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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 

 

Amaç 

MADDE 66 - (1) Bu Bölümün amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 

Merkezi Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.  

 

Tanımlar  
MADDE 67- (1) Bu Bölümde geçen;  

a) Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları: Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 

ve katılımcı ülkeler arasında eğitim ve gençlik alanında işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan 

programları,  

b) Başkan: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanını,  

c) (Mülga:RG-19/6/2019-30806-CK-39/1 md.)  

ç) (Mülga:RG-19/6/2019-30806-CK-39/1 md.)  

d) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,  

e) Merkez: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını,  

f) (Mülga:RG-19/6/2019-30806-CK-39/1 md.)  

g) (Mülga:RG-19/6/2019-30806-CK-39/1 md.)  

ifade eder.  

 

Merkez  
MADDE 68 - (1) Avrupa Birliğinin eğitim ve gençlik programlarını Türkiye'de 

duyurmak; bu programlara katılım çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, izlemek ve Avrupa 

Komisyonuna rapor halinde sunmak; bu programlar hakkında Avrupa Komisyonu ile gerekli 

görüşmeleri yapmak ve uygulama sözleşmelerini imzalamak amacıyla tüzel kişiliği haiz, idarî ve 

malî özerkliğe sahip, bu Bölümde belirtilmeyen durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi, 

Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı ile ilgili olmak üzere Avrupa Birliği Eğitim 

ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı kurulmuştur. (Ek cümle:RG-19/6/2019-30806-CK-

39/2 md.) Merkezin kısa adı Türkiye Ulusal Ajansı’dır.  

(2) Merkezin görevleri ve yetkileri; Avrupa Birliğinin eğitim ve gençlik programlarını 

ülke içinde duyurmak, bu programlara katılım çalışmalarını koordine etmek, yürütmek ve 

izlemek, bunları Komisyona rapor halinde sunmak, program uygulamaları hakkında Komisyon 

ile gerekli görüşmeleri yapmak ve uygulama sözleşmelerini imzalamaktır.  

(3) (Mülga ilk cümle:RG-19/6/2019-30806-CK-39/2 md.) (…) Merkezin sevk ve 

idaresinden Başkan sorumludur. Merkezin harcama yetkilisi Başkan olup ülke içinde 

programlardan yararlanacak kişiler, kuruluşlar ve Komisyon ile gerekli uygulama sözleşmelerini 

yapma ve programlardan yararlanma hakkı kazananlara ödemede bulunma yetkisi Başkana aittir.  

(4) Başkanın görevleri; Merkeze verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili her türlü 

çalışmayı izlemek ve değerlendirmek, Merkezin malî ve idarî sorumluluklarını yerine 

getirebilecek yapıya ve donanıma sahip olmasını sağlamak, Merkezin uygulayacağı genel 



politika önerileri ile çalışma usul ve esaslarına dair kararlar almak, Avrupa Birliği fonlarının 

Merkez tarafından etkin ve yerinde kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 

Merkezin çalışma plânını oluşturmak, proje tekliflerinin değerlendirilmesi ve seçilmesi ile ilgili 

usul ve esasları tespit etmek, Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarına katılıma ilişkin 

engelleri tespit ederek ortadan kaldırıcı tedbirleri almak ve Avrupa Birliği eğitim ve gençlik 

programlarının uyumlu bir şekilde yürümesini sağlamaktır.  

(5) Başkan, Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarının idarî ve malî bakımdan etkin 

bir şekilde yürütülmesinden Avrupa Birliği Başkanına karşı sorumludur.  

(6) Türkiye’nin Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarından azamî istifade etmesini 

sağlamanın yollarını aramak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, 

sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlar, gençlik organizasyonları, meslek kuruluşları ve özel 

sektör temsilcilerinin yer aldığı bir Danışma Kurulu oluşturulur. Danışma Kurulunda hangi 

kuruluşların temsil olunacağı Avrupa Birliği Başkanının onayıyla belirlenir. Danışma Kurulu, 

Başkanlığın oluşturacağı gündem çerçevesinde yılda bir defa toplanır. Bu Kurulun kararları 

istişarîdir. Sekretarya hizmetleri Merkez tarafından yürütülür.  

(7) Merkezin çalışma usul ve esasları, Danışma Kurulunun toplantıları ve karar 

süreçlerine ilişkin esaslar ile diğer hususlar Başkanlık tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği 

Başkanlığının onayıyla yürürlüğe giren yönetmelikle düzenlenir.  

(8) Merkezde hizmetler ilgisine göre, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin ek 23 üncü, ek 25 inci, ek 26 ncı ve ek 27 nci maddelerine göre istihdam edilen 

personel eliyle yürütülür. (Mülga ikinci cümle:RG-19/6/2019-30806-CK-39/2 md.) (…) 

(Mülga üçüncü cümle:RG-19/6/2019-30806-CK-39/2 md.) (…) Sözleşmeli personele 

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri kıyasen 

uygulanır. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre istihdam edilen 

personel hariç olmak üzere Merkez personeli 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine tabidir. (1) 

(9) Merkezin gelirleri her yıl Avrupa Birliği Başkanlığı bütçesine konulacak programlara 

katkı payı, Komisyonun tahsis edeceği malî yardımlar ile faiz, bağış gibi diğer gelirlerden oluşur. 

Katkı payı ve Komisyonun tahsis edeceği malî yardım, Merkez adına açılacak banka 

hesaplarında tutulur. Katkı payı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde bu 

hesaplara aktarılır. Komisyon tarafından bu hesaplara aktarılan malî yardımın kullanılamayan 

kısmı, Komisyona iade edilir. Bu kaynağın nemalandırılması halinde, nemanın Komisyonun 

tahsis ettiği malî yardıma tekabül eden miktarı, Komisyon adına Merkez tarafından muhafaza 

edilir ve talep edildiği takdirde Komisyona iade edilir. Komisyonun tahsis ettiği malî yardım 

dışında kalan gelir gider fazlası bir sonraki yıl kullanılmak üzere Merkez adına açılan hesaplarda 

tutulur. Merkezin bütçesi ve harcama usullerine ilişkin olarak bu Bölümde yer alan hükümler 

uygulanır. Bütçe malî yıl itibarıyla Başkanlıkça hazırlanır ve Avrupa Birliği Başkanının onayıyla 

yürürlüğe girer. Merkezin gelir, gider ve muhasebe usulleri ile diğer malî konulara ilişkin usul 

ve esaslar, Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarının gereklerine uygun olarak Hazine ve 

Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlık tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği 

Başkanının onayıyla yürürlüğe giren yönetmelikle düzenlenir.  

(10) (Ek:RG-19/6/2019-30806-CK-39/2 md.) Merkez lehine sonuçlanan dava ve icra 

takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan avukat vekâlet ücretlerinin 

dağıtılması 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 

yapılır. 

                                                           
(1) 19/6/2019 tarihli ve 30806 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 39 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi 

olmayan rehberler” ibaresi “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre 

istihdam edilen personel” şeklinde değiştirilmiştir. 


