
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Avrupa Birliği Başkanlığı 

Amaç  
MADDE 57 - (1) Bu Bölümün amacı, Avrupa Birliği Başkanlığının teşkilat, görev, 

yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. 

 Görev 
 MADDE 58 - (1) Avrupa Birliği Başkanlığının görevi; 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı 

Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak 
çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların 
koordinasyonunu yürütmektir. 

 Teşkilat 
MADDE 59 - (1) Avrupa Birliği Başkanlığı Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşudur.      
(2)  Avrupa Birliği Başkanlığı merkez ve yurt dışı teşkilatından oluşur.  

Avrupa Birliği Başkanı 
MADDE 60 - (1) Avrupa Birliği Başkanı, Başkanlığın üst amiridir. Başkanlık görevi, 

Bakan tarafından görevlendirilen Bakan Yardımcısınca yürütülür.  
(2) Başkan, Avrupa Birliğinden sağlanan katılım öncesi mali yardımlara ilişkin Ulusal 

Yardım Koordinatörüdür. 

 Hizmet Birimleri 
 MADDE 61- (1) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:  
a) Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü.  
b) Malî İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü.  
c) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.  
ç) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.  
d) Hukuk Müşavirliği.  
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

 Birimlerin görevleri 
 MADDE 62- (1) Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
 a) Türkiye’nin Avrupa Birliği ve organları ile ilişkilerini yürütmek, Avrupa Birliği ile 

Türkiye arasındaki ortaklık çalışmalarının ve katılım müzakerelerinin genel koordinasyonunu 
sağlamak, bu çerçevede ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle gerekli 
politikaları ve hareket tarzlarını belirlemek, uygulamak ve koordine etmek,  



b) Avrupa Birliği müktesebatı, ekonomik kriterler ve siyasî kriterler alanında yürütülen 
katılım müzakerelerini, uyum çalışmalarını ve uygulamalarını yönlendirmek, koordine etmek 
ve izlemek.  

c) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.  

(2) Malî İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  
a) Avrupa Birliği tarafından sağlanan katılıma yönelik malî yardımları koordine etmek, 

izlemek, yönlendirmek ve değerlendirmek.  
b) Başkanlıkça yönetilen malî yardımları programlamak, uygulamak, izlemek ve 

değerlendirmek.  
c) Avrupa Birliği mali yardımları kapsamında yürütülmekte olan sınır ötesi işbirliği 

programlarının Ulusal Otoritesi olarak görev yapmak.  
ç) Avrupa Birliği ile imzalanan Çerçeve Anlaşma ve Sınır Ötesi İşbirliği Programı 

kapsamında sözleşmeli personel çalıştırmak, program destek ofisleri açmak ve Ulusal 
Otoriteye verilen diğer tüm mali ve idari sorumlulukları yerine getirmek.  

d) Programlar kapsamında uygulanan projelere fazla ödeme yapılması halinde geri 
alınmasını sağlamak. Programlar kapsamında imzalanan yasal belgelerde öngörüldüğü 
şekilde, projelere fazla ödenen tutarın geri alınamaması durumunda, Başkanlık bütçesinden 
ilgili tutarı programların makamlarına ödeyerek, alacaklarını proje faydalanıcısından hukuki 
yollarla takip ettirmek.  

e) Başkanlığın doğrudan yürüttüğü projelerin ihale, sözleşme imzalama ve ödemeler 
dâhil uygulamaya yönelik tüm işlemlerini yapmak.  

f) Birlik Program ve Ajanslarına katılımı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek. 
g) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.  

(3) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları 

yapmak; personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili 
tekliflerde bulunmak; Başkanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik ile ilgili 
işlerini yapmak; Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 
programlarını düzenlemek ve uygulamak.  

b) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek; temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım 
ve taşıma hizmetlerini yapmak; Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini 
planlamak ve yürütmek.  

c) Bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak 
ve geliştirmek, bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi 
ile ilgili işleri yürütmek, koordine etmek, işbirliği esaslarını ve politikalarını belirlemek, 
güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki 
gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.  



ç) Başkanlığın kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek, Başkanlık yayınları ile ilgili 
her türlü işlemi yapmak, genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.  

d) Başkanlığın, protokol, tören, ziyaret, karşılama, uğurlama ve ağırlama ile ilgili 
hizmetlerini düzenlemek ve yerine getirmek.  

e) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.  
(4) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi 
ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine 
getirmek.  

b) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.  
(5) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:  
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 

hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,  
b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  
(6) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:  
a) Başkanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu 

faaliyetlerin belirlenecek usûl ve esaslara 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) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.  

Yurt dışı teşkilatı  
MADDE 63- (1) Başkanlık, yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.  
(2) Yurt dışı teşkilatında görevlendirileceklerin hâlen Avrupa Birliği İşleri Uzmanı veya 

daha üst kadrolarda çalışıyor olmaları gerekir.  
(3) Avrupa Birliği nezdinde daimi temsilci yardımcısı olarak atananlara, Daimi Temsilci 

Yardımcısı kadrosuna atananların malî ve sosyal haklarına ilişkin hükümleri aynı usûl ve 
esaslar çerçevesinde uygulanır.  

Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı  
MADDE 64- (1) Başkanlıkta 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi uyarınca Avrupa 

Birliği İşleri Uzmanı ve Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.  

MADDE 65 - (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)


