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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ TEŞKİLATI VE ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Türk�ye Çevre Ajansının yürüteceğ� faal�yetler�n zamanında ve

gerekt�ğ� şek�lde yer�ne get�r�lmes�ne, organ ve h�zmet b�r�mler�n�n görev ve yetk� alanlarının bel�rlenmes�ne, yönet�m
ve danışma kurulu üyeler�n�n atanmasına, personel �st�hdamına ve teşk�lat yapısı �le çalışmasına �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Türk�ye Çevre Ajansının görev ve yetk�ler�, teşk�lat yapısı, �st�hdam ed�lecek

personel�n n�tel�kler� �le çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 24/12/2020 tar�hl� ve 7261 sayılı Türk�ye Çevre Ajansının Kurulması �le

Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun 5 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası �le 10 uncu maddes�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Ajans: Türk�ye Çevre Ajansını (TÜÇA),
b) Bakan: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanını,
c) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
ç) Başkan: Ajansın Başkanını,
d) Başkan Yardımcısı: Ajans Başkan Yardımcısını,
e) Başkanlık: Ajans Başkanı ve �k� başkan yardımcısı �le h�zmet b�r�mler�nden oluşan organı,
f) Danışma Kurulu: Yönet�m Kuruluna danışmanlık etmek ve tavs�yelerde bulunmak üzere oluşturulan kurulu,
g) Depoz�to yönet�m s�stem�: Bakanlıkça bel�rlenen ve bel�rl� b�r depoz�to bedel� alınarak p�yasaya sürülen

ürünler�n tüket�lmes�/kullanılması sonrasında �ade alınması ve depoz�to bedel�n�n ger� ödenmes�ne dayalı s�stem�,
ğ) Kanun: 24/12/2020 tar�hl� ve 7261 sayılı Türk�ye Çevre Ajansının Kurulması �le Bazı Kanunlarda

Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunu,
h) Personel: Ajansta çalışan personel�,
ı) Yönet�m Kurulu: Ajansın karar organı olan kurulu,
�) Yönet�c� personel: Ajansta görev yapan b�r�m am�rler�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşk�lat Yapısı

Ajansın organ ve b�r�mler�
MADDE 5 – (1) Ajansın organ ve b�r�mler� şunlardır:
a) Yönet�m Kurulu.
b) Danışma Kurulu.
c) Başkanlık.
ç) Ajansın görevler�n� yer�ne get�reb�lmes� �ç�n gerek duyulan h�zmet b�r�mler�.
Yönet�m Kurulunun yapısı ve oluşumu
MADDE 6 – (1) Yönet�m Kurulu; Ajansın karar organı olup, yed� üyeden oluşur.
(2) Yönet�m Kurulu üyeler�n�n aşağıda bel�rt�len n�tel�klere sah�p olmaları şarttır:
a) 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (A)

bend�nde yer alan şartları taşımak.
b) En az dört yıllık yükseköğren�m görmüş olmak.
c) Meslekler� �le �lg�l� konularda kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarda en az beş yıl süreyle görev

yapmış olmak.
ç) Meslek� açıdan yeterl� b�lg�ye ve deney�me sah�p olmak.
d) Görevlend�rmen�n yapıldığı tar�h �t�barıyla �flas etmem�ş olmak ve �flasına karar ver�lm�ş b�r tüzel k�ş�l�ğ�n

�flas başvurusu yapıldığı dönemde tems�l ve �lzama yetk�l� yönet�c�s� olmamak.
e) 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş olsa

b�le; kasten �şlenen b�r suçtan dolayı b�r yıl veya daha fazla süreyle hap�s cezasına ya da affa uğramış olsa b�le
Devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, terörün f�nansmanı, kaçakçılık, c�nsel dokunulmazlığa
karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak �ç�n uyuşturucu veya uyarıcı
madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından
mahkûm olmamak.

(3) Yönet�m Kurulu üyeler�, Bakan tarafından üç yıl süre �le görevlend�r�l�r. Üyeler tekrar görevlend�r�leb�l�r.
Görev süres� b�ten üyeler, yen� üye göreve başlayıncaya kadar görev�ne devam eder. Üyeler gerekt�ğ�nde veya �k�nc�



fıkrada bel�rt�len görevlend�rme şartlarını taşımadığının veya sonradan kaybett�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� durumunda Bakan
tarafından görevden alınır.

(4) Yönet�m Kurulu üyel�ğ�n�n herhang� b�r sebeple boşalması hal�nde boşalan üyel�kler �ç�n, en geç �k� ay
�çer�s�nde Bakan tarafından görevlend�rme yapılır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 7 – (1) Yönet�m Kurulu, Bakanlıkça bel�rlenen çevre stratej� ve pol�t�kaları doğrultusunda aşağıdak�

görevler� yer�ne get�r�r:
a) Ajansın bütçes�n�, yıllık programını, yıllara sar� harcama yapılacak proje ve d�ğer �şlemler�n� karara

bağlamak, Ajans bütçes�n� Bakan onayına sunmak.
b) Ajansın faal�yetler�ne �l�şk�n olarak hazırlanan altı aylık ara rapor �le yıllık faal�yet raporunu onaylamak ve

b�r örneğ�n� Bakanlığa göndermek.
c) Ajans tarafından yayımlanacak faal�yet raporlarının �çer�ğ�n� bel�rlemek.
ç) Ödenek aktarması ve ödenek �laves�ne karar vermek ve ödenek �laves�n� Bakan onayına sunmak.
d) Ajans Başkanı ve Başkan Yardımcılarını atamak.
e) Ajansta çalıştırılacak yönet�c� ve d�ğer personel� atamak.
f) 27/6/1989 tar�hl� ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek 25 �nc� maddes� uyarınca d�ğer kamu

kurum ve kuruluşları personel�n� Ajansta görevlend�rmeye �l�şk�n karar almak.
g) Ajans Başkanının tekl�f� üzer�ne gerek duyulan araştırma ve uygulama merkezler� �le laboratuvarlar ve

müze kurmak ve kaldırmak.
ğ) Ajansın personel kadrolarını, sayılarını ve alacakları ücretlere a�t Başkanlığın tekl�fler�n� �lg�l� merc�lere

sunulmak üzere karara bağlamak.
h) Ajansın personel performans değerlend�rme kr�terler�n�, bu değerlend�rmeler kapsamında yapılacak

ödemeler �le �ş tanımlarını ve göreve karşılık gelen poz�syonları Başkanlığın öner�s� üzer�ne karara bağlamak.
ı) Görevler�n� yer�ne get�rmes� �ç�n �ht�yaç duyulan taşınmazların satın alınması, yaptırılması, satılması ve

k�ralanmasına �l�şk�n �şlemler� yapmak.
�) Bağış ve yardımları kabul etmek.
j) Ajans tarafından yapılacak mal� destekler� bel�rlemek.
k) Ajans �ç� denet�me �l�şk�n gerekl� kararları almak.
l) Ajans faal�yetler�ne yönel�k �dar� düzenlemeler� görüşüp karar vermek.
m) Kanun ve �lg�l� mevzuat kapsamında kend�s�ne ver�len d�ğer �ş ve �şlemlere yönel�k kararlar almak.
n) Yurt �ç�nde tems�lc�l�k açılmasına veya kapatılmasına karar vermek.
(2) Yönet�m Kurulu, yazılı olmak ve sınırlarını açıkça bel�rlemek kaydıyla, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len

yetk�lerden b�r kısmını Ajans Başkanına devredeb�l�r.
(3) B�r�nc� fıkranın (d), (e) ve (f) bentler� Bakanın uygun görüşü alınarak uygulanır.
Yönet�m Kurulunun çalışma esasları
MADDE 8 – (1) Yönet�m Kurulu Başkanı ve Başkan Vek�l�, �lk toplantıda Yönet�m Kurulu üyeler� arasından

üye tamsayısının salt çoğunluğu �le seç�l�r.
(2) Yönet�m Kurulu, Yönet�m Kurulu Başkanının çağrısı üzer�ne, ayda en az b�r kez toplanır.
(3) Yönet�m Kurulu, Yönet�m Kurulu Başkanının başkanlığında toplanır. Yönet�m Kurulu Başkanının

katılamadığı toplantılara Yönet�m Kurulu Başkan Vek�l� başkanlık eder.
(4) Toplantı gündem� ve zamanı Yönet�m Kurulu Başkanı tarafından bel�rlen�r ve toplantı tar�h�nden en az üç

gün önce tüm üyelere b�ld�r�l�r. Toplantı gündem�nde yer almayan konular Yönet�m Kurulu Başkanı tarafından
gündeme alınab�l�r.

(5) Yönet�m Kurulu Başkanı gerekl� gördüğü hallerde, Yönet�m Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırab�l�r.
(6) Toplantılar esas �t�barıyla Ajans merkez�nde yapılır. Gerek duyulması hal�nde Yönet�m Kurulu Başkanı

tarafından, Ajans merkez� dışındak� yerlerde veya gerekl� önlemler alınarak elektron�k ortamda toplantı
yapılab�lmes�ne karar ver�leb�l�r.

(7) Yönet�m Kurulu, kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alır. Oylamalarda çek�mser kalınamaz.
Muhal�f kalan üye, karşı oy gerekçes�n� kararın altına yazarak �mzalar.

(8) Ajans Başkanı �le Yönet�m Kurulu Başkanı görevler�n�n ayrı k�ş�ler uhdes�nde bulunması hal�nde Ajans
Başkanı Yönet�m Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

Danışma Kurulunun oluşumu
MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu, Yönet�m Kuruluna danışmanlık etmek ve tavs�yelerde bulunmak üzere

Ajansın faal�yet alanlarında temayüz etm�ş k�ş�ler �le akadem�syenler, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları
çalışanları arasından Bakan tarafından görevlend�r�len on b�r üyeden oluşur.

(2) Üyeler�n görev süres� üç yıldır. Üyeler tekrar görevlend�r�leb�l�r. Üyeler gerekt�ğ�nde süres� dolmadan
Bakan tarafından görevden alınab�l�r.

(3) Danışma Kurulu üyel�kler�n�n herhang� b�r sebeple boşalması hal�nde boşalan üyel�kler �ç�n, en geç �k� ay
�çer�s�nde Bakan tarafından görevlend�rme yapılır.

(4) Danışma Kurulu; üyeler� arasından b�r Başkan, Başkanın bulunmadığı hallerde görev yapmak üzere b�r
Başkan Vek�l� seçer.

Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Ajansın talep ett�ğ� konulara yönel�k �nceleme yapmak, görüş oluşturmak ve öner�lerde bulunmak.
b) Ajansın tanıtımına, öncel�kler�ne, çevre sorunlarına ve çözüm öner�ler�ne yönel�k tavs�yelerde bulunmak.
c) Ajansın �ht�yaç duyab�leceğ� alanlarda b�l�msel çalışmalara destek ver�lmes�ne �l�şk�n tavs�yelerde

bulunmak.
ç) Ajansın faal�yet alanları �le �lg�l� hedefler�n bel�rlenmes�ne yönel�k öner�lerde bulunmak.
Danışma Kurulunun çalışma esasları



MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, yılda en az �k� kez toplanır. Olağan toplantı har�c�nde, gerek görülmes�
durumunda Danışma Kurulu Başkanının veya Yönet�m Kurulunun yazılı taleb� üzer�ne Danışma Kurulu ayrıca
toplantıya çağrılab�l�r.

(2) Danışma Kurulu Başkanı ve Başkan Vek�l�, �lk toplantıda Danışma Kurulu üyeler� arasından üye
tamsayısının salt çoğunluğu �le seç�l�r.

(3) Toplantı gündem�, yer� ve zamanı Danışma Kurulu Başkanı tarafından bel�rlen�r ve toplantı tar�h�nden en
az üç gün önce tüm üyelere b�ld�r�l�r.

(4) Danışma Kurulunca b�lg�, tecrübe ve uzmanlığından yararlanılab�leceğ� düşünülen k�ş� veya kurum ve
kuruluşların tems�lc�ler� toplantıya çağırılab�l�r veya görüşler� alınab�l�r.

(5) Danışma Kurulu, en az yed� üyen�n katılımı �le toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt
çoğunluğuyla alır.

(6) Danışma Kurulu toplantılarına Ajans Başkanı da katılır. Danışma Kurulunun sekretarya h�zmetler�,
Başkanlıkça yürütülür.

(7) Ajansın faal�yetler� kapsamında Danışma Kuruluna veya üyeler�ne �cra� veya �dar� n�tel�kte b�r görev
ver�lemez. Ajansın d�ğer organlarına ver�len görev ve yetk�ler, Danışma Kuruluna devred�lemez. Danışma Kurulu
üyel�ğ� �le Yönet�m Kurulu üyel�ğ� b�rleşemez.

Başkanlığın yapısı ve oluşumu
MADDE 12 – (1) Başkanlık; Ajans Başkanı ve �k� başkan yardımcısı �le h�zmet b�r�mler�nden oluşur.

Başkanlık, Ajansın yürütme organı olup Ajansı tems�l yetk�s�n� ha�zd�r.
(2) Yönet�m Kurulu Başkanı, Ajans Başkanı olarak atanab�l�r.
(3) Başkan ve Başkan Yardımcısı olarak atanacak k�ş�ler�n Yönet�m Kurulu üyeler� �ç�n aranan şartları ha�z

olması gerek�r.
(4) Başkan ve Başkan Yardımcılarının görev süres� üç yıldır ve görev süres� b�tenler aynı göreve tekrar

atanab�l�rler.
(5) Başkanın geç�c� olarak görevde bulunmadığı hâllerde, görevlend�receğ� b�r başkan yardımcısı Başkanlığa

vekâlet eder.
(6) Başkan ve Başkan Yardımcıları gerekl� görüldüğü takd�rde Yönet�m Kurulu tarafından görevden alınab�l�r.

Yönet�m Kurulu görevden alma kararıyla b�rl�kte, yen� Başkan veya Başkan Yardımcıları atanana kadar boşalan
göreve vekâlet edecek k�ş�y� bel�rler. Yönet�m Kurulu yen� Başkan veya Başkan Yardımcısını en geç b�r ay �çer�s�nde
atar.

Ajans Başkanının görevler�
MADDE 13 – (1) Ajans Başkanı aşağıda bel�rt�len �ş ve �şlemler� yürütmekle görevl�d�r:
a) Ajansın bütçes�n�, yıllık programını hazırlamak, yıllara sar� harcama yapılacak proje ve d�ğer �şlemler�

bel�rlemek, bunları Yönet�m Kurulunun onayına sunmak ve gerçekleşmeler�n� tak�p etmek.
b) Yönet�m Kurulunca alınan kararların uygulanmasına yönel�k tüm �ş ve �şlemler� yapmak.
c) İnsan kaynakları pol�t�kasına �l�şk�n olarak rapor hazırlayarak Yönet�m Kuruluna sunmak.
ç) Ajans faal�yetler�ne �l�şk�n olarak Bakanlık �le Ajans arasında gerekl� koord�nasyonu sağlamak.
d) Ajans faal�yetler�ne �l�şk�n olarak �lg�l� kurum ve kuruluşlar �le koord�nasyonu sağlamak.
e) Ajansın halkla �l�şk�ler�n� yönetmek.
f) 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nc� maddes� kapsamında yetk� devr� yapılması hal�nde

Ajans personel�nce yapılacak çevre denet�mler� sonucunda �dar� yaptırım kararı vermek.
g) Ajansın �dar� �ş ve �şlemler�n� yürütmek.
ğ) 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.
h) Ajansın faal�yetler�n�n gerçekleşt�r�lmes�ne �l�şk�n ve Yönet�m Kurulunun görevler� arasında sayılmayan

d�ğer �ş ve �şlemler� yapmak.
(2) Başkan, yazılı olmak ve sınırlarını açıkça bel�rlemek kaydıyla, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len yetk�ler�nden b�r

kısmını Başkan Yardımcılarına devredeb�l�r.
Başkan yardımcıları
MADDE 14 – (1) Ajans Başkan Yardımcıları aşağıda bel�rt�len �ş ve �şlemler� yürütmekle görevl�d�r:
a) Ajans Başkanlığına �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 ve Yönet�m Kurulu kararlarının

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�lecek d�ğer görevler� yapmak.
Yönet�c� personel�n sorumluluğu
MADDE 15 – (1) Ajansın her kademedek� yönet�c�ler�, yapmakla yükümlü bulundukları h�zmet ve görevler�

mevzuata, stratej�k plan ve programlara, performans ölçütler�ne ve h�zmet kal�te standartlarına uygun olarak
yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

Ajansın h�zmet b�r�mler�
MADDE 16 – (1) Başkanlığın merkez h�zmet b�r�mler� ve görevler� şunlardır:
a) Depoz�to Yönet�m S�stem� D�rektörlüğü: Depoz�to yönet�m s�stem� uygulamalarına da�r yükümlülükler�,

�dar� düzenlemeler� ve tedb�rler� bel�rleyerek depoz�to yönet�m s�stem� altyapısının oluşturulmasına, uygulanmasına ve
�zlenmes�ne yönel�k faal�yetler �le depoz�to yönet�m s�stem�ne yönel�k tesc�l, yetk�lend�rme, �z�n ve onay �şlemler�n�
gerçekleşt�rmek ve gerekl� kontroller� yapmak.

b) Ger� Kazanım ve Üret�c� Sorumluluğu D�rektörlüğü: Ger� kazanım ve üret�c� sorumluluğu �le genel
depoz�to yönet�m s�stem� uygulamalarına da�r yükümlülükler�, �dar� düzenlemeler� ve tedb�rler� bel�rleyerek altyapının
oluşturulmasına, uygulanmasına ve �zlenmes�ne yönel�k faal�yetler �le bunlara yönel�k tesc�l, yetk�lend�rme, �z�n ve
onay �şlemler�n� gerçekleşt�rmek ve gerekl� kontroller� yapmak.



c) Sıfır Atık Yönet�m� D�rektörlüğü: Sıfır atık yönet�m s�stemler�n�n kurulmasına, yaygınlaştırılmasına,
gel�şt�r�lmes�ne, �zlenmes�ne ve kayıt altına alınarak belgelend�r�lmes�ne �l�şk�n faal�yetlerde bulunmak, gen�şlet�lm�ş
üret�c� sorumluluğu kapsamında yer alan ürünlere ve bu ürünler� üreten, �thal eden ve p�yasaya sürenler�n
yükümlülükler�ne yönel�k kayıt, envanter, �zleme, kontrol, değerlend�rme ve raporlama faal�yetler�nde bulunmak.

ç) Çevre Koruma D�rektörlüğü: Kanun kapsamında çevren�n �y�leşt�r�lmes�ne �l�şk�n faal�yetlerde bulunmak,
Bakanlıkça yetk� devr� yapılması hal�nde sıfır atık ve depoz�to yönet�m s�stem� �le çevren�n �y�leşt�r�lmes�ne yönel�k
olarak �lg�l� mevzuat çerçeves�nde denet�m çalışmaları gerçekleşt�rmek, mevzuata aykırılık veya �hlal tesp�t ed�lmes�
durumunda �dar� yaptırımlara �l�şk�n �ş ve �şlemler� yürütmek, denet�m plan ve programları hazırlamak, gel�şt�rmek ve
bunların uygulanmasını sağlamak, yeş�l alanların korunmasına, �y�leşt�r�lmes�ne, gel�şt�r�lmes�ne ve �şlet�lmes�n�n
sürdürüleb�l�rl�ğ�ne katkı sağlamak.

d) B�lg� Teknoloj�ler� D�rektörlüğü: Depoz�to yönet�m s�stem�ne ve gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğu
uygulamalarına �l�şk�n yazılım s�stemler�n�n oluşturulması, gel�şt�r�lmes�, kullanılması ve yazılım uygulamalarının
�zlenmes� �le Ajans ve faal�yetler�ne �l�şk�n b�lg� �şlem teknoloj�ler�n�n kurulması ve �şlet�lmes� �le b�lg� güvenl�ğ�n�
sağlamak.

e) Yönet�m H�zmetler� ve F�nans D�rektörlüğü: İş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klere sah�p k�ş�ler�n seç�lmes�n�, �şe
alınmasını ve görevlend�r�lmes�n� gerçekleşt�rmek, personel� �ş�n gereğ�ne göre eğ�tmek ve yet�şt�rmek, personel�n
b�lg� ve yetenekler�ne uygun görevlerde çalışmasını sağlamak, depoz�to yönet�m s�stem� ve Ajans faal�yetler�n�n
gerekt�rd�ğ� her türlü alım, satım, onarım, k�ralama ve �dar� ve mal� h�zmetler �le f�nansman �şler�n� yürütmek.

f) Hukuk� Danışmanlık ve Tak�p D�rektörlüğü: Ajans organ ve b�r�mler�ne hukuk� danışmanlık yapmak,
Ajansın görevler�ne �l�şk�n hukuk� konularda, adl� ve �dar� yargı merc�ler�, arabuluculuk, hakemler, �cra da�reler�,
kom�syonlar ve �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları �le m�lletlerarası tahk�m mahkemeler� nezd�nde Ajansı tems�l etmek,
Ajansın taraf olduğu her türlü dava, �cra ve uyuşmazlığı tak�p etmek, çözümlenmes� amacıyla Ajansı tems�l etmek ve
�lg�l�ler� b�lg�lend�rmek, gerekt�ğ�nde hukuk� �şlemler�n başlatılmasına �l�şk�n �şlemler� yürütmek, �lg�l� taraflardan
gönder�len her türlü mevzuat, sözleşme, önerge, taahhütname ve taslak hakkında görüş b�ld�rmek, Ajansın menfaatler�
�ç�n alınması gereken hukuk� tedb�rler hakkında Yönet�m Kurulu ve Başkanı b�lg�lend�rmek ve bu tedb�rler�
uygulamaya koymak.

g) İlet�ş�m D�rektörlüğü: Kamuoyunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla; görsel, �ş�tsel ve yazılı
yayınlar hazırlamak, yayımlamak, basın ve yayın organları �le �ş b�rl�ğ� yapmak, kampanya, yarışma ve tanıtım g�b�
faal�yetlerde bulunmak, eğ�t�m ve sert�f�ka programları düzenlemek.

(2) Başkanlık, Yönet�m Kurulu kararı �le �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun b�r şek�lde �llerde veya bölgelerde
kend�ler�ne ver�len görevler� yer�ne get�rmek üzere en fazla otuz adet Başkanlığa bağlı yurt �ç� tems�lc�l�ğ� kurab�l�r.
Yurt �ç� tems�lc�l�kler� tarafından yer�ne get�r�len h�zmetler�n Bakanlık taşra teşk�latı h�zmet b�nalarında yürütülmes�
esastır.

(3) H�zmet b�r�mler�, Başkanlık tarafından ver�len görevler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personele İl�şk�n Hükümler
Ajansın �nsan kaynakları pol�t�kasının amacı ve tesp�t�
MADDE 17 – (1) İnsan kaynakları pol�t�kasının amacı, Ajansın görevler�n� etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde yer�ne

get�reb�lmes� �ç�n alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde �ht�yaç duyulan n�tel�klere sah�p personel�n
�st�hdamını ve bu personel�n n�tel�kler�n�n gel�şt�r�lmes�n� ve sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağlamaktır.

(2) İnsan kaynakları rej�m� ve pol�t�kası, Ajans Başkanının görüşü alınmak suret�yle Yönet�m Kurulu
tarafından bel�rlen�r.

(3) İnsan kaynakları pol�t�kasının �zlenmes�, uygulanması ve gel�şt�r�lmes�nden Ajans Başkanı sorumludur.
Ajans Başkanı uygulanmakta olan �nsan kaynakları pol�t�kasına �l�şk�n rapor hazırlayarak Yönet�m Kuruluna sunar. Bu
raporda, �nsan kaynakları pol�t�kasının uygulanmasına da�r b�lg�ler, uygulamada yaşanılan sıkıntılar �le sorunların
çözümüne ve �nsan kaynakları pol�t�kasının gel�şt�r�lmes�ne yönel�k öner�ler yer alır.

Ajansın �nsan kaynakları pol�t�kasının �lkeler�
MADDE 18 – (1) Ajansın �nsan kaynakları pol�t�kasının temel �lkeler� şunlardır:
a) İş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klere sah�p k�ş�ler�n seç�m�n�, �şe alınmasını ve görevlend�r�lmes�n� gerçekleşt�rmek ve

personel� �ş�n gereğ�ne göre eğ�tmek ve yet�şt�rmek.
b) Personel�n yaratıcılığını, g�r�ş�mc�l�ğ�n�, başarı ve çabasını madd� ve manev� olarak desteklemek, buna

�l�şk�n s�stemler gel�şt�rmek, personel�n Ajansın amaçları doğrultusunda etk�n ve ver�ml� çalışmasını sağlayacak,
Ajansın h�zmet kal�tes�n� yükseltecek ve yapılan �ş�n n�tel�ğ�ne uygun rahat ve güvenl� b�r �ş ortamı ve çalışma şartları
sağlamak.

c) Personel�, etk�nl�k ve ver�ml�l�k �lkeler�ne bağlı olarak, mal�yet ve tasarruf b�l�nc� �ç�nde çalıştırmak,
kend�ler�n� �lg�lend�ren konularda zamanında b�lg�lend�rmek.

ç) Personel�n Ajansa sadakat ve bağlılığını artırmak, aynı Ajansta çalışma b�l�nc�n�n oluşturulması ve
güçlend�r�lmes� �ç�n Ajans çalışanları arasında �ş b�rl�ğ� ve dayanışmayı gel�şt�r�c� ve mot�vasyonu sağlayıcı tedb�rler
almak, Ajansta çalışmayı özend�r�c� hale get�rmek.

d) Personel�n k�ş�l�ğ�ne saygılı olmak, personele, meslek� ve k�ş�sel yönden yet�şme ve gel�şme bakımından
eş�t ve uygun �mkânlar sağlamak.

e) İst�hdam ed�lecek personel�n seç�m�nde, Ajansın çalışma esas ve usuller�ne �l�şk�n �lkeler ve görev�n
gerekt�rd�ğ� uzmanlık b�lg�s�ne öncel�k vermek, personel�n b�lg� ve yetenekler�ne uygun görevlerde çalışmasını
sağlamak.

f) İnsan kaynakları pol�t�kasının oluşturulması sürec�ne personel�n katılımını sağlamak, personel�n düşünce,
görüş ve öner�ler�n� Ajans yönet�m�ne kolaylıkla aktarab�lmes�n� sağlamak, bu çerçevede haberleşme usul ve
�mkânlarını gel�şt�rmek ve d�ğer tedb�rler� almak.

Ajans personel�n�n �st�hdamı
MADDE 19 – (1) Ajansta, 22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş Kanununa tab� en fazla �k� yüz personel �st�hdam

ed�leb�l�r. Bu sayıyı unvan bazında dağıtmaya Yönet�m Kurulu yetk�l�d�r.



(2) Uzman ve altı unvanlarda �st�hdam ed�lecek personel�n her b�r unvan bazında ayrı ayrı en fazla yüzde
ell�s�, 29/6/2009 tar�hl� ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşç� Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde, d�ğer
personel �se Yönet�m Kurulunun bel�rleyeceğ� usul ve esaslar çerçeves�nde �st�hdam ed�leb�l�r.

İşe alınmada aranacak genel şartlar
MADDE 20 – (1) Ajansta �st�hdam ed�lecek tüm personelde 657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�n�n b�r�nc�

fıkrasının (A) bend�nde yer alan genel şartlar aranır.
İşe alınmada aranacak özel şartlar
MADDE 21 – (1) Ajansta;
a) D�rektör olarak �st�hdam ed�leb�lmek �ç�n en az dört yıllık l�sans eğ�t�m� veren yükseköğret�m kurumlarının

veya bunlara denkl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarının
Ajans tarafından bel�rlenen bölümler�nden mezun olmak ve kamuda ve/veya sosyal güvenl�k kurumlarına tab� olmak
kaydıyla uluslararası kuruluşlar �le özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak,

b) Uzman olarak �st�hdam ed�leb�lmek �ç�n en az dört yıllık l�sans eğ�t�m� veren yükseköğret�m kurumlarının
veya bunlara denkl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarının
Ajans tarafından bel�rlenen bölümler�nden mezun olmak,

c) Avukat olarak �st�hdam ed�leb�lmek �ç�n hukuk fakülteler�nden veya bunlara denkl�ğ� Yükseköğret�m
Kurulu tarafından kabul ed�len yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarından mezun olmak ve avukatlık ruhsatına sah�p
olmak,

ç) İdar� personel ve destek personel� olarak �st�hdam ed�leb�lmek �ç�n en az orta öğret�m mezunu olmak,
şartları �le gerekmes� hal�nde Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenen d�ğer özel şartlar aranır.
Personel�n görev ve sorumluluğu
MADDE 22 – (1) Ajans personel�, kend�s�ne ver�len görevler� d�kkat ve özenle yer�ne get�rmek, am�rler�n

verd�ğ� em�rlere uygun hareket etmek zorundadır.
(2) Ajans personel�, Ajans �ç�n bel�rlenen çalışma saatler�nde görev� başında bulunmakla yükümlüdür.
(3) Ajans personel�, kend�s�ne ver�len malzeme ve dem�rbaş eşyayı en �y� şek�lde kullanmaktan sorumludur.

Görevler�nden ayrılanlar, kend�ler�ne tesl�m ed�len malzeme ve eşyayı ger� tesl�m etmekle yükümlüdür. Kend�ler�ne
tesl�m ed�len malzeme ve eşyaya kasten zarar veren veya bunları y�t�renler yahut ger� vermeyenler hakkında �ş
mevzuatı hükümler� gereğ�nce �şlem yapılır.

(4) Ajans Başkanı, Ajans �şler�n�n zamanında ve ver�ml� yapılmasını sağlamak amacıyla personel�, geç�c�
olarak başka b�r b�r�mde görevlend�reb�l�r.

(5) Ajans personel�, görevler� dolayısıyla öğrend�kler� sırları saklamak, görev �cabı kend�ler�ne �nt�kal etm�ş
b�lg� ve belgeler� muhafaza etmek zorundadır. Personel,  Ajans Başkanının �zn� olmadan Ajans �le �lg�l� hususlarda
basına açıklamada bulunamaz.

(6) Ajans personel�, görevler�n� yapmak veya yapmamak karşılığında çıkar sağlayamaz veya çıkar sağlamaya
teşebbüs edemez.

Mal� haklar ve sosyal güvenl�k
MADDE 23 – (1) Ajans Başkanına, yardımcılarına ve personel�ne mal� ve sosyal hak ve yardımlar

kapsamında yapılan bütün ayn� ve nakdî ödemeler�n b�r aylık toplam net tutarı; 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamen�n ek 11 �nc� maddes� uyarınca bel�rlenen emsal� personele mal� ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında
yapılması öngörülen ödemeler�n b�r aylık toplam net tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı veya yetk�lend�receğ�
makamca bel�rlen�r.

(2) İst�hdam ed�len personel, 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası
Kanununun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında s�gortalı sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, 4857 sayılı Kanun ve �lg�l� d�ğer �ş mevzuatı

hükümler� uygulanır.
Düzenleme yetk�s�
MADDE 25 – (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 Yönet�m Kurulu
yetk�l�d�r.

Yasaklar
MADDE 26 – (1) Ajans personel�, �ş sözleşmes� �le üstlenm�ş olduğu görevler�n� aksatacak ya da etk�leyecek,

Ajansın görev alanı �le doğrudan ya da dolaylı olarak �l�şk� kurulab�lecek başka b�r �ş veya h�zmette çalışamaz ve
13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanunu hükümler� uyarınca tac�r veya esnaf sayılmasını gerekt�recek b�r
faal�yette bulunamaz.

(2) Yönet�m Kurulu ve Danışma Kurulu üyeler� �le Ajans Başkanı ve Başkan Yardımcılarının eşler�, üçüncü
dereceye kadar kan ve �k�nc� dereceye kadar kayın hısımları, evlatlıkları, evlat ed�nenler�, ortakları ve yasal
danışmanları �le ş�rketler�ne Ajansın asl� faal�yetler� kapsamında �ş ver�lemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geç�c� ve Son Hükümler

Geç�c� görevlend�rme
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ajansın faal�yetler�ne başladığı tar�hten �t�baren 5 yıl süreyle, 375 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamen�n ek 25 �nc� maddes� uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının personel� Ajansta
görevlend�r�leb�l�r.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.



Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.

 
 


