
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE UYUM KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞMA USUL                                                                 

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Başlangıç Hükümleri 

 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon 

Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

(2) Bu Yönerge, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu üyesi kurum ve 

kuruluşlar ile görevlendirilecek görevlileri kapsar. 

 

Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve 

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 792/G maddesine ve 21/6/2022 tarih ve 31873 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren İklim Değişikliği Başkanlığı Hizmet Birimleri ile Çalışma Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Bakan: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını,   

b) Başmüzakereci: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili Bakan 

Yardımcısını, 

c) Koordinasyon Kurulu: İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulunu, 

ç) Üye: İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu üyelerini, 

d) Sekretarya: İklim Değişikliği Başkanlığını, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Koordinasyon Kurulunun Oluşumu ile Görev ve Yetkileri 

 

Koordinasyon Kurulunun yapısı 

MADDE 4- (1) Koordinasyon Kurulu, Bakanın başkanlığında; 

a) İklim Değişikliği Başmüzakerecisi, 

b) Dışişleri Bakan Yardımcısı, 

c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı, 

ç) Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, 

d) İçişleri Bakan Yardımcısı, 

e) Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, 

f) Sağlık Bakan Yardımcısı, 

g) Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, 

ğ) Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, 

h) Ticaret Bakan Yardımcısı,  

ı) Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı,  

i) Strateji ve Bütçe Başkanı, 

j) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, 

k) İklim Değişikliği Başkanı, 

l) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, 

m) Türkiye Çevre Ajansı Başkanı, 



n) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, 

o) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, 

ö) Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı, 

p) Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı, 

r) Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı,  

olmak üzere yirmi iki üyeden oluşur. 

 

Koordinasyon Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 5- (1) Koordinasyon Kurulu, iklim değişikliği ile ilgili plan, politika, strateji ve 

eylemleri belirlemek, izlemek ve değerlendirmekle görevlidir. 

(2) Koordinasyon Kurulu; 

a) Görev alanı ile ilgili konularda karar almak ve yayımlamak, 

b) Bilim Kurulu ile çalışma grupları oluşturmak ve danışmanlar görevlendirmek, 

c) Bilim Kurulu ile çalışma gruplarının ve danışmanların çalışmalarını izlemek ve 

değerlendirmek, 

ç) Alınan kararların uygulanmasını takip etmek, 

yetkilerini haizdir. 

 

Koordinasyon Kurulu Başkanının görev ve yetkileri 

MADDE 6- (1) Koordinasyon Kurulu çalışmalarının düzenli ve verimli bir biçimde 

yürütülmesi amacıyla Bakan; 

a) Koordinasyon Kurulunu temsil etmek, 

b) Koordinasyon Kurulunun toplantı yerini, tarihini ve gündemini belirlemek, 

c) Koordinasyon Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, 

ç) Koordinasyon Kurulu adına kamuoyunu bilgilendirmek, 

d) Teknik yardım almak ve danışmak amacıyla Koordinasyon Kuruluna üye olmayan 

kamu kurum ve kuruluşları, akademik kurumlar, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları 

ve/veya özel sektör kuruluşlarının temsilcilerini Koordinasyon Kurulu toplantılarına oy hakkı 

olmaksızın gözlemci sıfatıyla davet etmek, 

ile görevli ve yetkilidir. 

 

Koordinasyon Kurulu üyelerinin sorumlulukları  

MADDE 7- (1) Üyeler; 

a) Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım sağlamak, 

b) Koordinasyon Kurulu toplantılarında oy vermek, 

c) Koordinasyon Kurulu kararlarının kendi kurum ve kuruluşlarında etkin bir şekilde 

uygulanmasını sağlamak ve uygulama sonuçlarını Koordinasyon Kuruluna bildirmek, 

ile sorumludur. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Toplantı ve Karar Alma Usulleri ile Sekretarya 

 

Toplantı yeri ve tarihi 

MADDE 8- (1) Koordinasyon Kurulu; Bakanın başkanlığında yılda en az iki kez, üye 

tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Bakanın katılamadığı toplantılarda Koordinasyon 

Kuruluna, Başmüzakereci başkanlık eder. 

(2) Koordinasyon Kurulunun, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında açık unvanları belirtilen 

üyelerle toplanması esastır. Üyelerin herhangi birinin toplantıya katılamaması durumunda, bir 

alt kadroda görev yapan ve üye tarafından yetkilendirilmiş kişi toplantıya katılabilir. 



(3) Toplantı yeri ve tarihi, Bakan tarafından belirlenir ve Sekretarya tarafından 

toplantıdan önce üyelere resmi yazı ile bildirilir. 

 

Karar alma 

MADDE 9- (1) Toplantıda gündem maddeleri görüşüldükten sonra, karar alınabilecek 

nitelikteki her bir gündem maddesi sıra ile oylanır. Toplantı kararları açık oylama ve toplantıya 

katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Bakanın, Bakanın katılım 

sağlayamadığı durumlarda Başmüzakerecinin kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış 

sayılır. 

 (2) Toplantıda alınan kararlar, toplantı esnasında üyelerin imzasına sunulur. Kararlara 

olumsuz oy veren üyeler, muhalefet şerhlerini karar tutanağında belirtir. 

 

Sekretarya 

MADDE 10- (1) Koordinasyon Kurulunun Sekretarya hizmetleri İklim Değişikliği 

Başkanlığı tarafından yürütülür. Sekretarya; 

a) Koordinasyon Kurulu toplantıları öncesinde gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak, 

b) Toplantı öncesinde toplantı tarihi ve yeri ile gündemini ve gündem maddelerine ilişkin 

gerekli dokümanları üyelere resmi olarak bildirmek, 

c) Toplantı karar tutanağını hazırlamak ve toplantı esnasında üyelerin imzasına sunmak, 

ç) Koordinasyon Kurulu kararlarının gerektirdiği yazışmaları ve koordinasyon işlerini 

yapmak ve sonuçlarını Koordinasyon Kuruluna bildirmek, 

d) Çalışma gruplarının yıllık çalışma programlarını kapsayacak şekilde yıllık çalışma 

programını hazırlamak ve programın sonuçlarını Koordinasyon Kuruluna raporlamak, 

e) Bilim Kurulu çalışmalarını takip etmek, 

f) Koordinasyon Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek, 

ile görevlidir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bilim Kurulu, Çalışma Grupları ve Danışmanlar 

 

Bilim Kurulunun oluşturulması 

MADDE 11- (1) Koordinasyon Kuruluna danışmanlık etmek, ulusal iklim politikasının 

oluşturulması, azaltım ve uyum çalışmaları başta olmak üzere iklim değişikliğine ilişkin 

planlanmaların yapılmasına yönelik süreçlerde görüş ve önerilerde bulunmak üzere 

Koordinasyon Kurulunca bir Bilim Kurulu oluşturulabilir. 

(2) Bilim Kurulu, Koordinasyon Kurulunun daimi danışma organıdır. Bilim Kurulunun;  

a) İklim Değişikliği Başmüzakerecisi, 

b) İklim Değişikliği Başkanı, 

c) Üniversitelerde görevli en az doktora derecesine sahip ve Bilim Kurulunun faaliyet 

alanlarında çalışmalar yürüten altı akademisyen, 

ç) Bilim Kurulunun faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten ve en fazla üyeye sahip üç 

sivil toplum kuruluşundan birer temsilci, 

olmak üzere toplam on bir üyesi bulunur. 

(3) Bilim Kurulunun başkanlığını İklim Değişikliği Başmüzakerecisi, başkan 

yardımcılığını İklim Değişikliği Başkanı yürütür. 

 

Bilim Kurulunun görevleri ve toplanma usulü 

MADDE 12- (1) Bilim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir; 

a) Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen veya sorumluluk alanına giren konularda 

çalışma, görüş ve tavsiyelerini Koordinasyon Kuruluna sunmak,  



b) İklim değişikliğinin mücadeleye yönelik ulusal çalışmaların, politikaların, eylemlerin 

ve hedeflerin belirlenmesi konusunda Koordinasyon Kuruluna görüş ve tavsiye sunmak, 

c) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryasına iletilen ülke 

ile ilgili hedefleri referans kabul ederek, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik politika 

tedbirlerinin belirlenmesi konusunda Koordinasyon Kuruluna tavsiyede bulunmak, 

ç) Her yılın Şubat ayı sonuna kadar, bir önceki yılın yıllık faaliyet raporunu hazırlamak 

ve Koordinasyon Kuruluna sunmak, 

d) Koordinasyon Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

(2) Bilim Kurulu, kurulmasını takip eden bir ay içerisinde ilk toplantısını gerçekleştirerek 

çalışma usullerini ve programını içerir raporu İklim Değişikliği Başkanlığına sunar.    

 

Çalışma gruplarının oluşturulması 

MADDE 13- (1) İklim Değişikliği Başkanlığı, Koordinasyon Kurulunun tavsiyesi 

üzerine veya resen, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere 

bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, akademik kurumlar, meslek kuruluşları, sivil toplum 

kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici çalışma 

grupları oluşturabilir.  

(2) İklim Değişikliği Başkanlığı, her bir çalışma grubunun daimi üyesidir ve çalışma 

gruplarınca gerçekleştirilecek tüm çalışmalara katılım sağlar. 

(3) Çalışma grubu, kuruluş ve çalışma amacını sonlandırdığında veya Koordinasyon 

Kurulu ve/veya İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine 

getiremediğinde; Koordinasyon Kurulunun tavsiyesi ile oluşturulduysa Koordinasyon Kurulu 

kararı ile, İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından resen oluşturulduysa İklim Değişikliği 

Başkanlığı kararı ile feshedilir. 

 

Çalışma gruplarının görevleri ve toplanma usulü 

MADDE 14- (1) Çalışma gruplarının koordinasyonunu İklim Değişikliği Başkanlığı 

sağlar. Çalışma grupları tarafından hazırlanacak olan çalışma gruplarının yönetimi ile 

sekretaryasına ilişkin bilgileri içerir bir çalışma planı İklim Değişikliği Başkanlığına sunulur.  

(2) Çalışma grupları, çalıştıkları konu hakkında alınacak kararlara esas olmak üzere 

görüşlerini, çalışma bitimini takip eden bir ay içinde İklim Değişikliği Başkanlığına sunarlar. 

(3) İklim Değişikliği Başkanlığı, yapılacak çalışmanın konusuna göre ilgili diğer 

bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının, akademik kurumların, meslek kuruluşlarının, 

sivil toplum kuruluşlarının, özel sektör kuruluşlarının ve konu ile ilgili uzmanların çalışmalara 

katılımını teşvik eder. 

(4) İklim Değişikliği Başkanlığı, en az biri Daire Başkanı düzeyinde olmak üzere iki 

temsilci ile çalışma gruplarına katılım sağlar. Çalışma gruplarında yer alan kurum ve kuruluşlar, 

biri en az Daire Başkanı düzeyinde olmak üzere iki temsilci tarafından temsil edilir. 

(5) Çalışma gruplarının çalışma usulleri ile üyeleri ve görev tanımları İklim Değişikliği 

Başkanlığınca belirlenir ve Koordinasyon Kurulu üyelerine bildirilir. 

(6) Çalışma grupları, azaltım ve uyum hedeflerine ilişkin ilerlemeleri Ulusal Katkı 

Beyanını da dikkate alarak, Koordinasyon Kurulunca değerlendirilmek üzere yıllık olarak 

Koordinasyon Kuruluna sunar. 

 

Danışmanlar 

MADDE 15- (1) Gerekli görülmesi halinde Koordinasyon Kurulu tarafından danışman 

desteği alınabilir. 

(2) İlgili üyelerin önerileri doğrultusunda bilimsel ve teknik destek alınan danışmanlar, 

iklim değişikliği ile ilgili alanlarda uzmanlığa sahip olmalıdır. 



(3) Danışmanlar, Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen konularda çalışma ve 

görüşlerini Koordinasyon Kuruluna sunmak ile görevlidir.  

(4) Koordinasyon Kurulu gerekli gördüğünde danışmanları toplantılara gözlemci sıfatı ile 

davet edebilir. Danışmanların görüşleri tavsiye niteliğindedir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Yürürlük 

MADDE 16- (1) Bu Yönerge, Koordinasyon Kurulunun kabul ettiği tarihte yürürlüğe 

girer. 

 

Yürütme 

MADDE 17- (1) Bu Yönergenin hükümlerini Bakan yürütür. 


