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YÖNETMELİK
Avrupa B rl ğ Eğ t m ve Gençl k Programları Merkez Başkanlığından:
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI DANIŞMA
KURULU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Türk ye Ulusal Ajansı Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları
le görevler n n bel rlenmes d r.
(2) Bu Yönetmel k, Avrupa B rl ğ eğ t m ve gençl k programlarından azam derecede st fade etmen n
yollarını aramak üzere oluşturulan Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları le görevler n kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, 15/7/2018 tar hl ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı
Bakanlıklara Bağlı, İlg l , İl şk l Kurum ve Kuruluşlar le D ğer Kurum ve Kuruluşların Teşk latı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnames n n 68 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Ajans: Avrupa B rl ğ Eğ t m ve Gençl k Programları Merkez Başkanlığını (Türk ye Ulusal Ajansı),
b) Ajans Başkanı: Türk ye Ulusal Ajansı Başkanını,
c) Avrupa B rl ğ Başkanı: Avrupa B rl ğ Başkanlığı görev n yürütmek üzere görevlend r len Dış şler
Bakanlığı Bakan Yardımcısını,
ç) Kurul: Türk ye Ulusal Ajansı Danışma Kurulunu,
d) Programlar: Ajans tarafından yürütülen ve katılımcı ülkeler arasında eğ t m, gençl k, spor ve bunlarla lg l
d ğer alanlarda şb rl ğ n gel şt rmey amaçlayan programları,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Danışma Kurulunun Yapısı, Görevler ve Üyeler n Görevlend r lmes
Kurulun yapısı
MADDE 4 – (1) Kurul, programlarla lg l alanlarda faal yet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, eğ t m ve
öğret m kurumları, s v l toplum kuruluşları, gençl k organ zasyonları, meslek kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının
tems lc ler nden oluşur.
(2) Kurulda hang kurum ve kuruluşların tems l ed leceğ , h zmet gerekler d kkate alınarak, Avrupa B rl ğ
Başkanının onayıyla bel rlen r. İht yaç görülmes hâl nde, Ajans tarafından lg l görülen ulusal ve uluslararası
kuruluşlardan Kurul toplantılarına katılımcı davet ed leb l r.
Kurulun görevler
MADDE 5 – (1) Kurulun görev , Türk ye’n n Avrupa B rl ğ eğ t m ve gençl k programlarından azam st fade
etmes n sağlamanın yollarını aramaktır.
(2) Kurul, bu görev doğrultusunda ülke pol t kalarına da katkı sağlayacak şek lde programların etk l ve
ver ml yürütülmes , yaygınlaştırılması, uygulama kal tes n n artırılması, proje çıktılarının kullanılması ve benzer
konularda katkı sağlar ve Ajansa sunmak üzere öner ler gel şt r r.
Kurul üyeler n n görevlend r lmes
MADDE 6 – (1) Kurul üyeler , Avrupa B rl ğ Başkanının onayıyla bel rlenen Danışma Kurulu üyes kurum
ve kuruluşlar tarafından görevlend r l r.
Kurul sekretaryası
MADDE 7 – (1) Kurulun sekretarya h zmetler Ajans tarafından yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurul Toplantıları
Kurul toplantıları
MADDE 8 – (1) Kurul toplantıları, Ajans Başkanı veya görevlend receğ Ajans personel tarafından yönet l r.
(2) Toplantılar çevr m ç olarak da gerçekleşt r leb l r.
Toplantı gündem
MADDE 9 – (1) Gündem oluşturulmadan önce Kurul üyeler n n görüşler alınır ve Ajans tarafından uygun
olduğu değerlend r lenler gündeme dah l ed l r.
(2) Ajans tarafından son hal ver len gündem toplantıdan en az b r hafta önce Kurul üyeler ne b ld r l r.
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(3) Gündemdek konulara l şk n nceleme, sonuç ve öner ler çeren raporlar da gündemle b rl kte üyelere
dağıtılab l r.
Toplantı zamanı
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu yılda b r defa toplanır.
(2) Toplantı zamanı Ajans Başkanı tarafından tesp t ed l r.
Toplantıya davet
MADDE 11 – (1) Kurul; Ajansın davet üzer ne toplanır.
Görüşmelerde usul ve süre
MADDE 12 – (1) Konular gündemdek sıraya göre görüşülür.
(2) Görüşmelerde alınan kararlar, Ajans tarafından raporlara şlenmek üzere açık oylamaya sunulur ve oy
çokluğu le kabul ed l r.
(3) Kabul ed len kararlara l şk n raporlar toplantı sonunda Ajans tarafından hazırlanır ve Kurul üyeler ne
gönder l r. Hazırlanan raporlarda yer alan konular Ajans tarafından değerlend r l r ve uygun olduğu değerlend r len
öner ler programın uygulanmasında ve Ajansın faal yetler nde d kkate alınır.
Karar n sabı
MADDE 13 – (1) Kurul kararları toplantıya katılan üyeler n salt çoğunluğuyla alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Kurul üyeler yle let ş m
MADDE 14 – (1) B ld r mler dah l olmak üzere Kurul üyeler le let ş m resm yazışma veya e-posta le
gerçekleşt r leb l r.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel k
MADDE 15 – (1) 14/1/2004 tar hl ve 25346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa B rl ğ Eğ t m ve
Gençl k Programları Yönlend rme ve İzleme Kom tes le Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmel k yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Avrupa B rl ğ Eğ t m ve Gençl k Programları Merkez
Başkanı yürütür.
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