
 

 

 

 

 

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı         : 1 

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi – Sayısı : 10/7/2018 – 30474 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

 

Görev 

MADDE 166 - (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görev ve yetkileri (ilgili mevzuatta 

piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde) şunlardır: 

a) Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, temini için 

gerekli politikaların tespitine yardımcı olmak, planlamalarını yapmak, 

b) Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun 

olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla 

genel politika esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve 

projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, 

c) Bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma 

haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak ve 

diğer takyit edici hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek,  

ç) Kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin 

üretim, iletim, dağıtım, tesislerinin etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel 

politikasını tespit için öneride bulunmak, Cumhurbaşkanının görevlendirmesi ile koordinasyonu temin 

etmek ve denetlemek, 

d) Yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim 

fiyatlandırma politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını tespit etmek, 

e) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek tasvip 

etmek ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek, 

f) Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan 

tetkik, tahkik ve teftişe tabi tutmak, gerekli her türlü emri vermek ve denetlemek, 

g) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına 

yönelik politikaların ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,  



 

ğ) Bu maddede belirtilen görevleri yerine getirmek amacı ile gerekli bilgileri toplamak, 

değerlendirmek ve uzun vadeli politikaların tespiti ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarını 

yapmak,  

h) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Teşkilat 

MADDE 167 – (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur.1 

Hizmet birimleri  

MADDE 168- (Değişik:RG-16/5/2019-30776-CK-37/1 md.)  
(1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır: 2 
a) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, 
b) Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü, 
c) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 
ç) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
d) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
e) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
f) Strateji Geliştirme Başkanlığı, 
g) Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı, 
ğ) (Ek:RG-17/1/2020-31011-CK-56/1 md.) Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı, 

h) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 
ı) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 
i) Özel Kalem Müdürlüğü. 
 

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü  
MADDE 169 – (Değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/38 md.)  
(1) Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri ilgili mevzuatta piyasada faaliyet 

gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde şunlardır: 
a) Enerji kaynaklarını ve tesislerinin envanterini tutmak, memleketin her türlü enerji ihtiyacını 

karşılamak için gerekli planlamaları yapmak, 
b) Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, 

nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak, 
c) Enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modern 

teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak, 
ç) Enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve 

korunması ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine etmek, 

                                                           
1 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 
36 ncı maddesiyle, bu fıkrada  yer alan “merkez” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yurtdışı” ibaresi 
eklenmiştir. 
2 17/1/2020 tarihli ve 31011  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 56  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 
1 inci maddesiyle bu fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere (ğ) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre 
teselsül ettirilmiştir. 



 

d) Enerji fiyatlandırma esaslarını tespit etmek, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate 
alarak tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında taban ve tavan fiyatlarını belirlemek ve 
uygulanmasını denetlemek, 

e) Enerji konusunda teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, 
envanterini hazırlayarak sonuçlarını ilgili mercilere iletmek ve koordine etmek, 

f) Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları 
öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler 
yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve 
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık 
faaliyetleri yürütmek,  

g) Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, 
ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, 
bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik 
analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak,  

ğ) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve artırılmasına yönelik 

projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek, 

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü (Değişik başlık:RG-16/5/2019-

30776-CK-37/2 md.)  
MADDE 170 - (1) Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğünün görev ve 

yetkileri şunlardır: 3 4 

a) Nükleer güç santralleri projelerinin gerçekleştirilmesi için bakanlıklar, kamu kurum ve 

kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, 

b) Nükleer güç santralleri projelerinin uygulanması ile ilgili olarak mevzuat, insan kaynakları, 

eğitim, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda gerekli altyapının hazırlanması için kurumlar arası 

koordinasyonu sağlamak ve bu alanlarda gerekli çalışmalar yapmak veya yaptırmak, 

c) Nükleer güç santrallerine ilişkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili çalışmalar 

yapmak veya yaptırmak, 

ç) Nükleer güç santralleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen 

çalışmalara katılmak,  

d) (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş 

projelerinin her aşamasında hukuki, teknik, idari ve mali konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi 

için hizmet satın alınmasını sağlamak, 

                                                           
3 16/5/2019 tarihli ve 30776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 37 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 
nci maddesiyle bu fıkraya (ç) bendinden sonra gelmek üzere (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentleri 
eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir. 
4 17/1/2020 tarihli ve 31011  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 56  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 
2 nci maddesiyle  bu fıkrada yer alan “Nükleer Enerji” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Uluslararası 
Projeler” ibaresi eklenmiştir.  
 



 

e) (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.) Milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak tahkim davalarını takip etmek ve teminat 

mektuplarının teminini zamanında yerine getirmek, 

f) (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş 

proje anlaşmaları uyarınca yatırımcıya sağlanması öngörülen tüm haklar, ruhsatlar, vizeler, izinler, 

sertifikalar, yetkilendirmeler, kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek, 

g) (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş 

proje yatırımcılarının talep ettiği dokümantasyon, veri ve diğer bilgileri sağlamak, 

ğ) (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş 

proje anlaşmalarının hükümleri ile uyum sağlamak üzere gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması 

için öneride bulunmak ve çalışmalar yapmak. 

h) (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş 

projelerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak, 

ı) (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş 

projeleri kapsamındaki arazi kamulaştırma bedeli, teminat bedelleri ve transit geçiş ücretinin tahsili ile 

ilgili işlemleri yürütmek, 

i) (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş 

projeleri ile ilgili sigortalama işlemlerini yürütmek, 

j) (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş 

projeleri ile ilgili olarak bakanlıklar nezdinde koordinasyonu sağlamak, 

k) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

 

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

MADDE 171- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/5/2019-30776-CK-37/3 md.)  
(1) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlığın görev alanına giren uluslararası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla 

sürekli temas halinde bulunmak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak, 

b) Bakanlığın görev alanına giren uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında 

inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifleri hazırlamak, 

c) Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara 

sekretarya hizmeti yapmak, 

ç) Bakanlığın yurtdışı kadrolarında görev yapan personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,  

d) Bakanlığın uluslararası faaliyetlerinde protokol hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

e) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının uluslararası ilişkilerini düzenleyip yürütmek ve 

koordinasyonu sağlamak, 

f) Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek 

ve ilgili kurumlarla işbirliği sağlamak, 

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

 



 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü  
MADDE 171/A- (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/39 md.)  

(1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede hukuk birimlerine verilen 

görevleri yapmak, 

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
MADDE 171/B- (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/4 md.)  

(1) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlığın personel planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel 

sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 

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

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve 

uygulamak,  

ç) Bakanlık birimleri ile işbirliği içinde hizmetlerin önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, 

kalite standartlarına uygun şekilde yerine getirilmesini takip etmek,  

d) İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini takip ve koordine etmek, 

e) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,  

f) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,  

g) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya 

yaptırmak, 

ğ) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

h) Afet ve acil durumlarla ilgili olarak iş ve işlemleri yürütmek, 

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 172- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/5/2019-30776-CK-37/5 md.)  

(1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki 

görevleri yapar: 

a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme 

ve soruşturma yapmak, 

b) Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluş ile gerçek ve tüzel kişilerin faaliyet ve 

işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde teftiş, denetim, inceleme ve 

soruşturma yapmak, 

c) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun faaliyet 

göstermesini sağlamak üzere çalışmalar yapmak ve gerekli teklifleri hazırlamak, 

ç) Mevzuatın Bakanlığa tanıdığı teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkilerini kullanmak, 

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 



 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

MADDE 173 - (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

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

tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî 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) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek, bunların Bakanlık politika 

esaslarına, program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,  

c) Kamu İhale Kurulu kararlarıyla ilgili işlemlerin koordinasyonunu sağlamak, ihaleden yasaklama 

kararları ile ilgili olarak Bakanlık merkez teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların işlemlerini yürütmek, 

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı 

MADDE 174- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/40 md.)  

(1) Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Enerji verimliliği ile ilgili mevzuat, strateji ve eylem planlarının taslaklarını düzenleyici etki 

analizleri ile birlikte hazırlamak, uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve iyileştirici tedbirleri 

planlamak, 

b) Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, 

üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, müşterek projeler veya 

etkinlikler yürütmek veya koordine etmek, 

c) Diğer kurum ve kuruluşlarla yapılabilecek işbirliklerini de dikkate alarak, toplum genelinde 

enerji kültürünün ve enerji verimliliği bilincinin geliştirilmesi ve uygulamaların özendirilmesi 

amacıyla faaliyetlerde bulunmak, enerji verimliliği ve çevre-enerji alanlarına ilişkin belirlenen 

politika ve stratejileri takip etmek ve gerçekleşmesine ilişkin çalışmaları yürütmek veya koordine 

etmek, 

ç) Ulusal enerji verimliliği eylem planının uygulama, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini 

yürütmek,  

d) Enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili olarak eğitim, etüt ve danışmanlık hizmetleri vermek, 

laboratuvar kullanım desteği sağlamak, enerji yöneticisi merkezi sınavlarını yapmak, yetkilendirilme 

ve sertifikasyon ile ilgili çalışmaları yürütmek,  

e) Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi kapsamında uluslararası enerji verimliliği eğitim 

programları düzenlemek ve enerji verimliliği hizmetleri vermek, 

f) Ülke genelinde ve sektörler bazında enerji tasarruf potansiyellerini belirlemek, enerji 

etütlerini yapmak veya yaptırmak, alternatif yakıtlar, bölgesel ısıtma ve ısı piyasasının oluşturulması 

dâhil gerekli çalışmaları yürütmek, 

g) Enerji verimliliği uygulama projelerini, araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve 

denetlemek, destek ödemelerini gerçekleştirmek,  



 

ğ) Ulusal ve uluslararası enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve 

değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak hedef ve önceliklerini belirlemek, 

yürütülen çalışmaların sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuyla paylaşmak, 

h) Enerji verimliliği ile ilgili tüm paydaşların, doğru ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini 

sağlamak, ulusal enerji verimliliği envanterini oluşturmak, güncel tutmak, planlama, projeksiyon, 

izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere ulusal enerji verimliliği bilgi yönetim 

sistemi kurmak ve işletmek, 

ı) Çevre-enerji ilişkisi kapsamında mevcut ve yeni mevzuatın uyum ve etki değerlendirmesini 

yapmak, çevre mevzuatına uyuma yönelik takip ve izleme komisyonu sekretaryasını yürütmek, 

i) Sürdürülebilirlik, çevre ve iklim yönetimi kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri, 

politikaları takip etmek, enerji politikalarına etkisini incelemek, Bakanlığın stratejileri ile uyumlu 

olarak faaliyetler önermek, uygun görülenleri planlamak ve gerçekleştirmek, 

j) İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu çalışma grupları altında elektrik 

ve ısı üretimi sektörü kapsamında görev almak, 

k) İklim ile ilgili ulusal bildirimlerin ve raporların hazırlanmasına katkı sağlamak, ulusal 

seragazı envanter raporunun sektöre ilişkin bölümünü hazırlamak, Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sekretaryasının gözden geçirme toplantılarına iştirak etmek,  

l) Enerji verimliliği finansmanı konusunda mevcut destek araçlarını uygulamak, geliştirmek, 

iyileştirmek, başvuru süreçlerini basitleştirmek, yurtiçi ve yurtdışı finansman imkânları dâhil yeni 

destek araçları ve mekanizmalar önermek, uygun bulunanları geliştirmek, uygulamak ve etkinliğini 

izlemek,  

m) Enerji performans sözleşmeleri dâhil enerji verimliliği yatırımlarının gerçekleşmesine 

yönelik danışmanlık ve teknik destek sağlamak, ilgili diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak, 

n) Ülke genelinde yürütülen enerji verimliliği ile ilgili çalışmalara ilişkin gerekli ölçme, izleme 

ve denetim çalışmalarını yapmak ve gerektiğinde idari yaptırımları uygulamak, 

o) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı 

MADDE 175- (Mülga:RG-16/5/2019-30776-CK-37/6 md.) (Başlığıyla birlikte yeniden 

düzenleme:RG-17/1/2020-31011-CK-56/3 md.)  

(1) Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Tabii kaynakların ülke menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesine yönelik ülke 

stratejisi ve politikalarını belirlemek için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak ve önerilerde bulun-

mak, 

b) Tabii kaynakların araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve ko-

runması ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine etmek, 

c) Ülke ve dünya madencilik faaliyetlerini takip etmek, gerekli bilgileri derlemek, değer-

lendirmek ve yayımlamak, 



 

ç) Tabii kaynaklar konusunda teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini izlemek, değer-

lendirmek, sonuçlarını ilgili mercilere iletmek ve koordine etmek, 

d) Tabii kaynaklar alanındaki çalışmaları, gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ih-

tiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrul-

tuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri 

ile birlikte kamuoyuna sunmak, 

e) Görev alanı ile ilgili Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini 

izlemek ve koordinasyonunu sağlamak, 

f) Görev alanı ile ilgili mevzuat çalışmalarını takip etmek ve bu çalışmalara katkıda bulunmak, 

g) Madencilik faaliyetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca planlanan kamu yararı niteliği 

taşıyan ya da gerçek veya tüzel kişilere ait diğer yatırımların, kamu yararı açısından önceliğini ve 

önemini tespit ederek gerekli iş ve işlemleri yürütmek,  

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 176 – (Mülga:RG-16/5/2019-30776-CK-37/6 md.) 

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

MADDE 177 – (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve 

uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği 

konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politika ve ilkelerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar 

yapmak, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, 

b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, 

c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili 

teknik çalışmaları yapmak, 

ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri 

tabanları oluşturmak, 

d) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve 

güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev 

üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi 

eğitim almalarını sağlamak, 

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

MADDE 178– (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 178/A – (Ek: RG-15/7/2018-30479 - CK-4/799 md.)  

(1) Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanın çalışma programını düzenlemek, 

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

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Taşra Teşkilatı 

MADDE 179 – (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.  

 

Yurtdışı teşkilatı 

MADDE 179/A- (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/41 md.)  

(1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

 

Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu  

MADDE 180 – (1) Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu 

sağlamaktan sorumludur. 

 

Kadrolar 

MADDE 181- (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 182 – (1) Bakanlıkta, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Uzmanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir. 

 

Müfettiş istihdamı 

MADDE 183- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/5/2019-30776-CK-37/7 md.)  

(1) Bakanlıkta, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre 

müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilir. 

 
 


