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Ulaştırma Bakanhfmın Tefkflnt re Görevleri Hakkında
Kanan Hükmünde Kararname
Karar Saptı

KKK/İM

Ulattorma Bakanlığının Yeniden Düzenlenmesi 17/6/1MB tarihli ve 2680 Sayıh
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar K u r u hınca ı ı s/11/ıses'tahinde ka

rariamnhaaftır

BÎRÎNCİ KISIM
Amaç, Görev,

Teşkilât

Jtatf
Madde i . - Su /canun Kıiknünde Karanaaenin amacı, ülkenin
ve baberleşrae sisten ıv hizmetlerinin
temimi w geliştirilmesi
iât

cörevlerine

ülkenin ihtiyaçlarına

.için Ulaştırma Bakanlığının

ilişkin

esasları

düzenlemektir.

ulaştırma

uygun olarak

kurulmasına,

teşki-

.

Görev
Hadde 2.- Ulaştırma Bakanlığının

görevleri

şunlardır

m) ulaştırma ve haberleşme iş ve hizmetlerinin,
limanlar

kalmak jzere teknik,

milli

Kuruluş ve Görevleri

demiryolu,

birbirini

ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara,

tamamlayıcı şekilde

teshin etmek, uygulanmasını takip etmek ve

husus-

Hakkında Kanun Hükümleri sak-

güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını,

hizmetlerin

karayolu,

e hava meydanlarının yapımları ve t e ç h i z a t l a r ı i l e ilgili

lar hariç ve Karayolları
lı

t

kamu yararına

geliştirilmesini

yürütülmesini

ve
ve bu

sağlayacak

esasları

denetlemek,

b) Ulaştırma ve haberleşme talep ve ihtiyaçlarını

tesbit

etmek ve

planlamak,
c) Ulaştırma ve haberleşme sistemlerinin
taşıma araçlarının
şartlarının

teknik nitelikleriyle,

belirtilmesi

düzenlenmesi,

bunlarda çalışanların

hususlarında temel prensip

mekf hu konularda koordinasyonu sağlamak,

hava ve deniz
yeterlilik

ve p o l i t i k a y ı tespit et*
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ulaştırma ve haberleşme

işlerinde

J • Saklı kalmak üzere kamu düzenini
_J.tedbirler
WLde
e)

almak, aldırtmak

fievletin ulaştırma

Karayolları

can ve mal güvenliğini

ve uygulanmasını

|

ılgİLİİ

eğince ve kendilerine

etmek ve denetlemek!

yapmak ve

kuruluşların
verilen

takip

sağlayacak

hedef ve p o l i t i k a l a r ı n ı n t e s b i t i

ve haberleşme

uygulan®351 amacıyla g e r e k l i araştırmaları
D Bakanlıkla

kanunu hö-

Trafik

amaçları

hizmetlerin

yaptırmak,

ve özel

kanunları

yerine

getirmeleri-*

L i sağlamak,
g) Ulaştırma ve haberleşme
I19 I0.I9W tarih

ve 2929 sayılı

hizmetleri

Kanun Hükümleri

E ve ülkenin ekonomik şartlarına
mftleıinden lüzum görülenleri
h) Ulaştırma,

göre

Iculugu yapan veya yapacak olan
tesbit

i yjnJa izin belgelerini

ilgili

5.5.1969 tarih

| düzenlemek ve yapılacak

ve tüzel

uygulanmasını

tari-

takip

ee&efc,

acenta ve komisyon-

kişilerin
göre

kuruluşlarıyla

ve 1173 sayılı

yeterlik

alınacak

ulaştırma

Milletlerarası

Hakkında Kanun Hükümleri
anlaşma ve andlaşmaları

Yukarıdaki görevleri

im bükünleri dahilinde

uygulanacak ücret

şartlarını

ücret

karşılı-

vermek,

Iyürüculmesi ve Koordinasyonu

j)

gerçek

ücretleri

hizmetin n i t e l i ğ i -

işletmeciliği,

etmek ve tarifesine

i) Yabancı ülkelerin
t ilişkilerini

düzenlemek,

ve telsiz

alınacak

dahilinde

onaylamak ve bunların

haberleşme

[ ye hizmet esaslarını

karşılığında

olağanüstü

hal

ve

haberleşme

Münasebetlerin
saklı

kalmak üzere

uygulamak,

ve savaşta

da 697 sayılı

ka-

yürütmek.

Teşkilât
HADDE 3.^kilitmdan

Ulaştırma

ve ilgili

B a k a n l ı ğ ı t e ş k i l â t ı , merkez

kuruluşlarından

meydana

gelir.

teşkilâtı

ile

taşra
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ÎKÎNCÎ KISIM
Bakanlık Merkez

Merkez

Teşkilâtı

Teşkilâtı

MADDE 4m- Bakanlık merkez teşkilâtı,
nışma ve denetim birimleri

ve yardımcı

Bakanlık merkez teşkilâtı

ana hizmet birimleri

birimlerden

EK-İ sayılı

meydana

cetvelde

ile da-

gelir.

gösterilmiştir.

BÎRÎNCÎ BÖLÜM
Bakanlık Makamı

Bakan
MADDE 5.- Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir
hizmet 1 erini

mevzuata, hükümetin genel siyasetine,millî

kalkınma planlarına
lığın

faaliyet

ordinasyonu

ve yıllık

programlara

alanına giren konularda diğer

sağlamakla görevli

faaliyet

Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı
ve hesaplarını

ile

görevli

siyasetine,

yürütmekle ve Bakanişbirliği

ve ko-

sorumludur.

ve işlemlerinden

ilgili

denetlemekle

güvenlik

bakanlıklarla

ve Başbakana karşı

Bakan, emri altındakilerin

işlemlerini

uygun olarak

ve Bakanlık

sorumlu olup,

kuruluşlarının
ve

faaliyetlerini,

yetkilidir.

Müsteşar
MADDE 6." Müsteşar,
lık

hizmetlerini

kanlığın

Bakanın emrinde ve onun yardımcısı

Bakan adına ve Bakanın direktif

amaç ve politikalarına

mevzuat hükümlerine

ve emirleri

kalkınma planlarına

uygun olarak düzenler

ve yürütür.

ve yıllık

olup, 'Bakanyönünde, Baprogramlara,

Bu amaçla Bakanlık

fcti$ *uruiu hariç*

Bakanlık

taunların uygulanmasını
Müsteşar/ yukarıda
j^jj

birim

takip

gereken erairl«xi

ve kuruluşlarına

ve temin

belirtilen

verir

eder.

hizmetlerin

yürütülmesinden

Bakana

sorumludur.

Müsteşar

Yardımcıları
ana hizmet

MADDE 7Bakanlıkta
Liglerinin

birimleri

ve danışma ve

yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara

yardımcı

olmak

yardımcı
üzere

görevlendirilebilir.

L Müsteşar Yardımcısı

ÎKÎNCÎ BÖLÜM
Ana Hizmet

Ana Hizmet

Birimleri
Bakanlığındaki

MADDE 8Ulaştırma
a) Telsiz

Genel

îşleri

c) Liman ve Deniz

îşleri

Havacılık

f) Tarife
g) Bağlı

ve Ticaret
ve İlgili

Telsiz İşleri

Genel

MADDE 9.- Telsiz
a) Telsiz
lamak, ilgili
zaret etmek,

iş
diğer

şunlardır:

Başkanlığı,

Dairesi

Dairesi

e) Haberleşme Dairesi

ana hizmet birimleri

Müdürlüğü,

Dairesi

b) Kara Ulaştırması

d) Sivil

Birimleri

Başkanlığı,

Başkanlığı,

Başkanlığı,
Dairesi

Kuruluşlar

Başkanlığı,
Dairesi

Başkanlığı.

Müdürlüğü
İşleri

Genel

ve hizmetlerine

Müdürlüğünün görevleri

ilişkin

kurum ve kuruluşların

planları

hazırlamak

şunlardır:
ve uygu

bu konudaki f a a l i y e t l e r i n e ne

b) I W s i « hab#rloşm»ii
imalatçı

kuruluşları*

teknolojideki

endüstrin»

da işitir!iği
t akıp

gelişmeleri

alanlarındaki

ve eie/ctromdnyetiJı

yaparak elektronik
etmk,

c) 2811 sayılı Telsiz Kanunu ^reÇİ-m*
ve kontrol

arvştimkku,

itapılan uygulamaları tukip

etmek, incelemek. değerlendirmek ve lüzum görülen

Aonuiarda

Haberleşme Yüksek Kuruluna bilgi sunmak,
d) tiadyo ve televiayon

verici

nevi frekans, planlama, tahsis
relerini

gösönünde tutarak

mU sureciyle

dahil olmak üzere her

istasyonları

ve tescil

kuruluşlarla

ve mil letlerarası

yürütmek,

işbirliği

f ) 2813 sayılı
verilen görevleri

işbirliği

po-

V, .

el Usulsüz yayınlan
lerle karşilıkli

takat ve yayın «£<.

işlemlerini

ve enterieransları
yaparak gerekli

Telsiz

ve tesbit

takıp

yürütmek,

işlemleri

Kanununda yer alan

Bakanlık adına yürütmek,

ve Ulaştırma

Bakanlığına

türlü

kayıtları

tutmak VM

teknik

ve ia*ıri

işlemleri

her

mevcut hükümlere uymayanlar hakkında gerekli

eden birin»

yapmak,
g) Kanunlarla verilon
h)

benzeri

Bakanlıkça verilecek
Daire

MADDE 10Kara

ulaştırması

karayolu

güvenlik

ihtiyaç

vo amaçlarına
hizmetloririo

b) Kara ve demiryolu
münasebetleri

görevler?

Daire

yapmak.

Başkanlığının

i l e belediye

yapılan

ulaştırma

\)<\ım?jk*

Başkanlığı

üzerinde

arası

benseri

Kar* Ulaştırması

âj Demiryolu taşımaları

diğer

görevleri

taşımalarının

ekonomik,

uygun olarak

intibakını
ulaştırma

sınırları

hizmotlerinin

yürüt ıttek, anlaşmalar

dışındaki
tekniksosyal

yapılmasını

sağlayıcı

görovlcri

ve bu

tedbirleri
gerektirdiği

ve karma komisyon

şunlardır:
karayolları
ve millî
hizmetlerin

almak,
milletlerçalışmalarını

L

jçaJ'a

ctr?n»i rı/oi u uJajtırmaaıncia mi

,rJ «Otonomi* g e l i n m e l e r i takip

seviyede mevsiM»**,

tgfcj^

etmek v e k u r a l l a r a uygun y e n i çOsUe-

x â r « y o i u tadıma f a a l i y e t i n d e b u l u n a c a k t a ş ı m a ç ı , acenta ve korniş-»
,. r.. »i u a t e r l i l i f c » a r t l a r ı n ı d ü s e n l e m e k , g e r e k e n h a l l e r d e yetki belge*i
.ıt» denet i emek,
kamu v e ö s e l s e k t ö r t a r a f ı n d a n yürütülün

d) Karayolu t a f i ma alığında

^ j ^ t i a r i n **mu y a r a r ı v e p i y a s a i h t i y a ç l a r ı n a g ö r e g e l i ş m e s i n i
itfbiritrt "İmak

uygulamayı

ve

sa^layıe*

denetlemek,

§) karayolu ve d e m i r y o l u u l a ş t ı r m a s ı n d a g ü v e n l i , k a l i t e l i ve ekarıamik
hiımit aunmi* İ ç i n tedbirler
t)

*lu>*k

veya

DaJtanlıH'c* v ^ r i l e p e İ E benzeri

Uman ve £>$niz İşleri
NADDB 1 1 . - Liman

yapmak.

görevleri

Dairesi

ve Deniz

aldırtmak,

Başkanlığı
îşleri

Dairesi

Başkanlığının

görevlen

şuniardir t
a j Deniz
toknik, ekonomik

ve İçsular
ve sosyal

dmaçidrına uygun olarak
birini t a m a m l a y ı c ı bir
b) İşlMİimkt®
m

ile

Ulaştırması
ihtiyaçlara,

kamu yararına

yapılmasını,
şekilde
veya

durumlarım i n c e l e y e r e k

yürütülmesini
işletilecek

olan

iyileştirilmelerini

^Vacaic kanun,

kıyı

ve içsularda

t ü z ü k v e yönetmelik

ulaştırmanın
tasarılarını

güvenlik

ve h i z m e t l e s i n

bir-

sağlamak,
liman

ve iskelelerin

sağlamak,
işlerini

isKelsierin

ve milli

geliştirilmesini

Un Cara/na, t e m i z l e m e ve şamandıralama
c) Uman,

b a r ı n a k ve

liman,

bütün

tertiplemek
düzenli

ve

çalış*
limanlayaptırmak,

yapılmasını

hazırlamak,

tt
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dj Svv+ntt, can. mal 91treni ıhının

bakı m j ndan.

liman, işkala, femar, radyolar, deniz işaretleri,
un

cankurtıu*n

terse»

istasyon-

diğer tesisleri, kuruluşlar* inceleyip bunlar hakkında teklifler

•al, bunlardan ymklı

yap.

olanların yaptırılmasını sağlamak ve kamu kurulug-

larının bu işlcrda yapacakları teklifler

hakkında yöriiş bildirmek0

el terk gmıleriyle yurt »ularında ve dışında yapılacak ulaştırmaları0 ülkeni r. f i İ

ulaştırma ihtiyaçlarına yöre düzenlemek ve denotlemuk

içia gerekli kmmm, tımûk re yönetmelik tasarılarını

hazırlamak,

tl Türk Ticaret Filosunun ülke ihtiyaç ve isteklerine

uygun olarak

gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve limanlarımıza bağlı deniz araçlar» ile dmuMCilarıa ana kütüğünü tutmak ve denetlemek,
9) Tersanelerin faaliyetlerini

denetlemek ve yönlendirmek,

kt f i t i l i ıçeularını genel ulaştırma ihtiyaçları

bakımından ince-

lemek, gereken tedbirleri teklif etmek ve denetlemek,
i) Demiz yolları ulaştırmasında acentelik ve komisyonculuk

işlerini

düzenleyip teknik yönden demetlemek,
j)

Türk gemi terinin yapılışını nitelik

ve güvenlik bakımından düzen-

lmek ve demetlemek, ticaret gemilerini Ölçtürmek ve can ve mal güvenliği
bakımından denetimini yaptırmak, bu konularla ilgili

kanun, tüzük ve yönet-

melik tasarılarımı hazırlamak re bunların uygulanmasını denetlemek,
e
k) Denizci yetiştirme esaslarını incelemek ve belirlemek,
meslek kursalar mm ders re sınav programlarını, ilgili,

denizcilik

bakanlıkların

görüş-

lerini de alarak hazırlamak ve bunların uygulanmazını denetlemek,
1) Deniz kazalarını teknik ve mevzuat yÖnünden soruşturmak ve takip etnmk,
m) Deniz ulaştırması ile liman ve iskelelerin
da istatistikler

tutmak.

çalışmaları hakkında
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Bakanlıkça

Sivil

ver ilecek

Havacılık

;.ı,\DDE 12.a)

Sivil

Dairesi

Sivil

crasic

ve

(elverişlilik

v e milli

hava

Başkanlığının

görevleri

teknik,

ekonomik

güvenlik

amaçlarına

uygun

esasları

tesbit

sahasında

şartlarını

i uçmak f mürettebat

tayin

etmek

gere/di görülen

| zira ederek sicillerini

şunlardıı:

ve sosyal
olarak

ve

geliş-

kurulmasmj

uygulanmasını

takip

sivil

ve belgelerini

sahasında

uçakların

tanzim

göre

uçuşa

ederek

sicillerini

denetlemek,

görev

alan

şartlarını

dışında

içinde

tayin

kişilere

ve

ihtisası

etmek

dolayısı

ve

HJ

lisanslarını

tun

bakımından

bulunmak

izinlerin

denet 1 emek,.

esaslarını

is-

isteyen

yabancı

ve şartlarjjH

hi.-

. •_:

görüşlerini

seyrüseferini,
d üz eni emek,

faaliyetlerinde'bülunmak

faaliyetlerinde

verilecek

kuruluşların
uçakların

hava• ulaştırma

ulaştırma

yet 1 eri ni

e; İlgili

sivil

tutmak,

teyet; Türk ve yurt

Jamak, faali

bulunan

mevzuata

ehliyet

i ç i n d e ve

ptçek veya tüzel

etmek

havacılık

personelin

(t) Yurt

faaliyette

ehliyetlerini

c) Türk sivil

Uv^licji

yapmak.

denetlemek,

b) Türkiye

ı

Daireöi

faaliyetlerinin

g e l i ş t i r i l m e s i n i sağlayacak

I

görevleri

Başkanlığı

Havacılık

havacılık

Lje-ıtf/ kamu y a r a r ı n a
I

benzeri

almak
trafik

denetlemek,

suretiyle,

haberleşme
gerekli

Türkiye

hava

hizmetlerini

tedbirleri;

sa-

kamu

alm.jk

ve o.!

İNşa^

f ) Hava s e y r ü s e f e r
Eklerini

ve işletme

9) Milletlerarası
r*k

nu.

ı ı m

e/ıjiz sivil

havacılık

güvenliği
esaslarını

sivil

bakımından
tayin

havacılık
faaliyetlerinde

hava

etmek

v e uygulamaları

sahasındaki
bu

meydanlarının

gelişmeleri

gelişmelerin

teknik
denetlemek,

takıp

edt-

uygulanması

ic»

tedhişler

almak, sivil

ve uygulaması ile
birliği

havacılıkla

ilgili

ilgili

faaliyetlerde

planların
diğer

hasırlanmasını

milletlerarası

kuruluşlarla

i$,

yapmak,
h) Türkiye hava sahasında hava arama ve kurtarma

ması hususunda ilgili
zalarını

kuruluşlarla

işbirliği

Sivil

havacılık

hizmetlerinin

sağlamak ve sivil

tahkik etmek, tahkikat sonuçlarına
i)

rını

sağlamak

göre gerekli

eğitim müesseselerinin

kuruluş

yapıl-

havacılık

tedbirleri

ka-

almak,

ve çalışma

esasla-

tayin etmek ve denetlemek,
j ) Sivil

ve kurallara

havacılık

aykırı

faaliyetleri

ile

ilgili

olarak

hareket eden gerçek ve tüzel

kişiler

konulmuş

mevzuat

hakkında

kanuni

ve çok

taraflı

yollara başvurmak,
k) Bava ulaştırması

konusunda milletlerarası

ikili

andlaşmalarm uygulamasını takip etmek, bunlarla

ilgili

çalışmalara

katıl-

mak,
1) Bakanlıkça verilecek

Haberlejt

Dairesi

benzeri

görevleri

yapmak.

Başka/ılığı

MADDE 13." Haberleşme Dairesi

Başkanlığının

görevleri

a) Posta ve telekomünikasyon iş ve hizmetlerinin
ve sosyal ihtiyaçlara,
olarak kurulmasını
layıcı

şekilde

kamu yararına

ve geliştirilmesini

yürütülmesini

sağlayıcı

uygulamasını takip etmek ve
b) Haberleşme talep
bu konularda koordinasyonu
c) Devlet
di kuruluşları,

ve milli

ve bu hizmetlerin

teknik,

ekonomik

amaçlarına

uygun

birbirini

esas ve prensipleri

teunam-

tesbit

etmek,

denetlemek,
ve ihtiyaçlarını

tesbit

etmek ve

planlamak,

sağlamak,

işletmeleriyle
bunların

güvenlik

şunlardır:

iktisadi

müessese, bağlı

devlet
ortaklık

teşekkülleri,
ve iştirakleri,

kamu
özel

iktisaida-

y e r l i ve yabancı

ıar belediyeler,

haberleşme işlerini

kanunlarla

i r^ifKfe düzeni emek, uygulamasını
d) Ülkenizin
rssı birlik
ıni

üyesi

ve yurtdışı

g) Bakanlıkça
Tarife

ve Ticaret

HADDE 14. - Tarife

Sûğlamak,
milletler-

ve kararlarının

uygul-^n-.*

düzenlemek,
ücret

yardımcı

tarifelerini

çalışmalar

alanlarını

ve

yapmak,

kapasiteleri

etmek,

görevleri

yapmak.

Başkanlığı

ve ilgili
hizmetin

göre uyumlu ve tamamlayıcı
istatistikleri

dair

ya- *

emmâitfcfefyşjşSU

ilgili

ilişkilerini

v e T icar o t Dairesi

a} Bakanlığa bağlı
mek ve bunlar arasında

katılmak

takip

benzeri

Dairesi

konusu ile

imalât

gelişmeleri

tarafından

görev

ve telekomünikasyon

sanayii

verilecek

verilen

haberleşme

ve bu hususlara

f ) Haberleşme cihazları

kişiler

ve koordinasyonu

haberleşme

posta

incelemek, değerlendirmek

ilgili

Bakanlığa

çalışmalarına

takip etmek ve sağlamak,

ile bu sanayi ile

ve tüzel

denetlemek

bulunduğu

ve kuruluşların

el yurtiçi

gerçek

Başkanlığının

kuruluşların
niteliğine

ücret

şunlardır:

tarifelerini

incele-

ve ülkenin ekonomik

şartlarına

ü c r e t sistemini

bir

görevleri

kurmak ve konu ile

ilgili

toplamak,

b) Ulaştırma
lerin düzenlenmesini

ve haberleşme

hizmetleri

karşılığında

ücret-

sağlamak,

c) 20 Nisan 1341 t a r i h v e 618 sayılı
tarih ve 3004 sayılı

alınacak

İskelelerin

tabı liman ve iskelelerde

Limanlar

Ne Suretle

uygulanacak

İdare

ücret

Kanunu ile

Edileceğine

tarifelerini

l^JI

13 Nisan
Dair Kanuna

incelemek

ve

gerek-

li düzenlemeleri yapmak,
d) Hakanlıkça
Bağlı ve îlgili

verilecek
Kuruluşlar

MADDE 15.- Bağlı
leri

btm&eri

ve îlgili

görevleri

Dairesi

yapacak.

Başkanlığı

Kuruluşlar

Dairesi

Başkanlığının

görev-

şunlardır:
a) Bakanlığın bağlı

ve ilgili

un kanun, tüzü/c ve yönetmelik

kuruluşlarının

hükümlerine

faaliyetlerini

uygun olarak

yürütülmesini

ızLemek, bunl
gözetişe)*,m

b) Bu faaliyetlerin
rak ytirütâl»e5i için
c/ Bakanlığın,
kilerini

plân ve program ilke

gerekli

çalışmaları

bağlı

ve ilgili

kuruluşlarının

benzeri

uygun ola-

yapmak,

düşeni ey ip yürütmek, koordinasyonu
d) Bakanlıkça verilecek

ve hedeflerine

milletlerarası

iliş-

şağlamak,

görevleri

yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜN
Danışma ve Denetim

Danışma ve Denetim

Birimleri

Birimleri

HADDE 16.- Ulaştırma Bakanlığı
denetim birimleri
a) Teftiş

merkez kuruluşundaki

danışma ve

şunlardır:
Kurulu Başkanlığı,

b) Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu

Başkanlığı,

c) Hukuk Müşavirliği,
d) Bakanlık

Müşavirleri.
J ^

Teftiş

Kurulu

Başkanlığı

MADDE 17.- Teftiş

Kurulu Başkanlığı,

ne Bakan adına aşağıdaki görevleri
a) Bakanlık teşkilâtı

ile

her tûrlu faaliyet işlemleriyle
işlerini

Bakanın emir .veya onayı

yapar:

Bakanlığa bağlı
ilgili

üzeri-

ve ilgili

olarak teftiş

kuruluşların

inceleme

ve soruşturma

yürütmek,
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi

ve programa uygun çalışmasını

gerçekleştirmek,

mevzuata,plân

temin etmek amacıyla gerekli

teklifleri

hazırlamak ve Bakana sunmak,
c) özel kanunlarla verilen benzeri görevleri

yapmak.

d) Bakan tarafından verilen konularda araştırma,

inceleme yapmak

ve diğer hizmetleri yürütmek.
Teftiş

Kurulunun ve Müfettişlerinin

ile çctlxşııuj. usûllerj. Lüzüklu ıh'izenlonir.

görev yetki

ve

sorumlulukları

Araştırma,
HADDE 18.-

Araştırma,

Ljjjaniı^mzn görevleri
ü)

Planlama ve Koordinasyon

Geliştirme,

Geliştirme,

şunlardır

jar, Bakanlar durulu Kararları

: hazırlanmasına yardımcı
b) Uzun vadeli

yer alması

yıllık

d) Kalkınma

plan

çuhıma programlarının

politikasının

tesbit

etmek,

ve programının

hizmet

sonra

uygulamaları
gereken

Planlama

programını

ve programları

ile

Bakanlık

güçlükleri,

organizasyon

ve koordinasyon

programlarve

bunlarla

göre tespitini
Teşkilâtına

sağla-

göndermek,

hazırlamak,

sırasında.

arası

ve tehirlerin

esaslarına

Devlet

ve yıllık

seviyede

yıllık

Bakanlık

çalışma

ve

tıkanıklık-

tedbirleri

verilen

tesbit

yürütmek,

ve metod hizmetlerini
konularında

or-

kuruluşlarında

aksaklıkları
giderici

ve uy-

diğer

görevleri

getirmek,
f ) Kanun,

ilişkin Bakanlık

tüzük

ve yönetmelik

görüşünün

g) Bakan tarafından
ve

esaslarını

planlarında

araştırma

çalışma

ları Bakanlık veya bakanlıklar

yerine

görülen

ilmi

çözümlenmesi

edere/c makama sunmak,

kalkınma

gerekli

aldıktan

c) Bakanlık

e) Planlama

çerçevesinde

olmak,

i l g i l i temel politikaların

taya çıkan,

çalışma

ana hizmet

planlarla,

naik Bakanın onayını

için

Bakanlığın

y ı l l ı k program-

planları,

güvenlik s i y a s e t i

ve millî,

verile/ı g ö r e v l e r i n g e r i n e getirilmesi
Lu e$aslara uygun olarak

ve Koordinasyon Kurulu

,

hükümet p r o g r a m ı , kalkınma

Bakanlığa;

la öncelikle

Planlama

Kurulu Baskaniı&ı

diğer

hizmetleri

tesbitine
verilen
yürütmek,

tasarıları

ile

yardımcı

olmak,

konularda

kanun

araştırma

tekliflerine

ve inceleme

yay
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h) Bakanlığın yabancı ülkeler

olan ulaştırma ve ha' rleşme

ila

gvrtzkli koordinasyonu sağlamak, yapılacak
ları

muhafaza etmek ve uygularlarını
i)

Bakanlıkça verilecek

takip

benzeri

anlaşma vo andlaşmn-

etmek.

görevleri

yapmak .

Hukuk Müşavirliği

kî,

/tkBOE 19." Hukuk Müşavirliğinin

görevleri

şunlardır

e) Bakanlığın diğer birimlerinden

sorulan

hukukî konular

mali » cezaî sonuçları
t)

kukî

doğuracak işlemler

Bakanlığın menfaatlerini

tedbirleri

c) t Ocak 1943 tarih
davalarda gerekli

meyen idarî

bilgileri

amaçlarını

ee programa uygun çalışmasını

önleyici

hu-

bu esaslara uy-

kanun hükümlerine

hazırlamak

temsil

yöre

ve hazineyi

adlî

ilgilendir-

etmek,

daha iyi

gerçekleştirmek,

temin etmek amacıyla

mevzuata,plan

gerekli

hukukî

teklif-

hazırlamak ve Bakana sunmak,
ej bakanlık

kuruluşlarj

lardan yahut Başbakanlıktan
larını

bildirmek,

olmak,

ve 4353 sayılı

davalarda Bakanlığı

d) Bakanlığın

leri

anlaşmazlıkları

zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin

gun olarak yapılmasına yardımcı

ve idarî

koruyucu,

hakkında görüş

ile huku-

tarafından

gönderilen

hukuki açıdan inceleyerek
t)

Bakanlıkça

Bakanlık
HADDE 20."

verilecek

kanun, tüzük

Bakanlık
benzeri

hazırlanan

veya diğer
ve yönetmelik

görüşlerini

görevleri

hakanlıktasarı-

bildirmek.

yapmak.

Rüşavırleti
Bakanlıkta

özel

önem ve öncelik

yardımcfı olmak üzere on Bakanlık müşaviri
Bakanlık müşavirleri

bakanlık

makamına

taşıyan

konularda Bakana

görevlendirilebilir.
bağlıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
/ardımcx

Yardımcı

Birimler

MADDE 21,rimler

Dirimler

Ulaştırma

Baka/ılığı

Dairesi

Başkanlığı

merkez kuruluşundaki yardımcı bi-

şunlardır:
a) Personel

b) Komptrolörlük
c) Eğitim

Dairesi

Dairesi

Başkanlığı,

d ) Des tek H.i z/ne 11 e r i
e) Genel

Başkanlığı,

Dairesi

Sekreterliği,

g) özel

Müdürlüğü.

Kalem

Dairesi

Başkanlığı

MADDE 22.- Personel
a) Bakanlığın
li Çalışmaları
liflerde

ığı,

Sekreterlik,

f ) Savunma

Personel

Ba şkanl

Dairesi

insangücü

yapmak,

personel

Başkanlığının

plânlaması

görevleri

ve personel

sisteminin

şunlardır:

politikasıyla

gettştîrilmesiyle~ilgili

ilgitek-

bulunmak,
b) Bakanlık

gili işleri

atama, özlük

ve emeklilik

işleriyle

il-

yapmak,

c) îşçi-işveren
çalışmalarını

personelinin

takip

d) Bakanlıkça

ilişkileri
ve koordine
verilecek

konusunda bağlı

ve ilgili

etmek,
benzeri

görevleri

yapmak.

kuruluşların
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KoaptrolĞrİiîk dairesi Başkanlığı
MADDE 23.- Rooptrolörlük Dairesi Başkanlığının görevleri
e) Hizmet re fmaliyetlerin
getirilmesi

şunlardır-

ekonomik ve etkin bir şekilde yerine

için personel, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en

uygun re verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık büt-

çesini plân re program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etme
b)

(a) bendinde öngörülen görevleri

istatistikleri

yerine getirmek için gerekli

toplamak ve değerlendirmek,

c) Bütçe ve mali işler

ile ilgili

olarak Bakanlıkça verilecek

diğer hizmetleri yürütmek,
d) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

eğitim Dairesi Başkanlığı
MADDE 24Eğitim

Dairesi Başkanlığının görevleri

a) Bakanlık merkez, taşra teşkilâtı

ile

ilgili

şunlardır:

eğitimkplanını

hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,
b) Bakanlık merkez teşkilâtı
hiz&et içi

ile

ilgili

hizmet öncesi vo

eğitim programlarını düzenlemek-ve uygulamak,

c) Bakanlık personelini
hizmet içi

personeli

yurtiçinde

ve yurtdışında

yetiştirmek içi o

eğitim merkezleri ve mesleki örgün eğitim konuları açmak ve

yönetmek,
d) Eğitim faaliyetleri
hizmetlerini

ile

yürütmek, kitaplığı

e) Bakanlıkça verilecek

ilgili

dokümantasyon, yayım ve arşiv,

yönetmek,
benzeri görevleri yapmak.

—

Destek Hizmetleri

Dairesi

Başkanlığı

H i z m e t l e r i D a i r e s i Başkanlığının görevleri

HADDE 25Destek
la*^
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şun-

:

a)

Üstleri

Bakanlık için

gerekli

araç,

gereç

ve malzemenin temini i l a

ilgili

yürüttük,
duyulan bina ve arazinin

b) İhtiyaç

kiralanma,

satın

alma

işlemlmri-

ni yürütmek,
aydınlatma,

c) Temizlik,

ısıtma,

bakım, onarım ve taşıma

hizmetlerini

yapmak,
kurulması

d) Sosyal tesislerin
jdâenlene* ve

ile

ilgili

hizmetleri

yürütmek,

e) Bakanlık
Ulanmalarını

ve idaresi

ve ailelerinin

personelinin

sağlık

hizmetlerinden

fay

sağlamak,

f j Bakanlıkça

Genel

benzeri

verilecek

görevleri

yapmak.

Sekreterlik

MADDE 26.-

Genel
gelen

a) Bakanlığa

Sekreterliğin
yazı

görevleri

ve mesajlardan

ştınlardır

gerekenleri

:
Bakan veya Müs-

teşara sunmak,
b) Bakan ve Müsteşarın
t ve işlemlerini

takip

c) Sürekli

ve emirlerini

ilgililere

duyurmak

etmek,

evrakın

zamanında işleme

d) Bakan ve Müsteşara
i ş l e r i talimatına

direktif

imzalatılması

u y g u n olarak

konmasını
gerekli

sunulmasını

sağlamak,

evrakın

sağlamak.

zamanında ve

Bakanlığı ilgilendiren
lemek, bunlara ait
t)

brifing

toplantı,

Önemli not ve tutanakları

Genel evrak Arşiv

ve görüşmeleri rfib.^

tutmak ve yaymak,

ve Haber merkezinin

hizmet

ve

faaliyetlerini

düzenlemek ve yürütmek,
yf Basın ve halkla ilişkilerle
ve ilkelere

göre yürütülmesini

h) Bakanlığın
emirlere

iç

ilgili

planlamak, usu]

faaliyetleri

sağlamak,

ve dış protokol

hizmetlerini

mevcut

direktif

ve

göre yürütmek,
ı)

Bakanlığın

yürütülmesini

jf

takip

tarihçesini

görevleri

özel

çalışma

programının

verilen

benzeri

görevleri

yapmak.

Sekreterliği

MADDE 27.gösterilen

yıllık

etmek,

Bakan ve Müsteşarca

Savunma

hazırlamak,

Savunma Sekreterliği

özel

kanunda ve diğer

kanunlarda

yapar.

Kaletu Müdürlüğü

MADDE 28."

Özel Kalem Müdürlüğünün

a) Bakanın resmi ve özel
b) Bakanın /«•/ türlü

görevleri

yazışmalarını

protokol

ve tören

şunlardır

t

yürütmek/
işlerini

düzenlemek

uğurlama

ve ağırlama,

vc

yürütmek,
c)
ve dinî

Bakanın ziyaret,

bayramlarda ilgili

ruluşlarla

koordine

davet,

karşılama,

hizmetlerini

düzenlemek,

yürütmek

ötmek,

d) Bakanca vorilocek

benzeri

görevleri

yapmak.

millî

ve diğer ku-
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BJtŞİNCÎ BOLUM
Sürekli

Sürokli

Kurul

Kurul

MADDE

Ulaştırma

bakanlığının

sürekli

Şucaaıdm.

kurulu Ulaştırma

Ulaştırma Şurası
MADDE 30.-

Ulaştırma

başkanlığında Devlet
iktisadî, malî,

Şurası,

Ulaştırma

Planlama Teşkilâtı

mesleki,

işadamları arasından

ilmi,

idarî

Ulaştırma

ila

Bakanının veya

resmi

ve özel

ve hukukî sahalarda

Bakanı

Müsteşarının

sektöre mensup
yetkili

i l i m ve

t a r a f ı n d a n s e ç i l e c e k üyelerde/ı mey-

dana g e l i r .
Ulaştırma Ş u r a s ı n ı n G ö r e v l e r i şunlardır
a) Ulaştırma

sistemlerini

ülkenin

sosyal,

pısına ve topyekûn savunma i h t i y a ç l a r ı n a
pılmış incelemeleri

tartışarak

b) Bakanlığın

çeşitli

i/ette b u l u n a n araştırma
etildleri inceleyip
c)

İşletmeler

ken t e d b i r l e r i

ilgili

tavsiye

maçıyla

Bakanlığa

uzmanlıklarına

kurullarının

kuruluş

olmak üzere

sunulacak

hazırlayacakları

$uranm

çalışın*

plan

koordinasyon

ve uyum sağlamak

amacıyla

ve

(^te-

ve görevlerine
teklifleri

ait

kanunlarda

inceleyerek

yazılı

görevlerle
ve

sonuçlarmx

tavsi-

sunmak,

incelenmesine

Bakanlıkça

faali'

göre

Bakanlıkça

gereK

görülen

aıgor

işler

hakkında

bildirmek,
t)

sunmak,

etmek,

d) Bakanlık

e)

getirmek

tavsiyelerim
kendi

ya"

ve coğrafi

bildirmek,

arasında

yeierini Bakanlığa

rüş

işlemlerinde

görüş

ekonomik

uygun, hale

bu husustaki

ve geliştirme

:

verilecek
usul

benzeri
ve osavlan

görevleri

yapmak.

yönetim* l ıkle

düzenlenir.
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ÜÇÜHCV KISIM
fiffi

Teşkilâtı

Taşra Teşkilâtı
HADDE Ji.Valiliğit

Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları]

Uölyç

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve H

idamesi Kanunu liûk tzal eri ne uygun olarak taşra teşki latı

kurmaya yetki

DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk v e

Yöneticilerin

Yetkiler

sorumlulukları

HADDE J2.- Bakanlık merkez ve taşra t e ş k i l â t ı i l e bağlı
kuruluşlarım her kademedeki yöneticileri
met veya görevleri,

ve

ilgili

yapmakla yükümlü bulundukları

hakanlık emir ve direktifleri

hiz-

yönü/ide, mevzuata, plan

ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir

üst yönetici

ka-

demeye karşı sorumludur.

Koordinasyon

ve işbirliği

Konusunda Bakanlığın

Görev,

Yetki

ve

Sorumldî oğu
HADDE 33."
ğer

bakanlıkların

rürlükteki

Bakanlık

ve görevleriyle

ve kamu kurum ve kuruluşlarının

mevzuata

ve koordinasyonu

ana hizmet

uygun olarak

sağlayacak

belirlemekle,

tedbirleri

almakla

ilgili

uyacakları
kaynak israfını
görevli

ve

konularda
esasları

diyü-

önleyecek
yetkilidir.
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Hakandık, diğer
"

bakanlıkların

faaliyetlerinde.

[ Mkanlıkl***

hizmet

Başbakanlıkça

danışma ve gerekli

alanına

belirlenen

konulara | l i ş -

giren

esaslar

çerçevesinde

işbirliği-koordinasyonu

ilgili

sağlamaktan

sorum-

Ijudur.
Mahalli

İdarelerle

Koordinasyon

MADDE 34.-Bakanlık,
I ]erle koordinasyonu
Bakanlığın

sağlamaktan

Düzenleme

MADDE 35.I netleri tüzük,

hizmet

Yetki

ve

giren

konularda

mahallî

idare-

Yetkisi

kanunla

yönetmelik,

I zenlemekle görevli

alanına

sorumludur.

Görev

Bakanlık,

Sorumluluğu

tebliğ,

yerine

getirmekle

genelge

ve

yetkilidir.

Bakan,

Müsteşar

ve diğer

yükümlü olduğu
idarî

hiz-

metinlerle

dii-

Devri

HADDE 36.E yöneticileri,

sınırlarını

[ kısmını astlarına
rmluluğunu

açıkça

ve her

kademedeki

belirlemek

şartıyla

Y e t k i devri,

devredebilir.

Bakanlık

ve

kuruluş

yetkilerinden

yetki

devreden

bir

amirin

co-

kaldırmaz.
BEŞtNCt
Çeşitli

KISIM
Hükümler

Atama
MADDE 37.-

20.4.1931

lan memurların atanmaları

gün ve 2451 sayılı

Bakan

tarafından

Ancak Bakan bu yetkilerini
Bakanlık ilgili
kin hilküaler

gerekli

kuruluşlarının

kuruluş

kanun hükümleri

dışında

yapılır.
gördüğü

alt

kanunlarındaki

kademelere
atamaya

devradeb
iliş-

naklidir.

Kadrolar
MADDE' 38.kadrolara ilişkin

Kadroların
diğer

tesbiti,

hususlar

Kararname hükümlerine

göre

ihdas,

kullanılması

ve iptali

ile

Genel, Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükdüzenlenir.

ka

— 244 —
yürürlükten Kaldırılan

Hükmiler

HADDE 19.- 27. €.194$ tarih ve 4770 sayılı

Ulaştırma Bakanlığı

leri re Kuruluşu Hakkında Kanun ile bu Kanunun da değişiklik
batı maddeler eklenmesine dair 20.3.1954 tarih ve 6382 sayılı
tarih re 101 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Yüksek İstişare

Görev-

yapılmasına

ve

Kanun v* 19.10. iç6Q

Kurulu Teşkiline

Kanun ile diğer Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı

Dair
hükümleri

yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇÎCÎ
ÇSÇlCÎ JKt&af

HÜKÜMLER

Bakanlığın teşkilât

ve kuruluş, bu Kanun Hükmün-

de Kararname matlarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tesbit

ve ihdas edilinceye

dar bo Kanar. Hükmünde Kararrunacnin yürürlüğe girdiği

ka-

tarihte uygulanmak-

ta olma ma t c ut kadroların ku İlanı İmasına devam olunur.
GMÇtCİ MKDDK 2.- Bv kanun Hükmünde Kararname ilo
tmf—

h M

yapılan yeni dü-

i2e kadro ve görev Unvanları değişmeyenler yeni

kadrola-

rıma atatmış sağılırlar.
Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar,
kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde

İtrinde kaldıkları surece şahıslarına bağlı olarak saklı

dar mercut

tüzük ve yönetmeliklerin

olmayan bükümlerinin

Bakanlık

devam

taşra

namenin 31 oci

maddesinde belirlenen

ye kadar görev

ve hizmetler

devam

görev-

uygulanmasını

yürürlüğe

girinceye

bu Kanun Hükmünde Kararnameye

uygulanmasına

GEÇİCİ HADDt 4.-

yeni

tutulur.

GEÇİCİ MADDE J . - Bu Kânun Hükmünde Kararnamenin
tüzük ve yönetmelikler

biz

görevlendirilirler

ve kadrolarıma ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları,

termek üzere hazırlanacak

yeni

mevcut

kaaykırı

olunur.

teşkilâtı
esaslara

taşra

gös-

bu Kanun Hükmünde
göre

teşkilâtı

yeniden
tarafından

Karar-

düzenleninceyürütülmeye

olunur.
Bakanlık

taşra

teşkilâtını

ve kadrolarını

bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale

geçirir*

en geç

sekiz

ay

içinde

CBÇİCt MADDE 5.I

yapılıncaya

kadar

kurulan birimler

|

Bu Kanun Hükmünde Kararnameye
Bakanlık

tarafından

\Bakanlik, teşkilâtını
m**

Eünîinde Kararnameye
IcEÇİCİ MADDE 6.-

I fftten önce,
I

rlijuş

IjaJe

Ulaştırma

perso/ıeli

merkez

ilgili

teşkilâtında

yapılmaya

uygun

hale

düzt'ı-

ya da

yeni-

edilir.

en geç

sekiz

bu J . J -

ay içinde

getirir.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin
Bakanlığında
oldukları

yeniden

değişen

devam

ve kadrolarını

göre

istihdam
kurumlara

yürür.1gir&Li

edilen
en geç

bağlı
bir

ve

.
ilgili

yıl

içerisinde

edilir.
Yürürlük
Madde 40.-

Bu Kanun Hükmünde Kararname

yayımı

yürürhı

tarihinde

I girer.
Yürütme .
Madde 41.-

Bu Kanun Hükmündeki

Kararname

hükümleri

Bakanlar

KUJ. ..

t yürütür.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
T. OZAL
Başbakan
I. K. ERDEM

M. N. ELDEM

Z. YAVUZTORK

A. TANRI YAR

Devlet Bakanı ve

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Başbakan Yardımcısı

V. HALEFOĞLU
Dikleri Bakanı

V. AR İKAN

M. V. DİNÇERLER

I. S. GİRAY

Maliye Bakanı

Mili! Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

K. OKSAY

M . AYDIN

A. M. YILMAZ

V. ATASOY

Ticaret Bakanı

Sağ. ve Soa. Yardım Bakanı

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

H. C. ARAL

C. BÜYÖKBAŞ

H. H. D O Ğ A N

M. KALEMLİ

Ttım ve O'man Bakanı

Çalışma Bakanı

M. M. TAŞÇIOĞLU

S. N. TÜREL

I. ÖZDAĞLAR

A. TENEKECİ

®ltûr ve Turizm Bakanı

İmar ve lakân Bakanı

Kdylşlerl ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Taolt Kay. Bakanı

A. K. ALPTEMOÇİN
Sosyal Güvenlik Bakanı

