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YÖNETMELİK

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığından:
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ İLE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Başkanlığının yürüteceğ� faal�yetler�n yer�ne

get�r�lmes�ne, h�zmet b�r�mler�n�n görev ve yetk� alanlarının bel�rlenmes�ne ve teşk�lat yapısı �le çalışmasına �l�şk�n
usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Başkanlığının görev ve yetk�ler�, teşk�lat yapısı �le çalışma

usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k; 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlg�l�, İl�şk�l� Kurum ve Kuruluşlar �le D�ğer

Kurum ve Kuruluşların Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 792/Ç maddes�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Avrupa Yeş�l Mutabakatı: Avrupa B�rl�ğ�n�n 2050 yılında �kl�m nötr kıta olma hedef�n� ortaya koyan eylem

stratej� ve pol�t�kaların bütününü,
b) Azaltım: Sera gazı em�syonlarını azaltarak ya da sera gazı em�syonlarının veya b�leşenler�n�n em�l�m�n�

güçlend�rerek �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n olumsuz etk�ler� �le mücadele etmey�,
c) Bakan: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanını,
ç) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,
d) Başkan: İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Başkanını,
e) Başkanlık: İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Başkanlığını,
f) BMİDÇS: 9/5/1992 tar�hl� B�rleşm�ş M�lletler İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Çerçeve Sözleşmes�n�,
g) Ekonom�k araçlar: Karbon f�yatı oluşmasına sebep olan, p�yasada ekonom�k değer� olan ve sera gazı

azaltımına aracılık eden unsurlar bütününü,
ğ) Em�syon T�caret S�stem� (ETS): Sera gazı em�syonlarına b�r üst sınır bel�rlenmes� prens�b�ne dayalı olarak

çalışan ve sera gazı em�syon tahs�satlarının alınıp satılması suret�yle sera gazı em�syonunu ve sera gazına sebep olan
faal�yetler� mal�yet etk�n b�r şek�lde sınırlandıran veya sınırlandırmayı teşv�k eden ulusal ve uluslararası p�yasa temell�
mekan�zmayı,

h) İkl�m değ�ş�kl�ğ�: Karşılaştırılab�l�r b�r zaman dönem�nde gözlenen doğal �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne ek olarak,
doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosfer�n b�leş�m�n� bozan �nsan faal�yetler� sonucunda �kl�mde oluşan
değ�ş�kl�ğ�,

ı) İkl�m f�nansmanı: İkl�m değ�ş�kl�ğ� �le mücadele kapsamında azaltım ve/veya uyum eylemler�n� destekleyen,
kamu, özel ve alternat�f f�nansman kaynaklarından sağlanan yerel, ulusal veya uluslararası f�nansmanı,

�) İkl�m Platformu: İkl�m değ�ş�kl�ğ� alanında ün�vers�teler, kamu kurumları, yerel yönet�mler ve s�v�l toplum
kuruluşları tarafından gerçekleşt�r�len çalışmalara a�t b�lg�, belge ve dokümanların tek b�r kaynakta toplanarak
paydaşların er�ş�m�ne açıldığı d�j�tal portalı,

j) Koord�nasyon Kurulu: İkl�m Değ�ş�kl�ğ� ve Uyum Koord�nasyon Kurulunu,
k) Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Da�r Montreal Protokolü: 19/12/1991 tar�h�nde ülkem�z�n taraf olduğu

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Da�r protokolü ve tüm değ�ş�kl�kler�n�,
l) Par�s Anlaşması: B�rleşm�ş M�lletler İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Çerçeve Sözleşmes� 21. Taraflar Konferansında ve

12/12/2015 tar�h�nde kabul ed�len �kl�m anlaşmasını,
m) P�yasa temell� sera gazı em�syon azaltım mekan�zmaları: Sera gazı em�syonlarının ve/veya olumsuz

etk�ler�n�n azaltılması �ç�n ekonom�k teşv�k yapılarını değ�şt�rmek suret�yle yükümlüler�n davranış kalıplarını
değ�şt�rmey� hedefleyen p�yasa mekan�zmalarını,

n) Sera gazı: Sera etk�s�n� destekleyen, atmosferde bulunan, en çok ısı enerj�s� tutma özell�ğ�ne sah�p olan ve
yerküren�n �nsan ve d�ğer canlılar açısından yaşanab�l�r b�r ortalama yüzey sıcaklığına sah�p olmasını sağlayan
b�leş�kler�,

o) Sera gazı em�syonu: Kızılötes� radyasyonu emen ve yen�den salan, hem tab�� hem de beşer� kaynaklı
olab�len karbond�oks�t, metan, d�azotoks�t, h�droflorokarbonlar, perflorokarbonlar, sülfür hekzaflor�d �le Bakanlık
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tarafından bel�rlenecek d�ğer sera gazları ve gaz benzer� atmosfer b�leşenler�n�,
ö) Ulusal Katkı Beyanı: Par�s Anlaşmasının 3 üncü maddes� bağlamında hazırlanarak ve 4, 7, 9, 10, 11, 13

üncü maddeler� de d�kkate alınarak beş yılda b�r rev�ze ed�lmes� beklenen ve B�rleşm�ş M�lletler İkl�m Değ�ş�kl�ğ�
Çerçeve Sözleşmes� Sekretaryasına sunulan belgey�,

p) Uyum: Mevcut veya beklenen �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n olumsuz etk�ler�n� önlemeye veya muhtemel zararları en
aza �nd�rmeye ya da ortaya çıkab�lecek fırsatlardan yararlanmaya yönel�k sürec�,

r) Yeş�l kalkınma: Sürdürüleb�l�r kalkınma �lkes� �le b�rl�kte doğal kaynakların ver�ml� kullanımı �le düşük
karbon em�syonunu hedefleyen, çevresel sürdürüleb�l�rl�ğ� ve �kl�m sürdürüleb�l�rl�ğ�n� odağına alan kalkınma ve
gel�şmey�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Teşk�lat, Görev, Yetk� ve Sorumluluk
Başkanlığın görev ve yetk�ler�
MADDE 5- (1) Başkanlığın görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ� ozon tabakasının �ncelmes� �le �lg�l� tedb�rler�n alınmasına ve plan, pol�t�ka ve

stratej�ler�n bel�rlenmes�ne �l�şk�n çalışmaları kalkınma planlarını d�kkate alarak yapmak.
b) İkl�m değ�ş�kl�ğ�ne neden olan sera gazı em�syonlarını ulusal ölçekte �zlemek, kontrol etmek ve raporlamak,

sera gazı em�syonlarının azaltımı konusunda sektörel pol�t�ka bel�rleme çalışmalarını gerçekleşt�rmek ve gerekl�
mevzuat düzenlemeler�n� yapmak.

c) İkl�m değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� uluslararası müzakere süreçler�n� tak�p etmek.
ç) Uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler kapsamında �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� olarak Bakanlığın görev ve

yetk� alanına g�ren konularda ülkem�z�n yer�ne get�rmekle yükümlü olduğu raporları hazırlamak veya hazırlatmak.
d) Net sıfır em�syon hedef� ve döngüsel ekonom� �lkes� doğrultusunda �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le mücadele ve yeş�l

kalkınma pol�t�kalarının bel�rlenmes�, stratej� ve eylem planlarının hazırlanması �ç�n gerekl� çalışmaları kalkınma
planlarını d�kkate alarak yapmak ve Koord�nasyon Kuruluna sunmak.

e) Ulusal, yerel ve sektörel �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne uyum �ht�yaçlarının bel�rlenmes�ne yönel�k çalışmalar yapmak,
bu alanda eylem planlarını �zlemek, değerlend�rmek ve raporlamak.

f) İkl�m değ�ş�kl�ğ�n�n etk�ler�n�n bel�rlenmes�ne yönel�k modelleme ve r�sk değerlend�rmes� çalışmaları
yapmak, yaptırmak, r�sk har�taları hazırlamak veya hazırlatmak.

g) Tes�s, faal�yet veya sektör sev�yes�nde sera gazı em�syonlarının �zlenmes�, raporlanması ve doğrulanmasına
�l�şk�n usul ve esasları bel�rlemek, gerekl� denet�m ve yaptırımları uygulamak.

ğ) Em�syon t�caret s�stem� başta olmak üzere p�yasa temell� mekan�zmalar ve ekonom�k araçlara yönel�k
çalışmalar yapmak, usul ve esasları bel�rlemek, gerekl� denet�m ve yaptırımları uygulamak.

h) Em�syon t�caret s�stem� �le sera gazı �zleme, raporlama ve doğrulama s�stem� ve d�ğer karbon f�yatlandırma
araçlarından elde ed�lecek gel�rler�n yönet�m�n� sağlamak.

ı) İkl�m değ�ş�kl�ğ�yle mücadele ve yeş�l kalkınma �ç�n gerekl� ulusal ve uluslararası f�nansman kaynaklarını
araştırmak, �lg�l� paydaşların bu yöndek� kaynaklardan yararlanmasına yönel�k kapas�tes�n�n gel�şt�r�lmes�
doğrultusunda çalışmalar yapmak, teşv�k mekan�zmaları ve h�be programları gel�şt�rmek, uygulamak ve �zlemek.

�) İkl�m değ�ş�kl�ğ� konusunda teknoloj�ler� ve yen�l�kç� çözümler� araştırmak ve bu kapsamda çalışmalar
yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koord�nasyon sağlamak, kavramsal çalışmaları yürütmek, kılavuzlar ve
rehber dokümanlar hazırlamak.

j) İkl�m platformu ve �l�şk�l� çevr�m�ç� �zleme ve değerlend�rme s�stemler� kapsamında gerçekleşt�r�len
çalışmaların ulusal koord�nasyonunu, �zleme ve raporlamasını gerçekleşt�rmek.

k) Görev alanına g�ren konularda, Avrupa B�rl�ğ� müktesebatının uyumuna ve Avrupa Yeş�l Mutabakatına
yönel�k çalışmaları yapmak, bu çerçevedek� projeler� yürütmek, koord�ne etmek ve �zlemek.

l) Net sıfır em�syon ve yeş�l kalkınma hedef� doğrultusunda modelleme çalışmaları yapmak ve yaptırmak.
m) İkl�m değ�ş�kl�ğ� �le mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak.
n) İkl�m değ�ş�kl�ğ� alanında kamuoyunun b�l�nçlend�r�lmes�ne yönel�k eğ�t�m, kapas�te ve farkındalık

gel�şt�rme faal�yetler� gerçekleşt�rmek.
o) Bakan tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Teşk�lat ve bağlılık
MADDE 6- (1) Başkanlık, Bakanlığa bağlı olup merkez� Ankara’da bulunan merkez teşk�latından meydana

gel�r.
(2) Başkanlık, Başkan ve �k� Başkan Yardımcısı �le h�zmet b�r�mler�nden oluşur.
Başkan ve görevler�
MADDE 7- (1) Başkan, Başkanlığın en üst am�r�d�r.
(2) Başkan, Başkanlığın en üst yönet�c�s� olarak görev ve h�zmetler�n� kamu kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve

ver�ml� kullanımı amacıyla başkanlık h�zmetler�n� mevzuat hükümler�ne, kalkınma planları ve yıllık programlara,
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stratej�k planlara, performans ölçütler�ne, h�zmet kal�te ve standartlarına uygun olarak görev alanına g�ren konularda
d�ğer kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ� �çer�s�nde Bakana karşı sorumlu olarak yürütür.

(3) Başkan, aşağıda bel�rt�len �ş ve �şlemler� yürütmekle görevl�d�r:
a) Başkanlığın �dar� �ş ve �şlemler�n� yürütmek.
b) Merkez teşk�latın faal�yetler�n�, �şlemler�n� ve hesaplarını denetlemek.
c) İş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klere sah�p k�ş�ler�n seç�m�, �şe alınması ve görevlend�r�lmes�n� gerçekleşt�rmek,

personel�n �ş�n gereğ�ne göre eğ�t�lmes�n� ve yet�şt�r�lmes�n� sağlamak.
ç) Başkanlık faal�yetler�ne �l�şk�n olarak �lg�l� kurum ve kuruluşlar �le koord�nasyonu sağlamak.
d) Başkanlığın faal�yetler�n�n gerçekleşt�r�lmes�ne �l�şk�n d�ğer �ş ve �şlemler� yapmak.
e) Bakan tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.
(4) Başkan, Başkanlığın sorumluluk alanına g�ren konularda �darî düzenlemeler yapab�l�r.
Başkan yardımcıları ve görevler�
MADDE 8- (1) Başkanlığın görevler�n� yürütmede Başkana yardımcı olmak, Başkan tarafından ver�len

görevler� yapmak ve gerekt�ğ�nde Başkana vekâlet etmek üzere 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�nde bel�rt�len
sayı kadar başkan yardımcısı atanab�l�r.

(2) Başkan yardımcıları, aşağıda bel�rt�len �ş ve �şlemler� yürütmekle görevl�d�r:
a) Başkanlığa �l�şk�n görevlerde Başkana yardımcı olmak.
b) Kend�ler�ne bağlı h�zmet b�r�mler�ne, �lg�l� mevzuat �le ver�len görevler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlamak.
c) Kend�ler�ne bağlı h�zmet b�r�mler�n�n, ver�ml� ve uyumlu b�r b�ç�mde çalışmasının organ�zasyonunu ve

koord�nasyonunu sağlamak.
ç) Başkan tarafından ver�len d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.
H�zmet b�r�mler�
MADDE 9- (1) Başkanlığın h�zmet b�r�mler� şunlardır:
a) İkl�m Müzakereler� ve Uluslararası Pol�t�kalar Da�res� Başkanlığı.
b) İkl�m Değ�ş�kl�ğ�ne Uyum ve Yerel Pol�t�kalar Da�res� Başkanlığı.
c) İkl�m F�nansmanı ve Teşv�kler Da�res� Başkanlığı.
ç) Karbon F�yatlandırma Da�res� Başkanlığı.
d) Sera Gazı Azaltım Pol�t�kaları Da�res� Başkanlığı.
e) Sera Gazı Em�syonlarının İzlenmes� Da�res� Başkanlığı.
f) Teknoloj� ve Yeş�l Dönüşüm Da�res� Başkanlığı.
g) Stratej� Gel�şt�rme Da�res� Başkanlığı.
ğ) Yönet�m H�zmetler� Da�res� Başkanlığı.
h) Hukuk Müşav�rl�ğ�.
ı) Basın ve Halkla İl�şk�ler Müşav�rl�ğ�.
İkl�m Müzakereler� ve Uluslararası Pol�t�kalar Da�res� Başkanlığı
MADDE 10- (1) İkl�m Müzakereler� ve Uluslararası Pol�t�kalar Da�res� Başkanlığının görev ve yetk�ler�

şunlardır:
a) Başkanlığın görev ve yetk� alanı kapsamında uluslararası müzakere süreçler�n� tak�p ve koord�ne etmek.
b) Uluslararası kuruluşlar nezd�nde ve uluslararası sözleşmeler kapsamında Başkanlığın görev ve yetk� alanına

g�ren konularda Ülkem�z�n yer�ne get�rmekle yükümlü olduğu raporları hazırlamak veya hazırlatmak.
c) Koord�nasyon Kurulunun sekretarya h�zmetler�n� yürütmek.
ç) Avrupa B�rl�ğ� pol�t�ka ve mevzuat süreçler�ne yönel�k koord�nasyonu sağlamak.
d) Başkanlığın görev ve yetk� alanı kapsamında uluslararası �k�l� �l�şk�ler�n, uluslararası kuruluşların

çalışmalarının tak�b�n� yapmak ve gerekt�ğ�nde koord�nasyonunu sağlamak.
e) Başkan tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.
İkl�m Değ�ş�kl�ğ�ne Uyum ve Yerel Pol�t�kalar Da�res� Başkanlığı
MADDE 11- (1) İkl�m Değ�ş�kl�ğ�ne Uyum ve Yerel Pol�t�kalar Da�res� Başkanlığının görev ve yetk�ler�

şunlardır:
a) Ulusal, yerel ve sektörel uyum �ht�yaçlarının bel�rlenmes�ne yönel�k çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
b) İkl�m değ�ş�kl�ğ�ne uyum pol�t�kalarının bel�rlenmes�, �zlenmes� ve değerlend�r�lmes�ne yönel�k mevzuat ve

kılavuzlar hazırlamak veya hazırlatmak.
c) İkl�m değ�ş�kl�ğ�ne uyum konusunda uluslararası kuruluşlar nezd�nde ve uluslararası sözleşmeler

kapsamında müzakere süreçler�n� tak�p etmek, bu alanda pol�t�kaların gel�şt�r�lmes�ne katkı sağlamak ve ulusal odak
noktalığı görevler�n� yer�ne get�rmek.

ç) Bölgesel ve yerel �kl�m değ�ş�kl�ğ� eylem planlarının hazırlanması, �zlenmes�, değerlend�r�lmes� ve
raporlanması çalışmalarını koord�ne etmek.

d) İkl�m değ�ş�kl�ğ� konusunda etk�, etk�leneb�l�rl�k ve r�sk değerlend�rmes� çalışmalarını yapmak, yaptırmak
ve bu çalışmaların ulusal koord�nasyonunu sağlamak.

e) İkl�m değ�ş�kl�ğ�ne uyum konusunda b�l�nçlend�rmeye yönel�k çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
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f) İkl�m platformu ve �l�şk�l� çevr�m�ç� �zleme ve değerlend�rme s�stemler� kapsamında gerçekleşt�r�len
çalışmaların ulusal koord�nasyonunu, �zlemes�n� ve raporlamasını yapmak.

g) Koord�nasyon Kurulunun �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne uyum �le �lg�l� alt çalışma grubunun koord�nasyonunu
sağlamak.

ğ) İkl�m değ�ş�kl�ğ�ne uyum konusunda ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya yaptırmak.
h) Başkan tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.
İkl�m F�nansmanı ve Teşv�kler Da�res� Başkanlığı
MADDE 12- (1) İkl�m F�nansmanı ve Teşv�kler Da�res� Başkanlığının görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) İkl�m değ�ş�kl�ğ�yle mücadele kapsamında yürütülecek �şler �ç�n gereken ulusal ve uluslararası f�nansman

kaynaklarını ve f�nansman araçlarını araştırmak.
b) İkl�m f�nansmanı kaynaklarından �lg�l� paydaşların yararlanması, kapas�te gel�şt�r�lmes� ve �kl�m

f�nansmanının teşv�k ed�lmes� doğrultusunda çalışmalar yapmak, program ve projeler hazırlamak ve uygulamak.
c) İkl�m f�nansmanı kaynaklarının sağlanması ve koord�nasyonu �ç�n Başkanlığın görev ve yetk� alanı

kapsamında çalışmalar yapmak.
ç) İkl�m f�nansmanının harekete geç�r�lmes� ve artırılmasına yönel�k yerel ve ulusal g�r�ş�mler� tak�p etmek.
d) İkl�m f�nansmanının tak�p ed�lmes� ve raporlamasına da�r çalışmalar yapmak.
e) İkl�m f�nansmanı konusunda uluslararası kuruluşlar, mutabakatlar, �ş b�rl�kler� ve sözleşmeler kapsamında

bunların müzakereler� de dah�l olmak üzere �lg�l� süreçler�n� tak�p etmek ve gerekt�ğ�nde koord�nasyon sağlayarak
katkı vermek.

f) Par�s Anlaşmasının �lg�l� hükümler� uyarınca �kl�m f�nansmanı mekan�zmalarına yönel�k ulusal
düzenlemeler�n yapılmasına ve bu kapsamda yapılacak raporlamalara katkı sağlamak.

g) İkl�m değ�ş�kl�ğ� �le mücadele kapsamında f�nansman mekan�zmaları ve h�be programları gel�şt�rmek.
ğ) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında Em�syon T�caret S�stem� ve Sera Gazı İzleme, Raporlama ve

Doğrulama S�stem� ve d�ğer karbon f�yatlandırma araçlarından elde ed�lecek gel�rler�n kullanımına �l�şk�n gerekl�
çalışmaları yapmak.

h) Başkan tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Karbon F�yatlandırma Da�res� Başkanlığı
MADDE 13- (1) Karbon F�yatlandırma Da�res� Başkanlığının görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Em�syon t�caret s�stem� başta olmak üzere p�yasa temell� mekan�zmalar ve ekonom�k araçlara yönel�k

çalışmalar yapmak, usul ve esasları bel�rlemek, bu mekan�zmalar ve araçları uygulamak, tüm �ş ve �şlemlerle b�rl�kte
gerekl� denet�m ve yaptırımları uygulamak veya uygulatmak.

b) Karbon denkleşt�rme ve gönüllü p�yasalara yönel�k çalışmalar yapmak, usul ve esasları bel�rlemek, bu
mekan�zmalar ve araçları uygulamak, tüm �ş ve �şlemlerle b�rl�kte gerekl� denet�m ve yaptırımları uygulamak veya
uygulatmak.

c) P�yasa temell� mekan�zmalar ve ekonom�k araçlara yönel�k uluslararası kuruluşlar, sözleşmeler ve �ş
b�rl�kler� kapsamında Başkanlığın görev ve yetk� alanına g�ren müzakere süreçler�n� tak�p etmek ve ulusal odak
noktalığı görevler�n� yer�ne get�rmek.

ç) P�yasa temell� mekan�zmalar ve ekonom�k araçlara yönel�k �lg�l� sektörler� b�l�nçlend�rmeye yönel�k
çalışmalar yapmak.

d) Her türlü uluslararası karbon p�yasasına yönel�k ulusal düzenlemeler� yapmak veya yapılmasını sağlamak,
bu kapsamda yapılacak raporlamaları koord�ne etmek veya ett�rmek.

e) P�yasa temell� mekan�zmalar ve ekonom�k araçlara yönel�k ulusal ve uluslararası projeler� yürütmek,
koord�ne etmek ve �zlemek.

f) Karbon f�yatlandırma araçlarından elde ed�lecek gel�rler�n yönet�m�ne �l�şk�n pol�t�kanın bel�rlenmes�ne
katkı sağlamak.

g) Başkan tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Sera Gazı Azaltım Pol�t�kaları Da�res� Başkanlığı
MADDE 14- (1) Sera Gazı Azaltım Pol�t�kaları Da�res� Başkanlığının görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Net-sıfır em�syon hedef� ve döngüsel ekonom� �lkes� doğrultusunda Koord�nasyon Kurulunda tems�l ed�len

kurum ve kuruluşların katkıları �le ulusal ve BMİDÇS Sekretaryasına sunulan yıllık Ulusal Sera Gazı Em�syon
Envanterler�ndek� sektörlere �l�şk�n azaltım pol�t�kalarını bel�rlemek.

b) Gerekl� hallerde güncellemek suret�yle Uzun Döneml� İkl�m Stratej�s� �le per�yod�k Ulusal Katkı
Beyanlarını hazırlamak veya hazırlatmak, Koord�nasyon Kurulunun onayına sunmak.

c) Ulusal Katkı Beyanının uygulanmasını ulusal düzeyde �zlemek, değerlend�rmek ve sonuçları Koord�nasyon
Kuruluna raporlamak.

ç) Koord�nasyon Kurulu altında kurulacak azaltım ve �lg�l� çalışma grubu faal�yetler�n� koord�ne etmek.
d) Azaltıma �l�şk�n mevzuat ve kılavuzlar hazırlamak veya hazırlatmak.
e) Azaltım konusunda BMİDÇS ve Par�s Anlaşması kapsamında müzakere süreçler�n� tak�p etmek, bu alanda

pol�t�kaların gel�şt�r�lmes�ne katkı sağlamak ve ulusal odak noktalığı görevler�n� yer�ne get�rmek.
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f) Azaltıma �l�şk�n olarak uluslararası kuruluşlarca yapılan çalışmaları tak�p etmek, bu çalışmalara yönel�k
ulusal düzeyde koord�nasyonu gerçekleşt�rmek, görüş vermek, katılmak, katkı sunmak.

g) Azaltıma �l�şk�n olarak Koord�nasyon Kurulunda tems�l ed�len veya d�ğer �lg�l� kurum ve kuruluşlarca
ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde yapılan çalışmalara katılmak, görüş vermek, katkı sunmak.

ğ) Azaltım faal�yetler�n� desteklemeye yönel�k ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya yaptırmak.
h) Azaltıma yönel�k olarak eğ�t�m, b�l�nçlend�rme ve kamuoyu farkındalığının gel�şt�r�lmes�ne yönel�k

çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
ı) Başkan tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Sera Gazı Em�syonlarının İzlenmes� Da�res� Başkanlığı
MADDE 15- (1) Sera Gazı Em�syonlarının İzlenmes� Da�res� Başkanlığının görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) İkl�m değ�ş�kl�ğ�ne neden olan sera gazı em�syonlarını �lg�l� mevzuat gereğ� �zlemek, kontrol etmek ve

raporlamak.
b) Tes�s, faal�yet veya sektör sev�yes�nde sera gazı em�syonlarının �zlenmes�, raporlanması ve doğrulanmasına

�l�şk�n usul ve esasları bel�rlemek ve uygulamak.
c) Görev, yetk� ve sorumlulukları kapsamında denet�m ve yaptırım uygulamak.
ç) Sera gazı em�syonlarının �zlenmes�, raporlanması ve doğrulanması konusunda sektörler�n b�lg�lend�r�lmes�

ve b�l�nçlend�r�lmes�ne yönel�k çalışmalar yapmak.
d) Ozon tabakasının korunması �le �lg�l� tedb�rler�n alınmasına ve plan, pol�t�ka ve stratej�ler�n bel�rlenmes�ne

�l�şk�n çalışmaları yapmak.
e) Ozon tabakasını �ncelten maddeler�n sonlandırılması ve florlu sera gazlarının azaltılmasına yönel�k

çalışmalar �le bunların �zlenmes� �ç�n ulusal düzeyde koord�nasyonu sağlamak.
f) Florlu sera gazlarının raporlanması ve tak�b� konusunda sektörler�n b�lg�lend�r�lmes� ve b�l�nçlend�r�lmes�ne

yönel�k çalışmalar yapmak.
g) Ozon tabakasını �ncelten maddeler�n ve florlu sera gazlarının �thalat ve �hracat süreçler�n� tak�p ve kontrol

etmek, bu süreçte �lg�l� mevzuat kapsamında �thalat, �hracat �z�nler�n� vermek.
ğ) Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Da�r Montreal Protokolüne ve �lg�l� değ�ş�kl�kler�ne a�t uluslararası

gel�şmeler� tak�p etmek, ulusal odak noktalığı görev�n� yer�ne get�rmek ve bu çerçevede ulusal koord�nasyonu
yürütmek.

h) Başkan tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Teknoloj� ve Yeş�l Dönüşüm Da�res� Başkanlığı
MADDE 16- (1) Teknoloj� ve Yeş�l Dönüşüm Da�res� Başkanlığının görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Net sıfır em�syon ve yeş�l kalkınma hedef� kapsamında uygulamaya konulması gereken teknoloj�ler� ve

yen�l�kç� çözümler� araştırmak, bu kapsamda faal�yet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yapmak ve
koord�nasyonu sağlamak.

b) Yen� teknoloj�ler ve yen�l�kç� çözümler konusunda kavramsal çalışmaları yürütmek, mevzuat, kılavuz ve
rehber dokümanlar hazırlamak.

c) Net sıfır em�syon ve yeş�l kalkınma hedef� kapsamında enerj�, ulaştırma, tarım, atık, sağlık, sanay� ve �lg�l�
d�ğer sektörlerde tem�z teknoloj�ler�n gel�şt�r�lmes�ne ve yaygınlaştırılmasına yönel�k �lg�l� kurumlar arasında
koord�nasyonu sağlamak, sürec� tak�p etmek ve gerekl� çalışmaları yapmak.

ç) Teknoloj� ve yeş�l dönüşüm �le �lg�l� uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler kapsamında Başkanlığın görev
ve yetk� alanına g�ren müzakere süreçler�n� tak�p etmek, katkı sağlamak ve ulusal odak noktalığı görevler�n� yer�ne
get�rmek.

d) Net sıfır em�syon ve yeş�l kalkınma hedef� kapsamında yen� teknoloj�ler ve yen�l�kç� çözümler konusunda
eğ�t�m ve kapas�te gel�şt�rme faal�yetler�n� yürütmek, bu amaçla ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve
uygulamak.

e) Görev alanına g�ren Avrupa B�rl�ğ� müktesebatının teknoloj� ve yeş�l dönüşüme yönel�k çalışmalarını tak�p
etmek, uyumlaştırma çalışmalarına katkı sağlamak ve çalışmaların tak�b�n� yapmak.

f) Başkan tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Stratej� Gel�şt�rme Da�res� Başkanlığı
MADDE 17- (1) Stratej� Gel�şt�rme Da�res� Başkanlığının görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tar�hl� ve 5436

sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanunu �le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k
Yapılması Hakkında Kanunun 15 �nc� maddes�, Cumhurbaşkanlığı kararnameler� ve d�ğer mevzuatla stratej� gel�şt�rme
ve mal� h�zmetler b�r�mler�ne ver�len görevler� yer�ne get�rmek.

b) Başkan tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Yönet�m H�zmetler� Da�res� Başkanlığı
MADDE 18- (1) Yönet�m H�zmetler� Da�res� Başkanlığının görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Başkanlığın �nsan gücü planlaması ve personel pol�t�kasıyla �lg�l� çalışmaları yapmak, personel s�stem�n�n

gel�şt�r�lmes� ve performans ölçütler�n�n oluşturulması �le �lg�l� tekl�flerde bulunmak; Başkanlık personel�n�n atama,
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özlük, d�s�pl�n ve emekl�l�k �le �lg�l� �şler�n� yapmak, Başkanlık personel�n�n �z�n, yurt�ç� ve yurtdışı geç�c� ve sürekl�
görev onayı, yolluk g�b� �şlemler�n� yürütmek.

b) Başkanlığın eğ�t�m planını hazırlamak, h�zmet önces� ve h�zmet �ç� eğ�t�m programları ve buna �l�şk�n
çalışmaları yürütmek.

c) Başkanlığın görev alanına g�ren konularda ün�vers�teler, kamu kurumları, s�v�l toplum kuruluşları, özel
sektör ve uluslararası kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� yaparak kurum �ç� ve dışında yapılacak eğ�t�mler�n planlarını hazırlamak
ve yönetmek.

ç) Başkanlığın görev alanına g�ren konularda sem�ner, sempozyum, konferans, çalıştay ve benzer� faal�yetler�
organ�ze etmek.

d) Başkanlığın kütüphane ve arş�v h�zmetler�n� yürütmek, Başkanlık yayınları �le �lg�l� her türlü �şlem�
yapmak, genel evrak faal�yetler�n� düzenlemek ve yürütmek.

e) 5018 sayılı Kanun çerçeves�nde, b�r�me tahs�s ed�len ödenekler�n kullanımını sağlamak; k�ralama ve satın
alma �şler�n� yürütmek; tem�zl�k, güvenl�k, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzer� h�zmetler�n� yapmak ve
yaptırmak; Başkanlığın taşınır taşınmazlarına �l�şk�n �şlemler� �lg�l� mevzuat çerçeves�nde yürütmek, Başkanlık s�v�l
savunma ve seferberl�k h�zmetler�n� planlamak ve yürütmek.

f) B�l�ş�m ve haberleşme �ht�yaçları �le bağlantılı yazılımları tem�n etmek, oluşturmak ve gel�şt�rmek, b�l�ş�m
altyapısının kurulumu, bakımı, �kmal�, gel�şt�r�lmes� ve güncellenmes� �le b�lg� güvenl�ğ� �le �lg�l� �şler� yürütmek,
koord�ne etmek, �şb�rl�ğ� esaslarını ve pol�t�kalarını bel�rlemek, güvenl�ğ�n� sağlamak ve bu konularda görev üstlenen
personel�n b�lg� teknoloj�ler�ndek� gel�şmelere paralel olarak düzenl� şek�lde h�zmet �ç� eğ�t�m almalarını sağlamak.

g) Başkanlığın, protokol, tören, z�yaret, karşılama, uğurlama ve ağırlama �le �lg�l� h�zmetler�n� düzenlemek ve
yer�ne get�rmek.

h) Başkan tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Hukuk Müşav�rl�ğ�
MADDE 19- (1) Hukuk Müşav�rl�ğ�, yönet�c� personel olarak atanacak b�r I. Hukuk Müşav�r� ve yeterl� sayıda

görevlend�r�len personel� aracılığıyla aşağıdak� h�zmetler� yer�ne get�rmekten sorumludur:
a) 26/9/2011 tar�hl� ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümler�ne göre hukuk b�r�mler�ne ver�len

görevler� yapmak.
b) Başkan tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Basın ve Halkla İl�şk�ler Müşav�rl�ğ�
MADDE 20- (1) Basın ve Halkla İl�şk�ler Müşav�rl�ğ�n�n görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Başkanlığın kurumsal k�ml�k çalışmalarını yürütmek.
b) Başkanlığın basın, halkla �l�şk�ler ve tanıtım faal�yetler� kapsamında �let�ş�m stratej� planlarını hazırlamak

ve bu planlar doğrultusunda gerekl� tüm çalışmaları yürütmek.
c) Başkanlığı �lg�lend�ren ve görev alanına g�ren konularda yerel, ulusal ve uluslararası basın ve medya

kuruluşları �le sosyal medya tak�b� yapmak, Başkanlık adına açıklama ve tekz�p hazırlamak, günlük basın bültenler�,
sosyal medya raporları hazırlamak ve arş�vlemek.

ç) Başkanlığa a�t �nternet s�teler� ve sosyal medya hesaplarına yönel�k �çer�k hazırlamak ve ed�toryal
yönet�m�n� yürütmek.

d) Başkanlığın görev alanına g�ren konularda yazılı, �ş�tsel ve görsel dokümanların �çer�k hazırlama, tasarım,
basım ve yayımını gerçekleşt�rmek.

e) Başkanlığın görev alanına g�ren konularda ün�vers�teler, kamu kurumları, s�v�l toplum kuruluşları, özel
sektör, �kl�m elç�ler� ve uluslararası kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� yaparak farkındalık artıracak tanıtım çalışmaları yapmak.

f) Başkanlığın görev alanına g�ren konularda uluslararası kuruluşların program, proje ve faal�yetler�n�n
farkındalık ve tanıtım çalışmalarını tak�p etmek, Başkanlığın tanıtımı ve farkındalığa yönel�k ulusal ve uluslararası
proje çalışmaları yürütmek, Başkanlığın �k�l� �l�şk�ler�n�n koord�nasyonunu sağlamak.

g) 9/10/2003 tar�hl� ve 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.

ğ) Başkan tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.
H�zmet b�r�mler�n�n çalışma usul ve esaslarına �l�şk�n genel hükümler
MADDE 21- (1) Tüm h�zmet b�r�mler� bu bölümde yer alan görev ve sorumluluklarının yanı sıra aşağıdak�

görevler� yer�ne get�rmekten de sorumludur:
a) Görev alanına g�ren konularda yurt �ç� ve yurt dışında çeş�tl� kurum, kuruluş ve organ�zasyonlar nezd�nde

kurulan kom�te, kom�syon, heyet, çalışma grubu ve benzer� oluşumlara katılım sağlamak, bunların toplantı, eğ�t�m,
sem�ner ve benzer� organ�zasyonlarını tak�p etmek.

b) Başkanlığın görev ve yetk� alanına g�ren konularda eğ�t�m ve kapas�te gel�şt�rme faal�yetler�n� yürütmek, bu
amaçla ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak.

c) Görev alanına g�ren Avrupa B�rl�ğ� müktesebatının uyumuna ve Avrupa Yeş�l Mutabakatına yönel�k
çalışmaları yapmak, bu çerçevedek� projeler� yürütmek, koord�ne etmek ve �zlemek.



20.07.2022 12:22 https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/06/20220621-1.htm

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/06/20220621-1.htm 7/7

ç) Görev alanı �le �lg�l� yurt �ç� ve yurt dışındak� gel�şmeler� ve mevzuatı tak�p etmek, bu çerçevede
uluslararası prens�plere ve uygulamalara uyumunu sağlamak, gerekl� çalışmaları yapmak.

d) Görev alanına g�ren konularda d�ğer kurum ve kuruluşlar �le ortak çalışmalar yürütmek, bu çalışmalar
kapsamında Başkanlığın �lg�l� b�r�mler� �le koord�nasyonu sağlamak.

Çalışma grupları
MADDE 22- (1) Başkanlık, Koord�nasyon Kurulunun tavs�yes� üzer�ne veya resen görev alanına g�ren

konularla �lg�l� olarak çalışmalarda bulunmak üzere bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, s�v�l
toplum kuruluşları, özel sektör tems�lc�ler� ve konu �le �lg�l� uzmanların katılımı �le geç�c� çalışma grupları
oluşturab�l�r. Çalışma gruplarının �şley�ş�ne �l�şk�n d�ğer hususlar Başkanlık tarafından bel�rlen�r.

(2) Başkanlık, her b�r çalışma grubunun da�m� üyes�d�r.
(3) Çalışma grupları, çalıştıkları konu hakkındak� görüşler�n� ve alınacak kararlara esas olmak üzere

görüşler�n�, çalışma b�t�m�n� tak�p eden b�r ay �ç�nde rapor şekl�nde Başkanlığa sunarlar.
(4) Çalışma grubu; kuruluş ve çalışma amacını sonlandırdığında veya Koord�nasyon Kurulu ve/veya

Başkanlık tarafından ver�len görevler� yer�ne get�remed�ğ�nde, Koord�nasyon Kurulunun tavs�yes� �le kurulduysa
Koord�nasyon Kurulu kararı �le Başkanlık tarafından resen oluşturulduysa Başkanlık kararı �le feshed�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yurt dışında eğ�t�m ve görevlend�rme
MADDE 23- (1) İkl�m değ�ş�kl�ğ� uzmanları ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� uzman yardımcıları ve d�ğer personel

14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tar�hl� ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı
�le yürürlüğe konulan Yet�şt�r�lmek Amacıyla Yurt Dışına Gönder�lecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmel�k
çerçeves�nde yurt dışına gönder�leb�l�rler.

(2) Yurt dışına gönder�lenler, �nceleme ve araştırmalarına �l�şk�n olarak düzenleyecekler� raporu ve sunumu,
yen�den �şe başladıkları tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde Başkana sunar.

Düzenleme yetk�s�
MADDE 24- (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar �le uygulamaya

�l�şk�n aksaklıkları g�dermeye ve uygulamayı yönlend�rmeye, �lke ve standartları bel�rlemeye ve uygulama b�rl�ğ�n�
sağlayacak gerekl� düzenlemeler� yapmaya, bu hususta gerekl� her türlü b�lg� ve belgey� �stemeye Başkan yetk�l�d�r.

(2) Koord�nasyon Kurulunun sekretarya h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes�ne �l�şk�n hususlar Başkanlık
tarafından bel�rlen�r.

Yetk� devr�
MADDE 25- (1) Başkan ve her kademedek� yönet�c�ler, sınırlarını açıkça bel�rlemek ve yazılı olmak şartıyla

yetk�ler�nden b�r kısmını astlarına devredeb�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26- (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kararnames� ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 27- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 28- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.

 
 


