ha� depolanması
konularında ger� kazanımı artırıcı s�stemler� kurmak, kurdurmak, uygun teknoloj�ler� bel�rlemek; her türlü atık bertaraf
tes�sler�ne bel�rlenen usul ve esaslara göre l�sans vermek ve bunları �zlemek ve denetlemek.

j) Bakanlığın görev alanına g�ren ürünler�n �lg�l� mevzuat ve tekn�k düzenlemelere uygunluğunu ve
güven�rl�ğ�n� tesp�t etmek amacıyla denet�m yapmak, yaptırmak, yetk�l� kuruluşlar arasında koord�nasyonu sağlamak.

k) Mahall� çevre kurullarının çalışmalarını tak�p etmek ve yönlend�rmek.
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l) Çevre envanter�n� ve çevre durum raporlarını hazırlamak ve Avrupa Çevre Ajansı �le �l�şk�ler� yürütmek.

m) Görev alanına g�ren faal�yetler� �zlemek ve denetlemek, uluslararası çalışmaları �zlemek ve ulusal düzeyde
uygulanmasını sağlamak.

n) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.

Yapı İşler� Genel Müdürlüğü

MADDE 10 – (1) Yapı İşler� Genel Müdürlüğünün görevler� şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına a�t her türlü yapılar �le �lg�l� genel �lkeler�, stratej�ler� ve standartları
bel�rlemek ve uygulanmasını sağlamak.

b) Kamu yatırımlarının projeler� ve yapımla �lg�l� �ş ve �şlemlere �l�şk�n usul ve esaslar �le etüt ve projeler�n
n�tel�kler�n� bel�rlemek ve uygulanmasını sağlamak.

c) Genel bütçe kapsamındak� kamu kurum ve kuruluşlarına a�t b�na ve tes�sler�n �ht�yaç programlarını
hazırlamak, etüt ve projeler�n� ve mal�yet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını
sağlamak, �nşa, güçlend�rme, tad�l ve esaslı onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

ç) Talep ed�lmes� ve uygun görülmes� hal�nde, özel bütçel� �dareler ve düzenley�c� ve denetley�c� kurumlar �le
sosyal güvenl�k kurumlarının yatırım programında bulunan b�na ve tes�sler�n proje, mal�yet hesabı ve �nşaatlarını
yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak.

d) 5543 sayılı Kanun �le Bakanlığa ver�len görevler� yapmak.

e) 5543 sayılı Kanun uyarınca da�m� �skân �ç�n kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılacak her türlü yapılara
ve konutlara �l�şk�n etüt ve planlama �şler�n� yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, da�m�
�skân �ç�n yaptırılacak her türlü yapıların �nşaatlarını yapmak veya yaptırmak.

f) Yapılarda kullanılacak malzemeler�n kullanım amacına uygunluğuna da�r esasları bel�rlemek, koord�nasyon
ve yetk�lend�rme çalışmalarını yürütmek, yapı malzemeler�ne �l�şk�n standartların hazırlanıp yayımlanmasını
sağlamak.

g) Yapı malzemeler�n�n üret�m, satış, nak�l ve kullanma safhalarında her türlü mekânda ve ortamda gözet�m ve
denet�m�n� yapmak.

ğ) Yapı malzemes� numuneler�n�n test ve deneyler�n� �lg�l� standarda göre yapmak, yaptırmak ve ülke
genel�nde laboratuvar altyapısını gel�şt�rmek.

h) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.

(2) B�r�nc� fıkranın (ç) bend� Bakanlıkça yeterl� tekn�k teşk�latı olduğu kabul ed�len kurum ve kuruluşlar
hakkında uygulanmayab�l�r.

İmar ve Kentsel Altyapı Genel Müdürlüğü

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

a) Mahall� �dareler�n su tem�n�, kanal�zasyon, su ve atıksu arıtma, yağmur suyu drenajı, katı atıkların bertarafı,
ulaştırma, elektr�k, doğalgaz g�b� enerj� altyapı s�stemler� �le telefon, b�lg�sayar ve benzer� �let�ş�m altyapı s�stemler� �le
�lg�l� genel planlama, programlama, f�z�b�l�te, projelend�rme, �nşa, �şletme, f�nansman �ht�yacı ve yatırım öncel�kler�n�
bel�rlemek.

b) Mekânsal stratej� planları �le çevre düzen� ve �mar planlarına uygun olarak tekn�k altyapı tes�sler�n�n
planlamasına, projelend�r�lmes�ne ve yapılmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemek, gerekt�ğ�nde yapmak, yaptırmak,
onaylamak, �zlemek ve uygulanmasını denetlemek.
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c) Mahall� �darelere altyapı konularında tekn�k destek sağlamak ve eğ�t�m vermek.

ç) Altyapı b�rl�kler� kurulması konusunda mahall� �dareler arasında �şb�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamak.

d) Mahall� �dareler�n talepler� üzer�ne tekn�k altyapı tes�sler�ne a�t har�ta, plan, proje, keş�f ve etütler� yapmak
veya yaptırmak, tes�s ve yapılardan mahall�nce yaptırılmasına �mkân olmayan veya Bakanlık tarafından toplu olarak
yaptırılmasında fayda bulunanları yatırım programına alarak, mahall� �dareler�n talepler� aranmaksızın h�be veya fon
yardımlarının katkısıyla gerçekleşt�r�lecek olanları yapmak veya yaptırmak.

e) Tekn�k altyapıya �l�şk�n tüm konularda bakanlıklar arası ve Bakanlık b�r�mler� arasında uygulamada
b�rl�ktel�k ve koord�nasyon sağlamak ve tekn�k altyapı tes�sler�ne �l�şk�n envanter� tutmak.

f) Her türlü altyapıya �l�şk�n zem�n etütler� dâh�l tüm etütlere, yapı projeler�ne, yapı ruhsatı ve yapı kullanma
�zn� düzenlenmes�ne da�r usul ve esasları bel�rlemek, uygulamalarda mahall� �dareler� yönlend�rmek ve rehberl�k
etmek.

g) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.

Meslek� H�zmetler Genel Müdürlüğü

MADDE 12 – (1) Meslek� H�zmetler Genel Müdürlüğünün görevler� şunlardır:

a) Yerleşme ve yapılaşmaya yönel�k m�marlık, mühend�sl�k, müteahh�tl�k ve müşav�rl�k h�zmetler�ne �l�şk�n
düzenlemeler� yapmak, uygulamaları denetlemek ve �zlemek.

b) Gerçek k�ş�lere ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�ne a�t her türlü yapılar �le �lg�l� genel �lkeler�, stratej�ler� ve
standartları bel�rlemek ve uygulanmasını sağlamak.

c) Planlama, har�ta yapımı, araz� ve arsa düzenlemes�, değerleme, parselasyon, etüt ve proje müell�fl�ğ�, har�ta
plan, proje ve yapım kontrol müşav�rl�ğ�, her türlü altyapı ve tes�sat dâh�l olmak üzere yapı müteahh�tl�ğ� g�b� h�zmet
alanlarında çalışan gerçek veya tüzel k�ş�ler�n görev, yetk� ve sorumluluklarına ve kayıtlarının tutulmasına �l�şk�n
esasları bel�rlemek, meslek� yeterl�kler� �le kuruluş yeterl�kler�n� değerlend�rerek bunlara tesc�l ve yeterl�k belgeler�
vermek veya ver�lmes�n� ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

ç) Planlı ve plansız alanlardak� projelend�rme ve yapılaşmaya, yapı ruhsatı ve yapı kullanma �z�nler�n�n ulusal
adres ver� tabanına dayalı olarak düzenlenmes�ne �l�şk�n usul, esas ve standartları bel�rlemek.

d) Planlama, projelend�rme, yapım ve kamulaştırma �ş ve �şlemler�nde görev alacak b�l�rk�ş�ler�n n�tel�kler�ne
ve meslek� yeterl�kler�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemek.

e) 4708 sayılı Yapı Denet�m� Hakkında Kanun �le Bakanlığa ver�len görevler� yapmak.

f) Yöresel m�mar�n�n ve yapılarda yerel malzemen�n kullanımının teşv�k ed�lmes�, b�nalarda enerj�
ver�ml�l�ğ�n�n sağlanması ve �ler� yapım teknoloj�ler�n�n kullanılması ve yaygınlaştırılması �ç�n gerekl� tedb�rler�
almak.

g) Kamu kurum ve kuruluşları �le gerçek k�ş�lere ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�ne a�t her türlü yapıların
denetlenmes�nde görev alan m�mar ve mühend�sler �le yardımcı kontrol elemanlarını denetlemek, �lg�l� �dareler �le
denet�m ve müşav�rl�k kuruluşlarınca denetlenmes�n� sağlamak.

ğ) Yapım �şler�nde görev alan şant�ye şefler�, fen elemanları ve yetk� belgel� ustaların faal�yetler�n�n,
durumlarına göre, �lg�l� �darelerce veya meslek kuruluşlarınca denetlenmes�n� sağlamak.

h) Kamuya ve özel sektöre a�t her türlü yapı ve tes�s�n projeler�n�n ve yapım �şler�n�n denetlenmes�nde görev
alacak m�mar ve mühend�sler �le yardımcı kontrol elemanlarının, yapı denet�m kuruluşlarının ve müşav�rl�k
kuruluşlarının n�tel�kler�ne, görev, yetk� ve sorumluluklarına �l�şk�n esasları bel�rlemek, meslek� yeterl�kler� �le kuruluş
yeterl�kler�n� değerlend�rerek bunlara belge ver�lmes�n� ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
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ı) Bakanlığın görev alanına g�ren konularla �lg�l� olarak m�marlık ve mühend�sl�k meslek kuruluşlarına �l�şk�n
mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek.

�) Çevre yönet�m�, çevre denet�m� ve çevresel etk� değerlend�r�lmes� �ş ve �şlemler�nde görev alanların
n�tel�kler�ne, görev, yetk� ve sorumluluklarına �l�şk�n esasları bel�rlemek, meslek� yeterl�kler� �le kuruluş yeterl�kler�n�
değerlend�rerek bunlara belge ver�lmes�n� ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

j) Çevresel etk� değerlend�rmes� raporu hazırlanmasında, çevre laboratuvarları, çevre danışmanlık f�rmaları �le
beled�yeler�n çevre koruma tes�sler�n�n projeler�nde ve �şlet�lmes�nde görev alacak elemanları eğ�tmek, proje ve tes�s
ölçütler�n� gel�şt�rmek ve meslek� yetk�nl�ğ� artırmak.

k) Konut pol�t�kalarının bel�rlenmes�ne yönel�k çalışmalarda bulunmak, bel�rlenm�ş pol�t�ka, plan ve
stratej�lere göre uygulamayı tem�n ve sonuçlarını tak�p etmek.

l) Yapı kooperat�fler�n�n ve üst b�rl�kler�n�n kurulması, �şley�ş� ve denetlenmes�ne �l�şk�n �ş ve �şlemler�
yürütmek, kuruluş kayıtlarının ve s�c�ller�n�n tutulmasını sağlamak ve uygulamaları denetlemek.

m) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.

Coğraf� B�lg� S�stemler� Genel Müdürlüğü

MADDE 13 – (1) Coğraf� B�lg� S�stemler� Genel Müdürlüğünün görevler� şunlardır:

a) Ulusal Coğraf� B�lg� S�stem�n�n kurulmasına, kullanılmasına ve gel�şt�r�lmes�ne da�r �ş ve �şlemler� yapmak
ve yaptırmak.

b) Çağdaş coğraf� b�lg� teknoloj�ler�n�n ülkede etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde kullanılmasını teşv�k etmek ve
eşgüdümü sağlamak.

c) Coğraf� ver� ve b�lg�n�n ulusal düzeyde üret�m�ne, kal�tes�ne ve paylaşımına yönel�k standartlar �le bunlara
�l�şk�n temel pol�t�ka ve stratej�ler�n bel�rlenmes�n� sağlamak ve gerekl� mevzuatı hazırlamak.

ç) Coğraf� b�lg� s�stemler� konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleşt�r�len
çalışmalarda ülkem�z� tems�l etmek, �şb�rl�ğ� ve uyum çalışmalarını koord�ne etmek.

d) Ulusal Coğraf� B�lg� S�stem� kapsamına g�ren tüm konularda, resm� ve özel kurum ve kuruluşlarca üret�len
ver�ler�n Bakanlık b�r�mler�nce kullanılmasını ve değerlend�r�lmes�n� sağlamak.

e) Bakanlık h�zmetler�n�n etk�n b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n Bakanlık mekânsal ver� altyapısının
oluşturulması ve gel�şt�r�lmes� �le Bakanlığın �ht�yaç duyacağı her türlü ver�n�n �let�lmes� ve tem�n ed�lmes�
konularında çalışmalar yürütmek.

f) Kent b�lg� s�stemler�n�n standart ve yaygın b�r şek�lde oluşturulması �ç�n gerekl� düzenlemeler yapmak.

g) Ulusal Coğraf� B�lg� S�stem� kapsamında resm� ve özel kurum ve kuruluşlarca üret�len mekânsal ver�ler�n
sunulduğu portalı kurmak ve �şletmek.

ğ) Uluslararası ver� paylaşım ağlarına katılmak.

h) Coğraf� b�lg� s�stemler� �le �lg�l� sert�f�kasyon ve akred�tasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

ı) Coğraf� b�lg� s�stemler� uygulamalarını bütünleyen nav�gasyon, yönet�m, otomasyon ve dokümantasyon
s�stemler� �le uzaktan algılama tekn�ğ� konularında uygulama, düzenleme, gel�şt�rme ve �zleme faal�yetler�n�
yürütmek.

�) Bakanlığın b�lg� �şlem h�zmetler�n� yürütmek.

j) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.
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Rehberl�k ve Teft�ş Başkanlığı

MADDE 14 – (1) Rehberl�k ve Teft�ş Başkanlığının görevler� şunlardır:

a) Bakanlık teşk�latının her türlü faal�yet ve �şlemler�yle �lg�l� olarak teft�ş, �nceleme ve soruşturmalar yapmak.

b) Bakanlığın amaçlarını daha �y� gerçekleşt�rmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını tem�n
etmek amacıyla gerekl� tekl�fler� hazırlamak ve Bakana sunmak.

c) Kanunlarla ve Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.

(2) B�r�nc� fıkrada ve d�ğer mevzuatta ver�len görevler� yapmak üzere Başkanlıkta Müfett�ş �st�hdam ed�l�r.

(3) Müfett�ş Yardımcılarının g�r�ş ve yeterl�k sınavlarının usul ve esasları, Müfett�şl�ğe yükselmeler�, görev,
yetk� ve sorumlulukları, Başkanlığın çalışma usul ve esasları �le d�ğer hususlar yönetmel�kle bel�rlen�r.

Stratej� Gel�şt�rme Başkanlığı

MADDE 15 – (1) Stratej� Gel�şt�rme Başkanlığının görevler� şunlardır:

a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tar�hl� ve 5436 sayılı Kanunun 15 �nc�
maddes� ve d�ğer mevzuatla stratej� gel�şt�rme ve mal� h�zmetler b�r�mler�ne ver�len görevler� yapmak.

b) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

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

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım ve yapım �le �lg�l� danışmanlık h�zmet �şler�ne �l�şk�n olarak
akded�len sözleşmeler�n yürütülmes�nden doğan yen� f�yat tesp�t� anlaşmazlıkları har�ç olmak üzere d�ğer
anlaşmazlıkları �lg�l� �daren�n taleb�ne �st�naden �nceley�p karara bağlamak ve yen� f�yat tesp�t� anlaşmazlıklarında �se
tarafları bağlayacak şek�lde f�yatı kes�n olarak tesp�t etmek.

b) Çevre ve �mar mevzuatının yürütülmes�nden doğan anlaşmazlıkları �lg�l� �dareler�n taleb�ne �st�naden
�nceley�p karara bağlamak.

c) Tekn�k veya f�z�k� yönden b�rb�r�n� etk�leyen plan ve yapım �şler� �le �lg�l� olarak, kamu kurum ve
kuruluşları arasında doğan anlaşmazlıkları, taraf olan �dareler�n b�rl�kte talep etmeler� hal�nde �nceley�p karara
bağlamak.

ç) Plan, çevre, yapım ve yapımla �lg�l� h�zmet �şler�ne �l�şk�n konularda kamu kurum ve kuruluşları �le yapı
kooperat�fler�ne görüş vermek.

d) Bayındırlık ve �skân �şler� �le �lg�l� şartname, t�p sözleşme, yıllık ray�ç, b�r�m f�yat, b�r�m f�yatlara a�t anal�z
ve tar�fler� hazırlamak ve yayımlamak.

e) Yapı, tes�s ve onarım �şler� �haleler�nde kullanılan müteahh�tl�k karneler� ve �ş b�t�rme belgeler�n�n yıllara a�t
değerlend�rme katsayılarını, m�marlık ve mühend�sl�k h�zmet bedeller�n�n hesabında kullanılacak yapı yaklaşık b�r�m
mal�yetler�n� ve proje ve kontrollük �şler�nde uygulanacak f�yat artış oranlarını tesp�t etmek ve yayımlamak.

f) Bakanlığın görev alanı �le �lg�l� olarak yurt�ç�nde ve yurtdışında meydana gelen tekn�k gel�şmeler� �zlemek,
değerlend�rmek ve bunlardan faydalı görülenler hakkında tekl�fte bulunmak.

g) Bakanlık b�r�mler� arasında tekn�k konularda uygulama b�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamak.

ğ) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.
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(2) Yüksek Fen Kurulu; b�r Başkan ve onyed� üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyeler�; en az dört yıllık eğ�t�m
veren mühend�sl�k ve m�marlık fakülteler� �le bunlara denkl�ğ� yetk�l� makamlarca kabul ed�len yurtdışındak�
yükseköğren�m kurumlarından mezun olmuş, kamu kurum ve kuruluşlarında en az on�k� yıl h�zmet� olan �l müdürü,
bölge müdürü, da�re başkanı ve daha üst kamu görevler�nde bulunan Bakanlığın h�zmet alanıyla �lg�l� tekn�k konularda
deney�m sah�b� k�ş�ler arasından, en az dokuzu mühend�s, b�r� m�mar, üçü şeh�r plancısı olmak üzere atanır.
Mühend�sler�n an az beş�n�n �nşaat mühend�s� olması gerek�r.

(3) Üyeler, kend�ler� ve eşler� �le üçüncü dereceye kadar kan ve �k�nc� dereceye kadar kayın hısımlarını
�lg�lend�ren kararlarla �lg�l� toplantı ve oylamaya katılamaz.

(4) Yüksek Fen Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu �le karar alır. Üyeler çek�mser oy kullanamaz. Karşı
görüşte olanlar, görüşler�n� yazılı olarak karara ekler.

(5) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esasları yönetmel�kle bel�rlen�r.

Hukuk Müşav�rl�ğ�

MADDE 17 – (1) Hukuk Müşav�rl�ğ�n�n görevler� şunlardır:

a) Bakanlığın taraf olduğu adl� ve �dar� davalarda, tahk�m yargılamasında ve �cra �şlemler�nde Bakanlığı tems�l
etmek, dava ve �cra �şlemler�n� tak�p etmek, anlaşmazlıkları önley�c� hukuk� tedb�rler� zamanında almak.

b) Bakanlık h�zmetler�yle �lg�l� olarak d�ğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat
taslaklarını, Bakanlık b�r�mler� tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık �le
üçüncü k�ş�ler arasında çıkan her türlü uyuşmazlıklara �l�şk�n �şler� ve Bakanlık b�r�mler�nce sorulacak d�ğer �şler�
�nceley�p hukuk� mütalaasını b�ld�rmek.

c) Bakanlıkça h�zmet satın alma yoluyla tems�l ett�r�len dava ve �cra tak�pler�ne �l�şk�n usul ve esasları
bel�rlemek, bunları �zlemek, koord�ne etmek ve denetlemek.

ç) Bakanlığın amaçlarını daha �y� gerçekleşt�rmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını tem�n
etmek amacıyla gerekl� hukuk� tekl�fler� hazırlayıp Bakana sunmak.

d) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len her türlü dava ve tak�p �şler� �le d�ğer görevler Bakanlığın Hukuk Müşav�rler� �le
Avukatları aracılığıyla yer�ne get�r�l�r. Gerekl� hallerde dava ve tak�p �şler� Haz�ne Avukatları aracılığıyla veya �ht�yaç
duyulması hal�nde Bakanlıkça bel�rlenecek usul ve esaslar çerçeves�nde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nc�
maddes�nde öngörülen doğrudan tem�n usulü �le avukatlar veya avukatlık ortaklıkları �le yapılacak avukatlık
sözleşmeler� yoluyla yürütülür.

(3) Davalarda tems�l yetk�s� bulunan Hukuk Müşav�rler� ve Avukatların b�r l�stes� Bakanlıkça �lg�l�
Cumhur�yet başsavcılıklarına ve bölge �dare mahkemes� başkanlıklarına ver�l�r. Bu l�steler�n b�rer nüshası, Cumhur�yet
başsavcılığı tarafından adl� yargı çevres�nde, bölge �dare mahkemes� başkanlığınca �dar� yargı çevres�nde bulunan
mahkemelere gönder�l�r. Yüksek mahkemeler ve bölge adl�ye mahkemes�ndek� duruşmalarda tems�l yetk�s�n�
kullanacakların �s�mler�, �lg�l� mahkemeler�n başsavcılıklarına veya başkanlıklarına b�ld�r�l�r. L�stede �s�mler� yer alan
Hukuk Müşav�rler� ve Avukatlar, baroya kayıt ve vekâletname �brazı gerekmeks�z�n tems�l yetk�ler�n� kullanır. Tems�l
yetk�s� sona erenler�n �s�mler� yukarıda yazılı merc�lere derhal b�ld�r�l�r.

(4) Bakanlık leh�ne sonuçlanan dava ve �cra tak�pler� neden�yle hükme bağlanarak karşı taraftan tahs�l ed�len
vekâlet ücretler�n�n Hukuk Müşav�rler� ve Avukatlara dağıtımı hakkında, 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden
Avukat ve Sa�reye Ver�lecek Ücret� Vekâlet Hakkında Kanun hükümler� kıyas yoluyla uygulanır.

Dış İl�şk�ler Da�res� Başkanlığı

MADDE 18 – (1) Dış İl�şk�ler Da�res� Başkanlığının görevler� şunlardır:

a) Avrupa B�rl�ğ� �le �l�şk�lerde ve Avrupa B�rl�ğ�ne yönel�k mevzuat ve uyum çalışmaları �le ekonom�k ve
tekn�k �şb�rl�ğ�ne yönel�k çalışmalarda Bakanlık h�zmetler�n�n süratl�, düzenl�, etk�l� ve ver�ml� b�r şek�lde yürütülmes�
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�ç�n gerekl� �rt�bat ve eşgüdümü sağlamak.

b) Uluslararası alanda faal�yet gösteren kuruluşlarla Bakanlığın görev alanına g�ren konularda uluslararası
sözleşmeler de dâh�l olmak üzere �l�şk�ler� düzenlemek, gerekl� �rt�bat ve eşgüdümü sağlamak.

c) Bakanlığın görev alanı �le �lg�l� olarak Avrupa B�rl�ğ� mevzuatı ve uygulamaları konusunda �nceleme ve
araştırmalar yapmak, yaptırmak ve �lg�l�lere duyurmak.

ç) Bakanlık faal�yetler� çerçeves�nde yurtdışından gelen heyetler ve Bakanlıktan yurtdışına gönder�lecekler �le
�lg�l� �ş ve �şlemler� yürütmek.

d) Yurtdışı �l�şk�lerle �lg�l� protokol �şlemler�n�n yürütülmes�n� sağlamak.

e) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.

Avrupa B�rl�ğ� Yatırımları Da�res� Başkanlığı

MADDE 19 – (1) Avrupa B�rl�ğ� Yatırımları Da�res� Başkanlığının görevler� şunlardır:

a) Avrupa B�rl�ğ� �le mal� �l�şk�ler çerçeves�ndek� operasyonel programları yürütmek ve fonların
uygulanmasını koord�ne etmek.

b) İlg�l� mevzuat, Avrupa B�rl�ğ� müktesebatı ve uluslararası anlaşmalar çerçeves�nde operasyonel programları
hazırlamak ve uygulamak.

c) Desteklenecek proje ve faal�yetlere �l�şk�n olarak; projeler�n seç�m�n� yapmak, öncel�klend�rmek, �hale ve
sözleşmeler�n� yapmak ve yürütülmes�n� sağlamak, ödemeler�n� gerçekleşt�rmek ve muhasebeleşt�rmek, buna �l�şk�n
kontrol, �zleme ve değerlend�rmeler� yapmak.

ç) İlg�l� kurum ve makamlara görevler� �le �lg�l� b�lg�, belge ve raporların �nt�kal�n� sağlamak ve operasyonel
programın özell�ğ�ne göre yapısal fonların kullanımı �ç�n gerekl� hazırlıkları yapmak.

d) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.

Eğ�t�m ve Yayın Da�res� Başkanlığı

MADDE 20 – (1) Eğ�t�m ve Yayın Da�res� Başkanlığının görevler� şunlardır:

a) Çevre ve şeh�rc�l�k konularında yazılı, �ş�tsel ve görsel dokümanların basım ve yayımını desteklemek.

b) Eğ�t�m amacıyla Bakanlığın görev alanıyla �lg�l� her türlü b�lg� ve belgey� toplamak, değerlend�rmek,
yayımlamak, f�lm, slayt, fotoğraf ve benzer� belgeler� hazırlamak, hazırlatmak, arş�v, dokümantasyon ve kütüphane
h�zmetler�n� yürütmek.

c) Çevre �le �lg�l� yayın konusunda kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak.

ç) Çevre �le �lg�l� konularda plan ve programların hazırlanmasında, uygulanmasında ve halkın eğ�t�lmes�nde
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �le b�l�msel ve gönüllü kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşları �le ün�vers�teler�n faal�yet ve araştırma programlarına çevre konularını katmak
�ç�n ortak çalışmalar yapmak, gerekt�ğ�nde �lg�l� kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak, b�lg�, belge ve eğ�t�c�ler�n
mübadeles�n�n sağlanması çalışmalarını yürütmek.

e) Çevre değerler�n� ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla gerekl� çalışmaları yapmak, çevre eğ�t�m�
konusunda uluslararası kuruluşların program, proje ve faal�yetler�n� �zlemek, uluslararası ve kurumlar arası
enformasyon h�zmetler�n� yer�ne get�rmek.

f) Bakanlığın görev alanına g�ren konularda kamu kurum ve kuruluşları �le meslek kuruluşlarına meslek�
eğ�t�m vermek veya verd�rmek.
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g) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.

Personel Da�res� Başkanlığı

MADDE 21 – (1) Personel Da�res� Başkanlığının görevler� şunlardır:

a) Bakanlığın �nsan gücü planlaması ve personel pol�t�kası �le �lg�l� çalışmaları yapmak, personel s�stem�n�n
gel�şt�r�lmes� �ç�n tekl�flerde bulunmak.

b) Bakanlık personel�n�n atama, nak�l, terf�, emekl�l�k ve benzer� özlük �şlemler�n� yürütmek.

c) Bakanlığın eğ�t�m planını hazırlamak, uygulamak ve değerlend�rmek.

ç) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.

Destek H�zmetler� Da�res� Başkanlığı

MADDE 22 – (1) Destek H�zmetler� Da�res� Başkanlığının görevler� şunlardır:

a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanunu hükümler� çerçeves�nde, k�ralama ve satın alma
�şler�n� yürütmek, tem�zl�k, güvenl�k, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzer� h�zmetler� yapmak veya
yaptırmak.

b) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına �l�şk�n �şlemler� �lg�l� mevzuat çerçeves�nde yürütmek.

c) Genel evrak ve arş�v faal�yetler�n� düzenlemek ve yürütmek.

ç) Bakanlık s�v�l savunma ve seferberl�k h�zmetler�n� planlamak ve yürütmek.

d) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.

Basın ve Halkla İl�şk�ler Müşav�rl�ğ�

MADDE 23 – (1) Basın ve Halkla İl�şk�ler Müşav�rl�ğ�n�n görevler� şunlardır:

a) Bakanlığın basın ve halkla �l�şk�lerle �lg�l� faal�yetler�n� planlamak ve bu faal�yetler�n bel�rlenecek usul ve
�lkelere göre yürütülmes�n� sağlamak.

b) 4982 sayılı B�lg� Ed�nme Hakkı Kanununa göre yapılacak b�lg� ed�nme başvurularını etk�n, süratl� ve doğru
b�r şek�lde sonuçlandırmak üzere gerekl� tedb�rler� almak.

c) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.

Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 24 – (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevler� şunlardır:

a) Bakanın çalışma programını düzenlemek.

b) Bakanın resm� ve özel yazışmalarını, protokol ve tören �şler�n� düzenlemek ve yürütmek.

c) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.

Bakanlık müşav�rler�

MADDE 25 – (1) Bakanlıkta özel önem ve öncel�k taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere y�rm�
Bakanlık müşav�r� atanab�l�r. Bakanlık müşav�rler� Bakanlık Makamına bağlıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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Taşra Teşk�latı, Sürekl� Kurul, Şûra, Çalışma Grupları �le Döner Sermaye

Taşra teşk�latı

MADDE 26 – (1) Bakanlık, �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde taşra teşk�latı kurmaya yetk�l�d�r.

Sürekl� kurul, şûra ve çalışma grupları

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

a) Yüksek Çevre Kurulu.

b) Mahall� Çevre Kurulları.

c) Çevre ve Şeh�rc�l�k Şûrası.

(2) Bakanlık, görev alanına g�ren konularla �lg�l� olarak çalışmalarda bulunmak üzere d�ğer bakanlıklar, kamu
kurum ve kuruluşları, meslek odaları, s�v�l toplum kuruluşları, özel sektör tems�lc�ler� ve konu �le �lg�l� uzmanların
katılımı �le çalışma grupları oluşturab�l�r.

(3) Kurul, şûra ve çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma usul ve esasları yönetmel�kle düzenlen�r.

Döner sermaye

MADDE 28 – (1) Bakanlık �ht�yaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü merkezlerde Bakanın onayı �le görev
ve h�zmetler�yle �lg�l� döner sermayel� �şletmeler kurab�l�r. Döner sermaye m�ktarını bel�rlemeye Bakanlar Kurulu
yetk�l�d�r.

(2) İşletmeler�n görevler�, gel�rler�, �şley�ş� ve denet�m� �le d�ğer hususlar Mal�ye Bakanlığının uygun görüşü
üzer�ne yürürlüğe konulan yönetmel�kle düzenlen�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk ve Yetk�

Yönet�c�ler�n sorumlulukları

MADDE 29 – (1) Bakanlığın her kademedek� yönet�c�ler�, görevler�n� mevzuata, stratej�k plan ve
programlara, performans ölçütler�ne ve h�zmet kal�te standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı
sorumludur.

Koord�nasyon ve �şb�rl�ğ�

MADDE 30 – (1) Bakanlık, h�zmet ve görevler�yle �lg�l� konularda d�ğer bakanlıkların ve kamu kurum ve
kuruluşlarının uyacakları esasları, mevzuata uygun olarak bel�rlemekle, kaynak �srafını önleyecek ve koord�nasyonu
sağlayacak tedb�rler� almakla görevl� ve yetk�l�d�r.

(2) Bakanlık, d�ğer bakanlıkların h�zmet alanına g�ren konulara �l�şk�n faal�yetler�nde, �lg�l� bakanlıklara
danışmak ve gerekl� �şb�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamaktan sorumludur.

(3) Bakanlık, h�zmet alanına g�ren konularda mahall� �darelerle koord�nasyonu sağlar.

Yetk� devr�

MADDE 31 – (1) Bakan, Müsteşar ve her kademedek� Bakanlık yönet�c�ler�, sınırlarını açıkça bel�rtmek ve
yazılı olmak şartıyla yetk�ler�nden b�r kısmını alt kademelere devredeb�l�r. Yetk� devr�, uygun araçlarla �lg�l�lere
duyurulur.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülüğü
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MADDE 32 – (1) Merkez� yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�, sosyal güvenl�k kurumları ve mahall�
�dareler, �lg�l� kanunlarında aks�ne b�r hüküm bulunmadığı takd�rde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı
Kamu İhale Sözleşmeler� Kanununa göre �hale ett�kler� �şler har�ç bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca çıkarılan
yönetmel�k, t�p sözleşme, şartname, ray�ç, b�r�m f�yat, b�r�m f�yatlara a�t anal�z ve tar�fler�ne uymak ve bunları
uygulamakla yükümlüdür.

Düzenleme yetk�s�

MADDE 33 – (1) Bakanlık; görev, yetk� ve sorumluluk alanına g�ren ve önceden kanunla düzenlenm�ş
konularda �dar� düzenlemeler yapab�l�r.

ALTINCI BÖLÜM

Personele İl�şk�n Hükümler

Atama

MADDE 34 – (1) 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İl�şk�n Kanunun ek�
cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetk�s�n� alt kademelere
devredeb�l�r.

Kadrolar

MADDE 35 – (1) Kadroların tesp�t�, �hdası, kullanımı ve �ptal� �le kadrolara �l�şk�n d�ğer hususlar 190 sayılı
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümler�ne göre düzenlen�r.

Çevre ve Şeh�rc�l�k Uzmanlığı

MADDE 36 – (1) Bakanlık, görev alanına g�ren konularda çalıştırılmak üzere Çevre ve Şeh�rc�l�k Uzmanı �le
Çevre ve Şeh�rc�l�k Uzman Yardımcısı �st�hdam eder.

(2) Çevre ve Şeh�rc�l�k Uzman Yardımcılığına atanab�lmek �ç�n 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48
�nc� maddes�nde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdak� şartlar aranır:

a) En az dört yıllık eğ�t�m veren hukuk, s�yasal b�lg�ler, �kt�sad� ve �dar� b�l�mler, �kt�sat, �şletme, m�marlık ve
mühend�sl�k fakülteler� �le Bakanlığın görev alanına g�ren ve yönetmel�kle bel�rlenen fakültelerden veya bunlara
denkl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len yurt�ç� veya yurtdışındak� yükseköğret�m kurumlarından
mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

(3) Çevre ve Şeh�rc�l�k Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve �st�hdam ed�ld�kler�
b�r�mlerce bel�rlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tez�n�n, oluşturulacak tez jür�s� tarafından kabul ed�lmes�
kaydıyla, yapılacak yeterl�k sınavına g�rmeye hak kazanır. Süres� �ç�nde tezler�n� sunmayan veya tezler� kabul
ed�lmeyenlere tezler�n� sunmaları veya yen� b�r tez hazırlamaları �ç�n altı ayı aşmamak üzere �lave süre ver�l�r. Yeterl�k
sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanab�lmeler�, Kamu Personel� Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t
Sınavından asgar� (C) düzey�nde veya d�l yeterl�ğ� bakımından buna denkl�ğ� kabul ed�len ve uluslararası geçerl�l�ğ�
bulunan başka b�r belgeye yeterl�k sınavından �t�baren en geç �k� yıl �ç�nde sah�p olma şartına bağlıdır. Sınavda
başarılı olamayanlar veya sınava g�rmeye hak kazandığı halde geçerl� mazeret� olmaksızın sınav hakkını
kullanmayanlara, b�r yıl �ç�nde �k�nc� kez sınav hakkı ver�l�r. Ver�len �lave süre �ç�nde tezler�n� sunmayan veya �k�nc�
defa hazırladıkları tezler� de kabul ed�lmeyenler, �k�nc� sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını
kullanmayanlar �le süres� �ç�nde yabancı d�l yeterl�ğ� şartını yer�ne get�rmeyenler, Çevre ve Şeh�rc�l�k Uzman
Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanır.

(4) Çevre ve Şeh�rc�l�k Uzmanı �le Çevre ve Şeh�rc�l�k Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları,
yet�şt�r�lmeler�, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterl�k sınavı �le d�ğer hususlar yönetmel�kle düzenlen�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
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Çeş�tl� Hükümler

Atıflar, yürürlükten kaldırılan ve değ�şt�r�len hükümler

MADDE 37 – (1) Mevzuatta Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yapılmış olan atıflar Çevre ve Şeh�rc�l�k
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanına yapılmış olan atıflar Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanına; bu Kanun Hükmünde
Kararname �le kurulan Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığına devred�len görevler�yle �lg�l� olarak Çevre ve Orman
Bakanlığına yapılmış olan atıflar Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığına, bu görevlerle �lg�l� olarak Çevre ve Orman
Bakanına yapılmış olan atıflar Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanına; Bayındırlık Kuruluna yapılmış olan atıflar Yüksek Fen
Kurulu Başkanlığına yapılmış sayılır.

(2) Mevzuatta 13/12/1983 tar�hl� ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler�
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname �le bu Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulan Çevre ve Şeh�rc�l�k
Bakanlığına devred�len görevlerle �lg�l� olarak 1/5/2003 tar�hl� ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşk�lat ve
Görevler� Hakkında Kanuna yapılmış olan atıflar bu Kanun Hükmünde Kararnameye yapılmış sayılır.

(3) 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

(5) 3/6/2011 tar�hl� ve 636 sayılı Çevre, Orman ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

(6) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek� (I) sayılı cetvel�n Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bölümü
yürürlükten kaldırılmış, 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname �le Çevre, Orman ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı �ç�n �hdas
ed�lerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Bakan Yardımcısı kadrosu �ptal ed�lm�ş, ekl� (1) sayılı
l�stede yer alan kadrolar �hdas ed�lerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek� (I) sayılı cetvele Çevre ve
Şeh�rc�l�k Bakanlığı bölümü olarak eklenm�ş ve ekl� (3) sayılı l�stede yer alan kadrolar �hdas ed�lerek 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamen�n ek� (I) sayılı cetvel�n Başbakanlığa ve Ekonom� Bakanlığına a�t bölümler�ne eklenm�şt�r.

(7) 2/1/1961 tar�hl� ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşk�l�ne Da�r Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (b) bend�nde yer alan; “Başbakanlık 2, Adalet Bakanlığı 1, M�ll� Savunma Bakanlığı 1, İç�şler� Bakanlığı 1,
Mal�ye ve Gümrük Bakanlığı 1, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1, Sanay� ve T�caret Bakanlığı 1, Kültür ve Tur�zm
Bakanlığı 1, Çevre ve Orman Bakanlığı 1, Basın Yayın Genel Müdürlüğünden 1” �bares� “Başbakanlık 3, Adalet
Bakanlığı 1, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı 1, Gümrük ve T�caret Bakanlığı 1, İç�şler� Bakanlığı 1, Kültür ve Tur�zm
Bakanlığı 1, Mal�ye Bakanlığı 1, M�llî Savunma Bakanlığı 1, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden 1”
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

(8) 195 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.

“Üyel�kler�n devamı

GEÇİCİ MADDE 8 – Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte görevde bulunan Genel Kurul üyeler�n�n
görevler�, üyel�k süreler�n�n sonuna kadar devam eder.” 

(9) 23/4/1981 tar�hl� ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İl�şk�n Kanunun ek� (2)
sayılı cetvelde yer alan “Bakan Yardımcıları” �bares� “Bakan Yardımcıları (M�llî Savunma Bakanlığı Bakan
Yardımcısı dâh�l)” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

(10) 27/9/1984 tar�hl� ve 3046 sayılı Kanunun ek� cetvel�n 6 ncı sırasında yer alan “Çevre, Orman ve
Şeh�rc�l�k Bakanlığı” �bares� “Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı” olarak değ�şt�r�lm�ş, anılan cetvele 18 �nc� sıradan sonra
gelmek üzere aşağıdak� sıra eklenm�ş ve d�ğer sıralar teselsül ett�r�lm�şt�r.

“19. Orman ve Su İşler� Bakanlığı”

(11)  3046 sayılı Kanunun geç�c� 6 ncı maddes�nde yer alan “4 üncü maddes� �le yen�den düzenlenen” �bares�
“4 üncü maddes� ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 37 nc� maddes� �le yen�den düzenlenen” şekl�nde,
“633 �lâ 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler” �bares� “633, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642 ve 645
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sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler �le 37 nc� maddes�n�n beş�nc�, dokuzuncu, onuncu ve onb�r�nc� fıkraları har�ç
644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

(12) 10/10/1984 tar�hl� ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşk�latı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n
Değ�şt�r�lerek Kabulü Hakkında Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“En yüksek Devlet memuru olan Müsteşar, Başbakanlık Teşk�latının Başbakandan sonra üst am�r�d�r.”

(13) 3056 sayılı Kanunun 21 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“Başbakana danışmanlık görev� yapmak üzere Başbakan Başmüşav�r� ve Başbakan Müşav�r� atanab�l�r. Bu
kadrolara atananların varsa emekl�l�k veya yaşlılık aylıkları kes�lmez. 36 ncı maddeye göre görevlend�r�lenler
Başbakan onayıyla Başbakan Başmüşav�r� ve Başbakan Müşav�r� unvanını kullanab�l�r.”

(14) 3056 sayılı Kanunun 23 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının sonuna aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.

“Bu kadroya atananların varsa emekl�l�k veya yaşlılık aylıkları kes�lmez.”

(15) 3056 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.

“Özel tems�lc�

EK MADDE 10 – Başbakan, özel b�lg� ve uzmanlık gerekt�ren konularda, dış ülkelerde veya uluslararası
kuruluşlar nezd�nde özel b�r görev� �fa etmek üzere özel tems�lc� görevlend�reb�l�r. Bu şek�lde görevlend�r�leceklere
müşterek kararla Büyükelç� unvanı ver�leb�l�r. Büyükelç�l�k unvanı özel tems�lc�l�k görev� müddet�nce devam eder.

Özel tems�lc�ler�n g�derler� Başbakanlık bütçes�nden karşılanır. Bunlara ödenecek harcırah hakkında Başbakan
Başmüşav�r�ne �l�şk�n hükümler uygulanır.”

(16) 21/4/2005 tar�hl� ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k
Yapılmasına Da�r Kanunun 30 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında ve dördüncü fıkrasının (h) bend�nde yer alan
“Cumhurbaşkanı tarafından atananlar,” �bareler�nden sonra gelmek üzere “Başbakan tarafından atananlar,” �bareler�
eklenm�şt�r.

(17) 3/6/2011 tar�hl� ve 637 sayılı Ekonom� Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamen�n 35 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Bakanlık merkez teşk�latında” �bares� “Bakanlıkta”
şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkrada yer alan “taşra teşk�latında” �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

(18) 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n geç�c� 3 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (b) bend�ne
“herhang� b�r sebeple” �bares�nden önce gelmek üzere “Bakanlıkta başka b�r kadroya atanma hal� har�ç” �bares�,
dokuzuncu fıkrasına “sözleşmel� olarak �st�hdam ed�len personel” �bares�nden sonra gelmek üzere “�le 28/7/1967
tar�hl� ve 933 sayılı Kanuna göre  �st�hdam  ed�len personel” �bares� ve aynı madden�n sonuna aşağıdak� fıkra
eklenm�şt�r.

“(15) Bu Kanun Hükmünde Kararnamen�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte, Haz�ne Müsteşarlığı Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğü ve Teşv�k ve Uygulama Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Da�re
Başkanı ve Şube Müdürü kadrolarında bulunanlardan Bakanlık kadrolarına atanmış sayılan personelden Haz�ne
Uzmanı unvanını �hraz etm�ş olanlar, Bakanlık kadrolarına atandıkları tar�hten �t�baren Dış T�caret Uzmanı unvanını
�hraz etm�ş sayılır. Bunların Haz�ne Uzmanı kadrosunda geç�rd�kler� süreler Dış T�caret Uzmanı kadrosunda, Haz�ne
Uzman Yardımcısı kadrosunda geç�rd�kler� süreler Dış T�caret Uzman Yardımcısı kadrosunda geçm�ş sayılır.”

(19) 3/6/2011 tar�hl� ve 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n;

a) 8 �nc� maddes�n�n;

1 – (a) bend�nde yer alan “Çevre, Orman ve Şeh�rc�l�k Uzman Yardımcıları” �bares� “Çevre ve Şeh�rc�l�k
Uzman Yardımcıları, Orman ve Su İşler� Uzman Yardımcıları” şekl�nde, “Çevre, Orman ve Şeh�rc�l�k Uzmanlığına”
�bares� “Çevre ve Şeh�rc�l�k Uzmanlığına, Orman ve Su İşler� Uzmanlığına” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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2 – (c) bend�n�n (4) numaralı alt bend�nde yer alan “Çevre, Orman ve Şeh�rc�l�k Uzmanları” �bares� “Çevre ve
Şeh�rc�l�k Uzmanları, Orman ve Su İşler� Uzmanları” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

3 – (ç) bend�n�n (6) numaralı alt bend�nde yer alan “Çevre, Orman ve Şeh�rc�l�k Uzmanları” �bares� “Çevre ve
Şeh�rc�l�k Uzmanları, Orman ve Su İşler� Uzmanları” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

4 – (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend�ne “bölümünde yer alan” �bares�nden sonra gelmek üzere “Özürlüler
İdares� Başkan Yardımcısı,” �bares� eklenm�şt�r.

5 – (e) bend�ne “8 �nc� sırasının” �bares�nden sonra gelmek üzere “(a) bend�n�n sonuna “, A�le ve Sosyal
Pol�t�kalar Denetç�ler�” �bares� eklenm�ş ve aynı sıranın” �bares� eklenm�şt�r.

b) 13 üncü maddes�n�n (c) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“c) Ek� (I) sayılı Cetvele 23 üncü sırasından sonra gelmek üzere aşağıdak� sıralar eklenm�ş ve d�ğer sıralar
buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“24) A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı

25) Avrupa B�rl�ğ� Bakanlığı

26) B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı

27) Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı

28) Ekonom� Bakanlığı

29) Gençl�k ve Spor Bakanlığı

30) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

31) Gümrük ve T�caret Bakanlığı

32) Kalkınma Bakanlığı

33) Orman ve Su İşler� Bakanlığı””

c) 14 üncü maddes�n�n;

1 – (a) bend�nde yer alan “Çevre, Orman ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı” �bares� “Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı”
olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı bende “A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı” �bares�nden sonra gelmek üzere “, Orman ve Su
İşler� Bakanlığı” �bares� eklenm�şt�r.

2 – (ç) bend�nde yer alan “Çevre, Orman ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı” �bares� “Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı”
olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

(20) 21/6/2006 tar�hl� ve 5523 sayılı Türk�ye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanunun;

a) 6 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(2) Başkan, en az dört yıllık eğ�t�m veren yükseköğret�m kurumlarından veya bunlara denkl�ğ�
Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarından mezun olan, yeterl�
yabancı d�l b�lg�s�ne ve meslekî açıdan yeterl� b�lg� ve deney�me sah�p, mesleğ� �le �lg�l� olarak kamu veya özel
sektörde en az beş yıl çalışmış olanlar arasından Başbakan tarafından atanır.” 

b) 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bentler ve aynı maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“c) Kalkınma Ajanslarıyla İşb�rl�ğ� Da�re Başkanlığı.
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ç) Kamu-Özel Sektör İşb�rl�ğ� Da�re Başkanlığı.”

“(4) Kalkınma Ajanslarıyla İşb�rl�ğ� Da�re Başkanlığının görevler� şunlardır:

a) Ulusal düzeyde yatırım destek ve tanıtım stratej�s�n�, kalkınma ajansları �le �şb�rl�ğ� hal�nde bel�rlemek ve
uygulamak.

b) Kalkınma ajanslarınca uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faal�yetler�n� koord�ne
etmek.

c) Yatırımlara �l�şk�n �z�n ve onay �şlemler�n�n tamamlanmasında destek sağlamak üzere kalkınma ajansları
nezd�nde bu �şlemler� tak�p etmek.

ç) Türk�ye’de yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü b�lg� ve ver�y� �lg�l� kurum ve kuruluşlardan
toplamak ve bu konularda kalkınma ajanslarıyla �şb�rl�ğ� yapmak.

d) Başkan tarafından ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.

(5) Kamu-Özel Sektör İşb�rl�ğ� Da�re Başkanlığının görevler� şunlardır:

a) Yatırım destek ve tanıtım faal�yetler�nde kamu kurum ve kuruluşları �le özel sektör arasında �şb�rl�ğ�n�
gel�şt�rerek uygulamalarda eş�t muameley�, saydamlığı sağlayıcı öner�lerde bulunmak.

b) Kamu-özel sektör �şb�rl�ğ�n�n �y�leşt�r�lmes�ne �l�şk�n sürece katkı sağlamak ve bu kapsamda öner�ler
gel�şt�rmek.

c) Kamu-özel sektör �şb�rl�ğ� faal�yetler�ne etk�nl�k kazandırmak amacıyla gerekl� pol�t�kaların
oluşturulmasına yönel�k olarak �lg�l� merc�ler nezd�nde g�r�ş�mde bulunmak.

ç) Başkan tarafından ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.”

c) 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “30’u geçmemek üzere” �bares� “60’ı geçmemek üzere”
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

(21) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek� (I) sayılı cetvel�n kurumlara a�t bölümler�nde yer alan
Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphanec�, Arş�vc�, K�tap Patologu ve Sosyolog unvanlı kadroların
sınıfı Tekn�k H�zmetler Sınıfı olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

Düzenley�c� �şlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamen�n uygulanmasına �l�şk�n düzenlemeler, b�r yıl
�ç�nde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe g�r�nceye kadar mevcut düzenlemeler�n bu Kanun Hükmünde
Kararnameye aykırı olmayan hükümler�n�n uygulanmasına devam olunur.

Hak ve yetk�ler �le personel�n devr�

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamen�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte Bayındırlık ve İskan
Bakanlığına a�t her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve
elektron�k ortamdak� her türlü kayıtlar ve dokümanlar �le bu b�r�mlere a�t kadro ve poz�syonlarda �st�hdam ed�len
personel h�çb�r �şleme gerek kalmaksızın Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığına devred�lm�ş sayılır. Mülk�yet� Haz�neye a�t
veya Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak� taşınmazlardan Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tahs�s ed�lm�ş olanlar
h�çb�r �şleme gerek kalmaksızın tahs�s amacında kullanılmak üzere Bakanlığa tahs�s ed�lm�ş sayılır.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamen�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte Çevre ve Orman Bakanlığı bünyes�nde
bulunup Orman Genel Müdürlüğüne devred�len Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğünün mes�re yerler� �le
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ve Orman-Köy İl�şk�ler� Genel Müdürlüğüne a�t olanlar har�ç
olmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığına a�t her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve
yükümlülükler, yazılı ve elektron�k ortamdak� her türlü kayıtlar ve dokümanlar �le kadro ve poz�syonlarda �st�hdam
ed�len personel�n ve Orman Genel Müdürlüğünün mülk�yet�nde olanlar har�ç olmak üzere tahs�sl� taşınmazların Çevre
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ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı �le Orman ve Su İşler� Bakanlığına devr� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı �le Orman ve Su İşler�
Bakanı arasında yapılacak protokolle bel�rlen�r. Mülk�yet� Haz�neye a�t veya Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak�
taşınmazlardan Orman Genel Müdürlüğüne devred�len b�r�mlere tahs�sl� olanlar har�ç olmak üzere Çevre ve Orman
Bakanlığına tahs�sl� olanlar, söz konusu protokol hükümler� çerçeves�nde devred�ld�ğ� bakanlığa h�çb�r �şleme gerek
kalmaksızın tahs�s amacında kullanılmak üzere tahs�s ed�lm�ş sayılır.

(3) Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının 2011 mal� yılı harcamaları 6091 sayılı 2011 Yılı Merkez� Yönet�m Bütçe
Kanununa �st�naden Mal�ye Bakanlığınca yen� b�r düzenleme yapılıncaya kadar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının
2011 yılı bütçeler�nde yer alan bütçe ödenekler� �le Çevre ve Orman Bakanlığının Bakanlığa devred�len b�r�mler�ne a�t
bütçe ödenekler�nden karşılanır.

(4) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı �le Çevre ve Orman Bakanlığından Bakanlığa devred�len b�r�mlerle �lg�l�
döner sermaye �şletmeler�ne a�t her türlü taşınır, araç, gereç, malzeme, dem�rbaş ve taşıtlar, borç ve alacaklar, yazılı ve
elektron�k ortamdak� her türlü kayıtlar ve d�ğer dokümanlar �le kadro ve poz�syonlarda bulunan personel, başkaca b�r
�şleme gerek kalmaksızın, bu Kanun Hükmünde Kararname �le kurulan Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı döner sermaye
�şletmes�ne devred�l�r ve anılan �şletmeler Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı Döner Sermaye İşletmes� olarak faal�yetler�ne
devam eder.

(5) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı �le Çevre ve Orman Bakanlığının Bakanlığa devred�len b�r�mler�nde
�st�hdam ed�len sürekl� �şç�ler kadrolarıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddes�n�n (B) ve (C)
fıkralarına göre �st�hdam ed�len sözleşmel� ve geç�c� personel poz�syonlarıyla b�rl�kte Bakanlığa devred�lm�şt�r.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı �le Çevre ve Orman Bakanlığının Bakanlığa devred�len b�r�mler� adına v�zel� boş
sözleşmel� personel poz�syonları �le sürekl� �şç� kadroları, başka b�r �şleme gerek kalmaksızın Bakanlık adına v�ze
ed�lm�ş sayılır.

(6) Bakanlığın teşk�latlanmasıyla �lg�l� olarak teşk�lat, personel, kadro, dem�rbaş devr� ve benzer� hususlarda
ortaya çıkab�lecek tereddütler� g�dermeye Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yetk�l�d�r; ancak Çevre ve Orman Bakanlığından
Bakanlığa devred�len görevler ve b�r�mler hakkında ortaya çıkab�lecek tereddütler, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı �le
Orman ve Su İşler� Bakanı arasında yapılacak protokolle g�der�l�r.

Mevcut personel

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Çevre ve Orman Bakanlığının Bakanlığa devred�len b�r�mler� �le Bayındırlık ve
İskan Bakanlığında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Çevresel Etk� Değerlend�rmes� ve Planlama Genel Müdürü,
Çevre Yönet�m� Genel Müdürü, Yapı İşler� Genel Müdürü, Tekn�k Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü, Genel
Müdür Yardımcısı, Teft�ş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşav�r�, Yüksek Fen Kurulu Başkanı ve üyeler�, Stratej�
Gel�şt�rme Başkanı, Personel Da�res� Başkanı, İdar� ve Mal� İşler Da�res� Başkanı, Eğ�t�m ve Yayın Da�re Başkanı,
Da�re Başkanı, Bakanlık Müşav�r�, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İl�şk�ler Müşav�r�, Bayındırlık ve İskan İl
Müdürü ve Bayındırlık ve İskan İl Müdürü Yardımcısı kadrolarında bulunanların görev� bu Kanun Hükmünde
Kararnamen�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte sona erer. Bu fıkra uyarınca görevler� sona erenlerden Bayındırlık ve İskan İl
Müdürü Yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar ekl� (2) sayılı l�ste �le �hdas ed�len Araştırmacı, d�ğerler� �se ekl� (2)
sayılı l�ste �le �hdas ed�len Bakanlık Müşav�r� kadrolarına halen bulundukları kadro dereceler�yle atanmış sayılır. İl
Çevre ve Orman Müdürü kadrosunda bulunanlardan Orman ve Su İşler� Bakanlığı Bakanlık Müşav�rl�ğ� kadrosuna
atananlar �le İl Çevre ve Orman Müdür Yardımcısı kadrosunda bulunanlardan Orman ve Su İşler� Bakanlığı
Araştırmacı kadrosuna atananlardan Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı �le Orman ve Su İşler� Bakanı arasında yapılacak
protokolle uygun görülenler, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı Bakanlık Müşav�r� ve Araştırmacı kadrolarına mevzuattak�
atama sınırlamalarına bağlı olmaksızın atanab�l�r. Bu madde uyarınca �hdas ed�len Bakanlık Müşav�r� �le Araştırmacı
kadroları, herhang� b�r sebeple boşalması hal�nde h�çb�r �şleme gerek kalmaksızın �ptal ed�lm�ş sayılır.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamen�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte Çevre ve Orman Bakanlığında Hukuk
Müşav�r� �le Başmüfett�ş, Müfett�ş ve Müfett�ş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar arasından, Çevre ve Şeh�rc�l�k
Bakanı �le Orman ve Su İşler� Bakanı arasında yapılacak protokolle bel�rlenenler, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı
Hukuk Müşav�r� �le Başmüfett�ş, Müfett�ş ve Müfett�ş Yardımcısı kadrolarına başka b�r �şleme gerek kalmaksızın
halen bulundukları kadro dereceler�yle atanmış sayılır. Çevre ve Orman Bakanlığında Hukuk Müşav�r�, Başmüfett�ş,
Müfett�ş ve Müfett�ş Yardımcısı kadrolarında geç�r�len süreler Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığında Hukuk Müşav�r�,
Başmüfett�ş, Müfett�ş ve Müfett�ş Yardımcısı kadrolarında geçm�ş sayılır.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararnamen�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte Çevre ve Orman Bakanlığından Bakanlığa
devred�len b�r�mlere tahs�sl� Çevre ve Orman Uzmanı �le Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanlar,
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Çevre ve Şeh�rc�l�k Uzmanı �le Çevre ve Şeh�rc�l�k Uzman Yardımcısı kadrolarına başka b�r �şleme gerek kalmaksızın
halen bulundukları kadro dereceler�yle atanmış sayılır. Bunlardan altı ay �ç�nde talepte bulunanlardan uygun
görülenler �lg�l� mevzuattak� atama sınırlamalarına bağlı olmaksızın Orman ve Su İşler� Uzmanı �le Orman ve Su İşler�
Uzman Yardımcısı kadrolarına atanab�l�rler. Çevre ve Orman Uzmanı �le Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı
kadrosunda geç�r�len süreler Çevre ve Şeh�rc�l�k Uzmanı �le Çevre ve Şeh�rc�l�k Uzman Yardımcısı kadrolarında
geçm�ş sayılır.

(4) Bu Kanun Hükmünde Kararname �le Bayındırlık ve İskan Bakanlığı �le Çevre ve Orman Bakanlığından
Bakanlığa devred�len b�r�mlere tahs�s ed�lm�ş kadrolarda bulunan memurlardan yukarıdak� fıkralarda bel�rt�lenler
dışında kalanlar, Bakanlık �ç�n �hdas ed�len aynı unvanlı kadrolara halen bulundukları kadro dereceler�yle başka b�r
�şleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bakanlığa devred�len personelden yukarıdak� fıkralarda sayılanlar har�ç
olmak üzere kadro unvanları değ�şenler veya kaldırılanlar �se altı ay �ç�nde Bakanlıkta kazanılmış hak aylık
dereceler�ne uygun başka b�r kadroya atanır. Bunlar atama �şlem� yapılıncaya kadar Bakanlıkça �ht�yaç duyulan �şlerde
görevlend�r�l�r. Bunlar yen� b�r kadroya atanıncaya kadar esk� kadrolarına a�t aylık, ek gösterge, her türlü zam ve
tazm�natları �le d�ğer mal� haklarını almaya devam eder.

(5) Bu madde uyarınca atanan veya atanmış sayılan personel�n yen� kadrolarına atandıkları veya atanmış
sayıldıkları tar�h �t�barıyla esk� kadrolarına �l�şk�n olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücret�, aylık, ek gösterge,
�kram�ye (b�r aya �sabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazm�natları, makam tazm�natı, tems�l tazm�natı, görev
tazm�natı, ek ücret, ek ödeme ve benzer� adlarla yapılan her türlü ödemeler�n (�lg�l� mevzuatı uyarınca f��l� çalışmaya
bağlı fazla mesa� ücret� har�ç) toplam net tutarının (bu tutar sab�t b�r değer olarak esas alınır); yen� atandıkları
kadrolara �l�şk�n olarak yapılan sözleşme ücret�, aylık, ek gösterge, �kram�ye (b�r aya �sabet eden net tutarı), her türlü
zam ve tazm�natları, makam tazm�natı, tems�l tazm�natı, görev tazm�natı, ek ücret, ek ödeme ve benzer� adlarla
yapılan her türlü ödemeler�n (�lg�l� mevzuatı uyarınca f��l� çalışmaya bağlı fazla mesa� ücret� har�ç) toplam net
tutarından fazla olması hal�nde aradak� fark tutarı, herhang� b�r verg� ve kes�nt�ye tab� tutulmaksızın fark kapanıncaya
kadar ayrıca tazm�nat olarak öden�r. Atandıkları veya atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında �steğe bağlı olarak
herhang� b�r değ�ş�kl�k olanlarla, kend� �stekler�yle başka kurumlara atananlara fark tazm�natı ödenmes�ne son ver�l�r.

(6) Çevre ve Şeh�rc�l�k Uzmanları, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek 3 üncü maddes� kapsamında
ek ödemeden yararlanmaya başlayıncaya kadar, bu Kanun Hükmünde Kararname �le yürürlükten kaldırılan 4856
sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanunun 35 �nc� maddes� uyarınca Çevre ve Orman
Uzmanlarına yapılan ek ödemeden aynı usul ve esaslar çerçeves�nde yararlanmaya devam eder.

(7) Mal�ye Bakanlığı uhdes�nde Haz�ne Avukatları tarafından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı �le Çevre ve
Orman Bakanlığından Bakanlığa devred�len b�r�mler�n görevler�ne �l�şk�n olarak Çevre ve Orman Bakanlığını
tems�len tak�p ed�lmekte olan dava dosyaları ve �cra tak�pler�ne �l�şk�n dosyalar, Mal�ye Bakanlığı ve Bakanlıkça
müştereken bel�rlenecek esaslara göre bu Kanun Hükmünde Kararnamen�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl
�ç�nde Bakanlığa devred�l�r. Bu şek�lde devred�len dava ve �cra tak�pler� �le �lg�l� olarak dev�r tar�h�ne kadar yapılmış
her türlü �şlem Bakanlık adına yapılmış sayılır.

Kadro değ�ş�kl�kler�

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamen�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl
süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 9 uncu maddes�ndek� sınırlamalara bağlı olmaksızın boş
kadrolarda sınıf, unvan ve derece; dolu kadrolarda derece değ�ş�kl�ğ� yapmaya Bakanlar Kurulu yetk�l�d�r.

Mevcut �şler�n yürütülmes�

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname �le kurulan Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı
teşk�latlanıncaya kadar, Bakanlığın merkez ve taşra teşk�latında değ�şen veya yen� kurulan b�r�mlere ver�len görevler
ve h�zmetler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı �le Çevre ve Orman Bakanlığından Bakanlığa devred�len merkez, taşra ve
döner sermaye teşk�latları tarafından mevcut personel el�yle yürütülmeye devam olunur.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme
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MADDE 39 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
Recep Tayy�p ERDOĞAN
            Başbakan
 
           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                         A. BABACAN                            H. YAZICI
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bakanı V.
 
          H. YAZICI                                  F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK
        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı
 
           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                         A. KAHRAMAN
        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı
 
       M. V. GÖNÜL                                O. GÜNEŞ                           T. YILDIZ                              M. ŞİMŞEK
M�ll� Savunma Bakanı                        İç�şler� Bakanı                  Dış�şler� Bakanı V.                      Mal�ye Bakanı
 
       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                           R. AKDAĞ                            M. H. SOLUK
   M�ll� Eğ�t�m Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı
 
        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ
Tarım ve Köy�şler� Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanay� ve T�caret Bakanı   Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı
 
                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU
                                      Kültür ve Tur�zm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

Kararın ek�n� görmek �ç�n tıklayınız
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