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Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
(Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesi Hakkında 211 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanun)
(Resmî Gazete ile yayımı : 17.4.1987 Sayı : 19434)
Kanun No.
3348

Kabul Tarihi :
9 . 4 . 1987
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat

Amaç
MADDE 1. — Bu Kamımın amacı, ülkenin ulaştırma ve haberleşme sistem ve hizmetlerinin ülkenin
ihtiyaçlarına uygun olarak tesisi ve geliştirilmesi için Ulaştırma Bakanlığının kurulmasına^ teşkilat ve gö
revlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Görev
M A D D E 2. — Ulaştırma Bakanlığının görevle» i şunlardır :
a) Ulaştırma ve haberleşme iş ve hizmetlerinin, karayolu yapımı ve teçhizatı ile ilgili hususlar hariç ve
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere tek
nik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını,
geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek,
uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,
b) Ulaştırma ve haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak,
c) Ulaştırma ve haberleşme sistemlerinin düzenlenmesi, hava ve deniz taşıma araçlarının teknik nitelik
leriyle, bunlarda çalışanların yeterlilik şartlarının belirtilmesi hususlarında temel prensip ve politikayı tespit
etmek; bu konularda koordinasyonu sağlamak,
öl) Ulaştırma ve haberleşme işlerinde Karay ol lan Trafik Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere kamu
düzenini, can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde tedbirler almak, aldırtmak ve uygulanmasını takip et
mek ve denetlemek,
e) Devletin ulaştırma ve haberleşme hedef ve politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli
araştırmaları yapmak ve yaptırmak,
f) Bakanlıkla ilgili kuruluşlara amaçları ve özel kanunları gereğince ve kendilerine verilen hizmetleri
yerine getirmelerini sağlamak,
g) Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri ilgili kanunlar hükümleri dahi
lînde hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre düzenlemek, uygulanacak ücret tarifelerinden
lüzum görülenleri onaylamak ve bunların uygulanmasını takip etmek,
h) Ulaştırma, haberleşme ve telsiz işletmeciliği, acenta ve komisyonculuğu yapan veya yapacak olan
gerçek ve tüzelkişilerin yeterlik şartlarını ve hizmet esaslarım tespit etmek ve tarifesine göre alınacak ücret
karşılığında izin belgelerini vermek,
i) Yabancı ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla ulaştırma ve haberleşme ilişkilerini 5.5.1969 tarih ve 1173 sayılı
Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üze
re düzenlemek ve yapılacak anlaşma ve andlaşmaları uygulamak,
j) Yukarıdaki görevleri olağanüstü hal ve savaşta da 697 sayılı Kanun hükümleri dahilinde yürütmek,
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Teşkilat
MADDE 3. — Ulaştırma Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluş
larından meydana gelir.
İKİNCİ KISIM
Bakanlık Merkez Teşkilatı
Merkez

Teşkilatı

MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yar
dımcı birimlerden meydana gelir.
Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir^
BİRİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Makamı
Bakan
MADDE 5. — Bakan, Bakanlık Kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükü
metin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak
yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanaklarla işbirliği ve koordinsyonu sağ
lamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.
Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile
bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
Müsteşar
MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan ad ma ve
Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, katlanma planlarına ve yıllık prog
ramlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçta Bakanlık teftiş kurulu hariç,
Bakanlık birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.
Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.
Müsteşar

yardımcıları

MADDE 7. — Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir^
İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri
Anahizmet

birimleri

MADDE 8. — Ulaştırma Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır :
a) Demiry ollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü,
b) Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü,
c) Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü,
d) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,
e) Haberleşme Dairesi Başkanlığı,
f) Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı,
g) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı,
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Limanlar

ve Hava Meydanları

İnşaatı Genel

Müdürlüğü

MADDE 9. — Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel MüdürMiğünün görevleri şun
lardır :
a) Devletçe yaptırılacak demiryolları, limanlar, barınaklar ve banlarla ilgili teçhizat ve tesislerin, kıyı ko
ruma yapıları, kıyı yapı ve tesislerinin ve hava meydanlarının ve bunlarla ilgiK tesislerin alakalı kuruluşlar
la işbirliği yaparak plan ve programlarım hazırlamak, gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve im
kânlar» sağlamak, araştırma, etüt, istikşaf, proje, keşif, şartname ve inşaatları ile bakım ve onarımlarını yap
mak veya yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek, yapılmış olanların bakımı re ona
rımının organizasyonu için esaslar hazırlamak,
b) Kamu kutrum ve kuruluşları, belediyeler, özel idareler, hakikî ve hükmî şahıslarca yaptırılacak (a)
bendinde yazılı işler ile teleferik, finiküler, şehiriçi rayh ulaşım sistemleri, metro ve demiryollar, liman
lar, bava nıeydanlarjyla Sgiîi tünel gibi tesislerin proje ve şartnamelerini incelemek ve onamak, şehiriçi
raylh ulaşım şist enderinin üîke 'ihtiyaçlarıma uygun s1 andamüaştmbnası ve bakım üniteleri iSe îîgaH düzen
leyici tedbirlerin Mınmasım sağlamak,
c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerimde belMenen üsteden her türlü kamu kurum ve kurulukları, belediye
ler, özefl idareler, tüzel ve gerçek kişilerce yaptırılacak olanların proje ve şartnarneJeriııi İaceSeyip tasdik
etmek,
d)

Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kara Ulaştırması Genel

Müdürlüğü

MADDE 10, — Kaıra Ulaştırması Genel Müdürlü günün görevleri şunlardır :
a) Demiryolu taşımaları ile belediye sınırlan dışındaki karayolları üzerinde yapılan karayolu ıSaşımalarıam ekonomik, teknik, sosyal ve millî güvenlik :1ı %aç ve amaçlarma uygun olîarak yapılmasını ve bu
hizmetlerin diğer ulaştırma hSzmeffleriıne intibakım sağ ayıcı tedbiıSeri almak,
b) Kara ve demiryolu
ulaştırma hizmetlerinin gerektirdiği milletlerarası münasebetleri
yürütmek,
anlaşmalar ve karma komisyon çalışmalarını yapmak, kara ve demiryolu ulaştırmasında milletlerarası se
viyede mevzuatı, teknolojik ve ekonomik gelişmeleri *akip etmek ve kurallara uygun yeni çözümler geîîştirmek,
c) Karayolu taşıma faaliyetinde
bulunacak taşımacı, acente ve komisyoncuların yeterlilik şartîıarmı
düzenlemek, gereken hallerde yetki belgesi vermek ve denetlemek,
d) Karayolu taşımacılığında kamu ve özel sektör tarafından yürütülen
faaliyetlerin kamu yararı ve
piyasa ihtiyaçlarına göre gelişmesini Sağlayıcı tedbir "eri almak,
gerektiğinde taban ve tavan fiyatlarım
tespit etmek ve uygulamayı denetlemek,
e) Karayolu ve demiryolu ulaştırmasında güve ı i, kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak için tedbirler
almak veya aldırtmak,
f) Bakanhkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Deniz Ulaştırması Genel

Müdürlüğü

MADDE 11. — Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) M'Ilî deniz poHtikasına uygun olarak destiz ticareti, deniz ticaret filosu ve gemi ısanayitai teşvik
edici tedbirleri almak, su ailı ve su içi cardı ve cansız kaynaklardan faydalanılması için koordinasyonu sağ
lamak,
b) UİTisûanarası seviyedeki demliz işleri ile ilgili hukukî, ekonomik, siyasî ve benzeri konuları koordine
etmek,
c) Deniz konuları ile 'ilgili hizmet gören kurum ve kuruluşları,
Devletin deniz politika ve stratejisi
doğrulusunda yönlendirmek ve koordine etmek,
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d) Deniz ve içsuîar ulaştırması ile limanı, barınak ve fekefaleîin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara,
kamu yararına ve müî güvenlik amaçlarına uygum olarak yapılmasım, gefştiılilmesini ve hizmetlerin bir
birini tamamlayıcı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
e) İsletilmekte veya iletilecek olan Unıan ve iskele&erfn çalışma durumlarını inceleyerek iyileştirilmele
rini sağlamak, bütün imanların, bannakîaoraı tarama, temizleme ve şamiaind»alîama işlerini tertiplemek ve
yaptırmak,
f) liman, kıyı ve içsularda ulaştırmanla düzenli yiapimlasını sağlayacak kanun, tüzük ve yönetmelik
taşanlarım hazırlamak,
g) Seyahalt, can, mail güvenliğimlin sağlanması takımından, tersane, liman, iskele, fener, radyofar, de
niz işaırefcri, cankurtaran istasyonları diğer tesislteri, kurutuşları inceleyip bunlar hakkında teklifler yap
mak, bunlardan gemeki olanların yaptırılmasını sağlamak ve kamu kuruluşlarımın bu işlerde yapacakları
teklifler hakkında görüş bildirmek,
h) Türk gemileriyle yurt sularında ve dışında yapılacak ulaştırmaîan, ülkenin genel likşiırma ihtiyaçlamna göre düzenlemek ve denetlemek için gerek! kanun, tüzük ve yönetmelik taşanlarım hazırlamak,
i) Türk ıticaret filosunun ülke ihtiyaç ve istekle nine uygun olanak gelişmesini sağlayacak tedbirleri
sslmak ve limSanflarınHza bağh deniz anaçten ile deniiz çilerin anakütüğünü tutmak ve denetlemek,
j) Tersanelerin faafliyetfarini denetlemek ve yön îendîrmek,
k) Ülkenin içsularmı genel ufaşforma ihtiyaçları bakımmdan incelemek, gereken Ited birleri teklif etmek
ve denetlemek,
1) Denizyolları ulaştırmasında acentelik ve komisyonculuk işlerimi düzenleyip teknik yönden denetle
mek,
m) Türk gemilerinin yapılışım nitelik ve güvenlik bakımmdan düzenlemek ve denetlemek, fcaret gemi
lerini ölçtürmek ve can ve mal güvenliği bakımından denetimimi yaptırmak, bu konularla igili Kanun, tü
zük ve yönetmelik tasanfesnnı hazırlamak ve bıınüann uygulanmasını denetlemek,
n) Denizdi yetiştirimle esaslarını 'incelemek ve beMriemek, denizcilik meslek kurslarımın ders Ve Kurar
programlarım ilgili bakanlıkların görüşterinliı de alarak hazırlamak ve bunların uygulamasını denetlemek,
o) Deniz kazalarım teknik ve mevzuat yöniöndea saruşturmak ve takip etmek,
ö) Deniiz ulaştırması ile liman ve iskelelerin çalışmalara hakkında da istatistikler tatmak,
p) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
MADDE 12. — Slivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün garevferi şumSardır:
a) SivU havacılık faaliyetlerlinin teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelere, kamu yararıma ve millî gü
venlik amaçlarına uygun olarak kurulmasıuu ve geliştirilmesini sağlayacak esasları tespit etmek ve uygu
lanmasını takip etmek ve denetlemek,
b) Türkiye havta sahasında faiaiiyette bufaman sivil uçaklarım uçuşa elverişMk şartlarım tayinleitmek ve bel
gelerini tanzim ederek siciltertai tutmak, mürettebat eMiyeitlerini mevzuata göre denefemek,
c) Türk sivil havacılık sahasında görev alan ve ihtisası doîayısı ile gerekli görülen personelin ehliyet şart
larını tayin etmek Ve lisanslarım tanzim ederek sicillerini tutmak,
d) Yurt içinde ve dışında hava ulaştırma faaliyetlerinde bulunmak isteyen Türk ve yurt içinde ulaştır
ma faaliyetlerinde bulunmak isteyen yabancı gerçek veya tüzelkişilere verilecek izinlerin esaslarını ve şartlan
ın hazırlamak, faaliyetlerini denetlemek,
e) îlgiM kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, Türkiye hava sahasında sivil uçakların seyrüseferini,
trafik haberleşme hizmetlerini kamu güvenliği bakımından düzenlemek, denetlemek, gerekli tedbirleri almak
ve aldırtmak,
f) Hava seyrüsefer güvenliği bakımından hava meydanlarının teknik niteliklerini ve işletme esaslarını ta
yin etmek ve uygulamaları denetlemek,

— 143
3348

9 . 4 . 1987

g) Milletlerarası sivil havacılık sahasındaki gelişmeleri takip ederek ülkemiz sivil havacılık faaliyetlerinde
bu gelişmelerin uygulanması için tedbirler atmak, sivil havacılıkla ilgili planların hazırlanmasını sağlamak ve
uygulaması ile ilgili faaliyetlerde diğer milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
h) Türkiye hava sahasında hava arama ve kurtarma hizmetlerinin yapılması hususunda ilgili kuruluşlar
la işbirliği sağlamak ve sivil havacılık kazalarım tahkik etmek, tahkikat sonuçlarına göre gerekli tedbirleri
almak,
i) Sivil havacılık eğitim müesseselerinin kuruluş ve çalışma esaslarını tayin etmek ve denetlemek,
j) Sivil havacılık faaliyetleri ile ilgili olarak konulmuş mevzuat ve kurallara aylan hareket eden ger
çek ve tüzelkişiler hakkında kanunî yollara başvurmak,
k) Hava ulaştırması konusunda milletlerarası ikili ve çok taraflı and taşmaların uygulanmasını takip et
mek, bunlarla ilgili çalışmalara katılmak,
1) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Haberleşme Dairesi Başkanlığı
MADDE 13. — Haberleşme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Posta ve telekomünikasyon iş ve hizmetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararı
na ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını ve geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini ta
mamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayıcı esas ve prensipleri tespit etmek, uygulamasını takip etmek ve de
netlemek,
b) Haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak, bu konularda koordinasyonu sağlamak,
c) Devlet işletmeleri ile iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, banların müessese, bağh
ortaklık ve iştirakleri, özel idareler, belediyeler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişiler tarafından yapılan har
berleşme işlerini kanunlarla bakanlığa verilen görev esastan dairesinde düzenlemek, uygulamasını denetlemek ve
koordinasyonu sağlamak,
d) Ülkemizin üyesi bulunduğu haberleşme konusu ile ilgili milletlerarası birlik ve kuruluşların çalışma
larına katılmak ve kararlarının uygulanmasını takip etmek ve sağlamak, haberleşme ilişkilerini düzenlemek,
e) Yurt içi ve yurt dışı posta ve telekomünikasyon ücret tarifelerini incelemek, değerlendirmek ve bu hu
suslara dair yardımcı çalışmalar yapmak,
0 Haberleşme cihazlan sanayii imalat alanlarım, kapasiteleri ve bu sanayii ile ilgili gelişmeleri takip
etmek,
g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı
MADDE 14. — Tarife ve Ticaret Dairesi Başkan lığının görevleri şunlardır :
a) Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların ücret tarifelerini incelemek ve bunlar arasında hizmetin niteli
ğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre uyumlu ve tamamlayıcı bir ücret sistemini kurmak, konu ile ilgili
istatistikleri toplamak,
b)

Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretlerin düzenlenmesini sağlamak,

c) 20 Nisan 1341 tarih ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 13 Nisan 1936 tarih ve 3004 sayılı İskelelerin
Ne Suretle İdare Edileceğine Dair Kanuna tabi liman ve iskelelerde uygulanacak ücret tarifelerim incelemek
ve gerekli düzenlemeleri yapmak,
â) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
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Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı
MADDE 15, — Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanhğımn görevleri şunlardır :
a) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek, bunların kanun, tüzük ve yönetmelik hü
kümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmek,
b) Bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hederlerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışma
ları yapmak,
c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
"" "' '

•

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri
MADDE 16. — Ulaştırma Bakanağı Merkez kuruluşundaki danışına ve denetim birimleri şunlardır :
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
b) Araştanıa, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,
c) Hukuk Müşavirliği,
d) Bakanlık Müşavirleri,
e) Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği,
f) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
MADDE 17. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emir veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki gö
revleri yapar :
.
a) Bakanlık teşkilatı He Bakanlığa bağlı ve ilgl'i kuruluşların her türlü faaliyet işlemleri ile ilgili olarak
teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun olarak çalışmasını
temin etmek maksadı iîe gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,
c) Özel kanunlarla verilen benzeri görevleri ya; mak,
d) Bakan tarafından verilen konularda araştırma, İnceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.
Teftiş kurulunun ve müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları iîe çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
MADDE 18. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığa hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve millî
güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek,
bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,
b) Ussun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıHık programlarda öncelikle yer alması gerekli görü
len hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitim sağlamak,
Bakanın onayım aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,
c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme
gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan
ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,
d) Bakanlık yılhk çalışma programlarım hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri
toplamak ve değerlendirmek,
e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları şuasında, Ba
kanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya
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bakanlıklar arasa seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sanmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,
f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma program
larının yürütülmesini takip etmek,
g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ffle kanun teklifleri hakkında Bakanlık görüşünün tespitine yar
dımcı olmak,
h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,
i) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.
Hukuk Müşavirliği

v

MADDE 19. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular Se hukukî, malî, cezaî sonuçlan doğuracak iş
lemler hakkında görüş bildirmek,
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlık lan önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaş
ma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayın Kanun hükttmterine göre adlî ve idari davalarda gerekli bilgileri ha
zırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek,
d) Bakanlığın amaçlarım daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin
etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanaklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen
kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıların! hukukî açıdan inceleyerek Bakanlık görüşlerini bildirmek,
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Bakanlık Müşavirleri
MADDE 20. — Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere on ba
kanlık müşaviri görevlendirilebilir.
..,.•••
Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

-

•• . • -

MADDE 21. — Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak,
b) Bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,
c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı
MADDE 22. — Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
sı) Milletlerarası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak, bunlar ara
sında koordinasyonu sağlamak,
b) Milletlerarası ilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptır
mak, bunları değerlendirmek ve teklifleri hazırlamak,
c) Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurallara sekreterya hizmeti
yapmak,
d) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının milletlerarası ilişkilerini düzenleyip yürütmek, koordinasyonu
sağlamak,
e) Bakanlıkça verflen benzeri görevleri yapmak.
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Yardımcı Birimler
Yardımcı

birimler

MADDE 23. — Ulaştırma Bakanlığı Merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır :
a)
b)
c)
d)
e)

Personel Dairesi Başkanlığı,
Eğitim Dairesi Başkanlığı,
İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı,
Savunma Sekreterliği,
özel Kalem Müdürlüğü.

Personel Dairesi Başkanlığı
MADDE 24, — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikası ile ligüi çalışmaları yapmak, personel siste
minin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,
c) işçi - işveren ilişkileri konusunda bağlı ve ilgili kuraluşlann çalışmalarım takip ve koordinc etmek,
d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Eğitim Dairesi Başkanlığı
MADDE 25. — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını
takip etmek,
b) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarım dü
zenlemek ve uygulamak,
c) Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dışında yetişirmek için hizmet içi eğitim merkezleri ve mes
lekî örgün eğitim kursları açmak ve yönetmek,
d) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayın ve arşiv hizmetlerini yürütmek, kitaplığı yönetmek,
e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
İdarî ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
MADDE 26. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek,
c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onanm ^e taşıma hizmetlerim yapmak,
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarım sağlamak,
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,
h) Bakanlıkça verilecek direktif ve emirleri ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın
iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
i)

Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanak
tan tutmak ve yaymak,

— 147 —
3348

9 . 4 . 1987

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hazmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yihiitmek,
1) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
Savunma Sekreterliği
MADDE 27. — Savunma Sekreterliği özel kananda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.
Özel Kalem Müdürlüğü
MADDE 28. — Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarım yürütmek,
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama ve ağırlama, millî ve dinî bayramlarla ilgili hizmetlerini
düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,
d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sürekli Kurul
Ulaştırma Şûrası
MADDE 29. — Ulaştırma Şûrası, Ulaştırma Bakanının veya Müsteşarının başkanlığında Devlet Planla
ma Teşkilatı ile resmî ve öze] sektöre mensup iktisadî, malî, meslekî, ilmî, idarî ve hukukî sahalarda yetkili
iMm ve iş adamları arasından Ulaştırma Bakanı tarafından seçilecek üyelerden meydana gelir.
Ulaştırma Şûrasının görevleri
MADDE 30sj — Ulaştırma Şûrasının görevleri şunlardır :
a) Ulaştırma sistemlerini ülkenin sosyal, ekonomik ve coğrafî yapısına ve topyekûn savunma ihtiyaçlarına
uygun hale getirmek amacıyla yapılmış incelemeleri tartışarak bu husustaki tavsiyelerini Bakanlığa sunmak,
b) Bakanlığın çeşitli işlemlerinde, kendi uzmanlıklarına göre faaliyette bulunan araştırma ve geliştirme
kurullarının hazırlayacakları plan ve etütleri inceleyip görüş bildirmek,
c) İşletmeler arasında koordinasyon ve uyum sağlamak amacıyla gereken tedbirleri tavsiye etmek,
d) Bakanlık kuruluş ve görevlerine ait kanunlarda yazılı görevlerle ilgili olmak üzere sunulacak teklif
leri inceleyerek sonuçlarını ve tavsiyelerini Bakanlığa sunmak,
- e) İncelemesine bakanlıkça gerek görülen diğer işler hakkında görüş bildirmek,
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Şûranın çalışma usu] ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra Teşkilatı

•

Taşra Teşkilatı
MADDE 31. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları, Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yet
kilidir.
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Sorumluluk ye Yetkiler

Yöneticilerin

sorumlulukları

MADDE 32. — Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağh ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneti
cileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata,
plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumlu
dur,
Koordinasyon

ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 33. — Bakanlık anahizmet ve görevleri ile ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum
ve kuruluşlarının uyacakları esasları, yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle kaynak israfım önleye
cek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirle
nen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışma ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorum
ludur.
Mahallî

idarelerle koordinasyon

sorumluluğu

MADDE 34. — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamaktan
sorumludur.
Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi
MADDE 35. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ,
genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
Yetki

devri

MADDE 36. — Bakan, müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça
belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmım astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin so
rumluluğunu kaldırmaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Atama
MADDE 37. — 23.4.1981 gün ve 2451 saydı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları
Bakan tarafından yapılır.
Ancak, Bakan bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir^
Bakanlık ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.
Kadrolar
MADDE 38. — Kadroların tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ite kadrolara ilişkin diğer hususlar Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
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Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 39. — 27.6 1945 tarih ve 4770 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ye Kuruluşu Hakkında Ka
nun ile bu Kanunda değişiklik yapılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 203.1954 tarih ve 6382 sa
yılı Kanun ve 19.10.1960 tarih ve 101 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Yüksek İstişare Kurulu Teşkiline Dair Ka
nun, 3056 sayıh Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (j) bendi ve 17 nci maddesi
ile 3056 sayıh Kanuna ekli cetvelin anahiznıet birimleri bölümünün 10 uncu sırası, 9.11.1986 tarih ve 3322
sayılı Kanunun 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile 6 nci maddesinin son fıkrası ve diğer kanunların bu
Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
a

GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1. — İ3.12.1983 tarih ve 182 saydı, 8.6.1984 tarih ve 211 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameler ve bu Kanun ile yapılan yeni düzenlemeler sebebi ile kadro ve görev unvanları değişenler
veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun islerde görevlendirilirler. Eski kad
rolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklan, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslara bağlı olarak
saklı tutulur.
- • . - > . - .
GEÇİCİ MADDE 2j — Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ye yönetme
likler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin
uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanunun 31 inci maddesinde belirlenen esaslara gö
re yeniden düzeleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olu
nur.
GEÇİCİ MADDE 4^ — Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez ve taşra
teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan
birimler tarafından yapılmaya devam edilir.
Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.
Bu maksatla Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanhğınm ve Devlet Personel Başkanlığının görüş
lerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolardan sınıf, unvan ve derece değişikliği yap
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 5. — Başbakanlık bünyesinde bulunan Deniz İşleri Başkanlığının personeli ve kadro
ları Ulaştırma Bakanlığına devredilmiştir.
Bu Kanunun Geçici 1 inci maddesi hükmü bu personel baklanda da uygulanır.
Yürürlük
MADDE 40. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 41. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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