
Görev Yetki ve Sorumluluklar 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görev ve yetkileri, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 1) “Bakanlıklar başlıklı 6. Kısım, 

3.Bölümünde belirlenmiştir. Buna göre; 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Görev 

MADDE 97 - (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve yetkileri 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, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve 

politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, standart ve ölçütler 

geliştirmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede eğitim, araştırma, projelendirme, eylem 

planları ve 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, Cumhurbaşkanınca 

yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti 

kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, 

askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve 

telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve 

uygulama imar planlarını, 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) Mekansal 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 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla veya 

Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç 

talepleri halinde 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 onaranlarını yapmak, 

yaptırmak ve denetlemek veya denetlenmesini sağlamak, 

f) Yapı denetimi sistemini oluşturarak 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak ve kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından yapılan veya yaptırılanlar da dahil olmak üzere yapıların can ve mal emniyeti ile 

mevzuata ve tekniğine uygunluk bakımından denetimini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen 

aykırılık ve noksanlıkların giderilmesini istemek ve sağlamak; yapılarda enerji verimliliğini 

artırıcı düzenlemeleri yapmak, buna ilişkin faaliyetleri yönetmek ve 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 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı 

İskan Kanunu uyarınca Bakanlığa verilen görevleri yapmak, 

ğ) Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera 

dışına çıkarılan alanlar dahil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, 

yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek; 

Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, 

şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin 

gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, 

parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve 

yapım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu 

alanlarda kat mülkiyeti kurulmasını temin etmek; 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut 

Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan ve 

parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat işlerini gerçekleştirmek, yapı 

kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak, 

h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya 

kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar 

üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak 

ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan 

etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon 

planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte 

bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden 

itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı 

ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek, 

ı) Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı 

yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak 

veya yaptırmak, 

i) 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, 

j) Bakanlığın görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin 

geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak, 



k) Bayındırlık ve iskan işleri ile ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim 

fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak, 

l) Küresel iklim değişikliği ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için plan ve 

politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, 

m) Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara 

katkıda bulunulması maksadıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği 

halinde yürütmek, 

n) 23/9/1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve 

"Atatürk Kültür Merkezi Kurulması" Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile belirlenen 

Atatürk Kültür 

Merkezi alanını iyileştirme, güzelleştirme, yenileme ve ihya etmek amacıyla; Kültür ve 

Turizm Bakanlığının da görüşü alınarak, bu alan için her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, 

parselasyon planı ile yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma ve 

ruhsatlandırma işlemleri ile diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, 

o) Mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek, 

ö) Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek amacıyla çalışma yapmak, Hazinenin özel 

mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin edinim, yönetim 

ve elden çıkarılmasına ilişkin işlemleri yürütmek, kamu idarelerinin taşınmazları ile ilgili 

kayıt ve yönetim esaslarını belirlemek, 

p) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak. 

(2) Bakanlık, birinci fıkranın (h) bendindeki iş ve işlemleri tesis etmeden evvel, bu iş ve 

işlemleri esasen tesise yetkili olan idarelerin görüşlerini ister. İdareler, bu iş ve işlemlerin 

yapılmama gerekçelerini etraflıca açıklayarak konu hakkındaki görüşlerini en geç onbeş gün 

içinde Bakanlığa bildirmek zorundadır. 

Teşkilat 

MADDE 98 - (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; merkez ve taşra teşkilatından oluşur. 

Hizmet birimleri 

MADDE 99 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır: 

a) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, 

b) Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 

c) Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, ç) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 

d) Çevresel Etki Değerlendirmesi, izin ve Denetim Genel Müdürlüğü, 

e) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 
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f) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

g) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, 

ğ) Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 

h) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, ı) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, 

i) Strateji Geliştirme Başkanlığı, 

j) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, 

k) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

l) Personel Dairesi Başkanlığı, 

m) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, 

n) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 

o) Hukuk Müşavirliği, 

ö) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 

p) Özel Kalem Müdürlüğü. 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

MADDE 100 - (1) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapmak, 

takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek, 

b) Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun 

şekilde yapılmasını gözetmek, 

c) Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, 

değerlendirmek ve yayımlamak, 

ç) Mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimini planlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

d) Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek, 

e) Mahalli idare kontrolörlerinin çalışma programlarını düzenlemek ve uygulanmasını 

sağlamak, 

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

(2) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü bünyesinde 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca kontrolör istihdam edilebilir. 



Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

MADDE 101 - (1) Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

yerlerin yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu idareleri ile işbirliği yaparak 

yürütmek, 

b) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde 

sınırlı ayni hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler 

için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak, 

c) Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmazlarla hakların Hazineye maledilmesi işlemlerini 

yürütmek, taşınmazların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak, 

ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; kamu idarelerine tahsis etmek ve 

tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; 

tahsisi kaldırılan taşınmazlar üzerinde Hazine dışındaki kamu idarelerine ait yapı ve tesisleri 

tasfiye etmek, tasfiyeye ilişkin esas ve usulleri belirlemek, 

d) Devlete ait konutları yönetmek ve kamu idarelerine ait konutların yönetimi konusundaki 

politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, her yıl yurt içi ve yurtdışındaki kamu 

konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etmek, 

e) Hazineye ait taşınmazların envanter kayıtlarını tutmak ve diğer kamu idarelerinin 

taşınmazlarının envanter kayıtlarının tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, 

f) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin kamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini 

sağlamak, 

g) Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle elkonulması gereken para, 

mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak, 

ğ) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hizmet dışı kalan taşınırlarının satışını 

yapmak, 

h) Kamu idarelerine ait taşınmazların yönetim esaslarını belirlemek, 

ı) Kamu idarelerinin taşınmaz edinme ve yönetimine ilişkin olarak hazırlayacakları mevzuat 

taslakları hakkında görüş bildirmek, 

i) Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmeye yönelik çalışmalar yapmak, 

j) Görev alanına giren konularda ilgili mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek, 

k) Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip 

edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, 



l) Teşkilat ve görev alanına giren konularda uzmanları aracılığıyla teftiş, denetim, inceleme ve 

soruşturma yapmak ve bu işlerin yürütülmesi amacıyla uygun görülen büyük il merkezlerinde 

denetim grupları kurmak, 

m) Cumhurbaşkanınca uygulama usul ve esasları belirlenen projeler kapsamında; Hazinenin 

özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri geliştirmek, 

değerlendirmek, kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları satın almak, trampa etmek, 

kamulaştırma ve toplulaştırma yapmak. 

n) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 

MADDE 102 - (1) Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara ve 

uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli mekansal 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 standartların 

belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve uygulanmasını sağlamak, 

c) Havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planları da dahil 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 mekansal 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) 97 nci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen konularla ilgili olarak her 

ölçekteki imar planı ve imar uygulamalarını, kentsel tasarım projelerini yapmak, yaptırmak ve 

onaylamak, 

f) Arazi ve arsa düzenlemesi ve parselasyon planlarının hazırlanmasına ilişkin genel ilke, 

strateji ve esasların belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve uygulanmasını sağlamak, 

g) Cumhurbaşkanınca 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, 

ğ) Belediyelerin mücavir alanları ile köylerin yerleşik alanlarının sınırlarının tespitine ilişkin 

usul ve esasları belirlemek ve tespit edilen sınırları onaylamak, 
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h) 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, 

ı) Her tür ve ölçekteki fiziki planların birbiriyle uyumunu ve mekansal 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, 

i) 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, 

j) 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, 

k) Cumhurbaşkanınca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu 

yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, 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. Planlamaya ilişkin iş ve işlemlerde, bakanlıklar, mahalli idareler ve meslek 

kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, planlama sürecinin iyileştirilmesini ve 

geliştirilmesini temin etmek, 

1) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

(2) Çevre düzeni planlarının Bakanlıkça belirlenen mekansal strateji planlarına, imar 

planlarının ise mekansal 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 103 - (1) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 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 ilkelerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak; 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 stratejilerin 

belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak 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 ölçütlerin 

belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak, 

d) Serbest bölgeler dahil 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 kirletici unsurlar ile kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin 

usul ve esasları tespit etmek ve uygulamayı sağlamak, acil müdahale planları yapmak ve 

yaptırmak, çevrenin korunması maksadıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla 

kurulacak tesislerin vasıflarım tespit etmek ve bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve 

aldırmak, 

h) Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin hedef, politika ve ölçütlerin belirlenmesine ilişkin 

çalışmaları yapmak, 

ı) Atıksu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını ve kriterlerini Tarım ve Orman Bakanlığı ile 

birlikte belirlemek, onay işlemlerini yürütmek, 

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 stratejilerin belirlemesi amacıyla 

çalışmalar yapmak, 

j) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atıkların taşınması ile tehlikeli atıkların taşınma 

lisanslarına ilişkin esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, izlemek, atık ve 

kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarını tespit etmek, çevre ve insan 

sağlığına yönelik risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve 

yaptırmak, 

k) Yasaklanacak ve kısıtlanacak yakıt, atık ve kimyasalların ve bunlar ile çevre kirliliğine yol 

açabilecek diğer maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin ölçütleri belirlemek, uygulanmasını 

sağlamak, 



l) Ulusal çevre stratejisi ve eylem planlarının hazırlamasına ilişkin çalışmaları yürütmek ve 

koordinasyonu sağlamak, 

m) Küresel iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına 

yönelik plan, politika ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak amacıyla diğer 

kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, 

n) Mahalli çevre kurullarının çalışmalarını takip etmek ve yönlendirmek, 

o) Yerleşik alanlarda bina ve sair yapılarda görüntü kirliliğine yol açan uygulamaları önleyici 

tedbirler almak, 

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

p) 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair 

Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevleri yapmak, 

r) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 

MADDE 104 - (1) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 

görev ve yetkileri 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 ve tesisi 

izlemek, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, denetlemek, çevre izni ve lisansı vermek, 

c) Çevre kirliliğine neden olan faaliyet ve tesislerin emisyon, deşarj ve atıklar ile arıtma ve 

bertaraf sistemlerini izlemek ve denetlemek, 

ç) Serbest bölgeler dahil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve 

kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü, titreşim ve İyonlaştırıcı 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, 

d) Temiz hava merkezlerinin kurulması ve yönetilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

e) Motorlu kara taşıtları egzoz emisyonlarının belirlenen standartlara uygunluğunu 

belgelemek, izlemek ve denetlemek, 

f) Alıcı ortamları izlemek, buna ilişkin altyapıyı oluşturmak, çevre kirliliği ile ilgili olarak 

ölçüm ve analiz ölçütlerini belirlemek, 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, 



g) Her türlü atık bertaraf tesisine lisans vermek, bunları izlemek ve denetlemek, 

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

uygunluğunu ve güvenirliğini tespit etmek amacıyla denetim yapmak, yaptırmak, yetkili 

kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, 

h) Çevre envanterini ve çevre durum raporlarını hazırlamak ve Avrupa Çevre Ajansı ile 

ilişkileri yürütmek, 

ı) Görev alanına giren faaliyetleri izlemek ve denetlemek, uluslararası çalışmaları izlemek ve 

ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak, 

i) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 105 - (1) Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 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) 97 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ile Bakanlığa verilen görevleri yürütmek, ç) 

5543 sayılı Iskan Kanunu ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak, 

d) 5543 sayılı Kanun uyarınca daimi iskan için kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılacak her 

türlü yapılara ve konutlara ilişkin etüt ve planlama işlerini yapmak veya yaptırmak, 

onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, daimi iskan için yaptırılacak her türlü yapıların 

inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, 

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 106 - (1) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve 

yetkileri şunlardır: 

a) Mahalli idarelerin altyapı sistemleri ile ilgili genel planlama, programlama, fizibilite, 

projelendirme, işletme, finansman ihtiyacı ve yatırım önceliklerine; teknik altyapı tesislerinin 

mekansal strateji planları ile çevre düzeni ve imar planlarına uygun olarak planlanmasına, 

projelendirilmesine ve yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu konulardaki her türlü etüt, 

proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine ilişkin usul ve esasları belirlemek. 

b) Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler arasında 

işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak ve teknik altyapı tesislerine ilişkin 

envanteri tutmak, 



c) 97 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki uygulamalara ilişkin her türlü 

altyapı, katlı ve köprülü kavşak gibi yapıların projelerini yapmak veya yaptırmak, bu 

alanlarda mülk sahiplerinden altyapı katılım bedellerinin tahsiline ilişkin düzenlemeler 

yapmak, 

ç) Gecekondu alanları ile vasfının bozulmasından dolayı orman ve mera dışına çıkarılan 

alanlara ilişkin iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları ile afet riski altındaki alanların 

dönüştürülmesine ilişkin mevzuat ve 775 sayılı Kanun uyarınca ıslah, tasfiye, dönüşüm ve 

iyileştirme bölgelerinin tespitine, ilanına, program ve öncelik sırasına dair usul ve esasları 

belirlemek, 

d) Dönüşüm, yenileme ve transfer alanlarının belirlenmesi, dönüşüm alanı ilan edilen 

alanlardaki yapıların tespiti ile arsa ve arazi düzenleme ve değerleme iş ve işlemlerinin 

yapılmasını sağlamak; dönüşüm uygulamalarında hak sahipliği, uzlaşma, gerektiğinde acele 

kamulaştırma, paylı mülkiyete ayırma, birleştirme, finansman düzenlemelerinde bulunma, 

dönüşüm alanları içindeki gayrimenkullerin değer tespitlerini yapma ve Bakanlıkça belirlenen 

esaslar ve proje çerçevesinde hak sahipleri ile anlaşmalar sağlama, gerektiğinde yapı ruhsatı 

ve yapı kullanma izni verme, kat mülkiyeti tesisi, tescili ve imar hakkı transferi ile ilgili iş ve 

işlemleri yürütmek, 

e) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamındaki 

uygulamalara ilişkin dönüşüm alanı ilanı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 

MADDE 107 - (1) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 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 ilke, 

strateji ve standartların belirlemesine ilişkin çalışmaları yapmak 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 dahil 

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) Yöresel mimarinin ve yapılarda yerel malzemenin kullanımının teşvik edilmesi, binalarda 

enerji verimliliğinin sağlanması ve ileri yapım teknolojilerinin kullanılması ve 

yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak, 

f) 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, 

g) Yapım işlerinde görev alan şantiye şefleri, fen elemanları ve yetki belgeli ustaların 

faaliyetlerinin, durumlarına göre, ilgili idarelerce veya meslek kuruluşlarınca denetlenmesini 

sağlamak, 

ğ) 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, 

h) Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak mimarlık ve mühendislik meslek 

kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek, 

ı) 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, 

i) 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, 

j) Konut politikalarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, belirlenmiş politika, 

plan ve stratejilere göre uygulamayı temin ve sonuçlarını takip etmek, 

k) Yapı kooperatiflerinin ve üst birliklerinin kurulması, işleyişi ve denetlenmesine ilişkin iş ve 

işlemleri yürütmek, kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasını sağlamak ve uygulamaları 

denetlemek, 

l) Yapılarda kullanılacak malzemelerin kullanım amacına uygunluğuna dair esasları 

belirlemek, koordinasyon ve yetkilendirme çalışmalarını yürütmek, yapı malzemelerine 

ilişkin standartların hazırlanıp yayımlanmasını sağlamak, 

m) Yapı malzemelerinin üretim, satış, nakil ve kullanma safhalarında her türlü mekanda ve 

ortamda gözetim ve denetimini yapmak, yapı malzemesi numunelerinin test ve deneylerini 

ilgili standarda göre yapmak, yaptırmak ve laboratuvar altyapısını geliştirmek, 

n) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 



MADDE 108 - (1) Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 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 amacıyla 

çalışmalar yapmak 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 mekansal 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 

mekansal 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 diğer görevleri yapmak. 

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 

MADDE 109 - (1) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 

şunlardır: 



a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri 

koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek 

ve bu alanların sınırlarını tescil etmek, 

b) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, 

değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil 

etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak, 

c) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak 

alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların 

kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre 

düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, onaylamak, 

uygulamak veya uygulanmasını sağlamak, 

ç) Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan diğer 

alanların çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma esaslarını ilgili bakanlıkların görüşünü alarak 

belirlemek ve bu alanların kısmen veya tamamen hangi idarelerce yönetileceğine karar 

vermek, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, 

yaptırmak ve onaylamak, 

d) Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma 

alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara 

uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştirmek, uygulamaların tahsis şartlarına 

uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek, 

e) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; 

halihazır haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her 

türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları 

yürütmek, kullanım yasağı getirilen alanların kamulaştırma veya benzer yollarla kamunun 

eline geçirilmesini sağlamak, kontrol ve denetim yapmak, gerekli görülen alanların korunması 

ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yatırım yapmak veya ilgili idarelerin yatırım projelerini 

desteklemek, bu alan ve bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her 

türlü tasarrufta bulunmak, işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek, korunan 

alanlara ilişkin insan ve finansman kaynağı sağlamak, 

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

(2) Orman ve orman rejimine tabi olmayan yerlerde Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit 

edilen veya ettirilen tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve 

benzeri diğer koruma alanları ile Bakanlıkça tespit edilen doğal sit alanları, tabiat varlıkları ve 

bunların koruma alanlarının tescil ve ilanı Bakanın onayı ile yapılır. Ancak Bakanlıkça yapı 

yasağı önerilen tabiat varlıkları ve doğal sit alanları dahil orman rejimine tabi olmayan bütün 

koruma alanları Cumhurbaşkanınca tescil ve ilan edilir. Uygulama imar planı kararı ile yapı 

yasağı getirilen özel mülkiyete konu alanlara ilişkin arazi ve arsa düzenlemesi, trampa veya 

kamulaştırma işlemleri, bu alanların yönetimi ve işletmesini üstlenen kuruluşlarca veya 

Bakanlıkça gerçekleştirilir. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

MADDE 110 - (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri 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) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

(2) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca 

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı istihdam edilir. 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

MADDE 111 - (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 

tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, 

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler 

birimlerine verilen görevleri yapmak, 

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 

MADDE 112 - (1) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri 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 iskan 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 yurt içinde ve yurt dışında 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 diğeri görevleri yapmak. 

(2) Yüksek Fen Kurulu; bir Başkan ve onyedi üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyelerinin; en 

az dört yıllık eğitim veren mühendislik ve mimarlık fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili 

makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğrenim kurulularından mezun olmaları 

gerekir. 

(3) Başkan ve 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, en az üçte iki çoğunluk ile toplanır ve toplantıya katılanların 

çoğunluğu ile karar alır; oyların eşitliği halinde, Başkanın taraf olduğu görüş çoğunlukta 

sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Karşı görüşte olanlar, görüşlerini yazılı olarak karara 

ekler. 

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

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 113 - (1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri 

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) Avrupa Birliği ile mali ilişkiler çerçevesindeki operasyonel programları yürütmek ve 

fonların uygulanmasını koordine etmek, 

e) İlgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde 

operasyonel programları hazırlamak ve uygulamak, 

ç) Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla Bakanlığın görev alanına giren konularda 

uluslararası sözleşmeler de dahil olmak üzere ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve 

eşgüdümü sağlamak, 

d) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları konusunda 

inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve ilgililere duyurmak, 

e) 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, 



f) İlgili kurum ve makamlara görevleri ile ilgili bilgi, belge ve raporların İntikalini sağlamak 

ve operasyonel programın özelliğine göre yapısal fonların kullanımı için gerekli hazırlıkları 

yapmak, 

g) Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde yurtdışından gelen heyetler ve Bakanlıktan yurtdışına 

gönderilecekler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

ğ) Yurtdışı ilişkilerle ilgili protokol işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 114 - (1) Personel Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlığın personel planlaması ve politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel 

sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak, 

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

e) Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, 

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 

MADDE 115 - (1) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve 

yayımını desteklemek, 

b) Bakanlığın görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla 

işbirliği yapmak, plan ve programların hazırlanmasında, uygulanmasında ve halkın 

eğitilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile bilimsel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

c) 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, 

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin faaliyet ve araştırma programlarına 

Bakanlığın görev alanına giren konuları katmak için ortak çalışmalar yapmak, gerektiğinde 

ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi, belge ve eğiticilerin mübadelesinin sağlanması 

çalışmalarını yürütmek, 

d) 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, 

e) Bakanlığın görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile meslek 

kuruluşlarına mesleki eğitim vermek veya verdirmek, 



f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 116 - (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) 5018 sayılı Kamu Mali 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, 

e) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 117 - (1) Hukuk Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır: 

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

birimlerine verilen görevleri yapmak, 

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

MADDE 118 - (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri 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 diğer görevleri yapmak. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 119 - (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, 

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili 

hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Taşra Teşkilatı 

https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=Te%FEkilat


MADDE 120 - (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Çalışma grupları 

MADDE 121 - (1) 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. 

Döner sermaye 

MADDE 122 - (1) Bakanlık döner sermaye kurmaya yetkilidir. Döner sermaye miktarı, 

Cumhurbaşkanlığınca belirlenir. 

(2) İşletmelerin görevleri, gelirleri, işleyişi ve denetimi ile diğer hususlar yönetmelikle 

düzenlenir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülüğü 

MADDE 123 - (1) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumlan 

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 bölüm uyarınca çıkarılan yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, birim fiyat, 

birim fiyatlara ait analiz ve tariflerine uymak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. 

Kadrolar 

MADDE 124 - (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer 

hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre 

düzenlenir. 

Uzman istihdamı 

MADDE 125 - (1) Bakanlık, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere 657 sayılı 

Kanunun ek 41 inci maddesine göre Çevre ve Şehircilik Uzmanı ile Çevre ve Şehircilik 

Uzman Yardımcısı, 657 sayılı Kanunun ek 44 üncü maddesine göre Milli Emlak Uzmanı ve 

Milli Emlak Uzman Yardımcısı istihdam edebilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamında istihdam edilen Milli Emlak Uzmanı ve Milli Emlak Uzman 

Yardımcısına yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde teftiş, denetim, inceleme 

ve soruşturma yaptırılabilir. 

Yerli veya yabancı personel istihdamı 

MADDE 126 - (1) Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi 

uyarınca yerli veya yabancı personel istihdam edilebilir.”denilmektedir. 
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